Niels Henrik Abel og kvinnene i hans liv.
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Ved 200 års jubileet for matematikeren Niels Henrik Abels fødsel i 2002 ble det i
Gjerstad arrangert en minneutstilling. Utstillingen hadde navnet Gjerstad hyller Abel
og var ett samarbeid mellom Gjerstad kommune, Gjerstad historielag og Holmen
Gård. Leder for utstillingen var Olav Ulltveit- Moe fra Gjerstad Historielag sammen
med Wenche Valle fra Holmen Gård og Oskar Tore Brendalsmo som er kulturbonde
og kunstner.
Anne Aanerud som er tekstil kunstner hjalp til med illustrasjoner. Hilde Mostad, som
er kostymemaker laget de flotte figurene og sydde klær til disse som illustrerer
kvinnene i Nils Henriks liv.
Først litt kortfattet personalia.
Han var født på Finnøy i 1802, voks opp i Gjerstad 1805 -1815. Han flyttet til
Kristiania i 1815 og var hjemme i Gjerstad på besøk om sommeren. Han døde i 1829
og er begravet ved Froland kirke. Hans bestefar Hans Mathias Abel og far Søren
Georg Abel var prester i Gjerstad i sammenhengende 35 år, 1785 – 1820.

Her ser vi Almuestaua med bautaen av Nils Henrik Abel (1802 – 1829), laget i 1958
av Brynjulf Bergslien. Minnesteinen, en paraskatellipse ble laget i 2006 av Knut
Odden. Søren Georg Abel tok i 1812 initiativ til å bygge kornmagasinet her, nå
Almuestaua. Abelstien starter her og går nedom Gjerstad Prestegård, bildet.
MED KVINNERS HJELP
Niels Henrik Abel og kvinnene i hans liv.
I arbeidet fram mot Gjerstad kommunes utstilling i 2002, valgte en å legge vekt på
forholdet til kvinnene rundt han.
Hans liv var på mange måter en sammenhengende rekke av livstruende katastrofer.
Født tre måneder for tidlig da dødeligheten blant normalfødte var meget stor, må
hans sjanser for å leve opp vært nesten null. Det er betydelig risiko for at slike barn
får skader, særlig er øyne, hørsel og lunge utsatt, og hjernen. Med henblikk på hans
alkoholiserte mor, var sjansene for skader ytterligere store for Niels Henrik.
Riktignok var Niels Henrik og broren Hans Matias blant de første barna som ble
vaksinert mot kukopper i Gjerstad. Men barnesykdommer var vanlig, og hadde ofte
høy dødelighet. De fleste årskullene som ble født i Gjerstad i begynnelsen av 1800,
var redusert med 40 – 50 % innen konfirmasjonsalder.
Da han kom til Kristiania for å studere, var familiens økonomi i ferd med å gå i stå.
Studietida ble år med smalhans, og etter hvert opparbeidet han en tyngende gjeld.
Håpet om en fremtidig stilling og inntekt som professor var det eneste halmstrået han
hadde. Hans mors – og senere hans fars alkoholproblemer, og familiens sosiale fall
gjennom farens offentlige skandaler som prest og stortingsmann, kunne lett ha
knekket Niels Henrik, - som det knekket brødrene hans.
Selv nektet han å akseptere sin tuberkulose nesten helt til slutt, men så
gjennominfisert som samfunnet da var av denne sykdommen, og med Niels Henriks
spesielle tidlige fødsel, var det knapt mulig for han å unngå å bli smittet.
Fattige mennesker døde lettere av tuberkulose. Til tross for omtanke og hjelp fra
venner var Niels Henrik lutfattig. Vennen og legen Christian Bøck skrev at Niels
Henrik ”..var ikke af noen sterk constitiusion, han syntes at have anlæg for
brystsygdom”. Det spesielle var kanskje ikke at han hadde tuberkulose, men at han
levde så lenge med den. Livet til mannen som feires, og minnes som en av våre

største store, var kanskje egentlig preget av at han så lenge stadig slepte seg videre,
mot alle odds.
En rød tråd gjennom Aril Stubhaugs biografi over Niels Henrik Abel, er hans
livsnødvendige nærhet til en del kvinner. Vi har valgt å presentere dem nærmere.
Niels Henrik Abels liv var ikke bare preget av matematikk! Forholdet til andre
mennesker spilte alltid en stor rolle for ham. Og særlig viktig var kvinner i det daglige
strevet med å leve. Det er deres etterlatte dagbøker, notater og brever som mer enn
andre kilder som har gjort det mulig å lage en fyldig fremstilling av Niels Henrik Abels
liv. De to store biografiene, og særlig Aril Stubhaugs viser det.
Selvsagt hadde han også menn som venner. Men selv blant de som var hans
medstudenter og daglige omgang kan en få inntrykk av en viss avstand. Det synes
også å gjelde de som omtales som hans nære venner. De var preget av beundring
og respekt for geniet Abel, mens det er følelsene for personen og mennesket Niels
Henrik Abel som preger kvinnene.
En av studentvennene som kjente ham best, legen Christian Peder Bianco Bøck,
laget etter hans død en skriftlig karakteristikk:
”Abel var aldri av nogen stærk Constitution, han syntes å ha Anlæg for Brystsygdom,
dog havde dette førend i hans sidste leveaar tydelig ytret sig. Almindelig var han
rask… Hans Temperament syntes for dem der ei nøiere kjendte ham, at være
muntert, den som saa ham undertiden blant sine Bekjentere, og med hvem han ei var
desmere fortrolig antog han vel endog af en letsindig Charakter. Dette var dog ei
Tilfelde, hans sind var tvertimod alvorligt, han havde dyb Følelse. Meget ofte var han
særdeles sørgmodigt stemt. Hvilket han dog for de Fleste søgte at skjule ved
påtagen Lystighet og et likegyldigt Utvortes. Faa skjenket han sin fulde Fortrolighet
og han var i ytringen af sin sande Charakter yderst tilbageholden. Saa at selv blant
hans nærmeste Omgang Faae kiendte ham eller bedømte ham rigtigt”.
Boecks beskrivelse gir inntrykk av at Niels Henrik Abel må ha hatt depressive trekk,
noe som kanskje kan brukes som forklaring på sinnstilstanden til hans eldre bror
Hans Mathias. Men mens broren etter hvert sank inn i sløvsinn, utviklet Niels Henrik
fluktmekanismer ut av depresjonene. Både hans påtatte lystighet og hans sterke
evne til konsentrasjon i arbeidet, oppfattet Boeck tydeligvis som fluktmekanismer:
”Ved sit Skrivebord søkte han saa Forglemmelse af Tankerne om Fremtiden, og
derifra reiste han seg med fornøiet Sind. Ved at have bragt paa det Rene een eller
anden Sætning, han hadde arbeidet paa, forglemte han for nogle Øieblik alt det Ydre,
han var fullkommen lykkelig.”
Beskrivelser av hans utseende er dårlige. Men når det gjelder klærne er alle kilder
enig om at han var påfallende sjuskete de første årene i Kristiania. Antakelig skyltes
det likegyldighet mer enn fattigdom. Senere kledde han seg bedre, kanskje under
påvirkning av Charitè Borch, og da han kom tilbake sin utenlandsreise beskriver han
likefrem standsmessig i sitt antrekk.
At Niels Henrik Abel stod seg godt med kvinner finnes det belegg for i et par små
historier Arild Stubhaug har gjengitt. I Berlin var han ofte hos August Leopold Crelle,
naturvitenskapsmannen som i møte med Abel startet Tysklands første matematiske

tidsskrift. Senere ble det fortalt i Familien Crelle at Niels Henrik sto seg godt med
kvinnene i huset, og at de fiffet han opp foran sammenkomster når et eller annet var
sjuskete eller skjevt.
Hanna Smith, 20 år gammel den siste jula da Niels Henrik Abel var på Frolands
Jernverk, fortalte at han satt i dagligstua sammen med husets damer og arbeidet og
skrev. Og når han så reiste seg fra arbeidet var hans store glede å stjele et tørkle ut
av damelommene eller romstere litt i et og annet syskrin. Han sjarmerte dem, og det
var umulig å avvise eller bli sint på ham uansett hva han foretok seg.
En rød tråd gjennom Aril Stubhaugs biografi over Niels Henrik Abel er hans
livsnødvendige nærhet til en del kvinner. Vi har valgt å presentere dem litt nærmere.

Figurene illustrer Nils Henrik sammen med kvinnene i hans liv. Hilde Mostad,
kostymemaker, OUM medhjelper. Foto: OUM

BESTEMOR
Elisabeth Knuth Abel var født i 1734 og vokste opp i Hornnes. Hun var datter av
kjøpmann og trelasthandler Jørgen Petersen Normand og Anne Marie Wendelboe.
Hennes familie var borgere og embetsmenn i Kristiansand.
Hun ble gift 28 år gammel med Hans Mathias Abel som var personlig kapellan
(sekretær og hjelpeprest) hos sin prost Jørgen Henrik Abel i Bygland. Som nygifte
flyttet de til Fyresdal der Hans Mathias var tilsatt som residerende kapellan
(hjelpeprest). Senere var presteparet i Skafså i Telemark og i Åmli før de i 1785 kom
til Gjerstad. De hadde da to barn i live: Datteren Margarethe Marine på 16 år og
sønnen Søren Georg på 13 år. Elisabeth Abel var da 51 år gammel.

Avreisen fra Åmli var svært velkommen, både fordi Gjerstad var et bedre kall med
større inntekter, og fordi de siste årene i Åmli var vanskelige. Presteparet hadde bygd
ny innhuser i prestegården, og det hadde blitt både vanskeligere og dyrere enn
forventet. Etter at de kom til Gjerstad måtte derfor Hans Mathias gjennom en
forlikssak som endte med at han måtte påta seg en gjeldspost. Dokumenter som er
bevart gir inntrykk av at Hans Mathias nok var dyktigere i det teoretiske enn i det
praktiske.
Kanskje var det dette som var årsak til at rollene ser ut til å ha blitt skiftet: Den
daglige driften av Gjerstad prestegård var Elisabeths ansvar.
Forgjengeren i prestegården, Lars Larsen Eskildsen, hadde gjort stort arbeid med
nyrydding. Han prøvde å få bygdefolk til å begynne å dyrke og å bruke poteter. Men
det var ekteparet Abel, og særlig Elisabeths fortjeneste at poteta kom tidlig i bruk i
Gjerstad. Det var også Elisabeth som fikk bygdefolk til å begynne å dyrke lin, og hun
må også ha påvirket folk til å begynne med hagebruk.
De hadde det godt på Gjerstad under Elisabeth, ”hun holdt et godt bord……og læste
flitteligen sin Morgen og Aftenbøn med sine Huusfolk”. I bygdefolks omdømme var
Elisabeth Knuth Abel ”ei god matkjerring”. I det ligger stor respekt og varme. Det har
knapt vert prestefruer på Gjerstad som har stått seg bedre i Gjersdølers omdømme
enn Elisabeth Abel. ”Det er Mor som har gjort Mann av meg”; var Hans Mathias
Abels opprømte utbrudd i lykkelig lag. Hun var; ”en av de skjeldne Huusmødre” med
omtanke for alle.
Da Hans Mathias døde i 1803 og sønnen Søren Georg overtok som prest, måtte
Elisabeth flytte. Hun slo seg ned i Risør, der hun døde i 1917. Et maleri av henne
henger i Gjerstad kirke.

MOR
Anne Marie Simonsen Abel vokste opp i Risør. Hennes foreldre var kjøpmann Niels
Henrik Saxild Simonsen og Magdalena Andrea Kraft. Han vokste opp som
kjøpmannsønn i Risør, hun var prestedatter født i Vinje, men av
embedsmannsfamilie i Kragerø, Bamble og Kongsberg.
Magdalena Andrea døde ung, og døtrene Anne Marie og Elisabeth Marie vokste opp
i et hus preget av en travel og samfunnsinteressert far og hans senere to koner. Den
ene konen døde i barsel etter et par års ekteskap, den andre var morens søster
Christine Kraft. Oppdragelse av de to pikene var Christines ansvar, men ettertiden
beskrev henne som et godmodig men lettsindig menneske uten åndelige interesser.
Hun tok seg verken av sitt hus eller hadde tilsyn med egne barn og stebarn. De to
stedøtrene hadde sannsynligvis meget frie tøyler.
Niels Henrik Saxild Simonsen var en av sin tids store og mektige personer i Risør, og
meget velstående. Døtrene ble oppdratt slik døtre i velstående borgerfamilier skulle
oppdras: De lærte å spille piano, synge, oppføre seg og kle seg. Anne Marie glitret i
selskaper, og var meget vakker. Søren Georg Abel var nok ansett som en høyst
passende kandidat som Anne Marie Simonsens ektemann. Han var nyutdannet prest
og ansett som særdeles lovende – en mulig fremtidig biskop. De giftet seg i 1800,

han 28 og hun 19 år. Ganske snart etter bryllupet reiste de til Finnøy i Ryfylke, der
har var utnevnt til prest.
Kontrasten mellom Anne Marie og hennes svigermor Elisabeth var stor. Mens
Elisabeth var dyktig, praktisk og handlekraftig, var Anne Marie nærmest ubehjelpelig
utover det som skulle til for å fungere i selskapelig sammenheng. Som ung prestefrue
overlot hun alt praktisk til husjomfru Elisabeth Luth som hadde erfaring fra Gjerstad
prestegård. Ganske snart ser det også ut til at to sider ved henne ble kjent: hun var
glad i vin, hun kunne vise en oppførsel utover det ansvarlige og akseptable. Søsteren
Elisabeth Marie omtalte senere Anne Marie som ”kold”. Kanskje er det riktig å anta at
hun i vår tids ord mente søsteren manglet empati – medfølelse. Tjenestefolkene
oppfattet henne som lunefull og unnvikende.
Etter to år på Finnøy ble Søren Georg Abel utnevnt til prest i Gjerstad, han overtok
etter faren. Søren Georg var da 30 år og Anne Marie 21. De kom på alle måter hjem.
De hadde familie og venner nær ved Kragerø, Risør og Tvedestrand, de hadde sosial
omgang med familiene Aall på Nes Jernverk og Smith på Frolands Verk. For dem
begge betydde det liv og selskap. Det kunne vel være at vinen fløt, og Anne Marie
var allerede lenge før denne tida blitt avhengig av alkohol.
Dette var potetens første store tid. Den ga ikke bare mat, den ga også muligheter til å
lage brennevin. Det var lovlig for alle å brenne, tjenestefolka i prestegården fikk en
del av lønna i poteter som de så laget brennevin av. For Anne Marie Abel bidro dette
til en sikker vei mot avgrunnen.
Vi vet nå at barn av alkoholiserte mødre ofte er mentalt skadde ved fødselen, og at
skadene kan øke og prege dem resten av livet. Anne Marie og Søren Georg Abel
hadde to barn da de kom til Gjerstad. I årene etterpå fikk de fire til, en døde to uker
etter fødsel. Bare datteren Elisabeth som ble født i 1810 synes det ikke å ha heftet
noe uvanlig med. De fleste sønnene hadde sider ved sin psyke som kan forklares
som skader påført dem av morens alkoholavhengighet. At også Søren Georg etter
hvert ble avhengig av alkohol kan bare ha gjort skadene verre.
For Niels Henrik som var nest eldst, og ved siden av søsteren den som viste
omtanke for de andre i søskenflokken, ble det maktpåliggende å redde i hvert fall
broren Peder og søsteren ved å få dem bort fra moren.
Forfallet fysisk og psykisk, hos Anne Marie Abel var sjenerende tydelig alt før Søren
Georg døde i 1820. Det ble enda verre i årene som kom. John Aas som overtok som
prest på Gjerstad, pleide å sende en person til Lunde, enkesetet for å se til at Anne
Marie var noenlunde akseptabel i tilstand og antrekk når han fra tid til annen måtte
invitere henne til Prestegården. Da hun døde i 1846 var det ingenting igjen av den
vakre og festglade sommerfuglen fra Risør.

Nils Henrik sine foreldre og besteforeldre er begravet på Gjerstad kirkegård.
SØSTER
Elisabeth Magdalena Abel ble født i 1810. Hun var den nest yngste av Anne Marie
og Søren Georgs barn, åtte år yngre enn Niels Henrik.
Til hun var fem år var de eldre søsknene sammen med henne i prestegården, men i
1815 ble de to eldste, Hans Mathias og Niels Henrik sendt til Kristiania for skolegang.
Fra høsten 1814 og i de kommende årene ble hennes far stadig borte måneder i
strekk som stortings representant. Tilbake var de to eldre brødrene Tommas og
Peder, den yngre broren Tor Henrik, moren, tanten Margarethe Abel, og selvfølgelig
Prestegårdens tjenestepiker og gårdsgutter.
Morens alkoholproblem må ha preget hverdagen til den lille piken. Sannsynligvis var
det tanten Margrethe som bodde i huset så lenge broren levde, - og husjomfruen
Elisabeth Luth som egentlig styrte huset for Søren Georg, som var de trygge
voksenkvinnene i Elisabeths barndom fram til konfirmasjon.
Lite er kjent om Elisabeth fra hennes barndom i Gjerstad, men som hun vokste til ble
åpenbart båndene mellom henne og Niels Henrik stadig sterkere og viktigere. For
Niels Henrik ble det en hovedsak å redde henne bort fra moren. I 1825, da hun var
15 år og konfirmert, sørget han derfor for at hun kom til Kristiania. Det var fru
Hansteen som Hjalp til, og fikk henne plassert hos Niels Treschow, professor og
leder for universitetet. Treschow kjente familien Abel. Han hadde vert rektor ved
Helsingør katedralskole da Søren Georg Abel var elev der, og fra 1814 var de begge
på stortinget. Da Treschows datter ble gift med sognepresten i Modum 1832, fulgte
Elisabeth med dit. Der traff hun den unge direktøren ved Blaafargeverket, Carl
Friedrich Bøbert, som hun i 1833 ble gift med. Han ble senere direktør på
Kongsberg Sølvverk.
Elisabeth var svært intelligent og ”lignet sin berømte broder i meget, var maaske mer
allsidig begavet end han og hadde en langt betydeligere carakterstyrke, der gav
hende et edelt – alvorlig uttryk.” Hennes store interesse var musikk. Elisabeth og Carl

Friedrich Bøbert fikk tre barn, to sønner som druknet som voksne, og datteren Thekla
som ble gift med statsråd Jacob Otto Lange.
TANTE
Elisabeth Marie Tuxen var født i Risør i 1786. Hun var søster til Anne Marie
Simonsen Abel og hadde sin oppvokster sammen med henne i Risør. I hovedsak var
nok derfor hennes og søsterens barndom svært like, men som mennesker later de til
å ha vert svært ulike.
Etter at Anne Marie og Søren Georg var kommet tilbake til Gjerstad i 1804, ser det ut
til at Prestegården i perioder var nesten like mye hennes hjem som farens hus i Risør.
Elisabeth kom godt ut av det med sin svoger og hjalp sin søster med å arrangere
fester. Det ble hyppig bedt til fest på Gjerstad i de dager.
Blant gjestene som kom til Prestegården var også sjøoffiser, løytnant Peder
Mandrup Tuxen fra Kjøbenhavn. Det ble en romanse mellom ham og Elisabeth
Simonsen. Niels Henrik Saxild Simonsen var ikke som far like begeistret for
forbindelsen, og prøvde å forhindre den. Men Tuxen var blant ekteparet Abels venner,
de støttet romansen. På og via Gjerstad utviklet forholdet seg derfor slik at de to til
sist ble gift i Risør med fader Simonsens godkjenning i 1810, samme året som niesen
Elisabeth Magdalena ble født.
Elisabeth Tuxen må ha vert sin søsters rake motsetning. Gjennom brever som er
bevart etter henne får en inntrykk av et våkent og aktivt menneske med omtanke for
sine nærmeste. I 1808 skrev hun til sin løytnant:”..jeg lenges ikke da jeg bestandig
har nok at bestille. Jeg staar op om Morgenen Klokken syv eller litt før, da leser jeg
litt til det er lyst; da roper Abel: kom nå ned Elisabeth! Mit første Arbeid er da at
skjenke Te, dernest er jeg skolemester enn times tid, da jeg leser med lille Niels;
siden syr jeg af alle Kræfter, gaar i Kjøkkenet og strikker noget. Om aftenen i
Mørkningen spiller jeg på Fortepiano eller og, når Været er godt, spadserer Abel og
jeg een tur til Huggeto, een aften gikk vi til Sunne. Om aftenen etter alle i huset har
lagt sig sitter Abel og jeg oppe til klokken er slagen 11; da går jeg til mit Kammer.
Saadan gaar den ene Dag efter den annen og Tiden løper hurtig.” Da sannheten om
Anne Marie gikk opp for henne etter Søren Georgs død i 1820, var det et sjokk.
Marineløyntnant Tuxen gjorde karriere under krigen i 1807 – 14. Han steg i gradene
og bosatte seg sammen med sin kone i sin fødeby. Det gjorde til at Niels Henrik Abel
senere hadde skyldfolk å komme til i Kjøbenhavn, og familien Tuxen bidro til å åpne
dører og utvide hans sosiale kontakter. Det var gjennom Tuxenfamilien han ble kjent
med Christine Kemp, som ble hans forlovede.
FORLOVEDE
Christine Kemp var født i Kjøbenhavn i 1804. Hun var datter av overkrigskommisær
og kontorsjef i admiraliteten (marinen) Christian Kemp og Catharine Christine Kemp.
De hadde ni barn, tre døtre og fire sønner levde opp. Christian Kemp døde i 1813, og
enken kunne lett ha havnet i store vanskeligheter. Men det gikk likevel bra, og det er
antatt at familien Tuxen bidro vesentlig til dette.
Christine var 19 år da hun ble invitert til selskap hos familien Tuxen. Der møtte hun
for første gang Niels Henrik Abel
Abel. Christine var rødhåret og ifølge Niels Henrik ikke

vakker, men hun ble omtalt som frisk og livlig og flink til å føre seg. Hun snakket tysk
og fransk, som var datidens viktigste internasjonale språk, hun behersket ”de vanlige
skolevidenskaber samt alle mulige slags håndarbeider – ” hennes dannelse og
intellekt var utviklet for å bli solid gift i en embedsmanns – eller borgerfamilie. Hun var
som Niels Henrik sa det, et prektig menneske.
Forlovelsen mellom Christine kemp og Niels Henrik Abel ble møtt med forbauselse
blant Niels Henriks medstudenter og venner. Forbauselsen kunne ha flere årsaker,
men særlig to må ha spilt en rolle: økonomi og vanlig formell fremgangsmåte ved
forlovelse. Niels Henrik levde på lån, hans eventuelle bedre økonomi var usikker og
hørte framtida til. En formelt korrekt forlovelse var en privatrettslig avtale mellom to
parter. Bak og som garantister sto de to partenes foreldre og familiene for øvrig.
Hvis de forlovet seg uten å trekke inn familiene, må det bety at de ikke kunne
forvente garantier fra familiene, de var mer eller mindre overlatt til seg selv. Det er lett
og se at det nok var deres situasjon. For øvrig fantes det kanskje en slags moralske
garantister i bakgrunnen, familien Tuxen kjente dem begge og har helt åpenbart
støttet dem. Det er imidlertid litt påfallende at det var først etter to års forlovelse, at
Niels Henrik presenterte Christine for fru Hansteen, som han omtalte som sin annen
mor. Men da de to kvinnene først lærte å kjenne hverandre utviklet de et nært
vennskap.
Forlovelsen kom til å vare i fire år, inntil Niels Henrik døde. Lange forlovelser var nok
ikke uvanlig, men for dem begge ble det nok i drøyeste laget. Der var også kriser i
forholdet. Særlig kan det se ut til å ha toppet seg sommeren 1825, da Charitè Borck,
søster til fru Hansteen, var gjest i Kristiania. Charitè Borck var meget tiltrekkende, og
blant dem som falt for henne var også Niels Henrik. Han ble forelsket, og det var
sannsynligvis bare takket fru Hansteens påvirkning at ikke forlovelsen med Christine
gikk overstyr.
Under Niels Henriks utenlandsreise virker det som Christines interesse kjølner noe.
Mens Niels Henrik flittig skrev brev til henne, var hennes brevskriving mer sparsom,
og en tid stoppet hun helt å skrive. Hun var lei av å være guvernante i Son, sluttet og
reiste høsten 1826 tilbake til Danmark. Der bodde hun hos sin eldre søster som var
gift i Ålborg.
Da Niels Henrik i begynnelsen av mai i 1827 var kommet tilbake til København og
familien Tuxen, kom også Christine dit. Kontakten mellom de to ble gjenopprettet, og
fra da av med større gjensidig forståelse og respekt. De må ha avtalt at hun igjen
skulle komme til Norge.
Høsten 1827 begynte Christine som guvernante hos familien Smith på Frolands
Jernverk. Smithfamilien og Abelfamilien i Gjerstad hadde sterke vennskapsbånd
sannsynligvis var det derfor også i betydelig grad en vennetjeneste at de tok imot
Christine der. Selv om avstanden mellom Froland og Kristiania var stor, så var det på
grunn av familiens vennskapsbånd enklere for dem på alle måter. Christine var
forsørget som guvernante, og når Niels Henrik kom på besøk ble han sett på som
venn og ”familie”. Dette kom tydelig til syne da han ble syk og sengeliggende, og
døde på Frolands Jernverk. Familien Smiths omsorg for de to var som for
familiemedlemmer, og Niels Henrik ble begravet på Smithfamiliens gravsted ved
Froland kirke som om han skulle være sønn.

Christine fortsatte å bo og arbeide på Frolands Jernverk etter Niels Henriks død i
1829. Men i Julen 1829 og Januar 1830 var Niels Henriks venn Baltazar Mathias
Keilau på besøk. Han hadde et eneste ærend. Han tilbød Christine å gifte seg med
henne. Hun svarte ja. Bryllupet mellom dem stod i november 1830. Egentlig var det
Niels Henriks siste ønske de oppfylte.
Ekteskapet mellom Christine Kemp og Mathias Keilau ble langt og lykkelig. Barn fikk
de ikke, men Keilaus posisjon som professor i geologi sikret Christine Kemp det
sosiale livet hun egentlig alltid var bestemt for.
”MIN ANDRE MOR
MOR””
Cathrine Andrea Hansteen var født i 1787 på Sorø, der hennes far Caspar
Abraham Borch var professor ved Akademiet. Søskenflokken hun var en del av besto
av seks søstre og tre brødre. Barndomshjemmet var stort åpent og gjestfritt, og de
vakre og begavete søstrene omgikk noen av Danmarks mest fremtredende
skikkelser. Foruten Cathrine Hansteen kom to av dem etter hvert til å spille roller i
Niels Henrik Abels liv: Henriette Fredriksen som bodde i Kjøbenhavn, og Charitè
Bork som senere ble gift Paludan-Muller.
Catrine Andrea Hansteen – fru Hansteen – var femten år eldre enn Niels Henrik. Det
ble først kjent gjennom hennes mann, professor Christopher Hansteen
Hansteen, som Niels
Henrik valgte som sin rådgiver under studiene. Hansteen var en av Norges største
vitenskapsmenn i sin periode, vel ansett blant europeiske kollegaer for sine arbeid
med jordmagnetismen. Den støtten han ga Niels Henrik bidro vesentlig til at han fikk
muligheter til å utvikle seg som matematiker.
Ekteskapet med Christopher Hansteen hadde ført Catharina Andrea til Norge.
Materielt levde hun et godt liv, men helsemessig var hun plaget av migrene og
revmatisme. Det var dessuten vanskelig for henne at hun til tross for gode kår ikke
var lykkelig. Var det fordi hun som kvinne ikke fikk utviklet sin åpenbart store
intellektuelle evner? Blant de seks barna hun etter hvert ble mor til var Aasta
Hansteen, Norges første kvinnesakskvinne.
Vennskapet med fru Hansteen gjorde at Niels Henrik så ofte som mulig besøkte
henne for å snakke. Hun hjalp ham med å finne en slags balanse i hverdagene. Hun
hjalp også til med å holde hans elendige økonomi noenlunde i orden, og styrte
utbetalinger til broren Peder mens Niels Henrik var utenlands. Depresjoner, angst,
fremtidshåp og kjærlighetsliv, det var fremfor alt gjennom fortrolige samtaler og
vennskap med Catharina Andrea Hansteen at Niels Henrik Abel sto oppreist under
de mange prøvelsene han måtte gjennomleve. Niels Henrik skrev i et brev til
henne: ”Det var et vendepunkt i mitt liv da jeg lærte eder å kjenne, og hva den gang
og ennå virker på meg av Deres forunderlige dype og urolige natur – tilgi meg siste
uttrykk – det vil aldri utslettes fra min sjel, og jeg anser det for den rikeste gave
himmelen har tildelt meg at mitt liv falt sammen med Deres på jorden”.
Professor Hansteen var i 1928 i Sibir på en vitenskaplig ekspedisjon. Fru Hansteen
fant da ut at hun og barna ville bo hos hennes familie i Kjøbenhavn til han kom
tilbake – ekspedisjonen tok flere år. Høsten 1828 dro hun derfor fra Kristiania, Niels

Henrik var syk og sengeliggende og fikk ikke sagt adjø. Mindre enn et halvår senere
døde han.
DEN STORE FORELSKELSEN
è Borck var født i 1801, og ca et år eldre enn Niels Henrik. Hun var den
Charit
Charitè
yngste av søstrene til fru Hansteen. Niels Henrik traff henne første gang i hennes
mors hjem på Sorø i 1823. Hun var vakker og livlig og gjorde inntrykk på alle, og han
ble svært betatt. To år senere, i 1825, var Charitè på besøk i Kristiania hos sin søster
Niels Henrik forelskede følelser for henne blusset opp igjen, men han var da forlovet
med Christine Kemp. Vilhelmine Ullman, som var professor Hansteens søsterdatter,
skrev om den oppsikten som Charitè vakte i Kristiania:
”I hele sin fremtreden bar hun bud om en høiere dannelsessfære, et rigere og dybere
Aandsliv, end vi var vandt til. Det var dog ikke disse Egenskaber hun uden at vide af
frembragte en Revolusjon hos os. Den første gang jeg saa hende, havde hun en rød
hvid stribes Sirtes Kjole paa, den sad ikke stramt. Men baade Liv og Skjørt var rynket
foran paa Midten. Dette kaldtes en Blusekjole, var extravagant og umådelig dristig,
men nok verd at etterligne. Men hva gjorde man saa med alle de trange Kjoler? Der
var ikke Stof til en eneste Rynke mer enn den lille Strutten midt bag på Kjoleskjørtet.”
I familien Hansteen forteller tradisjonen at se Christine, og at det derfor nesten kom til
brudd mellom de forlovede. Portrettet som Gørbitz laget og som Niels Henrik hadde
med fra Paris la han igjen hos Charitè og søsteren fru Fredriksen. I brevene til fru
Hansteen var det nesten alltid en hilsen til Charitè: ”Og den søde eiegode Charitè
ønsker jeg af ganske Hjerte at leve vel”. I perioder må hans følelser for Charitè ha
vert et av de viktige samtaleemnene mellom fru Hansteen og Niels Henrik.
øller
Charitè Borck giftet seg i 1838 med sin fetter, dikteren Frederik Paludan-M
Paludan-Mø
ller. De
hadde ikke barn. Ettersom livet gikk endret Charitè seg til å bli en religiøs grubler.

