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Niels	Abel
นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่
ที่สุดของนอร์เวย์

ถ้า Niels Able มิได้เสียชีวิตด้วยวัณโรคในวัย 26 ปี เขา
อาจจะเป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ย่ิงใหญ่ท่ีสุดแห่งคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 19 ก็ได้ ทั้ง ๆ  ที่มีอายุน้อย และมีประสบการณ์วิจัยไม่มาก 
แต่ Abel ก็สามารถพ�สูจน์ได้ว่าสมการก�าลัง 5 (quintic 
equation) เช่น ax5 +bx4 + cx3 + dx2 + ex + f = 0 เมื่อ 
a, b, c, d, e และ f เป็นจ�านวนใด ๆ  ก็ ได้ ไม่มีค�าตอบของ 
x ที่เป็นสูตรส�าเร็จ สมดังที่ นักคณิตศาสตร์รุ่นก่อน Able 
ได้พยายามค้นหามานานร่วม 250 ปี และหาไม่ได้

 Niels Henrik Abel	เกดิเมือ่วันท่ี	5	สิงหาคม	ค.ศ.1802	(ตรง
กับรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)	 ที่หมู่บ้าน
เล็ก	 ๆ	 บนเกาะ	Finnoy	 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
เมือง	Stavanger	ในนอร์เวย์	บิดา	Soren	George	Abel	มีอาชีพ
เปน็นกับวชนกิาย	Lutheran	สว่นมารดา	Anne	Marie	Simonson	
เป็นบุตรสาวของพ่อค้าที่มีฐานะดี	ครอบครัว	Abel	มีลูก	7	คน	
และ	Niels	เป็นลูกคนที่	2
	 เมื่อ	Abel	อายุ	2	ขวบ	บิดาได้อพยพครอบครัวไปทำางานที่
เมือง	Gaustad	(หนังสือบางเล่มเขียนเป็น	Gjerstad	-	บก.)	ครั้น
ถึงวัยต้องเข้าโรงเรียน	Abel	กับพี่น้องทุกคนได้เรียนหนังสือกับ
บิดา	 ซึ่งนอกจากจะมีการศึกษาดีพอสมควรแล้วยังเป็นนัก

เคลื่อนไหวในสภาผู้แทนราษฎร	 ในการต่อสู้กอบกู้เอกราชของ
นอร์เวย์จากสวีเดนด้วย
	 ในปี	ค.ศ.	1815	Abel	วัย	13	ปี	กับพี่ชายถูกบิดาส่งตัวไป
เรยีนหนงัสอืที	่Cathedral	School	ในกรงุออสโล	ซึง่เปน็โรงเรยีน
ที่ดีที่สุดของประเทศ	 แต่ในปีการศึกษาที่	Abel	 เข้าเรียนนั้น	
บรรดาครูดี	 ๆ	 ของโรงเรียนหลายคนได้ลาออก	 และครูที่บรรจุ
ใหมน่อกจากสอนหนงัสอืไมเ่กง่แลว้	ยงัเขม้งวดดา้นระเบยีบวนิยั
มากด้วย	 บรรยากาศการเรียนที่เลวร้ายนี้	 ทำาให้การเรียนของ	
Abel	ตกต่ำา	และพี่ชายของ	Abel	มีอาการซึมเศร้า	ประจวบกับ
ในช่วงเวลานั้น	ครอบครัว	Abel	มีปัญหามากมาย	เพราะทั้งบิดา
มารดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและทำาธุรกิจล้มเหลว	 ความกดดัน
ทัง้หลายนี้ไดท้ำาให้พี่ชายของ	Abel	ตอ้งลาออกจากโรงเรยีนเพือ่
กลับบ้านเกิดและไม่กลับไปเรียนต่ออีกเลย
	 สถานการณ์การเรียนการสอนที่โรงเรียน	Cathedral	ยิ่งเริ่ม
ตึงเครียดมากขึ้น	 เมื่อโรงเรียนจ้างอาจารย์ใหม่ชื่อ	Roald	
Bader	มาสอนคณิตศาสตร์	ตามปกติ	Bader	เป็นครูที่มีอารมณ์
รุนแรง	 เวลานักเรียนคนใดแก้โจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้	 ก็จะถูก	
Bader	 เอาไม้เรียวฟาดจนมีครั้งหนึ่งที่เด็กคนหนึ่งเสียชีวิต	
เหตุการณ์นี้ทำาให้	Bader	ถูกไล่ออก	และทางโรงเรียนได้จ้างครู
ใหม่มาแทนชื่อ	Bernt	Michael	Holmbe	เมื่อ	Abel	ได้เรียนกับ
ครูคนนี้	วิถีชีวิตของ	Abel	ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น	เพราะ	
Holmbe	มีนิสัยใจคอที่แตกต่างจาก	Bader	ราวฟ้ากับดิน
	 Holmbe	มีอายุมากกว่า	Abel	เพียง	7	ปี	การมีวัยไล่เลี่ยกัน
ทำาให้	Holmbe	สามารถรับรู้ความรู้สึกและวิธีคิดของ	Abel	ได้ดี	
หลังจากที่เป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ให้	Abel	 ได้ไม่นาน	
Holmbe	กพ็บว่าลูกศิษย์คนนีม้คีวามสามารถระดบั	“ไมธ่รรมดา”
	 ในเบื้องต้น	Holmbe	ได้ให้	Abel	แสดงความสามารถในการ
แก้โจทย์ที่ค่อนข้างยาก	และพบว่า	Abel	ส่งคำาตอบโดยใช้เวลา
ไม่นาน	Holmbe	 จึงจัดหาตำาราคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
มาให้	Abel	อ่าน	และ	Abel	ก็สามารถเข้าใจและทำาโจทย์ในตอน
ทา้ยบทเรยีนไดห้มดอกี	ครกูบัศษิยจ์งึรว่มกนัศกึษางานวจิยัของ
นักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก	 เช่น	Leonhard	Euler,	
Joseph-Louis	Lagrange	และ	Pierre	Simon	Laplace	และก็ได้
ประจักษ์ว่าเมื่อส่ิงที่ศึกษายากขึ้น	 บทบาทของคนทั้งสองก็ต้อง
สลบักนั	คอื	Abel	ไดก้ลายเปน็ครแูละ	Holmbe	ได้กลายเป็นศิษย์
	 สำาหรบัตวั	Abel	นัน้ไดพ้บวา่	เมือ่อา่นตำาราและงานวจิยัมาก
ขึน้	กย็ิง่รูส้กึรกัวชิาคณติศาสตรม์ากขึน้ดว้ย	จนทำาให้ตัดสินใจได้
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ในทีส่ดุวา่	นีค่อืชวีติทีต่นตอ้งการ	ดงันัน้เมือ่สำาเรจ็การศกึษาจาก
โรงเรียนในวัยเพียง	19	ปี	Abel	ก็รู้คณิตศาสตร์มากจนสามารถ
เริ่มทำางานวิจัยของตนเองได้
	 ในขณะที่ชีวิตเรียนดำาเนินไปได้ด้วยดีนี้	ชีวิตครอบครัวของ	
Abel	กก็ำาลงัเลวรา้ยลง	เพราะบิดาตดิสรุาอยา่งรนุแรง	จึงมอีาการ
เมาบอ่ย	ๆ 	จนได้ชกตอ่ยทะเลาะววิาทกบัเพือ่นทีเ่ปน็สมาชกิสภา
ผู้แทนราษฎร	 จนเป็นที่เอือมระอา	 และสาปแช่งของผู้แทนทุก
คน	ทำาใหต้อ้งลาออกจากสมาชิกสภาพของ	ส.ส.	และได้เสยีชวีติ
ลงในเวลาต่อมา	Abel	จึงต้องรับภาระดูแลมารดาและครอบครัว
ต่อไป
	 หลังจากที่สำาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา	Abel	 ได้
วางแผนเรียนต่อในมหาวิทยาลัย	 เพราะรู้ดีว่าถ้าได้ปริญญา	 จะ
สามารถหาเงินเล้ียงครอบครัวไดด้ข้ึีน	จึงพยายามหาเงนิสำาหรบั
เสียค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยรับงานสอนพิเศษ
	 ครัน้ถงึเวลาที	่Abel	ไปสมคัรเรียนทีม่หาวิทยาลยั	Oslo	โดย

เขาไปตีพิมพ์	 และต้องจ่ายเงินตามปริมาณงานที่เขียน	 เพราะ	
Abel	มีฐานะยากจน	ดังนั้นจึงต้องเขียนผลงานอย่างสั้น	ๆ	โดย
ไม่แจงรายละเอียดมาก	 เพราะถ้ารายงานที่ยาวผู้เขียนก็จะต้อง
จ่ายเงินมาก	ผลกระทบที่เกิดตามมาคือ	ถ้าบทความสั้น	คนอ่าน
จะอ่านไม่รู้เรื่อง	ด้วยเหตุนี้	งานวิจัยของ	Abel	ฉบับนั้น	จึงไม่มี
ใครสนใจ
	 ในปี	 ค.ศ.	1825	Abel	 วัย	23	 ปี	 สำาเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยั	และไดเ้ขา้พธิสีมรสกบั	Christine	Kemp	ผูม้อีาชพี
เป็นครูสอนเด็กตามบ้านเศรษฐี	 และเมื่อ	Abel	 ตระหนักได้ว่า	
ชีวิตในนอร์เวย์ของสองสามี-ภรรยาไม่มีทางก้าวหน้า	จึงขอทุน
รัฐบาลไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย	Berlin	ในเยอรมนี
	 ณ	ที่นั่น	Abel	ได้พบกับวิศวกรชื่อ	August	Leopold	Crelle	
ผูม้อีทิธพิลและร่ำารวยมาก	Crelle	เปน็คนทีส่นใจคณติศาสตรม์าก	
เมื่อได้ยินกิติศัพท์ของ	Abel	Crelle	จึงได้รู้จักและเป็นเพื่อนกับ	
Abel	และเมื่อ	Crelle	ต้องการจัดพิมพ์วารสารคณิตศาสตร์	เขา

มี	Holmbe	 อาสาเป็นคนเขียนจดหมาย
รับรองให้	 ในทำานองว่า	Abel	 เป็นผู้ที่มี
พรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์ถึงระดับอัจฉริยะ	
ทางมหาวทิยาลยัจงึตกลงรบั	Abel	เขา้เปน็
นิ สิ ต 	 แล ะ จั ด ใ ห้ พั ก ใ นหอพั กขอ ง
มหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	
นอกจากนี	้อาจารยม์หาวทิยาลยับางคนยงั
ได้มอบเงินบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ให้	Abel	ด้วย
	 ถึงหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ใช้สอนที่
มหาวิทยาลัยจะไม่สูงมาก	แต่	Abel	ก็ไม่รู้

จึงขอให้	Abel	 ช่วยเขียนบทความวิจัยให้
หนึ่งเร่ือง	และ	Abel	ก็ได้เขียนรายงานการ
วิจัยเร่ืองสมการกำาลัง	5
	 ในปี	ค.ศ.	1825	ผลงานของ	Abel	ได้
รับการตีพิมพ์ในวารสาร	Journal	for	Pure	
and	Applied	Mathematics	(หรอืทีรู่จ้กักนั
ทัว่ไปในนาม	Crelle’s	Journal)	ซึง่ไดก้ลาย
เป็นวารสารคณิตศาสตร์ชั้นนำาของโลกใน
เวลาต่อมา
	 ถึงต้นปี	ค.ศ.	1826	Abel	ได้เดินทาง
ไปปารสี	เพือ่เสนอผลงานวจิยัเรือ่ง	Abel’s	

สึกเหงาเพราะสามารถทำางานวิจัยได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว	 จึง
พยายามสานต่องานวิจัยที่เคยทำาในสมัยเรียนที่	Cathedral	
School	ซึง่เปน็โจทยป์รศินาทีน่กัคณติศาสตรต์ัง้แต่คริสต์ศตวรรษ
ที่	16	 ได้เคยพยายามแก้มาแล้ว	 นั่นคือ	 การหาวิธีถอดสมการ
กำาลัง	5	เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน	Abel	ก็คิดว่า	เขารู้วิธีแก้ปัญหา
แล้ว	 จึงเรียบเรียงวิธีพิสูจน์เพื่อส่งไปให้	Holmbe	 อ่าน	 แต่	
Holmbe	อ่านแล้วไมเ่ข้าใจ	จึงส่งตอ่ให	้Ferdinand	Degen	ผูเ้ปน็
นักคณิตศาสตร์ชาวเดนมาร์กอ่าน	 ซ่ึงก็ไม่เข้าใจวิธีการที่	Abel	
ใช้ในการพิสูจน์อีก	Degen	จึงขอให้	Abel	ยกตัวอย่างประกอบ	
แต่เมื่อ	Abel	พยายามยกตัวอย่าง	เขาก็ได้พบว่าสูตรที่ได้มานั้น
ไม่ถูกต้อง
	 ลุถึงปี	ค.ศ.	1823	หลังจากที่ได้เพียรพยายามมานาน	และ
ได้ตรวจสอบวิธีคิดเดิมอย่างรอบคอบ	Abel	ก็พบว่า	สูตรที่เป็น
คำาตอบของสมการกำาลัง	5	หรือสูงกว่าคือกำาลัง	6,	7,	8,..	ไม่มี
	 ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พบ	Abel	จะต้องส่งผลงานของ

Theorem	 ต่อสถาบัน	French	Academy	 แต่ผลงานถูก
บรรณาธกิารวารสารของ	French	Academy	ปฏเิสธรบัลงตพีมิพ	์
เพราะผู้ประเมินคุณภาพของบทความมีความเห็นว่าอ่านแล้วไม่
เข้าใจ	Abel	รู้สึกเสียใจต่อคำาวิพากษ์มาก	จึงเดินทางกลับออสโล	
ในเดือนพฤษภาคม	ค.ศ.	1827	ทั้ง	ๆ	ที่	ณ	ที่นั่นไม่มีงานอะไร
ให้ทำา	และตนเองมีหนี้สินมาก	เพราะได้ยืมเงินจากเพื่อนฝูงเป็น
ค่าเดินทาง	 จึงไปหางานทำาโดยรับจ้างเป็นครูแทน	 ในยามที่ครู
ประจำาของโรงเรียนลาพักผ่อน	และสอนพิเศษ
	 ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศกำาลังหนาวจัด	 จนการเดินทางไป
ต่างประเทศเป็นเรื่องที่	Abel	 ไม่สามารถจะทำาได้	 แม้แต่เส้น
ทางการเดินทางในประเทศหลายครั้งก็ติดขัด	Abel	 จึงมีสภาพ
เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก	 และไม่รู้แม้แต่น้อยว่า	 ใน
ขณะนั้นวงการคณิตศาสตร์ได้เริ่มสนใจผลงานของ	Abel	ที่ลงใน
วารสาร	Crelle’s	Journal	แล้ว	และกำาลังตื่นตัวรับความรู้ใหม่	ๆ	
ที่	Abel	จะนำาเสนอ

ลายมือต้นฉบับงานวิจัยของ	Abel
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	 ในป	ีค.ศ.1828	Abel	ไดล้้มป่วยเปน็วัณโรค	ซึง่สมยันัน้เปน็
โรคท่ีรกัษาไมห่าย	ความเป็นอยูท่ีล่ำาบากและฐานะทีย่ากจนทำาให้
สุขภาพของ	Abel	 ทรุดหนักในเวลาไม่นาน	 และในช่วงเวลา
เดียวกัน	Crelle	 เพื่อนรักของ	Abel	 ก็กำาลังติดต่อหางานเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้	Abel	ทำาแต่ไม่ได้ผล
	 เมื่อใกล้จะถึงวันคริสต์มาส	Abel	 ได้พยายามเดินทางไกล
ไปพบกับภรรยา	หลังจากทีต่้องแยกกนัอยู่	เพราะกลวัภรรยาจะ
ป่วยเป็นวัณโรค	ความหนาวที่ทารุณได้ทำาให้	Abel	เจ็บหนักจน
รู้ตัวว่า	ใกล้จะเสียชีวิตแล้ว	
	 เมื่อถึงวันที่	6	เมษายน	ค.ศ.1829	Abel	ก็เสียชีวิต	ศพถูก
นำาไปฝังที่	Froland	ท่ามกลางพายุหิมะที่กำาลังพัดรุนแรง
	 สองวันหลังจากที่	Abel	 จากโลกไป	 จดหมายจาก	Crelle	
ก็ได้มาถึงที่พักของ	Abel	เพื่อแจ้งว่า	มหาวิทยาลัย	Berlin	ใน
เยอรมน	ีไดร้บั	Abel	เขา้ทำางานแล้ว	และในเวลาต่อมาเมือ่ทราบ
ข่าวเสียชีวิตของ	Abel	นักปรัชญา	Crelle	ได้เขียนคำาสรรเสริญ	
Abel	ว่า	เพื่อนรักของเขาคนนี้	เป็นอัจฉริยะนักคณิตศาสตร์ที่มี
จิตใจบริสุทธ์ิย่ิง	และเป็นคนถ่อมตัวมากจนหาคนเทียบเคียงได้ยาก
	 ในปี	ค.ศ.1830	สถาบัน	French	Academy	ได้มอบรางวัล	
Grand	Prix	ด้านการวิจัยคณิตศาสตร์แก่	Abel	หลังจากที่ได้เสีย
ชีวิตไปแล้ว	ในฐานะผู้มีผลงานวิจัยที่มีคุณค่า	และสำาคัญมาก
	 ทุกวันนี้วงการคณิตศาสตร์รู้จัก	Abel’s	 theorem,	Abel	
transform,	Abelian	group,	Abel's	equation,	Abel’s	inequality	
ฯลฯ
	 ในหนังสือ	Abel’s	Proof:	An	Essay	on	the	Sources	and	
Meaning	of	Mathematical	Unsolvability	โดย	Peter	Pesic	ที่
จัดพิมพ์โดย	The	MIT	Press	ในปี	ค.ศ.	2003	Pesic	ได้กล่าว
ถงึทีม่าของวธิทีี	่Abel	ใชใ้นการพสิจูนท์ฤษฎขีองเขาว่า	"นบัเป็น
เวลานานแล้วที่ ใคร ๆ ก็คิดว่า ตามปกตินักเรขาคณิตจะฉลาด
กว่านักพีชคณิต แต่อัจฉริยะ เช่น Evariste Galois และ Niels 
Abel ฯลฯ ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า พีชคณิตก็ยากไม่แพ้เรขาคณิต"
	 ประวตัศิาสตร์ไดก้ล่าวถงึนกัคณติศาสตร์อาหรบัในยคุกลาง
ว่า	ได้เคยศึกษาสมการกำาลัง	n
 anxn + an-1xn-1 + an-2xn-2 + … + a0 = 0

	 เมื่อ	an an-1 … a0	เป็นจำานวนที่รู้ค่า	และ	x	เป็นจำานวนที่ไม่
ทราบค่า	สมการนี้จึงเป็นสมการกำาลัง	n
	 ในสมัยกรีกโบราณ	นักคณิตศาสตร์ได้ศึกษากรณี	n	=	1
	 นั่นคือ	สมการอยู่ในรูป	 a1x + a0 = 0

	 	 ซึ่งมีคำาตอบ	คือ          x   = -a0/a1

	 และถ้า	n = 2	สมการกำาลังสอง	จะอยู่ในรูป
   a2x2 + a1x + a0   = 0

	 ซึ่งมีคำาตอบสำาหรับ	x	สองค่า	คือ
    
         

	 ส่วนในกรณีที่	n	=	3,	4,	5,	…	ก็มีชื่อเรียกว่า	สมการกำาลัง	
3,	4	และ	5	ตามลำาดับ
	 ในราว	ค.ศ.1200	เมื่อคณิตศาสตร์ของชาวอาหรับได้แพร่
เข้าสู่อิตาลี	 นักคณิตศาสตร์อิตาลีจึงได้พยายามหาคำาตอบ
สำาเร็จรูปของสมการกำาลัง	3	จาก	a3x3 + a2x2 + a1x + a0 = 0 และ
สมการกำาลัง	4	จาก	a4x4 + a3x3 + a2x2 + a1x + a0 = 0 แต่ก็ไม่มีใคร
ทำาได้	 จนกระท่ังถึงคริสต์ศตวรรษท่ี	16	 เม่ือ	Niccolo	Tartaglia	
สามารถแก้สมการ	a3x3 + a2x2 + a0 = 0	และ	สมการ	a3x3 + a1x 

+ a0 = 0	ได้	
	 และในเวลาต่อมา	Giordano	Cardano	 ได้นำาเทคนิคของ	
Tartaglia	ในการแก้สมการกำาลังสาม	จนได้สูตรสำาเร็จ	ซึ่งเป็น
คำาตอบที่ยุ่งและซับซ้อนมาก
	 สำาหรับสมการกำาลังสี่	a4x4 + a3x3 + a2x2 + a1x + a0 = 0 นั้น	
Lodovico	Ferrari	ก็ประสบความสำาเร็จในการถอดหาค่า	 x ได้
เช่นกัน
	 เมื่อสมการกำาลัง	3	และ	4	มีคำาตอบ	นักคณิตศาสตร์ทุก
คนในสมยันัน้	จงึมคีวามหวงัวา่	สมการกำาลงั	5	กน็า่จะมคีำาตอบ
ทีเ่ปน็สตูรสำาหรบั  x ดว้ย	จงึไดเ้พยีรพยายามหาสูตรมาเป็นเวลา
นาน	 ในทำานองเดียวกับที่นักโบราณคดีได้พยายามหา	 “จอก
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู”	ซึ่งถ้าใครพบ	ชื่อของเขาก็จะดัง	และยิ่ง
ใหญ่เป็นอมตะนิรันดร์กาล
	 ในทีส่ดุ	Abel	กเ็ปน็บคุคลแรกทีส่ามารถแสดงไดว้า่	คำาตอบ
ที่เป็นสูตรสำาเร็จของ	x สำาหรับสมการตั้งแต่กำาลัง	5	ขึ้นไป	คือ	
5,	6,	7,	8,…	ไม่มี	โดยใช้หลักการของ	finite	group	theory
	 ดังนั้นในสายตาของทุกคน	Abel	จึงเป็นนักคณิตศาสตร์
ผู้อาภัพเพราะไม่ได้รับการยกย่องในยามมีชีวิตอยู่	 และในท่ีสุด
ความยากจนก็ได้ทำา	Abel	ล้มป่วย	จนต้องเสียชีวิต
 หนังสือ Abel’s Proof ได้เล่าประวัติของอัจฉริยะอาภัพคนหนึ่ง
ซึ่งมีชีวิตท�างานที่ค่อนข้างสั้นมาก แต่ชื่อเสียงก็ยังปรากฏมาจนทุกวัน
น้ี และจะตลอดไป เพราะท่ีกรุงออสโลในนอร์เวย์มีอนุสาวรีย์ของ Niels 
Henrik Abel บนดวงจันทร์มีหลุมอุกกาบาตชื่อ Abel ในปี ค.ศ. 2002 
รัฐบาลนอร์เวย์ได้จัดตั้งรางวัล Abel ส�าหรับนักคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์
ผู้มีผลงานโดดเด่นที่สุดของโลก และในวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1926 
รัฐบาลนอร์เวย์ได้ออกแสตมป์เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี
แห่งการเสียชีวิตของ Abel รวมถึงได้ออกเหรียญ 20 Kroner เพื่อเป็น
เกียรติแก่นักคณิตศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ด้วย  

และ
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