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LINDA
Linda är tyskt och en kort-

form för
namn som
Belinda,
Theodolinda
och Rosalin-
da. Tyskans
lind betyder
mjuk eller
späd. Nam-
net kom hit
omkring 1830

och var mycket populärt på
1970-talet då Lindorna blev
tio gånger fler. 

20 juni
I dag startar årets Wimble-
donmästerskap. Wimble-
donturneringen är den älds-
ta av de fyra Grand Slam-
turneringarna i tennis och 
i dag den enda som avgörs
på gräsbanor. Arrangörer
sedan starten 1877 är All
England Lawn Tennis &
Croquet Club, numera i
samarbete med det engelska
tennisförbundet.

För 15 år sedan besökte
påven Johannes Paulus II
Tyskland med dess 28 miljo-
ner katoliker. Det var andra
besöket sedan han tillträdde
1978. Men reformvänliga
tyska katoliker kritiserade
honom för att han inte änd-
rade uppfattning om preven-
tivmedel, sex utanför äkten-
skapet och kvinnliga präs-
ter.

För 20 år sedan beslutade
det tyska parlamentet, för-
bundsdagen, att Berlin skul-
le återfå sin roll som huvud-
stad i ett enat Tyskland.
Men det var med bara 17 rös-
ters marginal. En stor mino-
ritet ville att det tidigare
Västtysklands huvudstad
Bonn skulle husera rege-
ring och parlament.

För 220 år sedan flydde
den franske kungen Ludvig
XVI med sin drottning Ma-
rie-Antoinette och familj
från Paris, undan den frans-
ka revolutionen. Flyktens
arrangör var den svenske
adelsmannen Axel von Fer-
sen den yngre, som därmed
gjorde sig ryktbar. Han kör-
de själv vagnen mot belgiska
gränsen där en kungalojal
armé fanns. Flykten miss-
lyckades dock.

Industrispionage, utropa-
de Saab för 15 år sedan  när
motortidningen Teknikens
värld publicerade en bild på
en Saab, modell 1998, två år
tidigare än Saab planerat.
Saab hotade med skades-
tånd på hundratals miljoner
kronor. Teknikens världs fo-
tograf  hade i ett magasin på
Arlanda tagit en bild den
nya modellen. Därmed fick
tidningen ett riktigt scoop.

(TT Spektra)

DAG E N S  N A M N

Linda Nils-
son, Umeå.

En pro fes sor med god
över tal nings för må ga fick
ho nom att bli dok to rand.
Nu är dis pu ta tio nen vid
Han dels hög sko lan av kla -
rad och Mat ti as Ja cobs -
son på väg till Mont re al
för att pre sen te ra sina
re sul tat på en stor kon fe -
rens. Och fors kar värl den,
den blir han nog kvar i.

– Ja, åt min sto ne för nu. Fast
jag har sagt till vän ner som
job bar i när ings li vet att de
får hug ga tag i mig om jag
blir för aka de misk! Dröm -
sce na ri ot vore att kom bi ne -
ra forsk ning med ett jobb
utan för uni ver si tets värl den.

Stå he jet kring pre sen ta -
tio nen av av hand ling en med
gäs tan de släkt, vän ner och
kol le gor är över. Allt av löp te
väl, in ra mat av ett juni-
Umeå i plöts lig högsom-
marskrud och fest på Sä var -
går den. Lite pir rigt var det
för stås, men Mat ti as Ja cobs -
son kän de sig trygg in för op -
po nen tens frå gor.

– Jag var rätt lugn fak -
tiskt, för ing en kan ju bo ken
man skri vit bätt re än man
själv!

Se dan vå ren 2006 har han

följt ett in fra struk tur pro jekt
i mil jard klas sen i Jämt land,
Des ti na tion 2011. Det hand -
la de om att vädersäkra
kraft nä tet och mins ka ris -
ken för el av brott, en följd bå-
de av stor men Gud runs
härj ning ar och nya la gar.
154 mil led ning ar gräv des
ned, 80 mil luft led ning ar
byt tes till säk ra re li nor och
skog röj des längs 60 mils led -
nings ga tor.

Många involverade
Spe ci ellt för pro jek tet är att
hu vud ak tö rer na Jämt kraft
och Skans ka inte haft sed -
van li ga rol ler som be stäl la -
re och le ve ran tör, utan va rit
lik vär di ga part ner i ett sam -
ar be te. Dess utom in vol ve ra -
des kom mu ner, lands tinget
och and ra sam hälls ak tö -
rer – och en hel mas sa mark -
ä ga re.

Mat ti as har ob ser ve rat
hur par ter na sam ar be tat
och in ter vju at ett 40-tal per -
so ner, allt i från che fer till de
som gräv de ned kab lar na 
i bac ken. För job bar na ute 
i sko gen in ne bar upp dra get
blan da de käns lor, vis ser li -
gen hade de jobb fem år
fram åt. Men se dan?

– Vis sa hade job bat myc -
ket med röj ning ef  ter ti di ga -

re el av brott. Nu job ba de de
plöts ligt med nå got som
skul le göra att den ty pen av
ex tra jobb för svann för all tid.

Djupdykning
Den mes ta forsk ning en om
pro jekt led ning och or ga ni -
sa tion på ar bets plat ser byg -
ger på att or ga ni sa tio nen
ska vara för evigt. Väl digt li-
te har fors kats om vad som
hän der i tem po rä ra or ga ni -
sa tio ner, där män ni skor
med oli ka er fa ren he ter un -
der kor ta re tid ska sam ver -
ka, sä ger Mat ti as Ja cobs son.

Det har va rit in tres sant
att få bor ra dju pa re i, tyc ker
han. Han har bland an nat
fun nit att gräns över skri da -
re, per so ner med bred er fa -
ren het och god för må ga att
leva sig in i an dras si tu a tion
är vik ti ga för att få till fäl li ga
pro jekt att fly ta. 

– Vid tra di tio nell or ga ni -
sa tion av pro jekt läggs myc -
ket fo kus på pla ner ing. Lika
vik tigt är hur män ni skor
gör ge men sam sak av nå got,
det öm se si di ga gi van de och
ta gan de me dan job bet görs.
Det är lätt att det glöms bort,
man tror att bara för att man
pla ne rar väl blir det ett lyc -
kat pro jekt.

I jämt lands fal let fick det

till fäl li ga en fort sätt ning.
Skans ka och Jämt kraft har
bil dat ge men samt bo lag,
Jemtska. Det er bju der nu
hjälp till fö re tag som byg ger
vind krafts par ker.

Själv har han ti di ga re ar -
be tat på för säk rings bo lag,
it-bo lag och som fas tig hets -
mäk lar as si stent. Ef  ter att
plug gat in ma gis ter ex a men
i både fö re tags e ko no mi och
in for ma tik hade han inte
pla ner på an nat än ett bra
jobb i när ings li vet.

Professor övertalade
En pro fes sor som läst hans
ma gis ter upp sats vil le an -
nor lunda. An ders Sö der -
holm, då på Han dels hög sko -
lan, nu rek tor för Mittuni-
versitet, över ty ga de Mat ti as
att han hop pa på fors kar ut -
bild ning en.

Att vara dok to rand har
va rit fan tas tiskt in tres sant
och lä ro rikt, men ock så in -
ne bu rit sto ra do ser frust ra -
tion, tyc ker han.

– Det stän di ga lä ran det
gör att man hela ti den ifrå -
ga sät ter det man gjort ti di -
ga re. Ibland und ra de jag om
jag nån sin skul le bli klar
med av hand ling en!

Mat ti as gil lar att resa och
har un der dok to rand åren

ta git alla chan ser att kny ta
kon tak ter med fors kar kol le -
gor värl den över. Ett 15-tal
re sor har det bli vit, bland
an nat för doktorandutbyten
i Shang hai och Mel bourne.
Kan ske blir det någ ra gäst-
forskarår i Mel bourne ock -
så, han har fått er bju dan de
om det.

– Jag har inte be stämt mig
än, jag har ock så sökt lek to -
rat här i Umeå. Som det ser
ut nu blir jag åt min sto ne vi -
ka rie ran de lek tor här året
ut.

ANNA-LENA LIND SKOG
090-15 12 05

annalena.lindskog@vk.se

A K T U E L L  I  DAG M AT T I A S  J AC O B SS O N  Ä R  N Y B A K A D  D O K TO R

Han fortsätter i forskarvärlden

Mattias Jacobsson kan pusta
ut efter en hektisk vecka, då
han lagt fram sin avhandling
om den mänskliga aspektens
betydelse i stora samverkans-
projekt. Nu styr han kosan till
Montreal, Kanada, för att be-
rätta om sina forskningsresul-
tat. Därefter blir det kanske
gästforskarvistelse vid uni-
versitetet i Melbourne,
Australien. 

FOTO: ANNA-LENA LINDSKOG

Namn: Mattias Jacobsson
Ålder: 34 år.
Född och uppvuxen: i
Umeå.
Bor: i lägenhet på Berg-
hem.
Familj: liten, men nag-
gande god.
Intressen: tidigare täv-
lingsaktiv badminton-
spelare, spelar nu inne-
bandy och squash och
springer, umgås med
vänner, går gärna på bio
och gillar att resa.

FAKTA 

85 år
85 år tisdag
den 21 juni
Sven-Erik
Lundkvist,
Bjurholm.

F Ö D E L S E DAG

UNIVERSITETET Följande
examensbevis har utfärdats
vid Umeå universitet:

Medicine doktorsexamen:
Benno Krachler, Kalix, och
Arthur Jänes, Sundsvall.

Civilingenjörsexamen:

Erik Olofsson, Solna, och
Petter Asplund, Umeå.

Ekonomie magisterex-
amen: Emma Spjut, Sund-
svall.

Filosofie kandidatexa-
men: Kristina Sandström,

Umeå, Lena Sihlberg, do,
Susanna Callow, Röbäck,
Johan Hannu Fagervall,
Luleå, Sofia Foutsitzidis,
Saltsjö-Boo, Henrik Mö-
berg, Skoghall, Anabel
N’dele, Järfälla, Niklas

Hedström, Stockholm, Ma-
ria Sjölund, Umeå, Caroli-
ne Berndtsson, Kristian-
stad, Maria Wiesler, Solna,
och Viktor Lundberg,
Umeå.

Filosofie masterexamen:

Daniel Gamboa Esquivel,
Umeå.

Högskoleexamen: Ylva
Nordlund, Arvidsjaur,
Olov Nydahl, Örnskölds-
vik, och Glenn Roos,
Strömsund.

Examina


