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Lars Nordstriim foddes i Stockholm ar 1918. Efter civilingenjorsexa-
men fran Kungliga Tekniska Hogskolan 1942 arbetade han fyra ar pa
<;=halmerstekniska hogskola i Coteborg, tva ar yid AB Ljungstroms
Angturbiner i Stockholm och sex ar yid de Lavals angturbiner innan
han 1954 blev chef for maskinkonstruktionsavdelningen YidCotavcr-
ken i Goteborg. Ar 1957 aterkom han till Chalmers som assistent och
larare och ar 1964 utsags han till professor i angteknik. Forskningen
Yid institution en behandlade bl.a. varmestralning fran oljeflammor,
varmeoverforing fran smalta metaller och droppkondensationen fran
vattenanga.

Redan 1967 engagerade sig Lars 'Nordstrom i tankarna pa en tek-
nisk hogskoleutbildning i N orrland. Detta ar blev han Chalmers
representant i den statliga kommitte, Norrlandsberedningen, som ut-
redde fragan. Det betankandc som lades fram 1969 var i hog grad
praglat av hans ideer och arbetsinsats. Regeringen tog fasta pa N orr-
landsberedningens forslag och det kom att utgora grundvalen for
riksdagens beslut 1970 om att en teknisk hogskola skuIle byggas upp i
Lulea. En organisationskommitte for hogre teknisk utbildning och
forskning i Ovre Norrland inrattades. Aven i denna kommitte blev
Lars N ordstrom ledamot och i dess f arbete blev han den framste
utbildningsideologen. Nar Hogskolan iLulea startade 1971 blev han
ordforande i dess utbildningsnamnd.

Han var den sjalvklare kandidaten nar organisationskommitten
I973 hade att utse rektor, och 1977 var det lika naturligt att studenter,
larare och ovriga anstallda skulle omvalja honom. Ar 1976 invaldes
han i Ingenjorsvetcnskapsakademin och 1977 i Skytteanska Samfun-
det. Ar 1979 overgick han till Statens Kamkraftsinspektion, SKI, dar
han verkade som generaldirektor fram till sin pensionering 1983. Nar
Hogskolan iLulea anordnade sin forsta doktorspromotion 1981 pro-
moverades Lars N ordstrom och landshovding Ragnar Lassinantti till
hogskolans forsta hedersdoktorer. De hade haft ett nara samarbete
och bada hade de bidragit kraftfullt till Hogskolans tillkomst.

Lars N ordstrom ledde det som sedan kom att heta Lulea tekniska
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universitet under ett kansligt uppbyggnadsskede. Antalet studenter
okade under hans rid fran 50 maskinteknologer 1971 till 2.700 tek-
nologer, lararstuderande -och musikstuderande ar I979. F orskningen
etablerades och kontakterna med det omgivande sarnhallet borjade
finna sina former. Lars Nordstrom var djupt engagerad i utbildnings-
fragor, sarskilt intresserade han sig for samspelet mellan teknik och
samhallsutveckling samt for samhalls- och arbetsvetenskapens stall-
ning i den tekniska utbildningen.

Under riden i Lulea bodde Lars Nordstrom i Gammelstad,
granne med den medeltida kyrkan, dar han regelbundet deltog i
gudstjanstema. Han deltog ocksa i en grupp som laste och tolkade
bibeltexter i Gamla testamentet.

I sina minnesord over honom sager Lars Hogberg, GD for SKI
I989-1999: "Som sann humanist plagades han av det ofta cyniska
maktpolitiska spelet kring karnvapnen - bade fran stormakternas sida
och fran u-lander med ambitioner pa omradet, Kanske bidrog det till
att han nagra ganger efter sin pensionering offentligt uttryckte tvivel
pa manniskans formaga att hantera karntekniken."

Lars Nordstrom var klok och kunnig, och hans verksamhet prag-
lades av ett akta engagemang. Han var lagmald och forsynt och hade
en stillsam humor. Han var en god mentor och det fortroende och
den frihet han gay sin a medarbetare stimulerade dem rill att vaxa och
ta ansvar. Hans insatser for norra Sveriges industriella fornyelse och
for Luled tekniska universitet har ett bestaende varde.

Lennart Elfgren


