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News from Strömstad Academy No. 2018-04 

30 april 2018 

 

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner 
 

Mars månads vetenskapliga krönika i Strömstads Tidning den 31 mars 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.  

April månads vetenskapliga krönika i Strömstads Tidning den 28 april skrevs av 
kommunikationsforskare Jens Allwood. Han tar upp några olika fallgropar i samband med 
integreringsprocessen av nyanlända invandrare. För att undvika problem gäller det för dem 
att kunna lära sig det svenska språket, få möjligheter till arbete och hitta en socio-kulturell 
integration, t. ex. inom föreningsliv. 

Förslag till nya krönikor i Strömstads Tidning skickas till mariana.back@tekniskamuseet.se. 

Den 7-8 april deltog jag i en årskonferens med Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening, NFFO i Oslo med omkring fyra hundra deltagare. En central diskussion 
gällde frågor om digital publicering med open access i likhet med Strömstad akademis 
skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis, AAS. En annan diskussion avsåg förmedlingen 
ut i samhället av akademiska forskningsresutat. I Norge finns en medveten strategi för det 
som kallas för universitetens tredje uppgift. Inom Strömstad akademi är antologierna viktiga i 
detta sammanhang. I Norge betonas också betydelsen av att inte enbart publicera allt på 
engelska utan även på det inhemska språket. Inom Strömstad akademi kan vi välja mellan 
publicering på engelska eller svenska. 

Tillsammans med journalisten Marita Adamsson vid Strömstads Tidning utförde jag intervjuer 
och fältobservationer på skärtorsdagen den 29 mars om norska ungdomars årliga firande 
inne i Strömstad med karavaner av veteranbilar. För att stävja alkoholkonsumtionen har de 
två systembolagen i staden hållit stängt denna dag sedan tio år tillbaka. 

Didaktiker Åsa Morberg argumenterar för att Strömstad akademi kan bli ett “hotell” som tar 
emot och förvaltar seniora forskares forskningsbidrag. Hon presenterar också flera idéer till 
hur Strömstad akademi kan marknadsföras. 

Specialpedaog Ingrid Liljeroth har publicerat boken Vägval och växande. Människor i 
behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik. Betoningen ligger på kunskaps-
bildning i praktik, utbildning och forskning där kärnan utgörs av individens tänkande. 

Rektor och fysiker Lars Broman presenterar ett preliminärt program för årshögtiden den 
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18-21 juni. Sara Bref vid Högskolan i Jönköping har publicerat en lång intervju med honom 
om Strömstad akademis verksamhetsområden och om hans egen vetenskapliga bana inom 
fysiken och solenergiforskningen. 

Ryggkirurg och styrelseordförande Peter Fritzell rapporterar.  

Utbildningsvetare Ann-Louise Petersen föreläste den 24 april på Strömstads museum om 
digitala redskap inom pedagogik och skolmiljö i Sverige, Norge och Danmark. 

Föreningen Litteraturens Hus i Dalarna efterfrågar intresseanmälan gällande temat ”Leve 
litteraturen, låt litteraturen leva!” 

Efter önskemål framförda vid riksdagsbesöket den 7 februari 2018 har Strömstad akademi 
utarbetat en fyrasidig informationsbroschyr i A5 format om akademins vetenskapliga bredd, 
verksamhet och målsättningar. 

Protokoll föreligger från akademins sista styrelsemöte i Göteborg 10/3, vilket läggs in på 
hemsidan. 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. Bergqvist kallar 
också till ett möte den 28 maj kl. 18 för akademimedlemmar i Göteborgsregionen. Fysiker 
Ingvar Lindgren föreläser om kvantmekanik. 

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 majnumret av Nyhetsbrevet med deadline den 28 maj 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 on  31 March, 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.  

April's scientific chronicle in Strömstad´s newspaper on April 28 was written by 
communication researcher Jens Allwood. He addresses some pitfalls in connection with 
the integration process of newly arrived immigrants. To avoid problems, it is for them to be 
able to learn the Swedish language, to have opportunities for work and to find a socio-
cultural integration, for example, within associations. 

Send proposals for chronicles in Strömstad's News to  mariana.back@tekniskamuseet.se. 

On 7-8 April, I participated in an annual conferencein Oslo with the Norwegian professional 
literary authors and translator association, NFFO and with about four hundred participants. A 
central discussion focused on questions about digital publishing with open access, similar to 
Strömstad Academy's series Acta Academiae Stromstadiensis, AAS. Another discussion 
concerned the dissemination into the community of academic research findings. In Norway 
there is a conscious strategy for what is called the third task of the universities. Within 
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Strömstad Academy, the anthologies are important in this context. In Norway, the importance 
of not only publishing in English but also in the native language is emphasized. In Strömstad 
Academy we can choose between writing in English or Swedish. 

Together with journalist Marita Adamsson at Strömstad´s newspaper, I conducted interviews 
and field observations on Maundy Thursday 29 March on Norwegian youth anniversary 
celebrations in Strömstad with caravans of veteran cars. In order to curb alcohol 
consumption, the two State liquor shops in the city have closed this day since 2008. 

Didactics Åsa Morberg argues that Strömstad Academy may become a "hotel" that 
receives and manages senior researchers' research grants. She also presents several ideas 
for how Strömstad Academy can be marketed. 

Didactics Ingrid Liljeroth has published the book Vägval och växande (Road Picking and 
Growing). People in need of support: attitude, identity, knowledge, practice. The emphasis is 
on knowledge formation, identity, education and research, the essence of which is the 
individual's thinking. 

Rector and physicist Lars Broman presents a preliminary program for the annual feast on 
18-21 June. Sara Bref at Jönköping University has published a long interview with him about 
the areas of Strömstad Academy and his own scientific course in physics and solar energy 
research. 

Surgeon and chairman of the board Peter Fritzell reports. 

Didactics Ann-Louise Petersen lectured on 24 April at Strömstad's museum on digital tools 
in education and schools in Sweden, Norway and Denmark.  

The Association of Literature House in Dalarna asks for interest in the theme "Cheer the 
literature, let the literature live!" 

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, the 
activities and the objectives. 

Minutes from the Academy's last Board meeting in Gothenburg 10 March will be added to our 
web site. Henceforth, board meetings will take place at the Technical Museum in Stockholm. 

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. Bergqvist also calls for a meeting on May 28 at. 18 for academics in 
the Gothenburg region. Physics Ingvar Lindgren lectures on quantum mechanics. 

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 May issue of the Newsletter sent to my address with deadline 
28 May 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, särskild vikt läggs nu på det 
stundande vetenskapliga mötet i Strömstad i juni måndagen tilltorsdag, 18-21/6.     

1. Folderns som beskriver Strömstad akademi så som den ser ut våren 2018 är nu klar, både 
som nätupplaga och pappersversion. Den kommer att mailas ut till alla svenska ledamöter v 
18, och fr o m då finns den också att beställa i papper. Alla ledamöter uppmanas att använda 
foldern för att göra reklam för akademin. Den nås via Nyhetsbrevet. 

En engelsk version kommer att färdigställas under maj månad. 

I förlängningen är det tänkt att ordförande, rektor och andra utvalda i Styrseln ska försöka få 
till ett möte med Utbildningsministern för att informera/propagera för Strömstad akademi. Inte 
minst gäller det att få status av eget institut med egen årlig ekonomi om förslagsvis 3 miljoner 
SEK. Möjligen är tidpunkten väl vald inför höstens val – kanske menar politiker att man kan 
få röster genom att stötta akademin? Kanske det omvända gäller…. Val är knepiga saker. 

2. Rektor Lars Broman har varit inbjuden gäst på energikonferens i Indien. Se Rektors 
krönika.  

3. Marknadsföringsgruppen med Åsa Morberg, Rune Wigblad och Sven Moosberg har 
genom Åsa aktiverats med förslag på både aktiviteter och tillhörande ekonomi. Se deras 
förslag direkt efter denna skrift.  

4. Mariana Back i AU, och John Fletcher, kommer inom kort att träffas för att färdigställa den 
strukturerade och sökbara redogörelse för Strömstad akademis alla verksamheter som av 
Styrelsen har beskrivits som ett viktigt nätbaserat instrument för transparent information. När 
det är klart, förhoppningsvis innan den vetenskapliga högtiden, kommer den att vara sökbara 
via akademins Hemsida.  

5. Kurser. Samarbetsdiskussioner med olika lärosäten fortsätter med Åsa Morberg, Carl 
Olivestam och Lars Broman i de ledande rollerna.  

6. Valberedningen har aktiverats via sin ordförande Ulf Berg. Det gäller att tillfråga sittande 
ledamöter som agerar inom ramen för sin tidsperiod om de vill fortsätta sitt arbete, eller om vi 
måste få nya förslag på personer som kan fylla deras platser. En angelägen fråga är val av 
ny kassör efter det att vår tidigare avsagt sig uppdraget och ekonomin nu åter ligger på Lars 
Broman. Detta måste lösas.  

7. Arbetet med Hemsidan fortsätter, och vi ber alla inkomma med förslag på förbättringar! 

8. Nya ledamöter hälsas varmt välkomna! 

9. Nu är vi snart inne i maj månad, och det är bara 6 veckor kvar till den vetenskapliga 
högtiden i Strömstad 18-21/6. Programmet börjar ta form, med seminarier och andra 
aktiviteter. Göteborgs kammarkör med vår världsberömde dirigent och hedersprofessor 
Gunnar Eriksson, övar för fullt tillsammans med tillika hedersprofessor Bodil Jönsson inför 
anförandet i kulturhuset Skagerack nere i hamnen. Vi kan lova något alldeles extra! 

Med hopp om en prunkande vår! 

Peter 

 

(in English, see next page) 
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Colleagues, 

Our work with the Academy's various activities continues. Special emphasis is now being 
given at the current scientific meeting in Strömstad in June Monday, Thursday, 18-21 / 6. 

1. The folder that describes Strömstad Academy as it looks now in the spring 2018 is now 
ready, both as a net-edition and a paper version. The folder will be mailed to all Swedish 
members at 18, and from then on, it will also be available in paper. All members are invited 
to use the folder to advertise the academy. It is reached via the Newsletter. 

An English version will be completed in May. 

In the coming month(s), it is planned that the chairman, principal and other selected 
members of the Board will try to meet with the Minister for Education to inform/propagate for 
Strömstad Academy. Not least, it is important that the academy will have the status of own 
institution, with its own annual economy of a nominal amount of SEK 3 million. Possibly the 
time is well chosen for the elections that will take place in a couple of months. Perhaps 
politicians think that you can get votes by supporting the academy? Perhaps the opposite 
applies .... Elections are tricky things. 

2. India and energy conference. Principal Lars Broman has just returned from being an 
invited guest at the energy conference in India. See Rector's chronicle. 

3. Marketing group. Through Åsa Morberg, the marketing group with also Rune Wigblad and 
Sven Moosberg, has been actively proposing both activities and related economics. See their 
suggestions immediately after this writing. 

4. Transparence. Mariana Back in AU, and John Fletcher, will shortly meet to complete the 
structured and searchable activities linked to Strömstad Academy. This has been described 
by the Board as an important online-based instrument for transparent information. Once it's 
done, hopefully before the scientific feast in June, it will be searchable through the 
Academy's Homepage. 

5. Courses. Collaborative discussions with various institutions will continue with Åsa 
Morberg, Carl Olivestam and Lars Broman in the leading roles. 

6. The Nomination Committee has been activated via its chairman Ulf Berg. It is a question of 
asking sitting members, who act within their time, if they want to continue their work or if we 
have to get new proposals for people who can fill their seats. A keen question is the election 
of a new treasurer after our former treasurer’s resignation. The economy is now again 
handled by Lars Broman. This question must be solved. 

7. The work on the website continues, and we are asking all members for suggestions for 
improvements! www.stromstadakademi.se 

8. New Members are warmly welcomed! 

9. Now we are soon in May, and it's only 6 weeks left for the scientific feast in Strömstad 
June 18-21. The program begins to take shape, with seminars and other exciting activities. 
Gothenburg Chamber Choir with our world-renowned conductor and honorary professor 
Gunnar Eriksson, is fully engaged practicing together with honorary professor Bodil Jönsson. 
We look forward to the show that will take place in the Skagerack Cultural Center down in the 
harbor. It should be something quite extraordinary! 

With hope of a lovely spring! Peter 

 

Kallelse till årsmöte: Ledamöter kallas till årsmöte i Strömstad 18/6 kl 1630. 

Invitation to Annual Meeting 

Fellows are invited to Annual Meeting in Strömstad 18 June 1630.

http://www.stromstadakademi.se/
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Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 

Two messages to Academy Fellows 
 
Dear colleagues: If you still haven’t paid the annual fee of SEK 600:- (you are allowed 
to pay less if your personal budget so requires), please pay without further delay to pg 
1115-5 if you are within Sweden, and to IBAN SE25 9500 0099 6042 0001 1155, BIC 
NDEASESS, Bank Nordea, SE-10571 Stockholm, SWEDEN if you pay from abroad 
(Honorary Professors are exempt, Supporting Fellows pay SEK 200:-). According to 
our by-laws, the fee has to be paid before end of April. Please don’t jeopardize you 
Fellowship by not paying! 
 
Dear colleagues: If you plan to attend the Academic Festival in Strömstad 18-21 June, I 
suggest that you asap register and pay the registration fee – especially if you want to give a 
presentation (typically 10 min + a few minutes for questions). All of you have received an e-
mail with registration form, formal invitation, and program about a month ago. Please contact 
me if you need it sent to you again or if you have any questions! My mail address is 
lars.broman@stromstadakademi.se.  
 

My Indian adventure 

                                                                              

I have just come home from ten very filled 
days in India, first giving a keynote 
presentation at the international conference 
Ecosystems for Development of Smart 
Infrastructure at University of Petroleum and 
Energy Studies, the next day giving a 
lecture at Shemford Doon High School in 
Dehradun, Uttarakhand followed by a visit at 
The Regional Science Centre. My hosts 
were Dr Mohammed Yaqoot and Professor 
Atri Nautiyal; both my colleague Strömstad 
Academy Honorary professor Tara Kandpal 
and myself were very nicely received 
everywhere, see for example the 
conference posters. 

Yaqoot and Atri took me on interesting but 
demanding tours during two days before I 
flew to New Delhi; one day to the holy river 
Ganges and the other to a town up in the 
Himalayan foothills.  

In Delhi, I had two hectic days, the first 
visiting and speaking at four schools 
belonging to Trinity Institute of Professional 
Studies TIPS, hosted by TIPS’ Chair, one of 
the schools’ Rectors and Strömstad 
Academy Professor Hari P Garg. 

Hari has written about the event on 
Facebook: 

mailto:lars.broman@stromstadakademi.se
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Facebook: 

Hari Prakash Garg 

29 April ·  

Trinity Group,New Delhi and Stromstad Academy, Sweden, Cooperation in Academics, Education and 

Development: 

A recent visit of Prof. Lars Broman, a Distinguished Professor of Physics and Rector for Stromstad 

Academy, Sweden to Trinity and Kamal Group of Educational Institutions, New Delhi and discussions 

with Dr. R.K Tandon, Chairman; Mrs Reema Tandon, Vice – Chairman and Prof. H.P. Garg, Director 

General of the Group along with other Sr. Faculty members and students of the Institutions had led a 

mutually beneficial partnership to enhance opportunities and development for the organizations / countries. 

Later Dr. R.K. Tandon, Mrs Rema Tandon and Prof. H.P.Garg had detailed discussions with Prof. Lars 

Broman and identified and finalized areas of collaboration. In a Colorful Ceremony, an MoU between 

Trinity and Kamal Group of Educational Institutions and Stromstad Academy, Sweden was signed. The 

collaboration is mainly in the field of Education for quality Improvement, Advancement of knowledge, 

Exchange Information on Research, Education, Learning Material, Capacity Building, Exchange of 

Faculty, Students and organizing Joint Conferences. 

 

 

The same day I visited the home of one more Strömstad Academy Fellow, Associate 
Professor Gouri Datta and her family; Gouri is also into Facebook, and there she wrote about 
our encounter (see next page). 

My final day I spent with Tara, first lecturing to students at Indian Institute of Technology – 
New Dehli’s Energy Research Center (which the same day got a second program accepted!) 
and in the afternoon a lecture for students at National Institute of Solar Energy NISE. 

https://www.facebook.com/prof.hpgarg?hc_ref=ARTdS_afGjSiP5NkYrZ4qVhlfcZQt0coTaLiICOzPeY6eMDrJVfTqB_JGNdMK3PUQCU&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2004424959812022&set=a.1724928874428300.1073741833.100007336118857&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2004424959812022&set=a.1724928874428300.1073741833.100007336118857&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2004424959812022&set=a.1724928874428300.1073741833.100007336118857&type=3
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Facebook: 

Gouri Datta is with Dipen Datta and Lars Broman. 

26 April ·  

My association with Prof Lars Broman goes back to almost thirty years. We met first in International 

conferences in Iraq Libya, Norway, UK etc. Then I had the opportunity to work with him in Sweden. And 

now I am a fellow of Stromstad academy and visit Sweden almost every year. So I see him there. It was so 

good to have Lasse over for dinner at my place last evening. Thank you for inspiring me all these years to 

continue my work in the field of Solar Energy! 

 

 

 

ENCELL Newsletter from Jönköping University 

 
I was recently interviewed by Sara Bref at Encell regarding Strömstad Academy, and here 
follows the interview (less photos) which is in Swedish: 
 

Strömstad akademi vill ändra synen på äldre 
forskare 
Fler måste fortsätta att arbeta efter 65 års ålder heter det i debatten. Men det 

finns de som gärna vill, men inte får. En forskare slutar inte att vara nyfiken 

bara för att han eller hon passerar pensionsstrecket och en hel del akademiker 

känner att de har mer kvar att ge – och vill få möjlighet att göra det. Men på 

många lärosäten är det stopp.  

För tio år sedan invigdes Strömstad akademi, som skulle bli en hemvist för 

forskare som ville fortsätta sitt värv. 

https://www.facebook.com/gouri.datta?hc_ref=ARSxD2BFlm_o_PrbWUxFs1pyaB5IrZyG_P1yfw7NsLS-qXeNL_xbtfZuFHZfXtB-9pY
https://www.facebook.com/dipen.datta.18?hc_ref=ARSxD2BFlm_o_PrbWUxFs1pyaB5IrZyG_P1yfw7NsLS-qXeNL_xbtfZuFHZfXtB-9pY
https://www.facebook.com/lars.broman1?hc_ref=ARSxD2BFlm_o_PrbWUxFs1pyaB5IrZyG_P1yfw7NsLS-qXeNL_xbtfZuFHZfXtB-9pY
https://www.facebook.com/gouri.datta/posts/10209744253962415
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209744246442227&set=pcb.10209744253962415&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209744246442227&set=pcb.10209744253962415&type=3
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– Vi menar att professorer som fyllt 65 inte lever upp till epitetet emeritus eller emerita. Du kanske inte 

känner till det, men på latin betyder emeritus utsliten. Men vi är inte utslitna. Vi kan ha många år som 
forskare framför oss. Och man behöver då en akademisk tillhörighet, när man ska publicera sig eller 
delta i internationella konferenser, sa Lars Broman då, 2008 någon månad innan starten, i en intervju 
med tidningen Universitetsläraren . 

Nu inför tioårsjubileet har föreningen Strömstad akademi 130 ledamöter. Bland hedersprofessorerna 
märks namn som Bodil Jönsson, Nobelpristagarna May-Britt och Edvard Moser, Christer Fuglesang och 
det senaste tillskottet Ole Petter Ottersen, sedan 2017 rektor för Karolinska Institutet. 

Trycker på mångfalden 

Strömstad akademi har representanter från de flesta områden, och Lars Broman, som har varit rektor 
sedan starten, menar att det är en av styrkorna. På senare tid har det även tillkommit forskare som 
fortfarande är yrkesaktiva. 

Det ger dem, precis som alla andra ledamöter, möjligheten att träffa eller korrespondera med forskare 
inom hela det akademiska fältet. Det är väl det som är det positiva med Strömstad akademi, att vi har 
både djup och bredd. Där varje person själv står för djupet och sammantaget står vi för bredd, säger 
han. 

Lars Broman själv började som experimentalfysiker och har intresserat sig mycket för förnybar energi. 
Han har bland annat jobbat på Chalmers och på lärarutbildningen på Högskolan i Dalarna. 
Experimentalfysiken är svår att fortsätta med utan de resurser som ett större lärosäte har men Lars 
Broman, som bland annat var med och startade Centrum för solenergiforskning 1984, inriktar sig nu på 
utbildning inom förnybar energi. 

– Jag har intresserat mig i flera decennier för informellt lärande. Som till exempel Science centers och 
planetarier. Det är ett bra sätt att presentera en sån sak som solenergi, för allmänheten i vid bemärkelse 

men framör allt för skolor och skolbarn. 

Talar om svensk energiutbildning internationellt 

För närvarande är han i Indien där han bland annat är keynote speaker på en konferens och ska hålla 
seminarier om bland annat informellt lärande. På hemmaplan jobbar ledamöterna för att Strömstad 
akademi ska få möjlighet att få del av de grundanslag för forskning som mer etablerade lärosäten har. 

– För oss skulle ett sådant anslag kunna betyda att vi skulle kunna stödja våra ledamöter när de vill åka 
och prata på konferenser eller resa och träffa kollegor på andra håll i världen. Och att vi själva kanske 
skulle ha större möjligheter att göra vetenskapliga konferenser. 

I år är planen att det ska publiceras två antologier från de mest aktiva forskargrupperna, där den ena 
jobbar med värderingar och den andra med hälsa och miljö. För ett par år sedan publicerade Strömstad 

akademi den tvärvetenskapliga antologin ”Barnbarnens århundrade”, om hur vi måste styra utvecklingen 
för att jorden ska vara en trevlig plats att bo på även vid nästa sekelskifte. Därtill har de en egen 
tidskrift och en årlig akademisk högtid, som i år infaller 19-20 juni, i Strömstad såklart. 

Vurmar för tredje uppgiften 

Ledamöternas föredrag och nya professorers installationsföreläsningar är öppna för alla. I år är bland 
annat Ole Petter Ottersens installationsföreläsning på programmet, något som förmodligen kan bli riktigt 
intressant med tanke på turbulensen kring Karolinska Institutet tiden innan han tillträdde som rektor. 

– Vi har under årens lopp haft åtskilliga hundra Strömstadsbor och turister som har kommit och lyssnat, 
säger Lars Broman. 

Så någon brist på energi hos dessa påtvingade pensionärer verkar det inte vara. 

– Vi är en outnyttjad resurs. Vi menar att vi redan är en ganska viktig del av den akademiska världen 
men vi skulle kunna vara det ännu mer om vi hade lite större resurser, säger Lars Broman. 

Men hur är det då med Lars Bromans eget område, den förnybara energin? Och hur kommer detta 
barnbarnens århundrade att gå egentligen? 

– Jag känner mig ganska säker på att vi kommer klara det, inom 20 år. Att vara fossilfria. 

Strömstad akademi är öppen för nya ledamöter, vilka kan förordnas med motsvarande titel 
man redan har. Den som är intresserad kan maila Lars Broman: 
lars.broman@stromstadakademi.se 

https://universitetslararen.se/2008/08/01/tre-utslitna-professorer-vill-skapa-egen-akademi/
https://universitetslararen.se/2008/08/01/tre-utslitna-professorer-vill-skapa-egen-akademi/
mailto:lars.broman@stromstadakademi.se
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Gudmund Bergqvist:  

Medlemmar i Göteborgsområdet angående lokalt möte 

Det har varit regel att Strömstad akademi åtminstone en gång per år ordnar ett lokalt möte 
för sina medlemmar i Göteborgsområdet. Förra året hade vi nöjet att kunna deltaga i den 
konferens på Chalmers som Aadu Ott och PO Nilsson hade anordnat tillsammans med 
andra angående didaktik. 

I år kommer vi att i samarbete med Rotaryklubb Poseidon kunna höra fysiker Ingvar Lindgren 
tala om kvantmekanik.Detta kommer ske den 28 maj på Lennart Torstenssong 3, Göteborg. 

Start med middag kl 18 (pris 140 kr). Föranmälan till gudmundbergqvist@hotmail.com.  

mailto:gudmundbergqvist@hotmail.com
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Strömstad akademis nya 4-sidiga broschyr 
Engelsk upplaga är på gång 

Strömstad Academy’s new 4-page leaflet 
English version is on the way 
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Åsa Morberg: Strömstad Akademi – ett perfekt ”hotell” för 
utkastade forskares forskningsbidrag 

Strömstad Akademi vill naturligtvis ha flera ledamöter. Många forskare som kastas ut från 
våra lärosäten kan inte ansöka om forskningsmedel för att man har ingenstans att placera 
dem, om man är utkastad,  

För min del kan jag inte förstå hur lärosäten kan kasta ut aktiva forskare som får 
forskningsmedel eller kanske kan få forskningsmedel.  Men det är inte det den här artikeln 
handlar om. Den handlar om hur Strömstad Akademi kan bli ett ”hotell” för forskares 
forskningsbidrag. 

Att vara ett ”ekonomi-hotell” för forskares forskningsbidrag kan också vara ett sätt att utöka 
akademins budget. Om Akademin ska förvalta och härbärgera forskningsmedel så ska 
akademin naturligtvis ta bra betalt för detta, men natirligtvis inte så hutlöst mycket som 
många lärosäten tar. Styrelsen kan naturligtvis besluta om en rimlig procentsats efter 
utredning. Kanske behöver Strömstad Akademi revisorskompetens som drar upp riktlinjer för 
hur ett ekonomi-hotell ska fungera. 

Genom en sådan här lösning kan många forskare fortsätta att ansöka om forskningsmedel 
och fortsätta att forska och bidra till vår nationella kunskapsproduktion.  

Jag har ett trist konkret exempel på en duktig senior forskare som fick lämna ett lärosäte och 
hade sökt forskningsmedel som inte beviljades på grund av att det inte fanns någon 
(organisation) som kunde ta emot och härbärgera medlen. Det är förödande, förstås. Helt 
bedrövligt! 

 Det här förslaget möjliggör en stärkt ekonomi för Strömstads Akademi.  

 Det möjliggör för aktiva forskare att fortsätta att ansöka om forskningsmedel och 
fortsätta sin forskning under bra villkor.  

 Det kan bli väldigt populärt och här måste akademin ha en beredskap för att hantera 
detta.   

 Ekonomihanteringen kan bli mera komplex om styrelsen antar ett sådant här förslag, 
förstås.   

 Men det ger ett välbehövligt tillskott i akademins budget, för som det är nu har vi 
tvingats till sparlåga.  

 Vi kan exempelvis som” ekonomihotell” ha råd med professionellt stöd i 
marknadsföringen.  

Det är ett seriöst förslag som bör diskuteras av styrelsen. Det är säkerligen så att det behövs 
stöd av revisorskompetens, men det är värt att pröva. Strömstad Akademi behöver stärkt 
ekonomi – och flera ledamöter!     
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Åsa Morberg:  
Marknadsförings-idéer till Strömstad akademi 

Tackar för förtroendet att fått ett uppdrag att ingå i Strömstad Akademis 
Marknadsföringsgrupp. Det är angeläget att fånga presumtiva medlemmars intresse för 
Strömstad Akademis erbjudanden och verksamhet i vid mening. Det är ett rent 
hedersuppdrag att få vara med i en process där vi kan skapa värde för Strömstads Akademi 
och bygga starka relationer för att fånga presumtiva medlemmars intresse. Strömstad 
Akademi behöver också stakeholders som behöver ta del av kvalificerad marknadsföring.   

Visitkort kan beställas till hela styrelsen och för de medlemmar som så önskar. Visitkorten 
skall ha Strömstad akademis adress och andra identifikationsdata. Ordförande i styrelsen 
och rektor för akademin behöver ha visitkort med namn, styrelsen kan ha adress och 
kontaktuppgifter. Strömstad Akademis logo type ska finnas med på visitkortet. Det finns 
väldigt billiga tryckerier. Jag tycker att man kan ta in offerter från exempelvis Vista Print. 

Kuvert med logo type på, liksom brevpapper med logotype vore också fint att också ha 
tillgång till. Korrespondenskort med logotype skulle också komplettera kontorsmaterialet 
på ett professionellt sätt. Roll ups för exempelvis Akademisk högtid skulle ge bra 
marknadsföring.  Vista Print kan säkert ordna även med dessa marknadsföringsattribut. 

Medverkan vid Bokmässan 2018 är mitt nästa förslag. Det finns fyra temata som Strömstad 
Akademis ledamöter kan inventera om det finns kopplingar.  Det är dyrt men lönsamt. Det 
fyra temata är som följer. Inget av  dessa temata är riktigt passande, men det finns 
tolkningsutrymme.  

Tema: Bild 
Under Bokmässan 2018 får Bild och Illustration stort utrymme. Hur används bilder och 
illustrationer idag och hur påverkas vi av dem? Hur berättar vi med bilder? Samarbetspartner 
i bildtemat är Läsrörelsen, med sitt nya projekt Bildberättande, Svenska Tecknare, och 
Seriefrämjandet. 

Tema: Fokus på mediefrågor 
Mediefrågor kommer att ta stor plats i programmet 2018. Det självklara forumet för detta blir 
Mediedagarna i Göteborg – Meg – som helintegreras med Bokmässan och får ett eget 
område i F-hallen under mässans första två dagar, 27-28 september. En bärande del av 
temats program kommer att utarbetas tillsammans med Föreningen Grävande Journalister. 
Här bör Strömstad Akademis forskare platsa. 

Tema: Mobilisering mot rasism och intolerans 
Bokmässan 2018 lyfter vårt gemensamma ansvar för att arbeta mot ökad rasism och 
intolerans i samhället. Temat riktar sig inte minst mot skola och bibliotek – och hur dessa 
yrkesgrupper kan tackla de frågor som uppstår kring dessa ämnen. Strömstad Akademi kan 
ge föreläsningar och presentera de böcker som tagits fram även om de inte tar upp något 
tema.  

Vidare föreslås att vi “Gäst-bloggar”  hos någon som har besökare med potentiella 
kontakter som även kan bli kontakter för Strömstad Akademi. Själv bloggar jag för 
Skolvärlden. Få bloggare och hemsideägare tackar nej till inlägg som är bra skrivet och som 
ger något till läsarna. Det kan vara en riktigt effektiv marknadsföring där vi dessutom kan be 
om en länk tillbaka till vår hemsida med ett väl valt nyckelord. 

 Strömstad Akademi kan också utlysa en tävling internt i Strömstad Akademi för bästa 
marknadsföringstipset. Priset kan vara en medlemsavgift för 2018. 

Strömstad Akademi behöver en skjuts när det gäller marknadsföring! 
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Strömstads Tidning 31 mars 2018 
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Strömstads Tidning 28/4 2018 
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Lena Kallenberg:  
Leve litteraturen, låt litteraturen leva! 

(Strömstad akademi har fått denna inbjudan, vilken här vidarebefordras till ledamöterna.) 

Intresseanmälan! 

Preliminär Inbjudan till ett erfarenhetsutbyte mellan enskilda, föreningar och andra. 

Var? Brunnsviks folkhögskola Ludvika kommun Dalarna. När? Preliminärt 15-16 sept 2018 

Den ideella föreningen Litteraturens Hus i Dalarna har bedrivit verksamhet i ett par års tid. 
Du kan läsa en del av vad vi gör på vår hemsida: litteraturenshus.se   

Vi ser en potential i att kalla samman till en träff för att utbyta erfarenheter och samverka 
kring frågor som rör litteraturområdet idag. Vi har fått medel från landstinget och räknar med 
att kunna stå för ideella deltagares kostnader. 

Frågeställningar 

Hur kan litteraturen som konstform flytta fram sina positioner? 

Hur kan man arbeta regionalt med litteratur? Erfarenheter och idéer. Samarbeten regionalt 
och lokalt, länsbibliotek, studieförbund, organisationer med flera. 

Hur kan vi samarbeta över landet för att stärka litteraturområdet? Utbyta föreläsare? Hur 
stärka hanteringen av de s.k. kulturrådsböckerna som på många håll inte tas in i bibliotekens 
samlingar?  

Upphovsmännen, författarna och översättarnas förhållande till biblioteken. Hur kan vi 
samverka kring litteraturen, finns en önskan om samverkan utöver medverkan i 
programverksamhet?  

Säkert finns det en hel del frågor att diskutera. Vi har mycket att vinna på att knyta kontakter 
över landet. 

Vi ber dig svara på om intresse finns att medverka 15-16 september, vi behöver ditt svar 
senast 15 maj för att detaljplanera för en träff i september. Sprid gärna inbjudan till de som 
kan ha intresse av den.   

Hör av dig till: lena.kallenberg@telia.com  

Hoppas vi ses! 

Föreningen Litteraturens Hus i Dalarna/Lena Kallenberg ordförande 

 

 

mailto:lena.kallenberg@telia.com

