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Kristian Birkeland er på mange måter vår egen Nikola Tesla. 
Han gjorde fantastiske oppdagelser og opp�nnelser, men 

ble mistrodd i sin samtid og endte livet på tragisk vis.
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Kristian Birkeland er på mange måter vår egen Nikola Tesla. 
Han gjorde fantastiske oppdagelser og opp�nnelser, men 

ble mistrodd i sin samtid og endte livet på tragisk vis.

Birkeland var den første som skjønte 
at nordlys henger sammen med  
elektromagnetiske stormer fra sola. 

Han er også mannen bak en eventyr-
lig opp�nnelse som gjør det mulig å lage 
kunstgjødsel ved å høste nitrogen rett ut 
av løse lufta. Han stod bak 60 patenter, på 
alt fra margarin og kaviar til en elektro-
magnetisk kanon. 

Birkeland la også grunnlaget for mye 
av dagens forskning innen rom- og sol-
fysikk. Han ble født i desember 1867, for 
straks 150 år siden. Verdens første offent-
lige elektriske kraftverk, drevet av damp,  
åpnet i London da Birkeland var fjorten. 
Året etter kom Norges første vannkraft-
verk på Senja. Mennesket var i ferd med å 
temme elektrisiteten.

– Elektromagnetismen ble en nyoppda-
get gullgruve for unge Birkeland. Allerede 
som skolegutt kjøpte han – for egne penger 
– sin egen magnet. Han brukte magneten 
til mange overraskende forsøk og spillop-
per i timene. Ikke alle lærerne satte pris på 
eksperimentene hans. Senere i livet skulle 
studier av elektromagnetismen og jordens 

magnetfelt bli et av de viktigste bidragene 
i forskningen hans.

Den som forteller dette er Alv Egeland, 
professor emeritus ved Universitetet i  
Oslo og en av landets fremste eksperter  
på Birkeland. 

Straks Birkeland var ferdig med embets-
eksamen, eksperimenterte han med 
elektriske svingninger langs en metalltråd. 
24 år gammel begynte han å studere noe 
som kalles katodestråler, og slo fast at de 
består av elektrisk ladde partikler som kan 
styres av et magnetfelt. 

Laget kunstig nordlys
Året etter ble han interessert i sammen-
hengen mellom sol�ekker og nordlys. Han 
brukte katodestråler til å fremstille kunstig 
nordlys i laboratoriet, og kom til at nordlys 
skyldes elektrisk ladde partikler fra sola 
som ledes inn i atmosfæren ved polene 
ved hjelp av jordens magnetfelt. Han mente 
også at atmosfæren vår består av store 
mengder frie elektriske partikler. 

Forskere på den tiden mente at nordlyset 
enten skyldtes en spesiell nordlysgass, 

jernholdige partikler, lokale elektriske 
strømninger i atmosfæren eller meteorstøv.

– Nordlysteorien til Birkeland baserte 
seg på elektromagnetiske krefter i verdens-
rommet. Det er fortsatt et mysterium hvor-
dan han �kk ideen. Selv i dag, mer enn 
femti år etter at romalderen begynte, er 
det imponerende hvor fremsynt han var, 
sier Egeland.

Først på 1970-tallet, da det var mulig å 
gjennomføre nøyaktige målinger fra satel-
litter, kunne det slås fast at Birkelands teo-
rier stemmer. Partiklene fra solstormene 
treffer jorden med voldsom kraft. Partiklene 
bremses i luften. Kollisjonen overfører så 
mye energi til partiklene i atmosfæren at 
de lyses opp. 

Birkeland fikk svært liten støtte, 
spesielt av datidens fremste forskere i 
England. De trodde ikke noe på at sola var 
kilden til nordlyset. 

Øredøvende spetakkel
En av Birkelands store stoltheter var en 
elektrisk kanon. Her skulle det skytes med 
elektrisitet i stedet for krutt. Jernbiter ble  
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dratt inn med så stor kraft i det elektro-
magnetiske feltet at de �øy ut som gevær-
kuler. 

Kanonen ble testet ut i all offentlighet 
i 1903 i den ærverdige festsalen i univer-
sitetets urbygning på Karl Johan. For-
ventningen var stor. Festsalen var full. To 
statsråder og industrien var til stede, samt 
representanter for internasjonal våpen-
industri. Fridtjof Nansen bivånet det hele 
fra første rad.

Prosjektilet til kanonen veide ti kilo. 
Birkeland beroliget forsamlingen: «De kan 
sitte ganske rolig. Når jeg slår på bryteren 
vil De verken se eller høre noe uten smellet 
av prosjektilet mot skiven.» Så slo han på 
bryteren. 

Det ble et øredøvende og fresende spe-
takkel. Kanonen kortsluttet. Flammene sto 
langt ut av munningen. Noen damer hvinte 
og «skrek av skrekk», og et øyeblikk var 
det tilløp til panikk.

– Det var det mest dramatiske øyeblikk 
i mitt liv. Med det ene skudd skjøt jeg mine 
aksjer fra 300 til null, men prosjektilet satt i 
blinken, kommenterte Birkeland den gang.

Den elektriske lysbuen
Da han testet kanonen tidligere på dagen, 
hadde alt fungert som det skulle. 

– Oppmerksomheten ble naturlig nok 
negativ, men Birkeland hadde betydelig 

fornøyelse av oppstanden, skriver Alv 
Egeland i boka «Naturvitenskapsmannen 
og industriforskeren Kristian Birkeland».

Flammeskiven fra kanonen var på over 
tusen grader og er i ettertid blitt kalt Birke-
lands plasmafakkel. Den høye temperatu-
ren skyldtes elektrisk ladde partikler som 
fòr frem og tilbake med stor fart.

Elektroner i bevegelse fører til intense, 
elektriske strømmer som omgir seg med et 
magnetisk felt. Dette minner om solvind-
plasmaen i kosmos. Birkeland iakttok lyn-
snart det uventede. I spolens magnetfelt 
ble lysbuen fra kortslutningen spredt ut i 
en vifteform – og det var nettopp der det 
nye lå.

Norsk Hydro
Tre uker før kortslutningen i festsalen hadde 
Birkeland møtt industrigründeren Sam 
Eyde på en middag hos statsråd Gunnar 
Knudsen. De to fant umiddelbart tonen. 
Noen år tidligere hadde den britiske for-
skeren Sir William Crookes advart om glo-
bal mangel på kalksalpeter, som ble brukt 
som kunstgjødsel i landbruket. Crookes 
mente løsningen var å fremstille kunst-
gjødsel med direkte opptak av nitrogen fra 
lufta, og at dette kunne bli en av de største 
oppdagelsene i fremtiden og redde verden 
fra kommende hungersnød.

Det mislykkete forsøket i festsalen la 

nettopp grunnlaget for moderne kunst-
gjødselproduksjon. Formen på lysbuen 
bekreftet noen av de teoriene som Bir-
keland allerede hadde i hodet. I �amme-
skiven ble det produsert nitrogenoksid, 
som er et grunnleggende element i salpe-
ter og en nødvendig del av kunstgjødsel.  
Vitenskapsmenn og industri over hele ver-
den hadde jaktet på løsningen. Birkeland 
slo dem alle på målstreken.

Eyde var den gangen en av landets 
mest berømte menn. Pressen hang etter 
ham. Han visste hvordan man skulle pro�-
lere en begivenhet. Eksplosjonen i Gamle 
festsal var et skikkelig åte for media.

– Birkelands oppdagelse og samarbeid 
med Eyde ble starten på Norsk Hydros 
industrielle eventyr på Notodden og Rju-
kan. Eyde ble «kongen» på Rjukan og 
mange ganger mer kjent enn Birkeland.  

Gjenskapte verdensrommet
Birkeland lagde reproduksjoner av sol-
systemet og jorden i lufttomme rom. De 
ble kalt terrella-eksperimenter. Terrella er det 
latinske ordet for «liten modell av jorden».

Verdensrommet i den største terrellaen 
var på 1000 liter. Birkeland skjøt elektron-
skyer mot «jorden» med strøm fra en gene-
rator. Spenningen var på 25 000 volt. Det 
er over hundre ganger mer enn i stikkon-
takten din.
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– Etter hvert ble Birkeland mer og mer 
opptatt av solen, kometer, Saturns ringer, 
det store verdensrommet og verdens til-
blivelse, som han skriver mye om i hoved-
verket sitt på 5,1 kilo, ifølge Egeland.

Eksperimentene var ingen billig fornøy-
else. Forsøkene var dyre å gjennomføre. 
Det var den gangen Norge var et fattig land 
og universitetet hadde lite penger.

– Universitetslønnen holdt ikke. Han 
måtte dekke alle kostnadene selv og 
brukte pengene han tjente på Hydro, til 
både laboratoriet og lønningene til de seks 
til åtte assistentene sine. 

Strabasiøs overvintring
Et av Birkelands store ønsker var å fastslå 
høyden på nordlyset. Det var den gangen 
man trodde at nordlyset rakk helt ned til 
tretoppene i Lappland. Nå vet vi at nord-
lyset dannes �ere hundre kilometer over 
bakken.

For å �nne ut av dette bygde Birkeland 
en forskningsstasjon på toppen av «Det 
hellige fjellet» til samene, Haldde, på nes-
ten tusen meters høyde ved Kåfjord i Alta.

– Turen opp var strabasiøs. Den gan-
gen tok fotturen tre til �re timer. Da de 
skulle �nne ut av hvilken fjelltopp som var 
best egnet til et nytt observatorium, holdt 
de på å omkomme i snøstorm.  

Sammen med to assistenter over-
vintret Birkeland på Haldde. Annenhver 
dag var det storm eller orkan. Flere av 
instrumentene ble ødelagt. Kullosen fra 
fyringen blåste inn i huset. De bevegde 
seg med ski og truger, og isbrodder når 
det var hålkeføre. I mars omkom den ene 
assistenten i snøskred.

Ti år senere bygde han et nytt obser-
vatorium på Haldde. Fra 1916 til 1919 
bodde 17 personer på fjelltoppen, hvorav 
sju var barn. Tre av dem ble født der oppe. 

Trist sorti
Mot slutten av livet var Birkeland opp-
tatt av zodiakal-lyset, et eiendommelig 
lysskjær ved ekvator, med bare en 
milliontedel av lysstyrken fra fullmånen. 
Birkeland kunne slå fast at lyset skyldtes 
katodestråling fra sola. Han mente at lyset 
varierte i takt med solaktiviteten og med 
forstyrrelsene i jordens magnetfelt.

Birkeland hadde lenge slitt med helsen, 
som rundt 1910 ble markant dårligere da 
han også �kk hjerteproblemer. I 1913 
reiste han ned til Egypt for å studere det 

spesielle lysfenomenet. Han håpet også at 
klimaet der, med solrike og varme dager, 
ville gi ham nye krefter.

Det har vært spekulert i at han kan ha 
blitt kronisk kvikksølvforgiftet i laborato-
riet, men ettersom helsen ble verre, også  
etter at han ikke lenger ble eksponert for 
kvikksølv, kan det ikke være den eneste 
forklaringen. Egeland mener det er vel så 
sannsynlig at Birkeland ble forgiftet av  
nitrogenoksider. Når disse gassene rea-
gerer med vann dannes det salpetersyre 
som er svært uheldig for lungene.

Tross sviktende helse klarte han 
ikke å kutte ned på arbeidetsmengden. 
Hans intense engasjement grenset til det  
maniske. Humøret svingte voldsomt fra  
begeistring til pessimisme med angst og  
dyp depresjon. 

Få år tidligere hadde farmasøyt�rmaet 
Bayer lansert en helt ny og revolusjone-
rende type sovemidler, kalt barbiturater. I 
tillegg til å gi søvn virket de beroligende 
og ga mild eufori – men var også sterkt 
vanedannende og hadde en rekke alvor-
lige bivirkninger. Som at virkningen grad-
vis opphørte og kunne gi verre søvn-
problemer enn før behandlingen startet, 
tung hangover, forvirring og i ytterste fall 
dødelig forgiftning eller selvmord. 

Om Birkeland var storforbruker av det 
nye vidundermiddelet er ukjent, men er 
også en mulighet som må veies inn når vi 
ser på det som senere skjedde.

I Egypt begynte Birkeland å føle seg 
forfulgt og trodde at noen ville ta livet 
av ham. Ryktene sa at han var manisk- 
depressiv, eller bipolar som det heter i 
våre dager. Våren 1917 ønsket han seg 
tilbake til Norge. Men dette var under Før-
ste verdenskrig, og Europa var lammet av 
krig. Birkeland valgte derfor å reise via 
Tokyo, for å ta den transsibirske jernba-
nen fra Vladivostok via Moskva til Norge.

Reisen til Tokyo tok to måneder, og 
vel fremme hadde han tett kontakt med 
sin gode venn Torahiko Terada, professor 
i geofysikk på det keiserlige universite-
tet. Men samtidig var den kommunistiske  
revolusjonen i gang i Russland, og tsaren 
var blitt tvunget av tronen. Urolighetene 
der satte en stopper for videre reiseplaner, 
og Birkeland strandet i Tokyo.

Han tok inn på hotell Seiyoken i Uneo-
parken, bare en kilometer fra universitetet.  
Der bodde han de siste ukene av livet sitt 
før han tok en overdose av sovemedisinen 

Veronal (fra Bayer) og døde av hjertestans 
bare førtini år gammel, i juni for hundre 
år siden.

Så gikk Birkeland nesten i glemmeboken.

Latterliggjøring
Etter dødsfallet møtte teoriene hans sterk 
kritikk av verdensledende forskere i det 
engelske vitenskapsakademiet Royal  
Society. Britene var uenige i nordlys- 
teorien til Birkeland, og mente nordlyset  
i stedet kunne skyldes et lokalt strøm- 
system i den øvre atmosfæren. 

Når forskere fra Royal Society uttalte 
seg, var det få som vågde å protestere. 
Et minus for Birkeland var dessuten at de 
�este avhandlingene hans var skrevet på 
fransk – og ikke engelsk.

Først på begynnelsen av 1970-tallet 
godtok den britiske skolen at de elektriske 
strømmene �øt slik Birkeland hadde fore-
slått. Det tok altså seksti år fra han la frem 
nordlysteorien, til den ble bevist.

Nobelprisen
Birkeland ble nominert til Nobelprisen åtte 
ganger, �re ganger i kjemi og de andre 
�re gangene i fysikk, men noen pris �kk 
han aldri. Uheldigvis for Birkeland presset 
Sam Eyde på for at Nobelprisen måtte deles 
med ham. Det ødela muligheten.

– Sam Eyde var ingen vitenskaps-
mann, men var likevel mye mer opptatt 
av å få prisen enn Birkeland. Og hvis Sam 
Eyde ikke �kk prisen, var det vel bedre at 
heller ikke Birkeland �kk noen pris. 

I 1994 �kk Birkeland omsider en slags 
oppreisning. Da ble han avbildet på den 
norske 200-kronerseddelen.

SAM EYDE
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