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Georg Granér: Redaktörens ruta 

Hej! 

I detta tjugoandra nyhetsbrevet hittar ni bland annat Aadu Ott's minnesanteckningar från Symposium 
för vetenskaplig allmänbildning i Trollhättan, får oss som inte var där. Kanske kommer det även att 
finnas möjlighet att titta på dessa föredragshållare på video. Det kommer dock fler möjligheter att 
lyssna på föreläsare både i Falun och Göteborg, mer om detta nedan. Det finns fortfarande möjlighet 
att vara med i projektet barnbarnens århundrade, hör av er till lars.broman@stromstadakademi.se . 

In English you will find a presentation of our project “The Century of Our Grandchildren” by Lars 
Broman. Aadu Ott has also written a review of  ”Contemporary Problems and Practices in Physiology. 
Collection of scientific articles”. 

Med soliga hösthälsningar från Lysekil, 

Georg Granér 

t.georg.graner@gmail.com – Adressen du använder när du vill vara med här :-) 

 

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 

Låt mig först hälsa nyhetsbrevets nye redaktör Georg Granér välkommen. Du övertar ett välskött och 
regelbundet återkommande nyhetsbrev från Gunnar Windahl, som får ett varmt tack för sitt fleråriga 
engagemang som redaktör för Aktuellt från Strömstad akademi. Lycka till, Georg! 

Hemsidan i något ny dräkt 

Vår hemsida, som jag hittills hållit i i stort sett själv har en medansvarig webredaktör på ingång, men 
det ber jag att få återkomma till. Dock föreslår jag att ni klickar er in på hemsidan, 
www.stromstadakademi.se, och upptäcker lite nyheter. Fortfarande enkel utan t ex rörliga bilder, men 
med en överskådligare framsida och en hel del material flyttat till nya egna flikar: Nyhetsbrev, 
Skriftserier och Historia. Hemsidan uppdateras ofta, så besök den gärna då och då för nyheter också 
mellan nyhetsbreven. 

Nya ledamöter 

Nya ledamöter läggs alltid in på hemsidan. Hittills i år har sju nya ledamöter förordnats, bland dem vår 
senaste hedersprofessor, ledaren för Göteborgs kammarkör Gunnar Eriksson, och flera är på ingång. 
Man blir normalt ledamot genom att skicka ett kort mejl till lars.broman@stromstadakademi.se, där 
man ansöker om att förordnas som (befattning) i (ämne). Jag mejlar sedan en rekommendation till 



akademins styrelse, som fattas beslut per capsulam, dvs via mejl och utan att träffas, så det går 
ganska snabbt. 

Alla befattningar är oavlönade och alla ledamöter utom hedersprofessorer betalar en årsavgift; för 
2014 600:-. Den som är, har varit, eller bedömts (t ex av sakkunniga i anslutning till ansökan om 
professur) behörig som professor vid ackrediterat universitet eller högskola, kan förordnas som 
professor. Den som är docent eller motsvarande kan förordnas som biträdande professor. Den som 
har doktorsexamen och är eller har varit lärare vid universitet eller högskola kan förordnas som 
assisterande professor. Den som har doktorsexamen kan förordnas som forskarassistent. Den som 
har akademisk grundexamen kan förordnas som forskningsassistent. Man väljer själv vilket ämne man 
vill förordnas i. Alla som förordnas blir samtidigt ledamöter av Strömstad akademi. 

Även om många nya ledamöter har hört talas om akademin på andra sätt så kommer de flesta till oss 
genom kontakter med tidigare ledamöter. Så du som är ledamot idag uppmuntras att sprida 
information till vänner och kolleger som du tror skulle kunna vara intresserade av ett förordnande. 

Inbjudan till seminarier 

Jag presenterar Barnbarnens århundrade på Café-å-lär,  
Vera Sandbergs allé 8, Chalmers, Göteborg torsdag 17/10 kl 15.  
Seminariet är öppet för alla intresserade; se också  
http://www.cafealar.se/. 

Vår hedersprofessor Tara C Kandpal är i Borlänge i oktober, så den 23/10 1300-1430 håller han och 
jag ett seminarium i BC-salen i högskolan i Borlänge som handlar om Renewable Energy Education: 
Global Trends in Renewable Energy Education at University Level and Report from the Project Public 
Understanding of Renewable Energy (PURE). Seminariet är öppet för alla intresserade, så också 
ledamöter i Strömstad akademi. Erik Eriksson har ordnat gemensam lunch före seminariet; se nedan.  

Jag förvarnar också om Torsten Rönnerstrands seminarium på högskolan i Falun 3/12 och föredrag 
på Dalarnas museum 4/12; mer information och ordentlig inbjudan kommer i nästa nyhetsbrev. 

Barnbarnens århundrade 

Årsmötet i somras beslutade starta projektet Barnbarnens århundrade, som 
syftar till att ta fram en framtidsstudie som presenterar troliga och önskvärda 
utvecklingar inom ett stort antal akademiska frågeställningar under det 
innevarande seklet fram till år 2100. Bakgrunden är att vi äldre har egna 
barnbarn eller känner vänners barnbarn som kommer att uppleva nästa 
sekelskifte, något som kan aktualisera att också vi har ansvar för att deras liv 
blir bra och att vår planet fortsätter att vara lämpad för bra mänskligt liv också 
därefter. Framtidsstudien beskrevs först i Nyhetsbrev nr 20 och lite kortare nu 
senast i Universitetsläraren nr14/2013. 

Målsättningen är att ett antal ämnesspecifika studier ska växa fram under det kommande året och att 
det ska leda fram till en publikation och en konferens hösten-vintern 2014-15. Hittills har ett dussin 
ledamöter bestämt sig för att medverka och en projektledningsgrupp bildats, som består av Ingrid 
Grundén, Ingrid Liljeroth, Eugen Ungethüm och med mig som sammankallande. Vi lär uppdatera er 
om Barnbarnens århundrade i varje följande Nyhetsbrev. 

Du som läser detta och vill delta uppmanas mejla ledningsgruppen via mig med förslag på eget tema. 
Akademiledamöter kommer också att kontaktas direkt med inbjudan att medverka. For the benefit of 
international readers, a presentation of The Century of our Grandchildren is given last in this 
Newsletter.   

AAS och redaktionskommittén 

Acta Academiae Stromstadiensis har påbörjat höstsäsongen med skrift nr 16,  Lars Broman and T C 
Kandpal, On the Importance of PURE - Public Understanding of Renewable Energy. En ny 
redaktionskommitté håller på att formas med Stig Svallhammar som sammankallande och Anders 
Steene som ledamot. Ledamöter är välkomna att mejla sina mani till Stig. Du som vill publicera dig i 
Strömstad akademis fria skriftserie kan mejla ditt manus till mig. Styrelsens riktlinjer för publicering i de 
båda skriftserierna finns i Nyhetsbrev 20.  

 

 

 



Intressant energimöte i Göteborg 

Ari Lampinen has informed us about an interesting one-day meeting in Göteborg, the Nobel week 
dialogue: Exploring the Future of Energy on 9 December. You can read more about and register for 
the event on http://www.nobelweekdialogue.org/. Note that you can attend in person or view online. 

Luncher 

10 september lunchade ett dussin ledamöter i Strömstad, Falun, Lund och Stockholm. Närboende 
ledamöter fick särskild inbjudan, medan övriga bjöds in via hemsidan.  

I anslutning till mitt seminarium på Café-å-lär i Göteborg har Ingrid Liljeroth bjudit in till (subskriberad) 
lunch på en restaurang på Aschebergsgatan 17/10 kl 1300. Alla, också ni som bor utanför Göteborg är 
mycket välkomna. Skicka gärna en anmälan till henne senast 15/10. 

I anslutning till ett seminarium med Tara och mig på högskolan i Borlänge har Erik Eriksson bjudit in till 
(subskriberad) lunch i Trafikverkets restaurant 23/10 kl 1145. Alla, också ni som bor längre bort än i 
Dalarna är mycket välkomna. Skicka gärna en anmälan till honom senast 20/10. 

Styrelsemöte 

Styrelsen sammanträder i Göteborg 16 november. Mejla mig gärna om det är något särskilt som du vill 
att vi ska ta upp. 

 

Aadu Ott: Minnesanteckningar från Symposium för vetenskaplig 
allmänbildning 27/9 2013 

Symposiet öppnades av Jan Theliander, prorektor för Högskolan Väst och Lars Broman, rektor för 
Strömstad akademi. Båda hälsade de närvarande ca 15 deltagarna välkomna. Jan Theliander 
redogjorde för att Högskolan Västs målsättning var att främja utvecklingen av ”Det Goda Samhället” 
som bör präglas av öppenhet, demokrati och mångfald. Han önskade att den inledda samverkan med 
Strömstad akademi skulle bidra till att främja den målsättningen och att dagens symposium skulle 
kunna ses som en start. 

Lars Broman framhöll att han var glad över samarbetet och presenterade det övergripande projektet 
för det kommande arbetsåret: att göra en tvärvetenskaplig framtidsstudie med temat: ”Barnbarnens 
århundrade”. Han tog sin utgångspunkt i den studie som Romklubben publicerade år 1972 ”Limits to 
Growth”. Han visade, med böcker som följde upp denna studie, hur angeläget det var att även 
Strömstad akademi, med sin mångvetenskapliga potential, skulle försöka utveckla Romklubbens 
tankar. 

Därefter talade Anders Gustafsson, från Strömstad akademi, om Forskarens roll i 
forskningsprocessen. En etnologs reflektioner och erfarenheter. Anders introducerade begreppet 
”autoetnografi”. Det betyder i princip att forskaren inte längre bör sträva efter att likna ett pelarhelgon 
som från sin upphöjda position kan nå fram till förment objektiv och absolut sanning. Forskarens egna 
erfarenheter och personliga värdering får påverka  tolkningen av mätdata. Det synsättet går stick i stäv 
mot gängse kunskapssyn hos naturvetare. Men man behöver ju inte vara naturvetare hela dagen, 
utan bör kunna berika sin verksamhet med denna insikt då den är relevant. Anders påpekade också 
värdet av att kunna ”pendla mellan skilda världar” vid tolkning av data. Anders intressanta föredrag 
kommer så småningom att vara tillgängligt i akademins skriftserie. 

Därefter ställde Aadu Ott, från Strömstad akademi, frågan: ”Har framåtriktade barnvagnar, läsplattor 
och magnetkameror något gemensamt?” Han upplevde hur denna märkliga fråga stimulerade 
fantasin. Den ledde till en presentation som började med en betraktelse över skillnaden mellan 
begreppsbildning i vardagsvärlden och i den vetenskapliga världen. Den framåtriktade barnvagnen 
gav upphov till reflektioner över det lilla barnets lärande som sker främst via ”spegelneuroner”. Aadu 
visade en bild av sin egen hjärna. Den var tagen med en magnetkamera (fMRI). Bilden jämförde den 
med andra liknande bilder som visade på hjärnskador. Aadu påpekade vikten av att känna till 
begreppet neural plasticitet. Det betyder att vår hjärna skulpteras av våra erfarenheter. Han visade en 
modell av en hjärncell, neuron, och påpekade att hjärnan ej är fullt färdigutvecklad förrän i 25-30 
årsåldern. Hjärnan kan liknas vid en muskel i det hänseendet att träning ökar dess 
prestationsförmåga. Samtidigt medför bristen på träning att hjärnan degenererar: ”Use it or lose it”. 
Forskning, med magnetkamera, har börjat få fram data om barns användning av läsplattor. Hur kan 



tryckande på virtuella tangenter påverka barns hantering av symboler som bokstäver och siffror? Hur 
påverkar ”distribuerad kognition”, dvs att vi lägger ut allt mer tänkande i artefakter vår hjärna, som 
därvid får allt mindre träning? Presentationen avslutades med en kort hänvisning till begreppet 
epigenetik. Det är ett forskningsfält som har lett till insikt om att en människas livsstil kan påverka vilka 
gener som slås av och på. Det betyder att konst och kultur kan påverka vilka av våra gener som 
aktiveras. En fulltext version av presentationen kommer att finnas tillgänglig i akademins skriftserie. 

Därefter talade Jerry Alrup, som är pedagog på Innovatum Science Center, om Att hitta sin roll i 
världen. Jerry berättade om såväl Innovatum som är en del i ett större kluster av innovativa företag 
som om den mångfald av projekt som Innovatum sysslade med. Ex vis ”Den automatiska staden”, 
Legorobotar, 3D skrivare, Entrepreröriellt lärande, Företaget som lärmiljö… Innovatum besöks varje år 
av ca 80 000 besökare. Det ligger i ett gammalt anrikt industrilandskap som byggts upp kring 
strömmande vatten. Det fungerade som transportled under århundraden med hjälp av Polhems 
slussar. Trollhättans vattenfall utgjorde en tidig grund för elektrifieringen av Sverige. 

Erik Hofrén, från Strömstad akademi, talade om I dialog med vetenskapen – museet som 
allmänbildning. Han utvecklade temat genom att framhålla att vetenskapen behöver husrum. Han 
berättade om utvecklingen av ”Framtidsmuseet – Centrum för populärvetenskap” i Borlänge. Han 
diskuterade paradoxen som det innebär att ställa in framtiden på ett museum. Han framhöll museets 
roll för samhällets grundläggande kommunikation över tid och rum. Samt som verktyg för social 
förändring och för möte mellan olika kulturer som exempelvis mellan naturvetenskap och 
samhällsvetenskap. Lite sorgset konstaterade han att vid försök till samverkan mellan samhälls- och 
naturvetenskap så vinner alltid naturvetenskapen på grund av sin laborativt evidensbaserade grund. 
Han beskrev hur industrilandskap transformerades till kulturlandskap och sen till kunskapslandskap 
med exempel från Norrköping. Han framhöll att rätten till arbete var en i FN-stadgan inskriven 
mänsklig rättighet och utgör samtidigt en grund för tillvaron i samhället för individen.  

Lena Holmberg som är innovationsrådgivare för innovationskontor Väst, talade om Forskarens nya 
roll – ett triangeldrama. Hon utgick från kunskapstriangeln vars hörn benämndes med Research – 
Education – Innovation. Dess innehåll betecknades med Integration. Denna triangel omvandlades till 
en ny triangel med hörnen Role? – How? – What? Med innehållet Utilization. Med dessa trianglar 
påvisas hur forskarens roll i det moderna samhället innefattar ett nytt moment: nyttiggörande av 
forskningens resultat för samhället som har betalt för forskningen. Det är ett exempel på den nationella 
innovationsstrategin och på det nybildade begreppet entrepreröriellt lärande: ”Utilization for the benefit 
of society.” Hon betonade vikten av hållbar utbildning som beskrevs som utbildning av ungdomar för 
jobb som ännu inte finns och som kommer att utföras med tekniker som ännu inte har uppfunnits. Den 
aspekten beskriver lite av de tankar som Lars Broman lyfte fram i projektet ”Barnbarnens århundrade”. 
Mer information kan fås från www.innovationskontorvast.se. 

Anna Gunnarsson, som är pedagog på Navet, Science Center i Borås, talade om Lusten att lära mer. 
Hon berättade om verksamheten på Navet där man hade olika teman som var riktade mot olika åldrar 
och nyttjade olika arbetssätt. Några teman var ”Bygga med själ”, CSI, Brand, Flyg. Man sökte 
åstadkomma ämnesintegrering mellan no och so och betona helhetsperspektiv och förståelse. 
Speciellt framhölls det lyckade projektet Matematikpalatset. Mer information finns på Navets hemsida.  

Mariana Back från Tekniska Museet i Stockholm utvecklade temat Informellt lärande med laborativt 
material. Hon beskrev med ord en artefakt och ställde frågan till åhörarna om de förstod vad det var 
som hon syftade på. Ingen kom på något. Sen plockade Mariana fram artefakten. Det visade sig vara 
en pumpborr som hon lånat från TMs samlingar. På ett påtagligt sätt upplevde man hur den riktiga 
artefakten inte kunde beskrivas tillfredsställande med ord. Man behövde se, röra och manipulera den 
för att riktigt kunna förstå dess konstruktion och funktion. Mariana beskrev också TMs stora satsning 
på en ny utställning Den Skapande Hjärnan” som kommer att öppnas i januari 2015. Hon beskrev 
också CINO4, Sveriges enda fyrdimensionella biograf där stolarna är rörliga och biobesökaren utsätts 
för olika stimuli. Därefter ledde Mariana en uppskattad session där deltagarna med liv och lust byggde 
olika geometriska figurer med materialet 4DFrame. Det var en givande session med informellt lärande. 
Mer information om science centers kan fås på hemsidan för ”Föreningen Svenska Science Centers”. 

Kicki Johansson från Högskolan Väst, talade över temat Lärande i och för det nya arbetslivet. Det 
handlade om kompetens i förändring och interpersonellt lärande. En nyckelsentens var ”Work 
integrated learning”.  Verksamhetsintegrerat lärande omfattar alla former av arbetsintegrerat lärande 
och verksamhetsförlagd utbildning såväl utanför som i lärosalen. Samverkan sker med bl a lärar-, 
vård-, ekonomi-, och ingenjörsutbildningar. Hon betonade vikten av att öka engagemanget från såväl 
studenter som verksamhetsföreträdare.  



Dagen avslutades med en paneldiskussion över temat Vetenskaplig allmänbildning – utbildning och 
forskning med Lars Broman som moderator. Efter att under en hel dag ha fått temat belyst ur många 
olika perspektiv var det inte oväntat att konsensus rådde om såväl vikten av vetenskaplig 
allmänbildning som om den potential som finns i samverkan mellan samhällsvetare, naturvetare och 
ingenjörer. Speciellt framhöll Lars hur värdet av samarbetet mellan Strömstad akademi och Högskolan 
Väst visades under dagen genom de presentationer som gav upphov till ny kunskap och nya 
strukturer på befintligt kunnande. Behovet av en synvända åskådliggjordes på ett pregnant sätt av ett 
exempel som lyftes fram: Ingenjörer från Skanska som hade fortbildning på temat Att bygga passiva 
hus fann det oväntat fruktbart att flytta fokus från sina tekniska konstruktioner till livsstilen hos de 
personer som skulle bo i de s..k. passiva husen. Dessa personer var allt annat än passiva. Aktivitet 
var deras främsta ledstjärna. 

När jag, AO, tecknar ner dessa minnesanteckningar så går tankarna osökt till den skarpsinniga 
kommentar som Harry Martinson fällde då han för första gången hörde Carl Birger Blomdahls version 
av dikteposet Aniara: ”Du skulle beskriva en oxe – men det blev en buljongtärning.” Lyckligtvis finns 
det en videoinspelning av det beskrivna sympositet. Om den här texten kan fungera som smakprov 
och locka någon läsare till fördjupat studium av något av symposiets teman så har inte denna 
skrivstund varit förfelad. Den uppmärksamme läsaren finner lätt i varje presentation tänkvärt stoff för 
projektet ”Barnbarnens århundrade”. 

 

Aadu Ott: Några intryck från ett besök på årets bokmässa 

Jag besökte årets bokmässa den första dagen som den öppnad sina portar i år. Som vanligt var det 
en strid ström av besökare som blandade sig med den flod av böcker som hade sitt ursprung i det 
ymnighetshorn som den mänskliga hjärnan representerar. Ord för miljoner, mord för miljoner, mat för 
miljoner, kändisar som tjänar miljoner….Ja, det första intrycket var helt bedövande.  

Vis av tidigare erfarenheter fokuserade jag emellertid under den tid jag hade på mig, innan hjärnan 
överstimulerat gick in i ett zombiestadium, på det jag ville lära mig mer om. Det var om E-lärande och 
digital framställning av texter.  

På den övre avdelningen hittade jag Det Digitala Rummet. Där kunde man sitta och lyssna på 
föredragshållare som anlade olika perspektiv på den begynnande digitala tidsåldern: Att vi går från ett 
statiskt till ett dynamiskt informationsamhälle är en truism…Att vi kan få information var som helst, när 
som helst och om vad som helst är inte hel fel, men kanske inte helt nödvändigt heller…Att den 
digitala informationsmängden, som redan är oöverskådlig, fördubblas var 18de månad är också sant… 
Men en still undran infinner sig oundvikligen: Vad skall jag med all denna information till??? Varför 
måste jag vara uppkopplad dygnet runt? Neuroforskaren Torkel Klingberg talar om ”Den 
översvämmade hjärnan.” Jag har faktiskt inte haft på min smartphone på flera dagar – och det går 
utmärkt!!! Det är i det här sammanhanget väsentligt att påminna sig om skillnaden mellan information 
och kunskap. Kunskap är förädlad information och kräver en mänsklig hjärna som bärare.  

Ett nytt begrepp är disruptive technologies. Begreppet täcker det som händer om ett stort företag, med 
väl etablerat varumärke, inte har förmåga att förändra sin produktion i takt med att omvärlden ändrar 
sig. Ett annat begrepp som flitigt nyttjas på Bokmässan var att vara under radarn. Det innebär att ett 
stort företag, exempelvis Facit Åtvidaberg, Kodak eller nu senast Nokia sitter fast i sin trygga? nisch 
och inte observerar det hot som ny teknologi, som utvecklas av något litet företag, innebär och som 
hotar det stora företagets själva grund. Facit insåg inte att elektromekaniska räknare var föråldrade, 
Kodak insåg inte att folk inte längre använder Kodacrome och Nokia insåg inte i tid att kundkretsen 
inte längre bara vill telefonera utan även surfa med sin smartphone på bl a sociala medier, se på TV 
etc. Inte heller insåg dinosaurierna hotet från de små däggdjuren – faktum är emellertid att de, lika lite 
som de stora företagen, kunde göra något åt det. Man skall naturligtvis inte dra dessa paralleller för 
långt, men på något sätt finns det en koppling till projektet ”Barnbarnens århundrade”.  

Ett bestående intryck av besöket var att e-boken är på stark frammarsch. I varje fall om man skall tro 
dem som säger att så är fallet. Efter att ha flyttat till en lägenhet så håller vi i vår familj oss inte längre 
med pappersversionen av Göteborg Posten utan prenumererar på eGP och läser den på skärmen. 
Orsaken är att i ett modernt hus finns det ingenstans där ett tidningsbud kan placera mer än en enda 
papperstidning. Eftersom vi reser rätt mycket så är vi tvingade att istället ha en elektronisk tidning. 
Visst saknar man ”papperskänslan”, men det är nog bara en fråga om tillvänjning. Förändringar i 
omvärlden tvingar fram ändra vanor. 



Ett spännande inslag på bokmässan är de oväntade möten som man gör. Jag träffade en av mina 
tidigare gymnasieelever, Henrik Zetterberg som nu är professor i neurokemi (tänk va gammal man 
själv är!). Henrik berättade om en ny organisation ”Sveriges unga akademiker” som inrättades år 
2011. Jag köpte en antologi, red. Christer Nordlund, av honom ”Vägar till vetenskapen – Sveriges 
unga akademiker om att bli och vara forskare” . Det är en utomordentligt intressant exposé av 
mentaliteten hos unga akademiker i början av sin karriär. På något sätt tycker jag att det harmonierar 
med mentaliteten hos Strömstad akademis äldre akademiker. De är inte i slutet av sin karriär, men 
står aktiva mitt uppe i en karriärväxling. Numera innebär inte pensioneringen slutet på akademisk 
verksamhet utan innebär öppningar för en ny. 

Visst fanns det ytterligare mycket annat som bjöds på Bokmässan. Jag hänvisar intresserade till 
hemsidan och till att bläddra i de listor över e-böcker som nätbokhandlare publicerar. 

 

Aadu Ott: Contemporary Problems and Practices in Physiology. 
Collection of scientific articles. 

Editors: Gunita Praulite, Juris Imants Aivars, Ingvars Birznieks, Janis Gedrovics. 

Riga Teacher Training and Educational Management Academy. Scientific Institute of Pedagogy and 
Psychology. (RTTEMA). 

This antology was published at the end of 2012 and exposes how possibilities for international 
coperation between Strömstad academy and the University of Riga can be formed by personal 
connections. Janis Gedrovics is one of the editors and at the same time member of our academy. He 
asked me, Aadu Ott,  if I could contribute to this publication with an article. I accepted and wrote the 
article “Does Eductional Neuroscience Imply Revolution, Evolution, Enrichment or Provocation of 
Pedagogical Theories? The discussion revealed that all four aspects were valid. 

In the preface to the antology, it is stated that “Understanding of psychological processes underlying 
teaching and learning in family, at school and university requires very complex knowledge spanning 
various research disciplines. Physiological knowledge linking pedagogy and psychology explains 
mechanisms influencing mental processes in children and adults during different stages of life and in 
various situations.” 

The antology, which contains seventeen articles, points out that physiology as a research field has a 
relatively long history in Latvia. The idea with this antology is to create a collection of articles that can 
be useful for students and young scientists. The main texts are in Latvian language but every article 
has an extended summary in English which will introduce the achievements of Latvian physiology to 
researchers in other countries. It has been very rewarding and inspiring to read those summaries. 
Scientists at RTTEMA present many papers in the field of teaching and learning. For example do 
RTTEMA physiologist present evidence and explain how physical activity contributes to the 
development of movement skills and coordination in pre-school age children while research conducted 
at the Daugavpils University shows the effects of physical activity on student health and physical 
conditions. The antology exposes specially the traditionally strong research areas of Latvian research, 
namely Circulatory Physiology. A couple of papers highlite the contribution of methodological 
innovation in advancing the original research. I will choose to present  same aspects of three papers in 
order try to give an insight in the scientific span of the papers in the antology.  

The first article is an interesting pedagogical study, “Knowledge and Interest in Human Biology 
Among Secondary School Students and Female University Students of Pedagogy”, was carried 
out by Gedrovics et al. concerns integrative teaching techniques and evaluation of efficiency of 
different teaching approaches. The background to the study was presented as: “Biology currently 
makes up a considerable part of the natural science course in schools. The main goal of teaching and 
learning is to provide students with the necessary knowledge not only for their future career but also 
for practical applications in everyday situations.” The results showed that: “In general both the 
secondary school students and female university students of pedagogy (first year) demonstrated 
insufficient knowledge in human anatomy and physiology as tested by a questionary…..Due to 
inadequate knowledge of future teachers in basic biology we still need to discuss the degree to which 
their knowledge should be improved.”  This seems to be an eco of a similar discussion in Swedish 
Teacher Training. 



The second paper contains an experimental study of interaction between neurology and pedagogy. 
Praulite et al. will in their contribution “EEG in Investigation of Cognitive Processes” apply new 
methods of EEG data analyses to evaluate psychological features of a young person in the context of 
choosing a future profession. The article starts with a summary: “…In the psychophysiological 
investigations, …only during the last ten years EEG has gained a big recognition, especially with the 
possibility to combine the investigation of EEG with fMRI and PET…EEG is a non-invasive method of 
investigation and today IKT give the opportunities to use modern and timely effective analyses of EEG 
waves and the methods of data processing paves the way for the use of this method in pedagogy and 
psychology. The aim of the study was: “To summarize the theoretical data about the use of EEG in the 
investigation of the process of cognition and to show the involvement of different zones in the brain in 
the learning process of music in accordance with the choice of professional studies. The conclusions 
of the study were: “EEG as a non-invasive method of investigation is recommended for psychological 
and pedagogical research in order to evaluate the neurological functions in the cognitive processes: 
while listening to music changes in all frequency bands can be observed; while listening to different 
genres of music the development of interaction among cortical areas is different to the people with 
musical education and then people who do not have a musical education.”   

The third article studies the field of BMI, Brain – Machine Interaction. Birznieks et al. discusses, in their 
contribution “Neuroscience and Material Science Joins Efforts to Create a New Type of Artificial 
Tactile Sensors, how the advances achieved by the cross-disciplinary project between 
neuroscientists and material scientists are expected to lead to the development of a new generation of 
biomimetic tactile sensors. This will promote further innovations in the fields of robotics and in the 
development of intelligent neuroprothesis. They write: “Brain – Machine – Interfaces and Mind 
controlled manipulators are no longer science fiction. The functionality of hand protesis and 
manipulators is limited to the availability of sensory information about features of grasped objects and 
manipulative forces. Artificial sensors, which could match functionality of human tactile receptors, are 
currently not available.” The research  group reported the results: “Our mechanosensitive conductive 
rubbere demonstrated unique combination features like sensitivity to deformation and softness which 
makes it exceptionally suitable for manufacturing artificial tactile sensors to be used in intelligent hand 
prosthesis and robotic manipulators.” 

As a concluding comment I will state that this antology is a valuable contribution to our international 
research community. It shows the potential for development of science in Latvia. It will be interesting to 
follow the future scientific development by reading for example “Baltic Journal of Science 
Education”. 

 

Aadu Ott:  
Slaget vid Dynekilen – En utflykt i Tordenskjölds kölvatten 

Solstrålarna lekte tafatt med varann i de glittrande blågröna havsvågorna. Omkring vår lilla båt 
svärmade vattenskotrar och snabbt planande plastiga artefakter. Det liknade en planlös myggdans 
som uttryckte glädjen av att finnas till, denna vackra sommarsöndag utanför Strömstad. Aslaug var 
navigatös och Lasse kapten på Lasses lilla motorbåt. Annette njöt av solen och jag, AO, försökta 
mentalt återuppleva händelserna här den 28 juni 1716. 

Klockan 01.30 lättade Peder Tordenskjöld ankare från Koster med sin norsk-danska flotta. Den bestod 
av två fregatter, tre galärer och två artilleripråmar. Bestyckade med 147 kanoner. Tordenskjöld hade 
hört att Karl XII hade lagt sin försörjningsflotta, som försvarades med 111 kanoner, längst in i 
Dynekilen. Det är strax norr om Strömstad. Karl XII hade för avsikt att erövra Fredrikstens fästning. 
Det var ett viktigt schackdrag i det Stora Nordiska Kriget som varade mellan åren 1700-1721.  

Det blåste en passande västlig vind och Tordenskjölds flotta länsade för fulla segel in i den 
avsmalnande kilen. Flottan lotsades av en svensk sjöman som kände till de många grunden och 
skären. Det var den ansvarsfulla uppgift som Aslaug axlade. Men var den svenske lotsen lika pålitlig? 

Tordenskjölds flotta seglade i det svaga gryningsljuset i medvind genom den smala passagen vid 
Stora Krossön, med bara något tiotal meter fritt vatten till de omgivande stränderna. Först då fick 
svenskarna syn på fienden. De hade bara ca en timme på sig att förbereda sitt försvar. Striden pågick 
hela förmiddagen med bredsidor från de anfallande skeppen och kanonsalvor från land. De svenska 
skeppen fick stryka flagg och svenskarna fick se sina landbaserade kanonbatterierna bli erövrade.  



Slaget slutade med att Tordenskjöld klockan 21 började lämna platsen som segrare. Hans sju fartyg 
var intakta och bogserande 14 erövrade svenska fartyg. Problem började emellertid uppstå. Vinden 
hade, som vanligt vid gott sommarväder, mojnat. Långsamt roddes den stora flottan ut mellan de höga 
strandklipporna. Striden fortsatte där genom att svenskarna besköt flottan med musköter från 
klipporna. Örlogsfartygen svarade med sina kanoner som laddad med hagel och skrot beströk 
svenskarnas ställningar. Krutröken bildade en skyddande dimridå kring skeppen. Undret skedde 
klockan 02.30. Vinden, som tidigare hade givit medvind vid skeppens färd in i Dynekilen, vände. 
Skeppen kunde för akterlig medvind, tryggt segla ut ur den smala fjorden. 

För Tordenskjöld slutade äventyret med att han befordrades till överbefälhavare för den norsk-danska 
flottan som, senare med mindre framgång, försökte erövra Göteborg.  

För Karl XII slutade äventyret med att han fick dra tillbaka sina styrkor. Han återkom år 1718 för att 
stupa utanför Fredrikstens fästning. Envåldskung och Svensk Stormakt: Finito! 

För oss slutade äventyret med en god middag på en fiskrestaurang i Strömstad. Krönikan 
nedtecknades av Aadu Ott tvåhundranittiosju år senare.   

 
 

Lars Broman: The Century of Our Grandchildren 
 
Abstract 
 
For most Fellows of Strömstad Academy, the 21st Century is The Century of Our Grandchildren. We 
therefore feel a special responsibility for the development during the coming 87 years. Jorgen Randers 
book 2052 is pessimistic regarding the second half of the present century. Maybe Stromstad Academy 
with its great academic width can describe both expected and wanted development and thereby – 
maybe – affect the development between now and 2100. Professionals in different fields, including 
planetarians, are encouraged to participate. 
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1. Introduction: Strömstad Academy 2013 
 
Strömstad Academy consists of 65 Fellows, out of which 55 are Professors. The Academy was formed 
five years’ ago for scholars, involved in research, development, education, and information. The initial 
thought was that the Academy could be a new home institution for emeriti, who constitute 70% of the 
Fellows. Our mean age is 68 years; the oldest is 82 and the youngest is 42; half of us are born in the 
40ies. Most of us live in Sweden, but over 10 in other countries. The scientific competence of the 
Fellows covers almost the whole academic field from humanities to natural science, from medical to 
social science, from technology to theology. 
 
Most of us have grandchildren of our own, so while few of today’s Fellows will be alive after 2030, 
many of our grandchildren will experience the coming turn of the century, the year 2100. For us, it is 
therefore natural to regard the 21st century as the century of our grandchildren. This is why we feel a 
common personal responsibility for the development of the world in a perspective that stretches 87 
years into the future. It is thus in the interest of our generation that the world until then develops so our 
grandchildren and their contemporary will be able to live a good full life and that the planet then still is 
in such a good shape so also future generations can live lives fit for human beings. 
 
Strömstad Academy held during the days after midsummer its fifth Academic Festival, this time in the 
presence of some 40 Fellows and guests. Among the items of the program was an extended session 
during which we discussed the Academy’s strategy for our activities during coming years, followed by 
the annual meeting which decided upon an activity plan for the rest of 2013 and for 2014. As a result, 
The Century of Our Grandchildren will be the theme of a major multidisciplinary project and was 
chosen as a motto and theme for the Academy. 
 
 



2. Randers’ 2052 
 
Forecasts of our future are quite abundant and cover time periods between a few years and several 
centuries or longer. Most well-known and discussed today are IPCC’s prognoses regarding the future 
climate and its development based on different scenarios. The following is maybe more important than 
many other: 
 
Norwegian Jorgen Randers was a young PhD at MIT when he co-authored the Club of Rome report 
Limits to Growth in 1972. Now he has returned to long-time forecasting with is book 2052. A Report to 
the Club of Rome Commemorating the 40th Anniversary of The Limits to Growth. He relies on present 
statistical data and trends from 1970 to 2010 and has reached these main messages of 2052: 
 

  1.  The global population will peak at 8.1 billion just after 2040 and then decline. 
  2.  The global GDP will grow but slower than expected, reaching 2.2 times the 2012 level 

around 2050. 
  3.  The growth rate in global consumption will slow down and global consumption will peak in 

2045. 
  4.  Resource and climate problems will not become catastrophic before 2052. 
  5.  The world will be put on a dangerous track towards self-reinforcing global warming in the 

second half of the century. 
  6.  Social tension and conflict will grow. 
  7.  The short-term focus on capitalism and democracy will ensure that the wise decisions 

needed for long-term well-being will not be made in time. 
  8.  Population will be increasingly urban and unwilling to protect nature for its own sake. 
  9.  Impact will differ in the five studied regions US, OECD less US, China, BRISE* emerging 

economies, and the rest of the world (ROW). 
10.  US and OECD will experience stagnant per capita consumptions, China will win, BRISE will 

make progress, and ROW will remain poor. 
11.  The conditions of the world’s five regions will differ dramatically in 2052. 

 
Randers’s forecasts are, to put it mildly, gloomy. Positive changes will come too slow to prevent 
disasters during the second half of the century. The only exemption seems to be renewable energy 
use, which will grow rapidly and become largest in 2040. The data are given in an open access 
spreadsheet on www.2052.info, where you also can make your own forecasts. Is this the development 
that we want our grandchildren to experience? 
 
 
3. Examples of What Strömstad Academy Fellows May Contribute With 
 
In connection with this, Strömstad Academy has a fairly unique position with both great width and 
great depth. We are scientists within so many scientific disciplines that we together will be able to 
describe future probable and desirable trends from many different aspects; much more than 
demography, economy, and climate. Here follows some examples regarding what Fellows of the 
Academy would be able to treat in the development up to the next turn of century: 
 
The Associate Professor in Informatics on Data and Communication 
The Research Assistant in Architecture on Dwelling and Construction 
The Professor of Organic Chemistry on Environmentally Harmful Chemicals 
The Professor of Clinical Micro Biology on Viruses and Epidemics 
The Professor of Physics on Public Understanding of Science vs. Religious Conceptions 
The Assistant Professor in Energy Efficient Technologies on Energy Use 
The Research Assistant in Economics on Capitalism 
The Assistant Professor in German Comparative Literature on Books and Electronic Media 
The Professor of German on Large and Small Language Locales 
The Assistant Professor in Pedagogics on The School 
The Research Assistant Science of Education on Learning 
The Professor of Ethnology on Cross-Border Collaboration between People 
The Professor of French on Language Development 
The Professor of Museum Science on Cultural Heritage 
The Professor Specializing in Science Centers on Informal Learning 



The Professor Specializing in Elderly People on Life Quality at the Age of 100 Years 
The Professor of Energy Economics in Physical Planning on Energy Smart Buildings 
The Associate Professor in Renewable Energy on Vehicular Traffic without Fossil Fuels 
The Associate professor in Special Education on School for Underprivileged Children 
The Professor of Science of Education on The Changing Learning 
The Professor of Ethics and Value Research on Human Driving Forces 
The Research Associate in Pedagogics on Higher Education 
The Associate Professor in Tourism Studies on Culture Clashes 
The Associate Professor in Human Geography on Traffic and Travelling 
The Assistant Professor in Applied Climatology on Climate 
The Associate Professor in Pharmacology on Medication and Dementia 
The Research Associate in Solar Energy Technology on Renewable Energy Production 
The Professor of Psychiatry on The View of Psychic Diseases 
The Assistant Professor in Psychology on The View of Body and Soul 
 
Doesn’t this sound exciting? This should of course be regarded as examples of what Academy 
Fellows engaged in the project The Century of Our Grandchildren may treat. Much – maybe most – 
can well get another focus, some will drop away, while others surely will fall to. Also scholars who (still) 
are not part of Strömstad Academy may want to participate and the number of different treated future 
trends will grow. According to the preliminary sequence of events, a number of texts will be written 
step by step, first as synopses, then as preliminary texts; maybe in DELPHI fashion, which permits 
participants to read and be inspired by the others’ texts. At a suitable moment – maybe in the fall of 
2014 – the participants in the project will get the opportunity to present their thoughts and reflections at 
a joint several-day conference, to which also others will be invited. Then the contributions will be 
compiled in a publication. 
 
4. Afterword 
 
Which are then the future trends that the participants are supposed to write? One trend is an as 
realistic as possible projection based on the situation today and the development during the last 
decades, as well as the author’s assumptions about the development in general. Another trend could 
be a more desirable development and which presumptions then would be required, both in short and 
long terms. Both will contain a progress report from the year 2100 as a takeoff for the planet’s and 
mankind’s continued development. I have a feeling that our jointly compiled description of the future 
has a chance to affect our age to redirect the development in a way that can make the century of our 
grandchildren to a good century. 
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