
Marie-Sophie Germain (1776-1831)Sanne HansenHistorien om Marie-Sophie Ger-main er anderledes og dog så ens medhistorierne om So�a Kovalevskaya ogMaria Gaetana Agnesi. De har alle tremåtte kæmpe hårdt mod samfundet(og til en vis grad også mod familien)for at få lov til at forfølge deres passionog studere matematik.På Marie-Sophie Germains tid blevkvinder af hendes soiale status ik-ke opfordret til at studere matematik,men man forventede at de havde etså fyldestgørende kendskab til emnet,at de kunne konversere om det til sel-skabsbrug. Til det formål var der ble-vet skrevet en række bøger, som skul-le forklare nogle af de seneste teorierom emnet for de unge damer. F.eks.skrev Franeso Algarotti en bog derhed Isaa Newtons �loso� til brug fordamer. Måske fordi Franeso Alga-rotti fejlagtigt troede at kvinder kunvar interesseret i romantik, forklaredehan Newtons opdagelser ved at lade enfransk adelsdame og en samtalepart-ner have en noget �irtende dialog. Etsted i bogen forsøger samtalepartnerenat skitsere Newtons afstandskvadratlovfor gravitationen, hvorpå adelsdamenkommer med sin egen personlige for-tolkning af den fysiske lov ved at sigenoget i stil med: Jeg kan ikke lade væ-re med at tænke på at denne lov og-så kan iagttages i kærligheden, så efter

otte dages fravær bliver kærligheden �-reogtres gange mindre end på den før-ste dag.Naturligt nok var denne vældig ga-lante boggenre ikke nogen guldgrube tilviden for en kvinde, der virkelig vil-le studere matematik. Derfor var ogsåMarie-Sophie Germain nødt til at for-søge at følge undervisningen på et u-niversitet. Men ligesom for So�a Ko-valevskaya og Maria Gaetana Agnesivar universiteterne lukket land, fordi dekun var for mænd. Modsat So�a Kova-levskaya og Maria Gaetana Agnesi derkæmpede for at få lov til at studere veduniversiteterne til trods for deres køn,valgte Marie-Sophie Germain en alter-nativ fremgangsmåde. Hun overtog entidligere studerendes identitet og brug-te det mandlige pseudonym, MonsieurLe Blan, for på den måde at kunnefå forelæsningsnoter og opgaver fra u-niversitetet i Paris.Barndom og ungdomMarie-Sophie Germain blev født den 1.april 1776 i Paris af en velhavende køb-mand, Ambroise-Franois Germain ogMarie-Madelaine Gruguelin. Hun varden mellemste i en søskende�ok på 3 pi-ger. Marie-Sophie Germain voksede opunder den franske revolution og hen-des studier af matematik foregik under22



Rædselsperioden. Men selvom Marie-Sophie Germains far var velstående,var han ikke en del af det franske ari-stokrati. De voldsomme begivenheder iParis gjorde dog at Marie-Sophie Ger-main blev holdt hjemme og hun �k der-for masser af tid til gå på opdagelse isin fars veludrustet bibliotek.Marie-Sophie Germain første bio-graf, en italiensk matematiker og venaf familien ved navn Guglielmo Libri-Carrui dalla Sommaja er kilden tilto historier om Marie-Sophie Germain,der fortæller om hendes første interes-se for matematikken og hvad hun måt-te overvinde for at få lov til at studerematematik for sine forældre.Den første historie handler om atMarie-Sophie Germain som 13-årig gikpå opdagelse i sin fars bibliotek og herfaldt over Jean-Etienne Montulas bogMatematikkens historie og blev megetfasineret af hans historie om Arhime-des, især om beretningen om hans død.Ifølge legenden var Arhimedes så op-slugt af at studere en geometrisk �guri sandet, at han ignorerede spørgsmål(�Forstyr ikke mine irkler!�) fra en ro-mersk soldat, der i sin vrede gennem-borede ham med sit spyd. Legenden ernok bare ikke helt korrekt, Arhimedesblev nok snarere dræbt af den romerskesoldat, fordi han stod bag dele af Syra-us' forsvar, han havde bygget en ka-tapult og opfundet en spejlsystem, derkunne fokusere sollyset på de romerskeskibe og sætte deres sejl i brand, for atforhindre romerne i at indtage Syraus.Men hvorom alt er så fortæller Gugli-elmo Libri-Carrui dalla Sommaja atMarie-Sophie Germain blev så betagetaf legenden, at hun fandt at matema-tik måtte være det mest fængslende fag

i verden (og det må man da give henderet i), når man kunne være så optagetaf det at det kunne føre til døden.Den anden historie handler om atMarie-Sophie Germain efter at havelæst om Arhimedes gik i gang med atlæse om talteori og analyse, og sad tillangt ud på natten for at studere vær-ker af Euler og Newton. Men hendespludselige interesse for et, ifølge sam-fundet, ukvindeligt fag bekymrede hen-des forældre og de kon�skerede derforhendes stearinlys, kaminbrænde og tøjfor at forhindre hende i at studere. Det-te forhindrede dog ikke Marie-SophieGermain i at blive ved med at stude-re om natten. Hun ska�ede en hemme-lig forsyning af stearinlys og brugte sitsengetøj til at holde varmen. Så selv-om hun bliver beskrevet som sky ogkejtet havde hun da også noget af enviljestyrke, og enden blev at hun �k lovaf forældrene til at fortsætte sine stu-dier. Marie-Sophie Germain blev aldriggift, og hendes uddannelse og forskningblev �nansieret af hendes far.Monsieur Le BlanSelvom Marie-Sophie Germain havdeforældrenes aept af sit ønske om atstudere matematik på et højere plan,var det ikke muligt for hende at kom-me ind på et universitet på grund afsit køn, så i mange år måtte hun stu-dere for sig selv. Men så kom der enmulighed. I 1794 åbnede Éole Polyte-hnique i Paris og det ville have væretdet oplagte sted for Marie-Sophie Ger-main at studere. Desværre var det kuntilladt for mænd at læse der og Marie-Sophie Germain prøvede ikke at presseskolens ledelse. I stedet valgte hun at23



udgive sig for at være en tidligere stu-derende ved navn Antoine-August LeBlan, der havde forladt Paris. Univer-sitetet var ikke klar over at den virkeli-ge Monsieur Le Blan havde forladt Pa-ris og blev ved med at trykke forelæs-ningsnoter og opgaver til ham. Marie-Sophie Germain �k fat i hans materialeog kunne på den måde hver uge a�evereopgavebesvarelser under pseudonymet.Hun kunne dog ikke møde op på uni-versitetet og følge forelæsningerne forså ville det blive opdaget at hun var enkvinde. Det gik godt i nogle måneder,men så begyndte forelæseren på ana-lysekurset, Joseph-Louis Lagrange, atundre sig over den forvandling der varsket med Monsieur Le Blan. Før hav-de han været en noget dårlig og udueligelev, og nu var han pludselig begyndtat a�evere nogle fremragende besvarel-ser. Joseph-Louis Lagrange bad derforom et møde med sin elev og Marie-Sophie Germain blev tvunget til at af-sløre sin sande identitet. Heldigvis toghan det pænt og blev hendes vejlederog ven. Dette førte til at Marie-SophieGermain ikke længere nøjes med at lø-se opgaver, men gik over til at dyrke demere uudforskede områder af matema-tikken, da hun nu havde mulighed forat få professionel vejledning.Marie-Sophie Germain begyndteblandt andet at skrive til Adrien-MarieLegendre angående nogle problemer,som han havde skitseret i sin bog fra1798, Essai sur le Théorie des nombres.Brevvekslingen betød at Adrien-MarieLegendre senere o�entliggjorde nogle afMarie-Sophie Germains opdagelser i etsupplement til den anden udgave af sinbog.

Fermats Store SætningEfter at Marie-Sophie Germain havdekastet sig over talteorien, �k hun kend-skab til Fermats Store Sætning. Hunarbejdede med problemet i �ere år ogkom med en masse idéer. Men hun hav-de brug for at høre en anden talteore-tikers mening og besluttede sig for atgå direkte til toppen, nemlig at rådføresig med Carl Friedrih Gauss. SelvomMarie-Sophie Germain på dette tids-punkt var blevet delvist respekteret iParis var hun bange for at denne storetyske matematiker ikke ville tage hen-de alvorligt eller måske ignorere hendesbreve, fordi hun var en kvinde, så hunskrev til ham under sit gamle pseudo-nym Monsieur Le Blan.Nogle af de idéer som Marie-SophieGermain havde fået om Fermat StoreSætning var at det måske ville være enbedre strategi at prøve at sige nogetom mange tilfælde på én gang frem forat bevise et speielt tilfælde. Femog-halvfjerds år tidligere havde Euler of-fentliggjort sit bevis for tilfældet n = 3,men det var ikke lykkedes at bevise an-dre speialtilfælde. Marie-Sophie Ger-main �k imidlertid den idé at betragtede primtal p med den særlige egenskabat 2p + 1 også var et primtal. På listenindgår f.eks. 5, fordi 11 (2·5+1) også eret primtal, men 7 indgår ikke, fordi 15(2·7+1) ikke er et primtal. For værdieraf n lig med disse primtal brugte hunet elegant argument til at vise at dersandsynligvis ikke var nogen løsningertil ligningen x
n + y

n = z
n. Med sand-synligvis mente hun at hvis der fand-tes en løsning ville enten x, y eller zvære et multiplum af n og det villesætte strenge betingelser for de mulige24



løsninger. Ved hjælp af hendes metodelykkedes det i 1825 for Gustav Lejeune-Dirihlet og Adrien-Marie Legendre, u-afhængigt af hinanden, at bevise Fer-mats Store Sætning i tilfældet n = 5.Deres beviser byggede på Marie-SophieGermains forarbejde. Fjorten år senerelykkedes det for Gabriel Lamé at tilfø-je nogle nye elementer til Marie-SophieGermains metode og på den måde be-vise Fermats Store Sætning i tilfældet
n = 7.Marie-Sophie Germains største bi-drag til matematikken ville måske foraltid have været tilskrevet Monsieur LeBlan, hvis det ikke havde været fordiNapoleon i 1806 besluttede at invade-re Preussen. Den franske hær storme-de den ene tyske by efter den andenog Marie-Sophie Germain begyndte atfrygte for Carl Friedrih Gauss' sik-kerhed. Måske tænkte hun tilbage påden historie hun havde læst som 13-årig om Arhimedes og var bange for atsamme skæbne skulle overgå Carl Fri-edrih Gauss. Under alle omstændig-heder sendte hun en besked til en venaf familien, general Joseph-Marie Per-nety, der havde kommandoen over defremrykkende styrker og bad ham ga-rantere for Carl Friedrih Gauss' sik-kerhed. Som følge deraf �k Carl Fri-edrih Gauss at vide at han kunne tak-ke Mademoiselle Germain for sit liv ogdet undrede ham noget, da han ikkekendte en person ved det navn. Derforafslørede Marie-Sophie Germain mod-stræbende sin sande identitet i sit næ-ste brev til Carl Friedrih Gauss. Hel-digvis blev han alt andet en vred, menskrev tilbage og udtrykte sin beundringfor hendes arbejde og sin fulde forståel-se for de vanskeligheder hun måtte have

haft på grund af sit køn.Anvendt matematikMarie-Sophie Germains brevudveks-ling med Carl Friedrih Gauss var enstor inspirationskilde til hendes arbej-de i den periode fra 1804 til 1808, hvorde skrev sammen. I 1808 sluttede for-bindelse imidlertid brat, da Carl Fri-edrih Gauss blev udnævnt til astro-nomiprofessor ved Göttingen og derforikke længere fandt det interessant atudveksle breve om talteori med Marie-Sophie Germain.I 1808 skete der også en anden ting,der �k stor ind�ydelse på Marie-SophieGermains liv. Den tyske fysiker ErnstF. F. Chladni besøgte Paris og visteet eksperiment med sand på små vi-brerende glasplader. Han konstateredeat sandet samlede sig i bestemte møn-stre, når han �k pladen til at vibrereved at køre en violinbue på kanten afden vandrette plade og at mønstreneafhang af hvor og hvordan han brugteviolinbuen. Der var ikke nogen der hav-de en forklaring på dette fysiske eks-periment, der er kendt under betegnel-sen Chladni�gurer. Så Napoleon dan-nede en komite, der skulle uddele enpris til den, der kunne komme med etmatematisk forklaring på disse sand-mønstre. Marie-Sophie Germain gik igang med at arbejde på denne opgaveog var den eneste deltager. Desværrehavde hun ikke den fornødne viden omfysik til at kunne lave en fyldestgørendebesvarelse. Men hun havde mange go-de og rigtige idéer, og da hun �k hjælpaf Joseph-Louis Lagrange til rette si-ne fejl, lykkedes det hende i 1816 atvinde prisen i sit tredje forsøg. Hendes25



arbejde med elastiske pladers svingnin-ger var et af de grundlæggende arbejderindenfor den moderne elastiitetsteori.Som anerkendelse for hendes forskningblev hun tildelt en medalje fra Institutde Frane.Marie-Sophie Germain �k hereftersom den første kvinde der ikke var giftmed et medlem lov til at følge Vi-denskabsakademiets forelæsninger. Det
lykkedes hende også at genoptage for-bindelsen med Carl Friedrih Gauss,som overbeviste universitet i Göttingenom at hun skulle tildeles en æresgrad.Desværre �k Marie-Sophie Germain i1829 brystkræft, men bekæmpede deti nogle år for til sidst at måtte bukkeunder den 27. juni 1831, før eremonienved universitetet i Göttingen.Kilder:Vitor J. Katz: A History of Mathematis, Addison-Wesley 1998http://www.sds.edu/SieneWomen/germain.htmlhttp://www-history.ms.st-andrews.a.uk/Mathematiians/Germain.htmlhttp://www.agnessott.edu/lriddle/women/germain.htm
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