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Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
Mars månads vetenskapliga krönika i Strömstads Tidning publicerades den 31 mars och
skrevs av didaktiker Åsa Morberg. Hon ifrågasätter en ”läsa, skriva, räkna-garanti” och
betonar i stället att politiker skall förse skolan med ökade ekonomiska resurser för att lärarna
skall kunna fullgöra den didaktik som de är experter på.
Förslag till nya krönikor i Strömstads Tidning under 2018 skickas till Mariana Back med
address: mariana.back@tekniskamuseet.se.
Ekonomiprofessor Rune Wigblad är en aktiv debattör i olika tidningar, senast i Norran den
5 mars 2018. Han argumenterar för en statlig utredning om en kommande satsning på
magnettåg i Sverige. Dessa tåg som redan byggs i Asien går betydligt snabbare än
höghastighetståg, kan byggas snabbare, kommer fram exakt i tid, kräver avsevärt mindre
energi, lägre investeringskostnader och blir billigare för resenärerna. Temat i den senaste
artikeln är magnettågens avsevärt högre lönsamhet än andra former av
höghastighetsalternativ. Wigblad har nyligen utkommit med en debattbok Modernisera
Sverige! – om snabba tåg som kommer i tid. Den kan laddas ned gratis från nätet
http://arenaide.se/rapporter/modernisera-sverige/
Ett av Strömstad akademis kännetecken är publiceringen av antologier. Didaktiker Åsa
Morberg arbetar med planerna på en utbildningskurs för blivande forskarstuderande. I det
sammanhanget föreslår hon ett nytt antologiprojekt "Vägen till att bli forskare och hur man får
en bra forskarkarriär". Akademiledamöter som är intresserade av att delta i ett sådant
antologiprojekt kan kontakta mig och Åsa Morberg snarast.
Rektor och fysiker Lars Broman presenterar nya ledamöter i akademin och ett preliminärt
program för årshögtiden den 18-21 juni. Tillsammans med styrelseordförande Peter Fritzell
besökte han den 8 mars Högskolan Väst i Trollhättan i anslutning till lanseringen av
forskningsprogrammet Primus gällande teknik och lärande. Ett samtal om fortsatt samarbete
hölls med högskolans rektor Martin Hellström.
Ryggkirurg och styrelseordförande Peter Fritzell rapporterar bl. a. om diskussioner som
förts med Kommunakademin Väst om kommande akademiska kurser och akademisk
grundutbildning. Efter önskemål framförda vid riksdagsbesöket den 7 februari 2018 har
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Strömstad akademi utarbetat en fyrasidig informationsbroschyr i A5 format om akademins
vetenskapliga bredd och dess målsättningar.
En stor händelse under mars månad var Winter Word Festival i Strömstad den 18-20 mars.
Som representant för Strömstad akademi höll jag ett anförande om mötet mellan
sommargäster och fastboende befolkning i ett historiskt perspektiv.
Den 10 mars ägde akademins sista styrelsemöte rum i Göteborg. Strömstad akademi tackar
varmt för den gästfrihet som makarna Aadu och Aslaug Ott har visat vid flera styrelsemöten
på Träkilsgatan under senare år. Hädanefter kommer styrelsemötena att äga rum på
Tekniska Museet i Stockholm.
Arbetet med den nya hemsidan fortsätter i samarbete med webredaktör Jan Ternhag.
Hemsidan skall också ha en engelsk version. Här behövs hjälp med språkgranskning av
engelskan. Därför efterlyser jag ledamöter som anmäler sig villiga att delta i denna
språkgranskning. Hör av er till rektor Lars Broman under adressen:
lars.broman@stromstadakademi.se.
Barnläkare Gudmund Bergqvist uppmanar alla akademiledamöter att hjälpa till med att
sprida information om akademins digitala skriftserier och antologier. Barnbarnens
århundrade beställs för 384 svenska kronor på http://www.adlibris.com
Jag vill inskärpa en tidigare uppmaning till alla ledamöter att kontrollera och komplettera
uppgifterna om er på hemsidan. Försök också värva nya medlemmar till akademin, inte minst
kvinnor. Skicka in förslag till rektor Lars Broman: lars.broman@stromstadakademi.se.
Jag önskar nya bidrag till marsnumret av Nyhetsbrevet med deadline den 27 april 2018
under adressen anders.gustavsson@ikos.uio.no. Sänd kortare artiklar, debattinlägg och/eller
recensioner av ny vetenskaplig litteratur. Svenska bidrag skall ha ett abstract på engelska.
Sänd också bidrag till Akademins skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis, AAS, under
adressen: gudmundbergqvist@hotmail.com.
March's scientific chronicle in Strömstad's newspaper was published on 31 March , and was
written by didactics Åsa Morberg. She questions a "read, write, count-guarantee" and
stresses instead that politicians should provide the school with increased financial resources
so that the teachers may be able to fulfill the didactics they are experts in.
Proposals for new chronicles in Strömstad's newspaper in 2018 may be sent to Mariana
Back with address: mariana.back@tekniskamuseet.se.
Economics professor Rune Wigblad is an active debater in various newspapers, most
recently in Norran on March 5, 2018. He argues for a government investigation on a future
venture on maglev trains in Sweden. These trains already built in Asia go twice as fast as
high-speed trains, can be built faster, arrive exactly in time, require significantly less energy,
lower investment costs, and will become cheaper for the passengers. The theme in the latest
article is the maglev train's significantly higher profitability than other forms of high-speed
trains. Wigblad has recently published a debate book with the title Modernize Sweden! about fast trains coming in time. It can be downloaded free of charge from the Internet
http://arenaide.se/rapporter/modernisera-sverige/
One of Strömstad Academy's distinguishing features is the publication of anthologies.
Didactics Åsa Morberg is working on plans for a training course for prospective graduate
students. In this context, she proposes a new anthology project "The Road to Become a
Researcher and How to Get a Good Research Career". Academic members who are
interested in participating in such an anthology project may contact me and Åsa Morberg as
soon as possible.
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Rector and physicist Lars Broman presents new members of the Academy and a
preliminary program for the annual feast on 18-21 June. Together with the Chairman of the
Board Peter Fritzell he visited the University of West in Trollhättan on 8 March in connection
with the launch of the Primus research program on technology and learning. A conversation
about continued cooperation was held with the university's rector Martin Hellström.
Surgeon and chairman of the board Peter Fritzell reports about discussions that have
been held with the AcademyWest about planning of future academic courses and academic
education. As requested at the Academy´s Parliament visit on 7 February 2018, Strömstad
Academy has prepared a brochure in A5 format about the scientific breadth of the Academy
and its objectives.
A major event during March was the Winter Word Festival in Strömstad on 16-18 March. As
a representative of Strömstad Academy, I gave a lecture on the meeting between summer
guests and residents in a historical perspective.
The work on the new website continues designed with the help of webeditor Jan Ternhag.
The website will also get an English version. So, the Academy needs help with English
language review. I request members, with pleasure native speakers, who are willing to
participate in this language review. Send your replies to rector Lars Broman under the
address: lars.broman@stromstadakademi.se.
Pediatrician Gudmund Bergqvist invites all academy members to spread information about
the Academy's digital series of publications and anthologies. The anthology Barnbarnens
århundrade (The grandchildren´s century) is ordered for 384 Swedish crowns on
http://www.adlibris.com
I want to urge a previous call for all members to verify and complete information on your
websites. Also try to recruit new members to the Academy, not least women. Send
suggestions to Rector Lars Broman: lars.broman@stromstadakademi.se.
I wish new contributions to the April issue of the Newsletter sent to my address with deadline
27 April 2018: anders.gustavsson@ikos.uio.no. Send short articles, opinion articles and/or
reviews of new scientific literature. Swedish contributions shall have an abstract in English.
Please, send also contributions to the Academy's publication series Acta Academiae
Stromstadiensis, AAS, to the address: gudmundbergqvist@hotmail.com.
Bästa hälsningar, Best regards, Anders Gustavsson
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Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Kollegor,
Arbetet med akademins olika verksamheter fortsätter.
Antologin om Hälsa och Miljö är i redigeringsstadiet, och antologin om Värderingar saknar nu
endast två bidrag. Prorektor Anders Gustavsson håller i arbetet. Förberedelserna inför den
vetenskapliga högtiden i Strömstad i juni går som planerat och flera högintressanta
föredragare står på programmet. Se rektors spalt.
Högskolan Väst. Den 8:e mars har rektor, Lars Broman, tillsammans med undertecknad,
besökt Högskolan Väst och där träffat bland andra dess rektor Martin Hellström och med
honom haft ett givande och konstruktivt samtal där vi kunde beskriva de möjligheter som
akademin kan erbjuda. Martin tar upp detta med ledningen och återkommer – se nedan.
Kommunakademin Väst. Inom ramen för en nybildad samverkansarena, ”Kommunakademin
Väst” (https://www.hv.se/mot-oss/samverka-med-oss/sambarbeten-ochnatverk/kommunakademin-vast/) vilken avtalades mellan 14 kommuner i Fyrbodal den 8:e
juni 2017, pågår nu samtal kring Strömstad akademis roll i givandet av akademiska kurser
och akademisk grundutbildning. Högskolan Väst spelar en central roll, liksom Strömstads
kommun. Kommunakademin Väst får ses som ett välkommet initiativ där Strömstad akademi
kan komma att bidra med både kursupplägg och föreläsare/lärare. Det är viktigt att vi har
täckning för dessa aktiviteter, och det verkar verkligen så. Åsa Morberg och Carl Olivestam
har efter Styrelsemötet i Göteborg den 10:e mars, se nedan - protokoll är på gång,
konstruerat ett kursupplägg som passar Kommunakademin Västs profil, och flera ur
Styrelsen har förklarat sig villiga att ställa upp. Stort tack för snabb handläggning Åsa och
Carl! Nedan beskrivs målsättningen för Kommunakademin Väst så som den beskrivs på
deras hemsida;









Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna
Öka övergången till högre utbildning i kommunerna
Utveckla verksamheter i kommunerna
Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst
Stärka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta
Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande
Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras
verksamheter
Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att
möta aktuella och framtida samhällsutmaningar

Styrelsemöte i Göteborg den 10:e mars. Hos Aadu och Aslaug avhandlades den
informationsbroschyr som efterfrågades av de riksdagsledamöter som deltog i vår dragning i
Riksdagen den 7:e februari. Broschyren kommer att finnas i två utföranden, en med ett
genomgående positivt budskap och en med lite mer utförligt resonemang där också problem
och utmaningar diskuteras. I enlighet med Styrelsebeslut finns nu sedan en vecka, efter att
AU enats om utformningen, broschyrerna hos marknadsföringsföretaget ”Gomorron” i Gävle.
Man har därifrån lovat återkomma med förslag inom kort. Här är det viktigt att enas om en
skrivning som vi alla kan acceptera som optimal. I en tvärvetenskaplig akademi med starka
och ofta välgrundade åsikter avseende innehåll och formuleringar från många olika
discipliner är det en intressant utmaning.
Akademiska grundkurser. Arbetet med dessa, i samarbete med Strömstads kommun,
fortsätter med rektor Lars Broman som drivande.

4

Debatt. Rune Wigblad, vår outtröttlige magnettågsdebattör, har utkommit med en skrift där
alla inlägg finns samlade att ladda ner från nätet; http://arenaide.se/rapporter/moderniserasverige/.
Kosterprojektet. På Koster fortsätter Gudmund att driva frågan om fossilfrihet och utbildning.
Hemsidan. Mariana Back jobbar vidare med Jan Ternhag, vår web-master, för att göra
Hemsidan estetisk och funktionell.
Kassör. Tyvärr har Sanne Godow-Bratt avsagt sig uppdraget, vilket innebär ökat arbete för
Lars Broman. Förhoppningen är att vi ska hitta en ersättare snarast, och det kan bli aktuellt
med en avlönad tjänst exempelvis inom Strömstads kommun.
Ekonomi. Under presentationen i riksdagen beskrev vi att akademin behöver
professionaliseras ekonomiskt, och föreslog en årlig budget på 3 miljoner kronor. Arbetet
med att förankra detta går vidare på olika plan.
Som avslutning vill vi än en gång tacka Aadu och Aslaug i Göteborg för deras gästfrihet och
arbete med akademins fysiska styrelsemöten under en rad år. Vi får nu inrikta oss på att i
fortsättningen träffas i Stockholm, och som det preliminärt ser ut blir det hos Mariana Back
på Tekniska Museet vid Kaknästornet. Marie-Louise Wadenberg har antytt att hon kan
erbjuda övernattningsplats åt några ledamöter, ungefär som i Göteborg alltså.
Med hopp om en snar vår!
Peter
Colleagues in Strömstad academy,
Work on the Academy's various activities continues.
The Anthology of Health and Environment is in the editing stage, and the anthology of
Valuations now has only two contributions left. Pro-principal Anders Gustavsson is in charge.
Preparations for the scientific feast in Strömstad in June continues as planned and several
high-level speakers are on the program. See the rector's column.
Högskolan Väst (“University West”). On March 8, Rector Lars Broman, together with the
undersigned, visited the “University West”, where among other things, principal Martin
Hellström met with us in a rewarding and constructive dialogue where we could describe the
opportunities the Academy offers. Martin addresses this with the institution and will come
back - see below.
Kommunakademin Väst (“Municipality Academy West”). Within the framework of a newly
formed cooperation arena, "Kommunakademin Väst" (https://www.hv.se/mot-oss/samverkamed-oss/sambarbeten-en-natnat/kommunakademin-vast/) which was agreed on between 14
municipalities in Fyrbodal June 8, 2017, talks about Strömstad Academy's role in academic
courses and academic education are ongoing. University West plays a central role, as is the
municipality of Strömstad. “Kommunakademin Väst” should be seen as a much welcome
initiative, where Strömstad Academy can contribute both courses and lecturers / teachers. It
is important that we have coverage for these activities, and it really seems so. Åsa Morberg
and Carl Olivestam have been following the Board meeting decision in Gothenburg on March
10, see below - a protocol is under way – and designed a course that fits the profile of
Kommunakdemin Väst, and several members of the Board have declared themselves willing
to participate. Thank you for your quick response Åsa and Carl! Below is the description of
goals of Kommunakademin Väst, as described as described on their website;
• Increase the level of competence and strengthen the provision of skills in the municipalities
• Increase the transition to higher education in the municipalities
• Developing activities in the municipalities
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• Strengthen research and education at University West
• Strengthen University West strategic work with collaboration and community benefit
• Contribute to developing University West research and Integrated Learning
• Jointly and mutually develop the presence, interest and commitment in each other's
activities
• Work together with ideas for research, education and knowledge development to meet
current and future societal challenges
The board meeting in Göteborg on 10 March. At Aadu and Aslaug, the information Brochure
requested by the parliamentarians who participated in our drawing in the Parliament in
Stockholm (Riksdagen) on 7 February was discussed. The Brochure will be available in two
versions, one with an overall positive message and one with a little more detailed reasoning
where problems and challenges are also discussed. In accordance with the decision of the
Board, a Brochure has now been sent to a marketing company “Gomorron” in Gävle. From
there, a quick handling procedure has been promised. We have to agree on a writing that we
can all accept as optimal. In an interdisciplinary academy with strong and often well-founded
opinions regarding content and formulations from many different disciplines, this is an
interesting challenge.
Academic basic courses. The work with these, in cooperation with the municipality of
Strömstad, continues with Rector Lars Broman as driving force.
Debate. Rune Wigblad, our tireless maglev-train defender, has been published in a virtual
book where all debates are presented. It can be downloaded from the web;
http://arenaide.se/rapporter/modernisera-sverige/.
Koster project. At Koster, Gudmund continues to pursue the issue of fossil independence
and education.
Website. Mariana Back is working with Jan Ternhag, our webmaster, to make the website
aesthetic and functional.
Finally, we would again like to thank Aadu and Aslaug in Gothenburg for their hospitality and
work with the Academy's physical board meetings for a number of years. We are now
focusing on continuing to meet in Stockholm, and as it appears, Mariana Back will be at the
Technical Museum at “Kaknästornet”. Marie-Louise Wadenberg has suggested that she can
offer a place to stay for some members, just like in Gothenburg.
With hope for the spring soon to arrive in Sweden!
Peter
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Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
New Academy Fellows in March:
Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap 15/3-18
Professor of Entrepreneurship
Ole Petter Ottersen, hedersprofessor 15/3-18
Honorary Professor
Per Flensburg, professor i informatik 26/3-18
Professor of Informatics
Christina Hultman, professor i psykiatrisk epidemiologi 27/3-18
Professor of Psychiatric Epidemiology
I wish you all most welcome to Strömstad Academy and to the Academic Festival 18-21
June. The Inauguration Ceremony will take place on Wednesday 29 June at 1500.

News from Cornelia Ilie
Cornelia Ilie, Professor i lingvistik och retorik, och nybliven ledamot i Strömstad Akademi, är
Visiting Professor under mars månad vid ICUB (Research Institute of the University of
Bucharest), Rumänien.
https://irhunibuc.wordpress.com/lunchtime-seminar/
I denna egenskap håller hon följande föredrag den 8 mars:
Parliamentary language of power in a gender perspective: Sexist stereotyping in the
UK Parliament

Strömstad akademis akademiska högtid 18-21 juni: 10, års-jubileum
Academic Festival in Strömstad 18-21 June: 10-year Anniversary
Invitation will be sent out to Fellows within a few days. Program in short:
Monday 18 June, Fellows and guests: Seminars, Board meeting, Annual meeting, Reception.
Tuesday 19 June, Fellows, guests, general public: Seminars on Food and mood, Values,
Strömstad author Emilie Flygare Carlén, and Sea, climate and sustainability.
Wednesday 20 June, Fellows, guests, general public: Popular science presentations of
Academy Fellows, Inauguration of new Fellows, Concert with Göteborg Chamber Choir.
Fellows and guests: Mingle. Banquet.
Thursday 21 June, Fellows and guests. Guided visits to Strömstad old town, Blomsholm
Viking age stone ship, and Vitlycke. bronze age carvings.
There is a registration fee that depends on which parts of the Festival you participate in and if
you pay before or after 1 May (the whole event costs 1525 if paid in April). When you
register, if you want to give a presentation, you are requested to include the title and invited
to include a 4-line abstract of your talk.
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Rune Wigblad:
Norra Sverige kan vara stolta över olönsamheten
Publicerad i Norran 5/3-18
Debatt. Olönsam, olönsammare och olönsammast. Norrbotniabanan är i och för sig lite
olönsam, men inte så olönsam som höghastighetståg i södra Sverige.
Norrbotniabanans samhällsekonomi uppskattas av Trafikverket som olönsam.
Men höghastighetståg 320 km/h är mer än dubbelt så olönsamma och
höghastighetståg250 km/h är ännu mer olönsamma.
Olönsam, olönsammare och olönsammast.
Utred ett lönsamt alternativ – magnettåg.
Men den av Trafikverket beräknade olönsamheten för Norrbotniabanan är faktiskt
ingenting jämfört med den olönsamhet som de räknat fram för höghastighetståg i södra
Sverige. Det borde vara goda nyheter för Norrbotniabanan.
Även om Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler är dåliga, och har utsatts för skarp
kritik, går det ändå att jämföra relativt lika objekt, utsatta för samma kalkyl, med varandra.
Kanske är det ändå så att Trafikverket uppskattar sina värden som de stoppar in i sin
kalkylmodell på nästan samma sätt.
Trafikverket anger måttet NNK.
Vad betyder det?
NNK visar om en investering är samhällsekonomiskt lönsam eller inte. Om NNK är positiv
så är det lönsamt att göra investeringen, en negativ NNK visar att det inte är det.
Norrbotniabanan är olönsam i Trafikverkets beräkning med en nettonuvärdeskvot (NNK)
på minus 0,27, men inte mer olönsam än genomsnittet som är minus 0,30 (NNK).
Magnettåg är ett lönsamt projekt som kan knyta ihop stora städer i norr. Men det
alternativet har inte utretts av Trafikverket.
Men med samma beräkningsmodell är höghastighetstågsalternativen ännu mer
olönsamma.
I en ny rapport från Trafikverket (15/2 2018) upprepar man det tidigare resultatet som
räknades fram 2016. Detta visar att den samhällsekonomiska olönsamheten med
höghastighetsjärnväg 320 km/h är ännu mer olönsam med minus 0,63 (NNK).
Hoppsan, mer än dubbelt så olönsam.
Norrbotniabanan är i och för sig lite olönsam, men inte så olönsam som höghastighetståg
i södra Sverige.
Trafikverkets nya rapport framhåller att höghastighetsjärnvägen 250 km/h är ännu mer
olönsam med minus 0,75 NNK. Därför tycker Trafikverket att Sverige ska prioritera
höghastighetståg 320 km/h i södra Sverige. 320 km/h var ju mindre olönsamt än 250 km/h.
Men Norrbotniabanan då?
Problemet som Trafikverkets uträkningar påvisar för höghastighetståg i södra Sverige är
att den samhällsekonomiska förlusten är mer än dubbelt så stor som genomsnittet.
Nu finns det ett annat alternativ som har stor potential att bli ett lönsamt projekt.
Magnettåg kan i dag uppnå hastigheter på 500 km/h och då skulle ett direkttåg mellan Umeå
och Luleå ta 35–40 minuter beroende på hur många stopp det blir på vägen.
Magnettåg är enligt den Skandinaviska magnettågsgruppen ett lönsamt projekt som kan
knyta ihop stora städer i norr. Men det alternativet har inte utretts seriöst av Trafikverket.
Utred därför magnettågets samhällsekonomiska kalkyl.
Rune Wigblad, professor i företagsekonomi med inriktning mot industriell ekonomi vid
Strömstad akademi och lärare vid Institutionen för handel och företagande, Högskolan i
Skövde
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Åsa Morberg: Förslag om ett nytt bokprojekt för Strömstad
Akademi ” Vägen till att bli forskare och hur man får en bra
forskarkarriär”
Ett kursförslag har utvecklats inom Strömstad Akademi av Carl Olivestam och Åsa Morberg.
Kursen är en introduktionskurs till forskarutbildning. Arbetet med kursen har lett till att
behovet av en ny bok blivit tydligt.
Den här nya bokidén är dessutom möjlig för alla ledamöter att bidra till. Bakgrunden till
bokförslaget är följande: Konkurrensen att bli antagen till forskarutbildning har ökat väsentligt
i de flesta discipliner. Även om studenter formellt uppfyller kraven för att bli antagen, dvs. har
en kandidatexamen, blir de inte antagna, på grund av att konkurrensen om platserna har
ökat. Även om den sökande formellt kan antas efter kandidatexamen, har kraven i realiteten
höjts till magisterexamen och ibland räcker inte ens detta. Det är naturligtvis olika i olika
discipliner.
Lärosätena fäster idag dessutom stor vikt vid en välskriven forskningsplan och en tydlig och
välstrukturerad akademisk CV. Andra blivande forskarstuderande kan antas på
externfinansierade projekt och behöver då anpassa sin forskningsplan till institutionens egen
befintliga forskning. Det finns verkligen ett intresse för den här typen av kurs. Strömstad
Akademi har goda möjligheter att ansvara för en sådan kurs, i egen regi eller på uppdrag av
något annat lärosäte. Rektor och ordförande har haft överläggningar med Högskolan Väst
och det kan bli aktuellt kanske. Det finns många ledamöter i Strömstad Akademi i olika
discipliner som kan medverka och entusiasmera blivande forskarstuderande.
Strömstad Akademi har gedigen kompetens och många forskare med utmärkta karriärer som
kan dela med sig och berätta om vägar till vetenskapen. Här behöver man som forskande
författare ha goda baskunskaper om högre utbildning i allmänhet och forskarutbildning i
synnerhet. Har man arbetat som handledare för doktorander bidrar man även med att berätta
om detta. Alla forskarstuderande måste kunna ta emot handledning. De flesta ledamöter har
skrivit vetenskapliga artiklar och kan berätta om detta och de flesta har erfarenhet av hur
man får framgång genom att skriva bra medelsansökningar som ger utdelning. Detta är
också viktigt att dela med sig av till andra.
Det finns visserligen en bok som heter Vägar till vetenskapen: Sveriges unga akademi om att
bli och vara forskare. Bokens redaktör är Christer Nordlund. Den här boken är skriven av den
första generationen ledamöter av Sveriges unga akademi och utgiven av Santerus förlag
2013. Boken är personligt skriven och kretsar kring frågor rörande yrkesval, drivkrafter och
karriärstrategier. Den handlar om hur man blir forskare, vilka drivkrafter som finns och vilka
strategier för karriären som finns. Boken är tvärdisciplinär. Den är läsvärd. Det finns alltså en
bok utgiven inom delvisa samma tema.
Boken som skulle kunna vara möjlig att producera på Strömstad Akademi skulle vara skriven
av seniora forskare som ser tillbaka på sina karriärer och ger goda råd till blivande forskare.
En sådan bok skulle ha en något annan inriktning och en sådan bok skulle vara mycket
användbar i Strömstad Akademis egen kurs för blivande forskarstuderande Det skulle vara
en antologi och förlagsfrågan bör vara löst innan Strömstad Akademi startar ett sådant
projekt. Den här bokenskulle kunna bli en riktig kioskvältare. Sveriges bästa bok om hur man
blir en forskare och hur man får en lyckosam karriär som forskare.
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Gudmund Bergqvist: Uppmaning till våra medlemmar
Kära vänner.
Vi vill alla att Strömstad Akademis skrifter sprids så mycket som möjligt.
Gör reklam för de digitala skriftserierna AAS och FAS till era arbetskamrater och vänner.
Sänd gärna in ytterligare bidrag till mig!
Beträffande boken Barnbarnens Århundrade medverka till dess spridning genom att begära
att era lokala allmänna bibliotek skall köpa in ett exemplar.
Den inbundna boken kostar 384 svenska kronor och inköps digitalt på
http://www.adlibris.com
Detsamma kommer naturligtvis att gälla för kommande antologier.
Gudmund Bergqvist, sammankallande i redaktionskommiteén

International Solar energy Society March Newsletter
(excerpt)

Members news

International Symposium on Renewable Energy Education: 2017
Proceedings now available
The ISREE 2017 Proceedings are now available at the site of the Swedish Digital
Scientific Archive www.diva-portal.org. ISES Institution Member, Strömstad
Academy, is growing internationally, and so is its project Renewable Energy in
Strömstad Academy RESA, which now has members in 8 countries. RESA delegates
will meet for discussions on how to make the Koster islands sustainable and fossil
free on 18 June as part of the annual Strömstad Academic Festival. For more
information on RESA, contact its convener Göran Bryntse (goran@goranbryntse.se).
If you are interested in becoming a Fellow of Strömstad Academy, please contact
Lars Broman (lars.broman@stromstadakademi.se) for information.
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