
                                                 
 

  
 
 

 

 

 

 

LEIF SVENSSON 1943 – 2010 
 

Föddes i Helsingborg den 18 december 1943 och växte upp på föräldrarnas gård i 
Strövelstorp. Skolan avslutades med studentexamen i Ängelholm och efter 
militärtjänstgöring påbörjades studier disputerade sedan för doktorsgraden i 
matematik 1971. 

År 1965 ingick Broder Leif äktenskap med Eva, född Bengtson och paret fick tre 
barn, Jonas född med fokus på matematik vid Lunds Universitet. Broder Leif tog Fil. 
Kand-examen 1966 och  

1968, Charlotte född 1976 och Pernilla född 1978. 

År 1971 bar det iväg till USA och Berkley-universitetet. Både hustru Eva och sonen 
Jonas följde med och hela familjen trivdes utomordentligt i Kalifornien. 1972 
återvände de till Sverige, där Broder Leif blev lärare och forskare vid Lunds 
Universitet och Lunds Tekniska Högskola, först som universitetslektor och senare 
som professor. 1993 blev Broder Leif Vicerektor vid Lunds Tekniska Högskola med 
ansvar för all grundutbildning. Han tog initiativ till en mer projektorienterad 
undervisning i Civilingenjörsutbildningen och var ”pappa” till utbildningen i 
Technology Management vars mål är att ta fram framtida ledare. 

Leif hade många internationella uppdrag, bl. a. vid universiteten i Stuttgart, 
Köpenhamn, Vinnitsa i Ukraina och vid de fyra Tekniska Högskolorna i Baltikum. 
2001 utnämndes Broder Leif till Rektor för Högskolan i Gävle där han var till 2008, då 
han återgick till sin professur i matematik, en tjänst som han upprätthöll till sin död. 

Under många år bodde familjen i Barsebäcks by. De deltog flitigt i byns många 
aktiviteter och Broder Leif var en mycket uppskattad medlem i Barsebäcks kyrkokör. 
Han var också en energisk motionslöpare och tyckte om att åka skidor på längden. 
Han var en mycket uppskattad farfar och morfar och hann under sin levnad få 7 
barnbarn. 

När Leif Svensson intogs in i detta Gille 1966 hälsades han välkommen av sin 
svärfar, den nytillträdde Åldermannen Arne Bengtson. Broder Leif avled efter en tids 
sjukdom i sitt 67:e levnadsår. 

 


