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Egil Andersen Hylleraas (1898 – 1965)
• Egil Andersen født i 1898 på Hylleråsen

– Engerdal, nær svenskegrensen, nord for Trysil

– tok senere si` navn fra hjemstedet

• Andersen-familien bodde på en aellgård

– jordbruk, fiske, skogbruk

– yngst av 11 søsken
“From my earliest youth, I remember the first very modest roads being built to 
replace the older trails or paths or water ways... The mail came once a week; 
another means of communication, unknown to earlier generations, was a 
primitive telephone line. I had not seen a railway train up to the age of 
seventeen, and many were those who never came to see one.”



Skolegang
• Folkeskole 1905–1912

– hjemmeundervisning

• Gjetergutt 1912–1915

– gårdsarbeid, tømmerhogst

•Middelskole 1915–1916
– nærmeste skole på Rena

– 90 km — kun hesteskyss 

• Gymnas 1916–1918

– Kristiania

– Ragna Nielsens skole

“In winter time, two-thirds of the year, we went to school in our homes 
in the valley. We were completely happy in the sense that the idea of 
higher education in the modern sense had no actual reality. Our tools 
were the hands not the head.”



Det Kongelige Fredriks Universitet 1918–1924
• Cand. mag. 1918 – 1921

– fysikk, kjemi, matematikk

– platekondensatorens kapasitet

• Militærtjeneste 1921

– Terningmoen

• Cand. real. 1922 – 1924

– veileder Lars Vegard, Fysisk institutt

– meteorologisk institutt 1922–23

– røntgenkrystallografi, med innstilling

• Endret navn til Egil Andersen Hylleraas i 1924
“But the top aim of our learning was to become 
useful teachers in our high schools, and none of 
us, or at least very few, would hit upon the idea of 
becoming scientists by profession”

Hovedoppgaven “åpnet øinene mine for skjønnheten i 
videnskapelig forskning og krystallene blev min «første 
kjærlighet» i Fysiken.”



Lektor på middelskole 1925 – 1926
• Trivdes som lektor på middelskole (Frogner og Sandvika), men…

– “upon leaving the university to become a school teacher for a year or two, 
I could not forget about the many problems of higher interest with which I 
had become familiar.”

• Konsentrerte han seg om teoretisk arbeid

– sterkt påvirket av Max Borns bok Dynamik der Kristalgitter

– utga tre artikler mens han arbeidet som lærer

• Lars Vegard oppfordret ham å satse på en forskerkarriere

– hadde oppdaget hans anlegg for teoretisk arbeid

• Giftet seg med Magda Christiansen i 1926

– datteren Inger født i1927
.



Røntgenkrystallografi
• Publiserte fem artikler om krystallografi 1925 – 1927

– beregninger av dobbelbrytning av lys i krystaller

• Lest med stor interesse av Max Born:

“Meget ærede kollega. 

Deres avhandling  har interessert meg meget. Jeg beundrer den energi og 
det skarpsinn som De har vist ved gjennomføringen av målingene og de 
vanskelige beregningene. Det ville glede meg engang å få anledning til å 
lære Dem å kjenne. Kanskje kunne De en gang senere arbeide i Göttingen. 

Med de beste anbefalinger til prof. Vegard og kollegiale hilsener.

Deres Max Born”

• Stipend fra Rockefeller Foundation

– støttet av Vegard og Born

• Reiste til Göttingen i september 1926



Max Born (1882–1970)

• Tysk fysiker 

• Viktige bidrag til kvantemekanikken

• Nobel-prisen i fysikk 1954

• Storbritannia 1933–1952

•Musikalsk familie

– morfar til Olivia Newton-John

– farfar til Georgina Born



Göttingen 1926–1928
• Göqngen gjorde et strekt inntrykk på Hylleraas og hans kone— første utenlandsreise

•Men vitenskapen i Göqngen virket skremmende:
«Born’s seminars were no children’s school […] All his pupils appeared extremely learned men, using methods 
that I had not heard of and talking in terms whose meaning I did not understand…»

”Jeg har nu vært på besøk hos Max Born, først mandag 
hos fru Born, og i dag hos Max Born selv som har vært 
borte til nu. Det forløp på beste måte uten større fadeser.”



Krystaller eller kvantemekanikk?
• Hylleraas forventet å arbeide med krystaller i Göttingen

• Men Max Borns fokus var nå kvantemekanikk

– «His new field of investigation bore the curious name Matrix Mechanics and 
as I understood it, had been invented by himself, or rather by some bright
fellows by the names of Werner Heisenberg and Pascual Jordan»

• Men Hylleraas nølte:

– «Non-existing waves in quantized form — quite a thrilling idea. 
Should I prefer them to my real crystals?»

• Fortsatte en stund arbeidet med krystallers optiske egenskaper

– siste artikkel om krystaller utkom i 1927



Kvantemekanikk
• Det hadde pågått en revolusjon i fysikken siden slutten av 1800-tallet

– oppdagelsen av elektronet (J. J. Thomson 1897) og kjernen (Rutherford 1911)

– klassisk mekanikk kunne ikke forklare atomenes stabilitet og egenskaper

• Bohrs atommodell (1913)

– nøyaktig beskrivelse av hydrogenatomet — andre atomer kun i grove trekk

• Kvantemekanikken utviklet på 1920-tallet

– matrisemekanikk (Heisenberg, Born, Jordan 1925)

– bølgemekanikk — bølgefunksjonen og Schrödinger-ligningen (1926)

– sannsynlighetstolkning av bølgefunksjonen (Born, 1926)

– usikkerhetsrelasjonen (Heisenberg, 1927)

– relativistisk kvantemekanikk (Dirac 1928)



Heliumatomet — kvantemekanikkens prøvesten
• Bohrs teori hadde forklart hydrogenatomet

– like nøyakxg som den nye kvantemekanikken

•Men den kunne ikke beskrive heliumatomet
– de to elektronene vekselvirker med hverandre hele xden

• Sammenligning med eksperiment via ionisasjonsenergien
– hvor mye energi kreves for å aerne e` elektron?

• Første kvantemekaniske beregninger var ikke lovende
– 20.41 eV mot eksperimentell verdi 24.59 eV

– Bohrs atommodell ga 28.29 eV

• Kan kvantemekanikken beskrive heliumatomet?
– er kvantemekanikken fullstendig?



Hylleraas tok utfordringen…
• Det lykkeligste valget i hans karriere: 

– “So I betrayed my first love and entered into love with a new one. Later on, I 
have had several loves, but with moderate success. Obviously, in such 
matters you must be young or, as the Germans are singing: Das ist nur 
einmal; es kommt nicht wieder.” 

• Brev til broren Ottar Andersen (senere ordfører) i februar 1927:

“Det som holder de utallige atomer og molekyler sammen til de store 
komplekser vi kaller stoffer, er jo ikke noe annet enn elektriske krefter, og på 
en måte blir alt en slags elektrisitetslære. Ja, dette høres rart ut, men når 
man blir vant til å se det på den måte, blir det til slutt naturlig også. Ja, 
dette tror jeg nesten ikke du må vise frem til noen, for ellers tror de vel at 
jeg er litt rar.””



Mercedes–Euklid elektrisk regnemaskin
“Der har jeg en stor elektrisk regnemaskin til min rådighet. Den utfører alle regninger (addisjon, 
subtraksjon, multiplikasjon og divisjon) Det er bare å sette opp tallene ved hjelp av noen knapper 
og så settes den i gang. Når det er riktig store tall, mange sifre, kan den ta opptil en 7–8 sekunder, 
og hvis jeg da tar en spasertur bortover gulvet, er det så pussig å høre på at den driver og regner 
helt av sig selv.”



Hylleraas tar fatt på heliumatomet
• Hylleraas innførte et komplett funksjonssett

– tidligere forsøk hadde benyttet de bundne hydrogenatomfunksjonene

– Hylleraas benyttet Laguerre-funksjoner med et diskret spektrum

• Hylleraas innså at tre romkoordinater er tilstrekkelig
– Max Born: ”Hva betyr dette? La oss spørre Wigner!”

– Eugene Wigner: “Dette er S-tilstandene!”

• Det var mye matematisk ekspertise i Göttingen
– Richard Courant og David Hilbert: Methoden der mathematischen Physik
– Hilbert: “Die Nobel-Preise liegen ja auf der Strasse!”



Zeitschrift für Physik 48, 469 (1928)

•Hylleraas beregnet et ionisasjonsenergi på 24.47 eV
– nå kun 0.12 eV lavere enn eksperimentell verdi 24.59 eV 

•Andre publiserte lignende resultater i 1928
– 24.4 eV (Kellner) og 24.47 (Slater og Sugiura)

• Avviket på 0.12 eV plaget Hylleraas:
– korreksjoner for kjernebevegelser og relaxvitet på 1/100 eV

“Despite of all this it would be premature to conclude from these small 
differences that the theory is not completely sufficient from a quanxtaxve 
point of view. […] It it best therefore to wait for further calculaxons on 
simple atomic and molecular models before reaching a judgement”



Tilbake i Norge — arbeider videre med helium
• Hylleraas reiste tilbake til Oslo i 1928

– avslo et tilbud om stilling i Göttingen

– beholdt et nært forhold til Born og hans familie resten av livet

• Han strevde med å forbedre sine beregninger
– innså at metoden han hadde benyttet var en blindgate

– kunne systematisk forbedres men det gikk altfor langsomt

•Men så fikk han en god idé …
– “I believe that the publication of these very awkward calculations is

not very interesting anymore. Since I have found a much simpler and
better-performing method that leads to the goal surprisingly fast.”



Zeitschrift für Physik 54: 347–366 (1929)



Nye elektronkoordinater
• Hylleraas erstattet (r1,r2,q12) med Hylleraas-koordinatene (s,t,u):

• Ga en kompakt, nøyaktig Hylleraas-funksjon (eksp. 24.59 eV)

– beregningene var en størrelsesorden mer nøyaktige enn tidligere beregninger  (24.47 eV)

• Den lille avviket på 0.01 eV skyldtes ikke feil i beregninger eller teori
– han ikke hadde tatt hensyn til kjernens bevegelser og relativistiske korreksjoner

“This change in the coordinates had, to my astonishment and to my great satisfaction as well, almost the effect 
of a miracle. Already in the third approximation [...] the troublesome discrepancy disappeared entirely.”

24.56 eV

24.58 eV



Bekreftelse av kvantemekanikken
• Hylleraas’s arbeid var en sensajon på Naturforskermøtet i København 1929

– ble tatt som en bekreftelse av kvantemekanikkens gyldighet for flere partikler

– sannsynligvis første gang «computing» spilte en viktig rolle I fysikken

• Max Born: «Diese Arbeit war sein erstes Meisterstück. Sein Resultat für das Energieniveau des 
Grundzustandes kam dem beobachteten Wert bis auf 1/10 Volt nahe. Es war wohl das erste Beispiel, 
dass die Quantenmechanik, außer in den wenigen streng lösbaren Fällen, auch für komplizierten 
Systeme zu quantitativ richtigen Resultaten führt.»

• Niels Bohr: «Indeed, this result represents the first quantitative derivation of a constant depending 
on the constitution of an atom with more than one electron. Recently, Hylleraas' calculation has 
obtained further striking confirmation by Edlén's analysis of the spectra emitted by singly, doubly 
and trebly charged ions of beryllium, boron, and carbon, respectively. .»



Andre toelektronatomer 1929 – 1930
• Det fins mange toeletronatomer: H–, He, Li+, Be++, B+++, ...

• Den svenske astrofysiker Bengt Edlén presenterte 
eksperimentelle ionisasjonsenergier på møtet I København i 1929

“A most exciting cooperation now started between us. No sooner had I found the energy of lithium ion lying in 
between his limits of error than the doubly ionized beryllium ion was on the way, and so it continued with 
boron 3 plus and carbon 4 plus with me always behind. Suspecting there were no limits to Edlén’s power of 
producing ions I decided to overtake him with a good safety margin by introducing even an infinite nuclear 
charge. This  was the origin of the energy formula

• Bemerk hurtig publisering for 90 år siden

– møtet slutten av august; manuskript innsendt i november og utkom i desember 1929; mer utførlig 1930



1930 — NRK og DNVA
• Hylleraas opptrådte på Norsk rikskringkasting (NRK)

– fortalte om kvantemekanikk,  atomer og molekyler — en sensasjon på Hylleråsen og i Engerdal

• Innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA)



Hydrogenanionet H–

• I mellomxden hadde Hans Bethe anvendt Hylleraas’ metode på H–

– han fant at anionet er stabilt — publisert i november 1929

• Hylleraas’ arbeid innsendt i januar 1930 og utkom i september 1930

– Of course, I felt ashamed and immediately wrote an arxcle of explanaxon and excuse together with some 
more accurate results. But that did not help, so if you read Bethe’s arxcle in Handbuch der Physik you should 
not trust him. He — not I — is the father of  that curious li`le child, the strange parxcle H–, which for a while 
appeared to be recognized nowhere, neither in heaven nor on Earth.

• Hydrogenanionet oppdaget på solen i 1938
– vikxg for solens energiregnskap og opasitet

– først gang et ny` spesies ble oppdaget ved hjelp av kvantemekanikk



Første kvantemekaniske beskrivelse av en krystall: LiH
• Hylleraas’ arbeid med H– førte til hans arbeid med LiH-krystallen

– “In spite of thus not having the highest responsibility for this new particle, I did my best for it. I put it into the LiH lattice together 
with positive Li ions, both constituents then being of the same two-electron type. Applying the Pauli principle to all electrons, i.e., 
by anti-symmetrization of the wave function of the whole crystal, I succeeded in stabilizing it against inner collapse and in this 
way manufactured  a crystal, the LiH, purely on the basis of the Schrödinger equation. This is the first crystal produced that way, 
and to my knowledge it is so far also the last one.”

• En matematisk tour de force — i god overensstemmelse med eksperiment (riktig romgruppe)



Hylleraas–Undheim-teoremet
• Atomer og molekyler eksisterer i ulike kvantetilstander

– hver tilstand har sin karakteristiske energi

– energiene for de ulike tilstandene er egenverdier
– grunntilstand og eksiterte tilstander 

• Hylleraas–Undheim teoremet  Z. Phys. 65, 759 (1930)

– egenverdiene endrer seg på en systematisk måte når 
funksjonsrommet utvides

• Hylleraas utnyttet dette til å studere eksiterte tilstander i helium

– dette er i dag en standardmetode I kvantekjemien



Bergen 1931 – 1936: Chr. Michelsens Institutt
• Rockefeller-stipendet løp ut og Hylleraas måtte finne fast stilling

• Han avslo i 1930 et tilbud om stilling fra Columbus Ohio University

• Takket isteden ja til et tilbud fra Christian Michelsens Institutt i Bergen 1931

– opprettet i 1930 som den første private forskningsinstitusjon i Norge — UiB opprettet I 1946

– tiltrakk seg en rekke dyktige unge forskere, blant andre matematikeren Thoralf Skolem



Elektroniske tilstander av H2 (1931)
• Energikurver og spektroskopiske konstanter



Dr. philos. 1933
• Die Grundlagen der Quantenmechanik mit Anwendungen auf atomtheoretische 

Ein- und Mehrelektronprobleme

– Kvantemekanikkens grunnlag med anvendelser på atomteoretiske en- og mangepartikkelproblemer

• Innføring i ikke-relativistisk og relativistisk kvantemekanikk (97 sider)

• Sammendrag av 10 artikler publisert mars 1928 – juni 1931 (33 sider)

– heliumatomet— kvantemekanikkens bekreftelse og løsning av korrelasjonsproblemet

– hydrogenanionet — første kvantemekaniske oppdagelse av en ny spesies

– toelektronatomer— 1/Z-ekspansjonen og variasjonell perturbasjonsteori

– eksiterte elektroniske tilstander og Hylleraas–Undheim-teoremet

– første kvantemekaniske beskrivelse av en krystall (LiH)

– potensialkurver og spektroskopiske konstanter av H2 and H2
+

• Innsendt 1932 og forsvart i Oslo 1933



Paul Dirac (1929)
The underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a large part of physics and the whole of chemistry 
are thus completely known and the difficulty is only that the exact application of these laws leads to equations much too 
complicated to be soluble. It therefore becomes desirable that approximate practical methods of applying quantum 
mechanics should be developed…



Kvantekjemi
• Egil Hylleraas ga flere populærvitenskapelige foredrag

• I et foredrag i Bergen 1933 innførte han begrepet “kvantekjemi”

“Idet jeg avslutter den utredning håper jeg at tilhørerne vil ha fått et 
inntrykk av at der nu foreligger ganske vidtrekkende muligheter for å bygge 
opp en teoretisk kjemi, en kvantekjemi, på samme grunnlag som den 
fysikalske kvanteteori.” 

“Bølgemekanikkens betydning for forståelse av den kjemiske binding”

• Han ga i 1937 foredrag på landsmøtet for Norsk Kjemisk Selskap:

– “Hvad kan den modern atomteori yde til forklaring av kjemiske lover?”



International Conference on Physics, London 1934

• Fra venstre xl høyre:

– Lars Vegard (1880–1963)
• nordlysspektrum

• Hylleraas’ veileder

– Vilhelm Bjerknes (1862–1951)
• grunnla moderne meteorologi

• de «primixve ligninger»

– Svein Rosseland (1894–1985)

• teorexsk astrofysiker

• analoge regnemaskin

– Egil Hylleraas (1898–1965)



Universitetet i Oslo 1937 – 1965
• Professor i teoretisk fysikk, Universitetet i Oslo

• Besøkte USA 1947–1948

• Norges representant i CERN 1954

• Egil Hylleraas døde i 1965



Hylleraas published 77 artikler 1925 – 1966
• Atomer

– to-elektronatomer i grunntilstanden og eksiterte tilstander

– relativistisk teori, spinorer

• Molekyler

– elektroniske, vibrasjonelle og rotasjonelle nivåer — molekylære potensialkurver

– første teoretiske beregninger av NMR-skjermingskonstanter  (1950), positronium

• Krystaller

– optiske egenskaper, elektronstruktur (LiH)

• Matematiske teknikker

– variasjonsmetoder, perturbasjonsmetoder, differensialligninger, spredning

• Annet

– Kjernefysikk, tidvannsoscillasjoner.

• Hylleraas’ navn inngår oftere i titler av artikler enn i bibliografier



Lærebøker og populærvitenskap
• Redaktør:

– Fra Fysikkens Verden (1939–1956)

• Populærvitenskap: 

– Atomene: Forskningens vei mot ukjent land (1947)

• Lærebok:

– Matematisk og teoretisk fysikk (1950–52)

– Mathematical and Theoretical Physics (1970)



Hylleraas-utstilling og symposium 2015



Regnemaskiner beny`et av Hylleraas
Dalton produsert av Facit og benyttet av Hylleraas på 
1930–40-tallet. Deretter i kolonialhandel i Engerdal.

Tysk Brunsvika-maskin benyttet på 1950-tallet



Hylleraas-park i Engerdal 2017

•



Takk

–Inger Hylleraas Bø og hennes familie

–Ragnhild og James Talman

–Trond Saue

–Wim Klopper

–Knut Fægri


