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Georg Granér: Redaktörens ruta Editor’s corner 
 
I detta elfte nyhetsbrev för året hittar ni nyheter från vår rektor och tankar om mentorskap från 
prorektor Bodil Frisdal. Därutöver en rapport från mötet i Göteborg skriven av Åsa Morberg samt kort 
om självförsörjande kosteröar av Göran Bryntse. 
 
In this eleventh newsletter of the year you will find news from our Vice Chancellor and thoughts on 
mentoring from the Pro Vice-Chancellor Bodil Frisdal. In addition, a report from the meeting in 
Gothenburg written by Åsa Morberg and a short text about sustainable koster-islands by Göran 
Bryntse. 
 
 
 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 
Bästa vänner ledamöter! I morgon åker jag till Indien för att besöka våra ledamöter Tara Kandpal och 
Gouri Datta och övervara Taras äldsta sons bröllop. Dear Fellow Friends! Tomorrow I leave for India 
to meet  Fellows Tara Kandpal and Gouri Datta and to participate in Tara’s oldest son’s wedding. 
 
Ny ledamot New Fellow 
Ingvar Lindgren, professor emeritus vid Göteborgs universitet, förordnades som  professor i fysik 
15/11 was appointed ar Professor of Physics 15 November. 
 
Fysikaliska leksaker Physical Toys. Ledamöter i Strömstad akademi var inbjudan till P-O 
Nilssons Fysikaliska leksaker 14/11, men jag har redan träffat ledamöter som beklagat ett de inte hade 
möjlighet att delta. P-O har dock lovat att ledamöter som missade 14/11 kan kontakta honom och få 
komma med en bokad grupp. Adressen är Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg. P-Os mejadress är per-
olof.nilsson@chalmers.se. You who missed the visit on 14/11 can join another group after agreement 
with P-O Nilsson. 
 
Akademins styrelse sammanträdde i Göteborg 15/11. Här är protokollet (något 
redigerat): The Board of Strömstad Academy met on 15 November. 
 
Närvarande Present: Aadu Ott, Rune Wigblad, Åsa Morberg, Märta Rosenlind, Göran Bryntse, Lars 
Broman, Anders Gustavsson 
 
§1  Formalia: Ordförande Broman, sekreterare Rosenlind, justerare Bryntse, adjungering av 
Gustavsson och Wigblad till mötet, dagordningen fastställdes, mötet förklarades behörigt att fatta 
beslut. 



§2  Ekonomi. Föredragande Broman. Ekonomin är god. Beslut: Morberg kontaktar vår kassör Maria 
Björkroth så att de 2 träffas före årsskiftet. Our economy is good. 

§3  Barnbarnens århundrade. Föredragande Rosenlind. 11 spaningar har skickats in. Mycket 
varierande innehåll, fantastisk läsning, vetenskapligt högtstående (imponerande!). Spanargruppen 
träffas i eftermiddag. Beslut: Spaningsledningen består av Ingrid Liljeroth (sam.k), Gunnar Kullenberg 
(v. sam.k), Rosenlind, Broman, Morberg. Spaningsgruppen träffas i eftermiddag. Morberg 
presenterade tankar om publicering på papper och som e-bok. Beslut: Spaningsledningen håller i 
projektet, men ekonomiska frågor måste förankras hos styrelsen/rektor. The project The Century of 
Our Grandchildren is devloping well. 

§4  RESA och Hållbart fossilfritt Koster. Föredragande Bryntse. Kosterprojektet sjösattes igår och en 
arbetsgrupp bildades. Ansökningar ska skrivas (Wigblad kan bistå). Arbetsgruppsmöte 21/1 2015, 
allmänt möte på Koster i mars-april 2015 i anslutning till ett örådsmöte. Bryntse skriver om 
Kosterprojektet i Nyhetsbrevet. RESA har en egen plats på hemsidan. Bryntse har ansvar för denna. 
Beslut: Arbetsgrupp inrättas bestående av Bryntse och Broman från akademin samt Hans Arén, Lars-
Ove Loo och Helena von Bothmer från Koster. Gruppen kan till sig knyta resurspersoner/adjungerade. 
Arbetsgruppen håller i projektet, men ekonomiska frågor måste förankras hos styrelsen/rektor. 
Sustainable Fossile Free Koster is a new project within the Academy. 

§5  Relationerna mellan skolan i Strömstad och Strömstad akademi. Föredragande Broman. Vi har 
idag den politiska kommunledningen bland våra gynnare. Ott: Använd OECD och PISA som draghjälp. 
Beslut: Ott ansvarar för att förbättra dessa. Our relations with Strömstad school system must be 
improved. 

§6  Winter Word Festival. Föredragande Broman. Kosterprojektet bör kunna få framträdande plats. 
Beslut: Vi vill medverka som samarbetspartner och i några programpunkter. Broman kontaktperson. 
We will collaborate with Strömstad community regarding WWF. 

§7  Utseende av ny redaktör för nyhetsbrevet. Föredragande Broman. Beslut: Anders Gustavsson 
redaktör under 2015. Anders Gustavsson is new Editor for our Newsletter starting 1 January. 

§8  Skriftserierna. Föredragande Gustavsson. Red.komm för AAS träffas ett par ggr om året i Uppsala. 
Vi har sökt medel från VR men ansökan har avslagits av formella skäl. Beslut: AAS blir tidskrift fr o m 
1/1-15 med Anders Gustavsson som redaktör och ett vetenskapligt råd bestående av Larry Kazmerski, 
Sally Duensing, Asger Høeg, Tara Kandpal, Arne Bugge Amundsen, Nils G Holm och Christina 
Heldner. Anders kan lägga till 1-2 pers till red.kom. Morberg ny i kommittén. Acta Academiae 
Stromstadiensis has an Editor starting 1 January 2015, Anders Gustavsson, as well as a Scientific 
Advisory Board with eight Professors. 

§9  Utseende av ansvariga inom styrelsen för aktiviteter under 2015. Bordläggs till PC-möte 

§10 Förslag till ny hedersprofessor. Föredragande Ott. Beslut: Broman tillfrågar föreslagen person. 

§11 Genomgång av övriga ärenden i verksamhetsplanen. Bordläggs. 

§12 Nästa styrelsemöte. Beslut: 21/3-14 på Träkilsg 40 i Gbg. 

§13 Utvärdering av göteborgshelgen. Beslut: Morberg gör personlig utvärdering för Nyhetsbrevet. 

§14 Övriga frågor. Beslut Förordnande av Ingvar Lindgren som professor i fysik. 

§15 Mötet avslutades. 

 
Vill du läsa senaste nytt från Högskolan Väst? Klicka på 
http://www.idrelay.com/v4_idrforward.asp?q=CFE-94C-2539-3B, skriv i stora rutan ”Lars Broman har 
föreslagit mig som prenumerant” och i lilla rutan din mejladress. Naturligtvis kostnadsfritt! 
Do you want to read the latest news from University West? Click on the link above, write “Lars 
Broman has suggested me as subscriber” in the large frame and you email address in the small frame. 
No cost. 
 
Nyhetsbrevet innehåller nyheter en gång i månaden. Men du kan läsa nyheter mycket oftare än så 
genom att klicka på http://www.stromstadakademi.se/. The Newsletter gives you news once per 
month, but more often than that, our home page is updated with new news. 
 



Bodil Frisdal: Från er prorektor 
 
Först ett litet förtydligande: Som de flesta vid det här laget märkt har Strömstad Akademi två 
prorektorer, nämligen Gunnar Windahl och undertecknad. Anledningen är att innan Gunnar Windahl 
kom in i bilden var Sven-Erik Schönberg från Oslo prorektor för Norge och norra Sverige och jag för 
den södra delen. När Sven-Erik Schönberg slutade ersattes han av Gunnar Windahl. 
 
Mentorskap - Något för Strömstad akademi? 
 
Sedan en tid tillbaka tillhör jag så kallat Alumni & Vänner vid Malmö Högskola. Detta är en mötesplats 
för tidigare och nuvarande studenter och forskare. Tanken bakom är att få igång ett utbyte av 
kunskaper och erfarenheter. 
 
För min del deltar jag nu också i ett speciellt så kallat Mentorsprogram för forskare och doktorander 
vid Malmö Högskola. Själva ordet mentor  beskrivs i grekisk mytologi som "en vän och rådgivare" och 
det berättas att när Odysseus gav sig iväg till det Trojanska kriget lämnade han sin son Telemachos i 
Mentors vård.I Homeros Odysséen tar gudinnan Athena Mentors skepnad och hjälper Telemachos i 
Odysseus frånvaro. Efter denna skildring har ordet mentor kommit att användas för en "pålitlig väg- 
och rådgivare" eller lärare.  
 
Detta med mentorskap tillämpas och har med stor framgång tillämpats vid ett flertal universitet både i 
vårt eget land och i andra länder. Säkert har många i Strömstad Akademi också erfarenhet av detta. 
Om någon är intresserad och ser det som en möjlighet för Akademin vore det intressant om Ni hörde 
av Er med synpunkter  kring hur detta skulle kunna organiseras och förverkligas. Mentorskap i vår tid 
innebär ett utbyte mellan en ung doktorand och en mer mogen forskare. Det skiljer sig från 
handledning på så sätt att mentorn fungerar mer som en coach och vägledare och i syfte att leda 
doktoranden framåt i dennes viktiga process. Mentorn behöver inte vara specialist på doktorandens 
ämne. Tvärtom kan det vara berikande att utbyta erfarenheter från  olika håll. 
 
När jag fick detta erbjudande tänkte jag direkt på Strömstad Akademi. Alltsedan Akademin startade, 
för nu drygt fem år sedan, har många av oss efterlyst syftet med vår verksamhet. Den största tillgång 
vi har är vår erfarenhet och våra kunskaper inom skilda områden. En meningsfull uppgift för Akademin 
skulle enligt mig därför vara att finna former för mentorskap, dela med oss, stimulera och "coacha" de 
unga doktoranderna i deras viktiga process framåt. 
 
Tills vi hörs eller ses vill jag passa på att önska er alla:  
   
GOD JUL  
och  
ETT RIKTIGT GOTT och GIVANDE STRÖMSTAD AKADEMIÅR! 
 
bodil.frisdal@gmail.com 
 
 
 

Åsa Morberg: Rapport från Strömstad akademis 
göteborgsdagar 13-16 november 2014 
 
Strömstads Akademi har haft ett trevligt och produktivt möte i Göteborg. Jag fick ett uppdrag av Rektor 
på styrelsemötet att skriva en liten utvärderande text.  Det gör jag så gärna. Jag tyckte att dagarna var 
trevliga, produktiva och mycket lyckade. 
 
Först och främst vill jag skriva ett varmt tack till alla som bidragit till Göteborgsdagarna. Det ingick 
förstås i uppdraget. Ingen nämnd och ingen glömd. Vilka fantastiska ledamöter vi har i Strömstads 
Akademi som kan göra ett så fint program. 
 
Nämna ska vi dock när det gäller vårt fantastiska värdpar Aadu och Aslaug Ott. Vi tackar så varmt för 
allt som ni gjorde för oss för att mötesdagarna skulle bli så trevliga och bra som möjligt.  Vi kände oss 
så omhändertagna av er båda. Det var faktiskt allt möjligt som ni tog ansvar för. Omtanke gav ni oss 



alla, alla möjliga praktiska bestyr tog ni ansvar för och kaffe och mat ordnade ni också. Tusen tack från 
oss alla. 
 
På torsdagen 13/11 började Göteborgsdagarna med en trevlig Akademilunch på Restaurant Landala. 
Gunnar Kullenberg, professor i oceanografi pratade om Oceanen och vår syn på förändringar under 
1900-talet och spekulerade kring utvecklingen under 2000-talet. Det var en mycket uppskattad 
föreläsning och många utökade sina kunskaper om oceanen väsentligt. Det märktes på samtalen. Vi 
visste mera om oceanerna efter föreläsningen. 
 
På fredagen startade dagen med att PO Nilsson, professor i Fysik vid Strömstads Akademi, guidade 
oss alla genom fysikaliska leksaker. Detta var också en mycket uppskattad programpunkt under 
Göteborgsdagarna. Det var roligt och underhållande också.  
 
Vi samlades sedan på en pizzeria och åt lunch innan vi gick till möteslokalen på Träkilsgatan 40. På 
fredag eftermiddag diskuterades ett projekt: Fossilfritt hållbart Koster. Det är ett nytt och spännande 
tema för akademin. Göran Bryntse är projektledare. Projektet är ett viktigt projekt eftersom Strömstads 
Kommun deltar.  
Om man inte ville delta i detta så kunde man lyssna till PO Nilssons populärvetenskapliga föredrag 
The Brain. Kosterprojektet var mycket intressant för alla, och även om det var mest för akademins 
naturvetare, så inspirerade samtalet även akademins samhällsvetare.  
 
På kvällen gick vi alla på Konsert med Göteborgs kammarkör under hedersprofessor Gunnar 
Erikssons ledning i Litteraturhuset, Heurlins Plats 1, kl. 2000: Musikaliska berättelser ur "Norrlands 
Akvavit" av Torgny Lindgren. Konserten arrangeras i samarbete med Strömstad akademi. Längre 
presentation på akademins hemsida  
 
På lördagen hade vi sedan andra aktiviteter. Det var sedan Strömstads Akademis styrelse som hade 
ett styrelsemöte, samtidigt som ledningsgruppen för spanarna hade ett planeringsmöte. Efter 
styrelsemötet vidtog sedan ett möte med spanarna. Akademilunch hade vi på samma Pizzeria som vi 
åt på fredagen. På kvällen hade vi akademimiddag på Träkilsgatan 40. Trevligt umgänge, glada skratt 
och mycket prat. 
 
 
 

Göran Bryntse: Självförsörjande Kosteröar Sustainable Koster 
 
Energigruppen i Strömstad Akademi, RESA, har tagit initiativ till ett projekt med syfte att göra 
Kosteröarna i stort sett självförsörjande på förnybar energi. I projektet ska ingå att utvärdera 
förutsättningarna för energieffektiviseringar, produktion av solenergi, alg-energi, vågkraft, havsbaserad 
vindkraft, bioenergi, biogas. Vi ska också söka bredda projektet till att omfatta den norska ögruppen 
Hvaler, ca sju sjömil norr om Nordkoster. En ansökan till bl a Nordiska rådet med en sådan inriktning 
ska lämnas in före jul, i samarbete med Höyskolen i Östfold. Vidare ska vi titta på andra möjliga 
självförsörjningsområden för Kosteröarna, bl a när det gäller trädgårdsprodukter.  
 
Ett möte med arbetsgruppen ska hållas på Kosteröarna 21 januari. Arbetsgruppen bildades i samband 
med senaste styrelsemötet för akademin i Göteborg med deltagare både från Kosteröarna, 
Strömstads kommun och Strömstad Akademi.Det är viktigt att projektet förankras bland de boende på 
Kosteröarna. En presentation planeras för det s k Örådet, troligen i mars.  
 
The Renewable Energy group of Stromstad Academy , RESA, plans to start a project to make the 
islands of Koster outside Stromstad selfsupporting with renewable energy. We are going to examine 
all possible options of energy efficiency and various renewable energy sources. The project will be 
performed together with the local community. 
 
We also intend to involve the Norwegian twin island Hvaler in the project, and also look at other areas 
of self-supportance, e.g. vegetables. 
 
Göran Bryntse, 
project leader and chairman of RESA 


