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Georg Granér: Redaktörens ruta Editor’s Corner 

 
 
Välkommen till ytterligare ett fullmatat nyhetsbrev. Märta Rosenlind skriver om Barnbarnens 
århundrade och om kommande studiebesök hos WHO i Köpenhamn, Gunnar Windahl skriver om 
förhoppningar om öppen intellektuell samvaro. Vår rektor presenterar program för både spanarträff 
och sommarens akademiska högtid; kolla datum och markera era kalendrar! Därutöver flera nyheter 
om vad våra ledamöter håller på med. Högskolan Väst bjuder in till ett seminarium om regional tillväxt, 
se bifogad pdf-fil, sista anmälningsdag är 2:a April. Jag har inte fått in några fler bidrag till min lilla 
serie "Så vill jag ha min Strömstad akademi", så mitt förslag är att den som har idéer tar med sig dem 
till mötet den 25/4 eller ser till att någon annan gör det. 
 
Welcome to another brimming newsletter. Märta Rosenlind writes about ”Barnbarnens århundrade” 
and on a future visits to the WHO in Copenhagen, Gunnar Windahl writes on hopes of open 
intellectual interaction. Our headmaster presents programs for both ”spanarmöte” and this summer's 
Academic Festival; check the dates and mark your calendars! In addition, many updates on what our 
members are doing. Högskolan Väst invites you to a seminar on regional growth, see the attached file, 
the application deadline is April 2. I have not received any more contributions to my little series "Så vill 
jag ha min Strömstad akademi", so my suggestion is that if you have ideas, bring them to the meeting 
on 4/25 or make sure someone else does. 
 
/t.georg.graner@gmail.com 
 
 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 

 
Bästa ledamöter, vänner, Dear Fellow Friends! 
 

Acta Academiae Stromstadiensis 
Den 18/2 publicerades 2 nya AAS-skrifter, båda skrivna av Lars Broman 
On 18 February, 2 new AAS reports were published, both written by Lars Broman 
AAS-23 Interactive Exhibition Design and AAS-24 How to Write a Master in Science Communication 
Thesis. 
 

Strategimöte fredag  25/4 Strategy meeting Friday 25 April 
1600-1900, Fars sal, stadshuset City hall: diskussion om strategi för Strömstad akademi (underlag 
skickas ut i förväg). 
Därefter kvällsbuffé. Discussion about a possible strategy for Strömstad Academy (basis will be sent 
out before the meeting). After that an evening buffet. 
 



Spanarträff lördag-söndag 26-27/4 Scout meeting Saturday-Sunday 26-26 April 
 
Hej spanare i framtidsstudien Barnbarnens århundrade! 
 
Ni inbjuds härmed till spanarträff 26-27 april i Fars sal, Strömstads stadshus; delta gärna också i 
strategimötet och buffén på fredag kväll. Träffen ger deltagande spanare ett första tillfälle att 
presentera sin spaning på gång och få synpunkter på den, att få höra andras spaningar på gång och 
ge synpunkter på dem, samt att diskutera och gemensamt besluta om hur arbetet ska bedrivas i 
fortsättningen. 
 
Lördag Saturday 26/4 
0900-1200 Presentationer av spaningar 10 min + diskussion 10 min (ca 9 st) Presentations 
1200-1300 Lunch 
1300-1540 Presentationer (ca 8 st) 
1540-1600 Fikapaus Coffee brake 
1600-1840 Presentationer (ca 8 st) 
Därefter middag Dinner 
 
Söndag 27/4 
0900-1130 Diskussion om arbetets fortsättning. Discussions on the continued work 
1130-1200 Fikapaus Coffee break 
1200-1400 Diskussion och beslut om arbetets fortsättning, avrundning, utvärdering av träffen. 
                  Decisions and evaluation 
 
Anmälan och boende till strategimöte och spanarträff 
Registration and housing, strategy and scout meetings 
 
Vi har bokat hela Crusellska vandrarhemmet, Norra Kyrkogatan 12, 452 30 Strömstad, tel  0526-
10193, info@crusellska.se (strax bakom kyrkan); 19 rum; 2 nätter 25-26/4 och 26-27/4. Förslag: 
Anmäl dig snarast till mig, ingrid.liljeroth@comhem.se – så du kan vara säker på ett få plats. Skriv 
gärna vilka nätter du bokar och (för den händelse det blir överbokat) om du kan tänka dig att dela rum. 
For a room at Crusellska hostel, register to  ingrid.liljeroth@comhem.se.  
 
Årsmötet i somras anslog 20 000 kr för ett möte i vår och det mesta används för att subventionera din 
medverkan. Det sker genom att bekosta boende och frukost (ca 1000:- för 2 nätter). Övriga måltider är 
på egen bekostnad liksom resan, så du uppmuntras att samåka. 
 
Tidsplan för hela projektet: halvfärdiga-helfärdiga spaningar, internationell konferens, publicering 
elektroniskt och i bokform, mm, mm: 
     Spaningstema/rubrik: Borde vara satta idag, några saknas, behövs snarast. 
     Synopsis (idéskiss, typiskt 1/2 – 2 A4) skickas in snarast, allra senast 15/4 (det senare datumet om 
man inte hinner skriva halvfärdig spaning). De som har kommit in 17/3 skickas ut 18/3. 
     Halvfärdig spaning (typiskt 3-10 s; inkludera gärna några karakteriserande nyckelord) senast 15/4; 
skickas ut 16/4 så att deltagarna i spanarträffen hinner titta igenom den före träffen). 
     Spanarträff 25-27/4 (se ovan). Det fortsatta arbetet beslutas då, men avser att leda fram till färdiga 
spaningar under sommaren-hösten 2014, konferens våren 2015, antologi därefter. 
 
Hjärtligt välkommen till Strömstad och en spännande spanarträff! Very welcome, Ingrid Liljeroth 
 
 

Akademisk högtid Academic Festival 23-25/6 
 
Preliminärt program för akademiska högtiden följer här. Inbjudan med slutligt program och anmodan 
om presentationstitlar skickas ut runt 1 maj. Boka gärna boende i god tid; se här på svenska; 
Hotel reservation see here in English.  
 
Preliminärt preliminary program 
Plats om inte annat anges Fars sal, stadshuset. Ledamöters föranmälda gäster är välkomna att delta i 
alla händelser utom årsmötet. Fars sal, City hall. Fellows’ guests are welcome, 



 
Måndag Monday 23/6 
1330-1500 strategidiskussion Strategy discussion 
1500-1530 fika i nämndernas rum Coffee in the Boards’ room 
1530-1700 presentationer Presentations  
1700-1715 fruktpaus Fruit break 
1715-1845 presentationer  Presentations 
1900-2100 buffé i nämndernas rum Buffet in the Boards’ room 
 
Tisdag Tuesday 24/6 
0900-1100 årsmöte Annual meeting (också årets nya oinstallerade ledamöter deltar)  
1100-1115 fruktpaus Fruit break 
1115-1230 presentationer Presentations 
1245-1330 lunch – baguette och dricka i akademins rum i stadshuset Lunch in the Academy’s office 
1400-1500 konsert i Strömstads kyrka med Göteborgs kammarör under ledning av Gunnar Eriksson 
                  Concert in Strömstad’s church with the Göteborg Chamber Choir conducted by Gunnar 
                  Eriksson  
1515-1545 kommunens fika utanför Fars sal the City’s coffee break outside Fars sal 
1545 1645 högtidlig installation av nya ledamöter formal inauguration of new Fellows 
1700-1800 mingel på balkongen med bubbel och salut mingle on the City hall balcony with bubble and 
                   salute 
1820-1905 med kosterbåt från Norra hamnen till Ekenäs, Sydkoster with boat to Ekenäs 
1930-2230 galamiddag på restaurang Ekenäs gala dinner at Ekenäs 
2245-2340 med kosterbåt från Ekenäs till Norra hamnen boat back to Strömstad 
 
Onsdag 25/6 
1000-1400 guidad båtutflykt från Norra hamnen till Dynekilen; matsäckslunch - baguette/te/kaffe  
                  guided historic excursion on the Koster fjord; simple lunch 
 
Fika 23/6 och buffématen 23/6 bekostas av kommunen; öl, vin och vatten bekostad av akademin.  
Fika 24/6 bekostas av kommunen. Fruktstunderna bekostas av akademin 
Luncherna, kosterbåten, galamiddagen och båtutflykten betalas av ledamöterna själva. 
Lunches, boat, dinner and excursen are paid by the Fellows; everything else is paid for. 
 
 

Blandade nyheter Mixed News 
 
Ledamöter uppmanas att skicka in nyheter om publicerade artiklar, uppdrag, utnämningar och allt 
annat som ni kan tänka er kan vara av intresse för era ledamotskolleger. Skickas enklast direkt till 
Georg Granér så kommer det in i nästa nyhetsbrev. 
Fellows are encouraged to contribute news on published articles, assignments, appointments and 
everything else that you think can be of interest to your fellow Fellows to Georg Granér.  
 
18/3-14 
Sanne Godow-Bratt har uppdaterat RESA-fliken med (gulmarkerade) nyheter från Göran Bryntse; 
has updated the RESA flap  
 
14/3-14: 
Christine Heyman är Strömstad akademis nya kanslist som kommer att arbeta 2h/vecka på 
kommunens bekostnad. Hon kommer att arbeta direkt under vår rektor; is our new part-time clerk, 
supported by the City. Välkommen! hälsar Lasse Broman. 
 
12/3-14: 
Gudmund Bergqvist förordnades som biträdande professor i pediatrik vid Strömstad akademi; has 
been appointed as Associate Professor in Pediatrics. 
 
11/3-14: 
Anders Steene har nyligen gett ut en bok på Studentlitteratur med titeln Turism - om att sälja 
drömmar (2013); has recently published a book in Swedish titled Tourism – about selling dreams. 
 



29/1-14: 
Ari Lampinen participated in two sessions during the Energy Days Make it happen: Eco-Mobility for 
the North in Jokkmokk 3-6/2: 
1. Pro and Contra discussion: Biofuels vs Electricity in the transport sector from a 
Nordic perspective 
Karl Bergman, Director R&D Nordic Vattenfall; Ari Lampinen, Finnish Biogas Association Chair: 
Mattias Goldmann, Director Fores Institute 
2. Parallel round-table discussions Renewable Energies in the transport sector 
Karl Bergman, Director R&D Nordic Vattenfall; Ari Lampinen, Finnish Biogas Association Chair: Fred 
Nordström, Regional Energy Agency Norrbotten 
 
26/1-14: 
Johan Vestlund jobbar sedan 3 veckor tillbaka på transportstyrelsen med energifrågor som berör 
järnväg. Det blir en hel del internationellt samarbete i jobbet; de europeiska järnvägsförvaltningarna 
håller som bäst på med standardiseringsarbete med mål att man ska kunna åka i ett och samma tåg 
hela vägen i hela Europa, och med nya riktiga snabbtåg med maxhastigheter > 250 km/h så kommer 
järnvägen att bli ett reellt alternativ till flyget för resor inom Europa. Kul att kunna bidra i den 
utvecklingen. 
Johan Vestlund works since 3 weeks at the Swedish Transport Authority with energy issues related to 
railways. It will be a great deal of international co-operation in the job; the European railroad 
authorities are presently active with standardization work, aiming at being able to travel in the same 
train the whole way in all of Europe, and with new real fast trains with max. speed >250 km/h, making 
the railways a realistic alternative to flying within Europe. It is great to be able to participate in this 
development. 
 
5/2-14: 
Johan Lamm: Dear Fellows, 
In Dec last year the Nobel Committee arranged an open conference about the future of energy and its 
consequences. It has been released on the internet under the following: 
http://www.youtube.com/user/NobelWeekDialogue 
 
I can recommend this also for those fellows on other topics as it is, to my opinion, a most inspiring and 
well performed example on one of our common problems: How to inform the general public and 
politicians about science. Also for education; for students above the age of 16 it might be of great 
value. 
 
 
 

Gunnar Windahl: Från er Prorektor 
 
Jag hade förmånen att få sitta med på Spaningsledningens möte 27/2 i Strömstad. Barnbarnens 
århundrade är ett lysande projekt vilket också avspeglades i mötesdeltagarnas entusiasm. Upplägget 
där alla bidragsgivare kommer att några heldagar (25-27/4) diskutera varandras alster under 
uppsegling och inte bara fokusera på sitt eget bidrag är en utomordentlig idé. Det är mig veterligt 
första gången en större grupp av ledamöter i Strömstad akademi möts ansikte mot ansikte över ett 
gemensamt projekt som sträcker sig över en längre tid och dessutom byter den anonyma virtuella 
tillvaron på nätet mot en levande samvaro. Jag fick intrycket att författarna till den tilltänkta boken har 
stor handlingsfrihet när det gäller val av ämnesområde. Att bjuda in andra författare i det egna 
författarskapet och skapa ett oförutsägbart kollegialt idéutbyte under resans gång är en attraktiv tanke. 
 
För många år sedan bevistade jag en föreläsning i Lund där en filosof jag glömt namnet på 
diskuterade skillnaden mellan idéer och åsikter. Han försökte visa att det var stor skillnad mellan idéer 
och åsikter. Idéer är grogrund för andra idéer medan åsikter sätter tvärstopp för vidare utforskning. 
Mekanismen bakom ett sådant hinder för vidare utforskning är enkel. Den fungerar via det ekonomiska 
draget i vårt vardagsförnuft. När man skapar en etikett eller stämpel -en nominell orsak - flyttas fokus i 
diskussionen från hur vi kan upptäcka de sätt varpå komplexa processer fungerar till  hur 
processernas fungerar via X som vi anser orsakar dem. 'Min åsikt är X och utgör slutet på vår 
diskussion' är ett utslag av ortodoxi. Den förklarar någonting i termer av vårt vardagsliv och låter oss 
leva vidare och leder aldrig till frågan vad som finns bortom den. I vardagslivet frågar vi en annan 



person 'vad är din åsikt om X´ som del i upprätthållandet av flödet i en konversation. Åsikter är 
någonting vi 'har' och bär på lika lätt som våra kläder. Det är alltid lättare att tycka än att tänka.     
 
Det finns alla förutsättningar att projektet Barnbarnens århundrade kommer att befrämja idéer i en 
öppen intellektuell samvaro. Det är i alla fall min åsik 
 
 
 

Märta Rosenlind: Barnbarnens århundrade  
 och studiebesök WHO i Köpenhamn  
 
Hej ledamöter!   
 
Spaningsledningen för Barnbarnens århundrade hade torsdagen 27 februari en genomgång av de 
hittills 14 inkomna preliminära bidragen. Intressant och givande läsning. Det är hoppingivande med 
denna variation av perspektiv med genomtänkta bidrag till vår Antologi. 
 
Akademin gör med antologin en framåtriktad och långsiktig satsning som sannolikt kommer att positivt 
uppmärksammas i många sammanhang. Ca 30 ledamöter har visat intresse att delta och vi väntar 
därför med entusiasm på de övriga bidragen, som bör ha inkommit till nästa ledningsmöte som blir den 
27 april.  
 
Dagen därpå, 28 februari, hade Strömstad akademi styrelsemöte. Lasse höll (som alltid väl förberedd) 
i ordförande-klubban. Göran valdes som sekreterare och snart kommer protokollet att skickas till dig. 
Antologin diskuterades och det beslöts att jag skulle mejla till samtliga spanare om hur arbetet går 
framåt, därav detta mejl 
 
 
Det planeras för ett studiebesök 140512 kl 11.30 vid WHO:s nya anläggning i Köpenhamn. Besöket är 
tänkt ge en övergripande bild av de olika sektionernas syfte, mål, möjligheter och hinder. Datum är 
klart och mer information kommer så fort min kontaktperson mejlat program. Vi kommer också att få 
beskrivning på bästa sättet att ta sig dit. Möjlighet för övernattning finns för 6 personer i gästlägenhet i  
Bjärred och fler övernattningsmöjligheter kan troligtvis ordnas i området Bjärred-Lund om anmälan till 
mig sker i god tid.  
 
Med hälsningar, 
 
Märta Rosenlind 
Styrelseledamot; spaningsledare; Strömstad akademi 
Bjersundsvägen 19 
237 36 Bjärred 
46(0) 46-294061 
marta.rosenlind@stromstadakademi.se 
 
 



Förutsättningar för tillväxt i små och stora regioner

När: Tisdagen den 8 april 2014, kl. 12.30-16.15

Var: Sal F 131, Högskolan Väst, Gustava Melins 
gata 2, Trollhättan

Talare: Mikaela Backman, Högskolan i Jönköping
Lina Bjerke, Högskolan i Jönköping
Urban Gråsjö, Högskolan Väst

Moderator: Anders Palmqvist, Högskolan Väst

Seminariet hålls på svenska. Anmälan sker genom registrering här senast 
2 april. Kostnad för seminariet inkl. lunch är 350 kr inkl. moms.

Bankernas betydelse i stad och i landsbygd
Mikaela kommer att prata om betydelsen av den lokala banksektorn med 
fokus på nyföretagande i Sveriges kommuner. Hon gör även en indelning 
för att se om det finns någon skillnad på stad och landsbygd.

Mikaela Backman, Dr i nationalekonomi, Jönköpings Internationella 
Handelshögskola. 

Exportförnyelse - har det någon betydelse?
Handel är en viktig del i regioners tillväxt. Importen är en källa till ny 
kunskap och exporten bidrar till förnyelse, innovationskraft och ekonomisk 
tillväxt. Lina kommer behandla frågan om exportförnyelse enbart 
är koncentrerat till de tre storstadsregionerna eller om den även har en
betydande roll i små- och medelstora regioner?

Lina Bjerke, Dr i nationalekonomi, Jönköpings Internationella Handelshögskola. 

En gränsregions för- och nackdelar
Urban pratar om vilken betydelse tillgång till utbildad arbetskraft har på 
regional tillväxt. Med fokus på svenska och norska gränsregioner 
analyseras vilken påverkan arbetskraften har på tillväxten på andra sidan 
gränsen.

Urban Gråsjö, Dr i nationalekonomi, Högskolan Väst. 

Högskolan Väst arrangerar ett regionalt tillväxtseminarium för att delge 
intresserade aktörer på den lokala och regionala kartan några av de senaste 
forskningsresultaten inom regional utveckling och tillväxt. Presentationerna är 
resultat från de senast genomförda Uddevalla Symposierna*. Arrangemanget 
blir även en mötesplats för dig som vill lära mer om regional utveckling och 
tillväxt.

* Startade 1998 i Uddevalla och är en årlig internationell forskningskonferens inom regionalvetenskap och entreprenörskap med inriktning på drivkrafter för hållbar lokal och regional utveckling anordnad av Högskolan Väst . För mer information www.symposium.hv.se

http://www.hv.se/sv/institutionen-for-ekonomi-och-it/forskning/anmalan-till-seminarium-om-regional-tillvaxt
http://www.symposium.hv.se/

