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SvD:s Under strecket firar 100 år och 3 750 
timmars läsning 
	
2018 fyller SvD:s essäsida ”Under strecket” 100 år och firandet börjar redan i 
nyårshelgen. bland annat med en streckare på vers som skriver ny historia: 
den består av meningar som har lånats från Twitter, Flashback, Blocket, 
Familjeliv och andra populära sajter. Under jubileet kommer också 
hundratals särskilt intressanta Under strecket-artiklar från arkivet att 
göras fritt tillgängliga för alla. 
 
På nyårsafton kommer ”Under strecket” att uppmärksammas särskilt i Svenska 
Dagbladet och under 2018 kommer streckarna att firas genom evenemang, särskilt 
prominenta skribenter och mycket mera.  
 
Det var 1918 som Svenska Dagbladet inledde traditionen att dagligen publicera en essä: 
”ett neutralt forum för behandlingen av kulturella spörsmål av intresse för den stora 
bildade allmänheten”. Sedan dess bidrar forskare och andra skribenter varje dag med 
fördjupande texter om ”litterära och konstnärliga, politiska, vetenskapliga och sociala, 
historiska och nationalekonomiska ämnen” – hittills har det blivit över 35 000 
understreckare. 
  
Med genomsnittlig läshastighet erbjuder det samlade streckararkivet bildande läsning 
under den vakna tiden ett helt år – eller totalt 3 750 timmar. 
  
– Det är fantastiskt hur denna stolta tradition lever vidare och fortsätter att sprida 
kunskap och röna stor uppskattning hos läsarna. Särskilt glädjande är hur 
understreckarna står starkt också i det digitala medielandskapet, ifråga om såväl läsning 
och delningar som betalningsvilja. När det gäller arkivmaterial är det Under strecket-
artiklar som lockar överlägset flest nya, digitala prenumeranter, säger Lisa Irenius, 
kulturchef på SvD, som själv skrev sin första artikel i dagspress just Under strecket, år 
1999.  
  
Under strecket har spelat en särskild roll som ett forum, där forskare kan förmedla 
kunskaper till en bred publik. Lagom till jubileet kommer 300-400 särskilt intressanta 
understreckare från det gångna seklet att göras fritt tillgängliga på nätet. Detta tack vare 
stöd från Riksbankens Jubileumsfond, som även ger bidrag till forskning om Under 
streckets historia.   
  
– Under strecket är inte bara en unik arena i svensk offentlighet, utan också en kultur- 
och kunskapshistorisk skattkammare för forskare, säger Johan Östling, historiker vid 
Lunds universitet och ordförande i det vetenskapliga råd som är knutet till Under 
streckets 100-årsfirande. 
 
  
 
 
 



	

	 	

Jubileumsfirandet inleds lördagen den 30 december, med en understreckare som skriver 
ny historia. Genom att söka på fraser som ”ifjol”, ”i år” och ”nästa år” på bland annat 
Twitter, Familjeliv, Flashback och Blocket har poeten och SvD-medarbetaren Ulf Karl 
Olov Nilsson skapat en dikt om tidens gång skriven av svenska folket. 
  
– Det är andra gången i avdelningens historia som en streckare skriven på vers 
publiceras – senast var i januari 1919, säger Ludvig Hertzberg, redaktör för Under 
strecket sedan 2001. 
  
Ett vetenskapligt råd är knutet till jubileumsfirandet. Det består av ordförande Johan 
Östling samt litteraturvetaren Alexandra Borg, informationsvetaren Nicklas Lundberg, 
litteraturvetaren Jesper Olsson och antikhistorikern Ida Östenberg.  
 
 
För mer information kontakta: 
 
Lisa Irenius, kulturchef SvD – 073-693 48 08 
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