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Georg Granér: Redaktörens ruta Editor’s Corner 
 
Välkommna till ett snabbläst nyhetsbrev som innehåller lite från årsmötet, ett ”call for papers” från 
AAS-redaktionen samt en personlig reflektion från årets akademiska högtid från Åsa Morberg. 
 
Welcome to a quick-read newsletter that contains a little from the annual meeting, a "call for papers" 
from AAS editorial and a personal reflection from this year's summer meeting by Åsa Morberg.  
 
/t.georg.graner@gmail.com 
 
 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 
Bästa ledamöter, vänner, Dear Fellow Friends!  
 
Först ett stort tack till alla er som bidrog till att göra årets akademiska högtid till en riktig högtid; genom 
presentationer, deltagande i diskussioner och informella samtal mellan ledamöter och gäster. Ett 
särskilt tack vill jag rikta till Göteborgs kammarkör, som under Gunnar Erikssons ledning bjöd på en 
strålande konsert i Strömstads kyrka. Jag vill också särskilt tacka Gouri Datta från Indien och Larry 
Kazmerski från USA för att ni kom resande så långt för att delta i högtiden. First many thanks to you all 
who helped make the Academic Festival to a real festival; through presentations, participation in 
discussions, and informal talking between Fellows and Guests. I want to direct my special thanks to 
Göteborg’s Chamber Choir, which directed by Gunnar Eriksson gave a marvellous concert in 
Strömstad’s church. Let me also specially thank Gouri Datta from India and Larry Kazmerski for taking 
the effort to travel so far in order to participate in the Festival. 
 
Strömstad akademis årliga akademiska högtid ägde rum 23-25/6. Programmet ligger på hemsidan, 
www.stromstadakademi.se. Hela 43 ledamöter och gäster deltog och 20 anföranden ingick i 
programmet (inklusive Gunnar Erikssons installationstal och Larry Kazmerskis högtidstal vid 
galamiddagen). Efterhand kommer presentationer och seminarier att läggas in som hand-outs och 
minnesanteckningar. Så småningom kommer också årsmötesprotokollet att göras tillgängligt för alla 
ledamöter. Strömstad Academy’s yearly Academic Festival took place 23-25 June. The program is on 
our web page. No less than 43 Fellows and Guests participated and 20 presentations were included in 
the program (includingGunnar Eriksson’s inauguration speech and Larry Kazmerski’s special 
presentation during the gala dinner). In due time, presentations and seminars will be included on our 
web page as lecture notes and hand-outs. Eventually, also the annual meeting protocol will become 
available to all Fellows. 
 
 
 



Barnbarnens århundrade The Century of our Grandchildren 
 
Fliken Barnbarnens århundrade på hemsidan är numera bara tillgänglig för spanare i projektet 
Barnbarnens århundrade. Det är så för att under kommande månader så läggs där in spaningar som, 
när de är färdiga, ska publiceras. Den 21/7 har de första fem spaningarna i version I lagts in. 
Ytterligare en är på gång. The Century of Our Grandchildren on the Web page is presently only 
available to the project scouts. This is because their texts, when they are completed, will be published. 
On 21 July, the first five texts have been put in the file. One more is on its way. 
 
 
 
 

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.  
 
För fler nyheter, gå till www.stromstadakademi.se, som ofta uppdateras. For more news, go to 
www.stromstadakademi.se, which is frequently updated. 
 
 

CALL FOR PAPERS! 
 
Kära ledamöter! 
 
Redaktionen för Strömstad akademis skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis (AAS) inbjuder 
härmed alla ledamöter att skicka in ett eller flera bidrag för publicering under hösten och vintern. Vi 
välkomnar särskilt aktuella arbeten -- varför inte en artikel baserad på de anföranden som hölls vid 
årets sammankomst i Strömstad? 
 
Regler för publicering i skriftserien AAS, liksom vissa allmänna riktlinjer för redaktionskommitténs 
arbete, finns här: http://www.stromstadakademi.se/Skriftserier.htm  
 
Manuskript skickas via mejl till mig.Hälsningar och fortsatt trevlig sommar! 
 
Redaktionskommittén / Stig Svallhammar, stig.svallhammar@telia.com.   
 
 
Dear Fellows,  
 
The editors of Strömstad Academy's publication Acta Academiae Stromstadiensis (AAS) hereby 
invites all members to submit one or more contributions for publication during the fall and winter. We 
particularly welcome recent work - why not an article based on the speeches given at this year's 
gathering in Strömstad?  
 
Rules for publication in AAS, as well as some general guidelines for the editorial committee, can be 
found here: http://www.stromstadakademi.se/Skriftserier.htm. They are in Swedish, but if you want 
them translated, please contact me.  
 
Manuscripts are sent to me via email. Greetings and have a nice summer!  
 
The editorial committee / Stig Svallhammar, stig.svallhammar@telia.com.  
 

 
 
 



Tankar efter den akademiska högtiden tänka av Åsa Morberg 
 
Jag är nybliven bitr. professor i didaktik vid Strömstads Akademi, vill först och främst tacka för 
förtroendet att ingå i styrelsen. Jag känner mig mycket hedrad och är väldigt glad för det fina 
förtroende jag fick genom att väljas in i styrelsen. Jag ska verkligen göra mitt bästa för att stödja och 
stärka Strömstads Akademi under min mandatperiod.  
 
Jag tycker att idén med Strömstads Akademi är fantastiskt bra. Lärare och forskare i högre utbildning 
har oftast inget ”bäst före datum”, utan alla akademiker ”vinner oftast på längre lagring” och det gäller 
att ta vara på detta faktum. För mig innebär det fortsatta möjligheter att verka som forskare i sina 
discipliner.  
 
Många lärosäten har inte behandlat seniorerna som viktiga resurser, men trenden att ”kasta ut” 
seniorer från akademin på grund av kronologisk ålder syns vara bruten nationellt. Internationellt 
arbetar man högt upp i åren utan problem. Inte minst på grund av att SULF på ett utmärkt sätt 
uppmärksammat seniorers situation och tydligt ser ett behov av att behålla seniora forskare och lärare 
i akademin. Vad som kommer att hända med anledning av detta återstår att se, men tills dess så är 
Strömstads Akademi en fin ”fri-stat” för seniora forskare och forskare som av olika anledningar lämnat 
akademin.   
 
Jag tycker att den akademiska högtiden var utomordentligt fin och minnesvärd, alltifrån de intressanta 
föreläsningarna till konserten och installationen, minglet med Champagnen på balkongen, och sist 
men inte minst båtresan till Syd-Koster och den avslutande galamiddagen. Jag vill säga varmt tack till 
alla, ingen nämnd och ingen glömd, som bidrog till att göra den akademiska högtiden så festlig och 
högtidlig för oss alla som var med, både ledamöter och anhöriga gäster.  

 
I akademin sjuder det av liv och kreativitet, precis som det ska vara i 
akademier. Det är fantastiskt att vara delaktig i allt som händer, 
måste jag säga.” Barnbarnens århundrade” upptar 
tankeverksamheten en hel del. För mig är det också väldigt verkligt, 
eftersom mitt första barnbarn, min son Mattias och hans fru Camillas 
förstfödda, lille Vilma Linnea föddes 22 april 2014. Med sina 3.300 
gram och sina 49 cm personifierar hon barnbarnen för mig. Hon är 
verkligen farmors ögonsten. 
 
Jag blev också invald i två arbetsgrupper i Strömstads Akademi, en 
som ska skaffa externa medel till verksamheten, och en som ska 
arbeta med ackreditering, dvs. ackrediteringen är ett slags bevis på 
att aktuella kvalitetskrav uppfylls och att de kontrolleras regelbundet.  
Jag har mycket energi ännu så länge och är en så kallad ”do-er”. Det 
här ska bli roligt, tycker jag.  
 
Jag kommer att föreslå att Strömstads Akademi ansöker om medel 
för ”Barnbarnens Århundrade” hos Allmänna Arvsfonden. Det finns 

faktiskt mycket pengar i allmänna arvsfonden, så mycket att de inte kan fördela alla pengar och jag 
tycker att vi kan hjälpa dem att bli av med en del pengar. Att arrangera konferenser på temat: 
Barnbarnens Århundrade, kring vår bok (vare sig den blir en E-bok eller en pappersvariant) kostar 
pengar och villkoren för att få medel ur arvsfonden är inte så svåra att uppfylla. Man måste ta med 
representanter för målgrupen i arbetet, dvs. barn och unga och visst kan vi prata med barn om hur de 
tänker och tycker om sitt framtida århundrade, dvs. sin egen framtid. Villkoren är inte orimliga och inte 
svåra att uppfylla för oss spanare. 
 
 


