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Minnesord över Per Spanne

Per Spanne  har hastigt ryckts bort från sin familj, sina vänner och sina
forskarkolleger vid en ålder av 53 år. Beskedet att Per omkommit i  flygolyckan
vid Peggys Cove i Kanada,  kom som en chock för oss alla.

Per Spanne föddes i Markaryd,  växte upp i Ryssby i Småland och tog studenten i
Ljungby 19 år gammal, varefter han gjorde sin militärtjänstgöring  vid  fotoskolan
i Kristianstad.

1966 kom Per till Lund där han började sina universitetsstudier med
naturvetenskaplig inriktning. Efter studier i matematik och fysik kom Per att läsa
radiofysik. Efter sin grundutbildning  flyttade Per 1971  till Linköping där han
genomförde ett avhandlingsarbete inom strålningsdosimetri och disputerade 1979.

Hans forskningsarbete ledde in intresset på mikrodatortomografi, och
tredimensionell avbildning av små objekt. Många var de små insekter där han
avbildade små hjärnstrukturer. Forskningsresultaten ledde till att han 1985 fick
möjlighet att  börja mera avancerade  experiment vid synkrotronljusanläggningen
vid  Brookhaven Nat Lab på Long Island utanför New York. Efter en kort tid åter i
Sverige, bosatte sig Per med familj på Long Island.

Hans arbete blev alltmer integrerat inom "Medical Department" vid  Brookhaven. Per blev tongivande för den forskning som kom
att bedrivas  vid den  medicinsk/biologiska strållinjen vid acceleratoranläggningen. Förutom vidareutveckling av sin unika
bildmetod inom biologi och medicin fick Per också en bredare forskningsverksamhet inom andra områden. Bland annat inom
materialforskning och hållfasthet,  där han  i ett projekt inom flygplanssäkerhet med utmattningsskador, avbildade mikroskopiska
sprickbildningar i flygplansvingar.

Pers största intresse låg inom radiofysiken med medicinska tillämpningar, där han kom att börja ett fruktsamt  samarbete med
kollegan Dan Slatkin. Här fick Per den eleganta iden med utnyttjandet av mikrostrålar  för behandling  ffa av hjärntumörer på barn.
Hans metod visade sig mycket lovande. Per visade gärna stolt upp deras första biologiska experiment, där deras teoretiska
beräkningar och förhoppningar överträffades av resultaten.

Per´s forskning  kom  1994 att flyttas till Grenoble i Frankrike vid den Europeiska Synkrotronljusanläggningen, ESRF.  Vid denna
nya anläggning byggdes en dedicerad forskningsstation  där Per blev chef för den medicinsk/biologiska strålen. Här kunde han
koncentrerat arbeta på sin  ide med mikrostrålar. Experimenten blev så framgångsrika att han inom det  närmaste året skulle
genomfört de   första kliniska tillämpningarna.

Per lade  ner hela sin själ i det vetenskapliga arbetet. De som arbetade med honom uppskattade hans stora kunskap, djupsinniga
funderingar och stora klokhet. Egenskaper som fick blomma ut i Per´s forskargärning, och som kom oss som fick förmånen att
arbeta med honom att djupt imponeras. Han hade ett stort vetenskapligt nätverk i världen, och blev ofta inbjuden som gästföreläsare
och vetenskaplig konsult. Hans stora vetenskapliga produktion och internationella uppskattning vittnar om hans vetenskapliga
storhet.  I Stockholm 1994 höll Per  "Kalle Vikterlöf"-föreläsning   inbjuden av Svensk förening för Radiofysik och vid Lunds
universitet  föreläste han flera gånger.

Själv hade jag och min familj förmånen att närmare få  lära känna Per både som forskare och som en nära vän till familjen. Vi
tillbringade en längre tid i USA boende nära Per och hans familj. Han var en mycket god person, vän och kollega. Vi skall minnas
många trevliga stunder med Per och hans familj i kretsen av deras vänner. Stor gästfrihet  fanns hos familjen Spanne. Per grillade
gärna i trädgården på Long Island och oförglömliga är alla de kvällar då vi satt och lyssnade på  Pers  kloka filosoferande.  Många
var vi från Lund som fick komma hem till Per och hans familj i samband med våra forskningsvistelser  vid Brookhaven.  Under
långa dygns- och nattkörningar vid synkrotronljusanläggningen på Brookhaven skall vi minnas  Per´s outtröttliga entusiasm och
djupa diskussioner på småtimmarna. När vi andra trötta arbetade på, var Per alltid steget före och planerade nästa experiment. Hans
intellektuella skärpa och analysförmåga  tvingade oss många gånger tänka igenom våra argument ännu en gång. Per hade
egenskapen att både vara  praktisk  och experimental fysiker i kombination med stor teoretisk begåvning.

Trots att Per uppfylldes av sitt vetenskapliga arbete var  hans kärlek till sin familj alltid lika stark.  Han var mycket fäst vid sin
familj och han berättade gärna om "sina flickor". Han talade ofta och med värme om sina barns framtid och han var vid olyckan  på
väg tillbaks till Frankrike efter att ha följt sina döttrar till deras första college terminer i nordöstra USA.

En god och varmhjärtad människa har hastigt lämnat oss. Hans minne kommer alltid att finnas kvar i våra hjärtan. Särskilt känner vi
med Pers familj,  hustrun Vibeke samt tvillingarna  Mette och Linda. Pers närmaste i Sverige är hans  mor Elsa, syster Marianne,
bröderna Sven och Ingvar med familjer.
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