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Halvledarfysik
Hur fasta tillståndets fysik  
kom till Lund.
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Transistorn

Redan på 1910-talet forskade man i Lund på me-
taller inom fasta tillståndets fysik. Janne Rydbergs  
doktorand, Gudmund Borelius, var pionjär i Sverige.  
1922 lämnade han Lund för en professur i fysik  
vid KTH. 
När transistorn realiserades 1947 startade den  
utveckling som senare kommit att kallas den  
elektroniska revolutionen. Detta innebar en ny  
era för halvledarfysiken. 
Ännu i början av 1960-talet saknades dock orga- 
niserad forskning inom halvledarfysik i Sverige. 

Efterföljaren till elektronröret (eng: vacuum tube), transistorn, 
realiserades 1947 på Bell Laboratories av William Shockley, 
John Bardeen och Walter Brattain. Idag finns den integrerad  
i princip all modern elektronik.



 
 

281Ny professur

Hellmuth Hertz i Lund insåg vikten av forskning 
om halvledare i fasta tillståndets fysik och överty-
gade LTH-organisatörerna om att en ny professur 
behövdes.
En forskare från Philips i Aachen med stor erfa-
renhet inom halvledarfysik, och speciellt lysdioder 
sökte tjänsten efter rekommendationer från Hertz 
och 1965 utnämndes Hermann Grimmeiss till 
professor i fasta tillståndets fysik. 

Henry Joseph Round skapade med hjälp av kiselkarbid redan 1907 den 
första lysdioden, men det dröjde mer än 50 år innan det fanns en som var 
praktiskt användbar. De första lysdioderna baserade på galliumfosfid med 
praktisk tillämpning rapporterades 1964 av just Grimmeiss. 
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Ny avdelning

1966 anländer Hermann Grimmeiss till Lund och 
avdelningen för fasta tillståndets fysik (FTF) får 
sina lokaler i A-huset, en av de tillbyggnader som 
kom till vid starten av LTH. 
Nya kurser i fasta tillståndets fysik utformas, och 
kärnfysikern Lars Ask anställs som universitets- 
lektor med ansvar för undervisningen. 
Lämplig och aktuell litteratur finns nästan enbart på 
tyska, och översätts efter hand av Lars till svenska. 
Instrumentmakare anställs, och med en budget på 
280 000 kr blir avdelningens första inköp en spek-
trometer.Avdelning för fasta tillståndets fysik 1968.

Från vänster: Lars Ask, Bo Monemar, Mats-Ola Ottosson,  
Hermann Grimmeis, Gunnar Björklund, Rune Olsson,  
Lars-Åke Larsson, Lars Andersson och Erland Ejder.



 
 

283Ny forskning

Forskningen vid den nya avdelningen växer snabbt, 
och inriktas mot två olika huvudgrenar: Elektriska 
och fotoelektriska studier av defekter i halvledar-
material, ledd av Hermann Grimmeiss och Stellan 
Braun och optiska egenskaper av halvledarmaterial, 
ledd av Hermanns första doktorand, Bo Monemar. 
1972 får Bo sin första doktorand, Lars Samuelson, 
som ansluter sig till optikgruppen.

1974 publiceras en artikel om bandgapet för Galliumnitrid av  
Bo Monemar. Idag är detta avdelningens mest citerade publi-
kation.
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Disputation

Bandstrukturen av den optiskt aktiva delen av en lysdiod: pn-över-
gången. I detta fall med en ljupliggande energinivå vid ET. 



 
 

285Politik och mikroelektronik

Hermann inser på 70-talet att större satsningar 
bör göras inom mikroelektroniken, på grund av 
den elektroniska revolutionen. 
Nya lokaler och resurser blir ett måste och i början 
av 1980-talet blir man även överens med industri-
minister Thage G Petterson om detta. Anslag till 
nya lokaler för FTF i Lund beviljas. 
Just då råder stor arbetslöshet för byggare, vilket 
förmodligen underlättar ett regeringsbeslut för  
nya statliga byggen. 

Politiker och forskare börjar träffas allt oftare beträffande den elektroniska 
revolutionen. 
I Bommersvik 1980 träffas (från vänster) Karl Johan Åström, Hermann 
Grimmeiss, statsminister Tage Erlander, Aina Erlander, Carl Tham och  
Stig Hagström för debatt.
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FTF flyttar

Det första spadtaget tas till en ny flygel på Fysicum, 
det så kallade Q-huset. Förutom kontor inryms ett 
nytt, större och modernt forskningslaboratorium, 
Berzeliuslaboratoriet, namngett efter Jöns Jakob 
Berzelius, den svenske kemist som 1824 för första 
gången framställde grundämnet kisel i ren form. 
Den 24 maj, 1984, förrättas invigningen av labora-
toriet av industriminstern Thage G Petterson med 
hjälp av flytande kväve. 



 
 

287Ett nytt verktyg

I början av 1980-talet startar Lars Samuelson en 
viktig verksamhet för framställning av nya typer 
av material. Med hjälp av metoden, MOVPE, kan 
halvledarstrukturer skräddarsys. 
Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE),  
är en teknik för att få ett material att växa fram epi-
taxiellt (grekiska för epi = på, taxis = med ordning) 
genom kemiska reaktioner i gasfas. 

Principskiss för MOVPE.
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MOVPE genererar resultat

Nya forskningsgrenar utvecklas, bland annat Fourier-
transform infraröd spektroskopi och molekylspektro-
skopi i halvledare.
Forskarna på FTF var först i världen med att utföra 
experiment på djupa nivåer med en upplösning un-
der 1 meV och att påvisa och identifiera molekylära 
defektkonfigurationer i halvledare. 



 
 

289Internationell uppmärksamhet 

Hermann Grimmeiss och hans forskningsavdelning 
anordnade 1986 i Stockholm den stora internatio-
nella halvledarfysikkonferensen, ICPS.
Bland de över 1100 delegaterna fanns som heders-
gäster bland andra Prins Bertil och nobelpristagarna 
Kai Siegbahn och Klaus von Klitzing.
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Verksamheten växer och breddas

1988 får FTF sin andra professur och Lars Samuelson 
utnämns till professor i halvledarelektronik. 
FTF växer och breddas när Lars 1990 startar nanometer-
konsortiet (NMC) och verksamheten inriktas mot struk-
turer med storlek på nanometernivå, 10-9 m. 
Avdelningen bestod då av cirka 40 personer. 

Avdelningen samlad utanför Berzeliuslaboratoriet 1986.



 
 

291Skifte av föreståndare

Efter 30 år som föreståndare för FTF, pensioneras  
Hermann Grimmeiss 1996 och Pär Omling blir professor 
i fasta tillståndets fysik och ny avdelningsföreståndare. 
Fem år därefter är det dags för ett nytt skifte. Pär har 
blivit generaldirektör för Svenska Vetenskapsrådet och 
Lars Samuelson tar över ansvaret. 
2010 blir Heiner Linke avdelningsföreståndare och tre år 
senare lämnar Heiner över ansvaret för avdelningen till 
Dan Hessman och fortsätter själv som koordinator  
av Nanometerkonsortiet efter Lars. 

Lars Samuelson och Heiner Linke.
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