
Utviklingen av elektrondiffraksjon i Norge - vitenskapshistoriske og 

forskningspolitiske perspektiver 
 

 

Elektrondiffraksjon er en metode i kjemisk forskning som går ut på å skyte elektroner på 

molekyler som er i gassform. På denne måten kan man finne ut grunnleggende ting om 

molekylenes struktur. Det er spesielt viktig for forståelsen av bioaktive molekyler, dvs. 

molekyler som spiller en sentral rolle i kroppen vår. Det dreier seg altså om grunnforskning 

og ikke teknisk-industriell forskning. 

 

Den norske kjemikeren Odd Hassel utviklet og tok i bruk elektrondiffraksjons-metoden før og 

etter krigen, blant annet gjennom kontakt med tyske forskere, og fikk nobelprisen i kjemi for 

dette (i 1969). Etter krigen ble det bygget opp et forskningsmiljø i Norge som var 

verdensledende på området. Den drivende kraft var professor Otto Bastiansen. Her var det et 

godt samarbeid mellom Universitetet i Oslo og NTNU, og miljøet mottok bemerkelsesverdig 

store bevilgninger fra Forskingsrådet. Toppen ble nådd i midten av 1970-årene da omtrent 15 

vitenskapelige stillinger var knyttet til forskningsgruppen, og det var hyppige besøk av 

internasjonale forskere. 

 

Flere masteroppgaver i historie er mulige innenfor dette området. En kan kalles 

vitenskapshistorisk og handle om Odd Hassel og hvordan han utviklet og utnyttet metoden. 

Flere kan ha et mer forskningspolitisk utgangspunkt og studere hvordan det store 

forskningsmiljøet ble bygget opp. Her vil Otto Bastiansen være den sentrale mann. Endelig 

kan man tenke seg en oppgave om hvordan miljøet begynte å gå i oppløsning fra midten av 

1990-årene. 

 

Det finnes et rikholdig kildemateriale som kan kaste lys over slike spørsmål, og flere 

interesserte personer på Kjemisk institutt vil kunne være behjelpelige.  

 

Oppgavene vil være viktige bidrag til et større prosjekt ved Kjemisk institutt som er knyttet til 

50-årsmarkeringen av Nobelprisen til Hassel i 2019 og at det vil være hundre år siden 

Bastiansen ble født, i 2018. 

 

Oppgavene kan veiledes av Finn Erhard Johannessen og Robert Marc Friedman. 


