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Spelgeni kan få fint pris

Spotifys stora framgångar blev möjliga med Ludvig Strigeus program
Ludvig Strigeus i Göteborg är mannen bakom
den svenska världsframgången Spotify.
Det är hans program μ Torrent som gör att
cirka 100 miljoner människor varje månad
kan ladda ned musik från nätet.
Nu är den tillbakadragne civilingenjören
nominerad till Tenzingpriset.
Ludvig Strigeus bana som
datageni började hemma i
slutet av 1980-talet med en
begagnad Vic 20 och fortsatte
med en uttjänt dator som
pappa tog hem från jobbet.
Följdriktigt började den
unge dataspelsnörden som
konstruerat egna spel och
programmerat om andras att
läsa datateknik på Chalmers.
I en av de få intervjuer han
gett har Ludvig ”Ludde” Strigeus berättat hur hans examensarbete blev att konstruera ett verktyg för styrenheter
i bilar, enheter som bland
annat styr ABS-bromssystem.
Saknade tekniska biten
Samarbetet med det som
skulle bli världens största
tjänst för streamad musik,
Spotify, kom till av en slump,
mitt under den växande piratkopieringen världen över.
Ludvig Strigeus satt
hemma och hade tråkigt. Han
hittade nedladdningstekniken Bit Torrent, men tyckte att
det kunde förbättras. Ludvig
använde Bit Torrenttekniken
och byggde upp ett helt nytt
program, μ Torrent. μ är den
grekiska bokstaven my och
programnamnet kan alltså

läsas som My Torrent, ”min”
version av Torrent.
Samtidigt
diskuterade
entreprenörerna David Ek
och Martin Lorentzon något
de kallade Spotify, en reklamfinansierad modell där kunderna kunde lyssna på streamad musik från internet
i stället för olagligt piratÂ�
kopierade låtar.
Spotify saknade dock den
tekniska biten och det var
då man upptäckte Ludvig
Strigeus och hans μ Torrent.
Världens största tjänst
I dag har Spotify 10 miljoner
registrerade användare i nio
länder och är därmed världens största tjänst för streamad musik. μ Torrent uppges
ha cirka 100 miljoner användare i månaden.
Entreprenörerna Ek och
Lorentzon är de som blivit
Spotifys ansikten utåt. Men
den tekniske arkitekten
bakom framgångarna är Ludvig Stigreus. Han har hållit sig
långt i bakgrunden trots att
det är han som på Spotify
ansvarar för vidare utvecklingen av μ Torrent.
”Jag tycker om att vara
’behind the scenes’. Att synas

är ingenting jag drivs av. Det
är skönare att kunna jobba på
som vanligt och inte känna så
mycket press på sig själv”,
säger Ludvig Strigeus i samband med nomineringen till
Tenzingpriset.
Ludvig Strigeus har den
ärftliga muskelsjukdomen
MSA och är rullstolsburen.
MOSSE WALLÉN
mosse.wallen@di.se
08-573 652 66
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Tenzingpriset
âŒ€âŒ€Delas för tredje gången
ut av fastighetskonsulten
Tenzing i Stockholm. Tenzing
ägs bland annat av H&Mfamiljen Persson och koncernchefen Karl-Johan Persson är ordförande i juryn.
âŒ€âŒ€Priset på 100 000 kronor ges till ”vägledare som
gör prestationer möjliga”
och gick i fjol till innovationsprofessorn Kaj Mickos.
âŒ€âŒ€Nominerade i år: Ludvig
Strigeus, Bibi Rödöö, radioproducent och programchef för populära Sommar
i P1, Johan Wallberg som är
simmerskan Therese AlsÂ�
hamars tränare och Calle
Norén, textförfattare till
otaliga scenproduktioner.
âŒ€âŒ€Namnet: Tenzing har
döpts efter sherpan Tenzing Norgay som med nyzeeländaren Edmund Hillary år 1953 blev först att
bestiga Mount Everest.
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STOR I VÄRLDEN. Ludvig Strigeus byggde upp ett nytt nedladdningsprogram. Nu använder
10 miljoner personer runt om i världen Spotify för att streama musik.
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n
Rutorna ska fyllas i så att varje rad,
vågrätt och lodrätt, och varje 3x3-ruta,
innehåller siffrorna 1–9 utan att någon
siffra föreÂ�kommer två gånger.

Lösning till 28/10
1
3

MÅNGA TILLSAMMANS. De saudiarabiska tvillingpojkarna Khalifa och Khalida sover på BB
i Dubai. De är två av jordens sju miljarder invånare, en befolkningssiffra som FN har räknat ut
ska uppnås i dag. 
FOTO: KAMRAN JEBREILI
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