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M

en jag drömde att du kom.
Jag drömde att du kom
i solblandat regn.
Jag drömde att jag vilade
på ett liksom rökmoln
från ditt hemland.
Jag drömde att du skrev
ett mycket vackert
ålderstecken
på min panna.
Och mörkret från dina ögon
i min sovvagnskupé
var såsom en läslampa
för en drömd diktarinna.
Årets kund på Apoteket Scheele.
Då fanns det plötsligt ett romantiskt anslag
i satsmelodin.
Ja, det gick en dansmusik
genom meningsbyggnaderna.
Och sagorna
de seglade
på de erogena zonerna
mellan tanken och känslan.
Och natten gick äntligen
till vila
i min kropp.

Kristina Lugn
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Ständige sekreterarens berättelse
”Utopi” är ett ord som varit paradoxalt närvarande under 2020. Detta år av
undantagstillstånd bär snarare dystopins kännetecken, men det aktualiserar just
utopin. Utopin, platsen som inte är, uttrycker vanligen en längtan efter något
annorlunda och bättre än det vi är vana vid. Man borde inte kunna längta tillbaka till
en utopi: den bör rimligen vara förknippad med löftesrik framtid. Men detta år har
vår gamla vardag i hög grad framträtt som en utopi att drömma sig till.

S

amtidigt som det gamla vanliga antagit
utopiska dimensioner har platsen som
inte är blivit vårt nya gemensamma
utrymme. Alla de möten över videolänk som
ersatt så stora delar av vanlighetens arbete
och fritid etablerar ständigt nya virtuella
rum. Aldrig har världen varit så fylld av
platser som inte är men ändå är. De har
förstås varit under tillväxt ett antal år, inte
minst i de sociala mediernas form, men i
den fysiska distanseringens tid har de intagit
ett helt nytt utrymme. En aspekt av sådana
icke-platser som på många håll tycks framstå
som särdeles utopisk ligger nära det som
benämnts ”filterbubbla”: möjligheten till en
plats fylld av likasinnade där bara det som
bekräftar den gemensamma världsbilden kan
komma in. Denna typ av platser som inte
finns har visat sig kunna öva en remarkabel
inverkan på politiken och på tillvaron också
för människor som inte befolkar dem. Den
positiva effekten av de virtuella rummen
är förstås den motsatta: då de växer fram i
skolor, på universitet, i organisationer och på
en mångfald arenor för det öppna samtalet,
skapar de i stället möjligheter för olika
perspektiv och insikter att utväxlas och ställas
mot varandra.
Svenska Akademien har under de senaste
åren varit starkt engagerad i förnyelse
och förändring, men det gångna året har
ställt helt oförutsedda krav på flexibilitet.
Nobelpriset kunde delas ut också detta år,
men inga Nobelpristagare kunde komma
till Stockholm i december. I stället för de
sedvanliga arrangemangen etablerades nya

former för Nobelveckan, och vi hoppas
få välkomna litteraturpristagaren Louise
Glück i Stockholm kommande december.
De kvällar på Akademien kring litteratur,
musik och konst vi brukar bjuda in till har
också antagit andra former och givit oss
anledning att utveckla nya metoder för deras
tillgängliggörande.
När våren övergick i sommar förlorade
Akademien en ledamot. Kristina Lugns
poesi och dramatik följde inga regler, inga
förgivettaganden. Det gjorde hon heller inte
själv. Hennes sätt att bejaka det vardagliga
och tillvarons absurda konstellationer spred
nytt skimmer över det gustavianska Börshuset
på ett vis som snabbt kom att framstå som
kongenialt.
Detta uppskjutenhetens år har satt
sin prägel också på Akademiens högtids
sammankomst. Den äger rum på sin vanliga
plats, men inte på sitt rätta datum och
inte enligt sina ordinarie former. Börssalen,
vanligen fylld till bristningsgränsen av
deltagare och gäster, är i dag ordnad för en
särdeles stillsam och säkrad ceremoni. Vi
anpassar oss efter omständigheterna och gör
i stället sammankomsten tillgänglig digitalt.
Efter ett drygt år av inställda, framskjutna
och omarrangerade möten kan jag ändå
konstatera att Svenska Akademien nu är
fulltalig. Ulf Linde sade en gång: ”Varje rykte
om att Akademien skulle rymma färre än
aderton fraktioner är falskt.” Vi uppnår nu
antalet arton, och ser fram emot att bryta
många perspektiv mot varandra i konstruktivt
samarbete.
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Det är med stor glädje Akademien
välkomnar de nya ledamöterna Ingrid
Carlberg och Steve Sem-Sandberg. Under
vanliga omständigheter hade de båda
hållit sina inträdestal nu, men vi inväntar
tillfället då vi kan åhöra talen tillsammans
med en mer sedvanlig skara gäster. Ingrid
Carlbergs tal över Göran Malmqvist och
Steve Sem-Sandbergs över Kristina Lugn
kommer i stället att hållas vid 2021 års
högtidssammankomst den 20 december. I och
med deras inträde har Akademien i sin krets
välkomnat sammanlagt 200 ledamöter sedan
begynnelsen 1786, för 235 år sedan.

U

nder året har projektet ”Intensiv
svenska” avslutats och utvärderats.
Akademien har sedan 2016 varit
huvudman för ”Intensivutbildning i svenska
för nyanlända skolelever”, som är det fulla
namnet. Projektet, huvudsakligen finansierat
av Marianne och Marcus Wallenbergs
Stiftelse och lett av herr Riad, har etablerat
en framgångsrik modell för utbildning.
Projektets avslutning inbegriper lovande
förberedelser för framtida utveckling av de
metoder och möjligheter som skapats.
Läsning, detta häpnadsväckande medel
för utforskning av världen och tillvaron,
fundamentet för den kritiska granskningen
och det offentliga samtalet, är alltid central
i Akademiens arbete. Behovet att stärka
läsförmågan hos unga lyfts fram allt oftare
och med allt större eftertryck. Under året
har vi ägnat stor omsorg åt förberedelserna
för en poesibok som skall nå varje sexåring
i landet och många fler under 2021. Boken,
som har titeln En bro av poesi, sänds ut i
början av hösten. Vi är mycket glada över
samarbetet med utgivarna Ann Boglind och
Anna Nordlund, förlaget En bok för alla,
Föreningen Läsrörelsen och Skolverket.
Bland de böcker Akademien utgivit under
året skall jag nämna några. I klassikerserien
har publicerats Evert Taubes Vallfart till
Trubadurien och Toscana, redigerad och
kommenterad av David Anthin och med
introduktion av fru Mattson, samt Anna
Maria Lenngren, Kärleken och dårskapen.
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Mats Malm ringer Louise Glück för att berätta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur år 2020

Dikter i urval av författaren, redigerad och
kommenterad av Paulina Helgeson och med
introduktion av undertecknad (undertiteln
kan låta förbryllande, men detta är den första
utgåvan som följer den förteckning Lenngren
själv gjorde över sina verk). Herr Wästberg
har återuppfunnit minnesteckningens genre
med boken Utsikt från stol 12, som ägnas
alla ledamöter som innehaft stol tolv, medan
herr Espmark utvecklat genren i en helt
annan riktning i Clas Livijns minnen och herr
Svenbro i ytterligare en annan i Martin P:son
Nilsson. Akademiens julbok år 2020 rymmer
texter Kristina Lugn skrev som ledamot i
Akademien och har titeln Mellan förtvivlan
och förtvivlans mod.
Under året har osedvanliga rörelser i
Börshuset förmärkts, då Fredric Bedoire
förberett den bok om denna magnifika
byggnad som utges med anledning av

att Akademien huserat här i hundra
jämna år, just inför denna senarelagda
högtidssammankomst.
Svenska Akademiens ordbok avverkade
uppslagsordet ”utopi” redan 2012 och
målgången vid Ö sker 2023. Detta historiska
ordboksprojekt fullbordas med både
traditionellt tryck och digitala uppdateringar.
(När bokstaven D behandlades på 1930-talet
hade ordet ”dystopi” ännu inte fått fäste. Den
som söker i den digitala versionen får därför
den nästan alltför relevanta frågan ”Menade
du: despoti?”.)
Svensk ordbok utgiven av Svenska
Akademien utkom år 2009 och det är dags
för en andra, påtagligt reviderad upplaga.
Arbetet med den har varit intensivt under
året, och när den tillgängliggörs under 2021
kommer det inte att vara i bokform. I stället
kommer den nya versionen att finnas på
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webbplatsen svenska.se och i den nya appen
för mobiltelefon och läsplatta.
Akademiens tillgängliggörande av ord
böcker på internet och som appar drar
till sig allt större skaror av användare.
Webbplatsen svenska.se, som ger tillgång
till Svenska Akademiens ordbok, Svenska
Akademiens ordlista och Svensk ordbok
utgiven av Svenska Akademien, räknade
under 2020 över en miljon sidvisningar i
månaden, en ökning med 30 % mot 2019.
Lägger vi till SAOB:s egen hemsida rör det
sig om en och en halv miljon sidvisningar
per månad. Sedan svenska.se och saob.se
öppnade 2016/17 har bortåt 60 miljoner
sidor visats. Appen för SO har sedan start
laddats ned en kvarts miljon gånger
– appen för SAOL 1,6 miljoner gånger.
Det större behovet av digital tillgänglighet
har också visat sig tydligt i besöksfrekvensen
hos Litteraturbanken, där 6 000 verk ur
det svenska litterära kulturarvet är fritt
tillgängliga för var och en. Vid slutet av året
var antalet besök nära nog dubbelt så högt
som föregående år, med ett genomsnitt
på drygt 700 000 sidvisningar per månad.
Litteraturbanken har under året finansierats
genom bidrag från Svenska Akademien och
från Riksbankens Jubileumsfond, som beviljat
medel för att digitalisera och tillgängliggöra
all svensk skönlitteratur som trycktes i
bokform under 1800-talet. Projektet ”Nya
vägar till det förflutna” avser å ena sidan att
öppna upp detta källmaterial för humanistisk
och samhällsvetenskaplig forskning, å andra
sidan att göra det möjligt för alla intresserade

läsare att söka sig fram till nya bekantskaper
och insikter i den svenska litteraturen.
Litteraturbanken har också ombesörjt en
renovering av webbplatsen bokcirklar.se,
där alla som vill kan starta en bokcirkel,
oberoende av var deltagarna befinner sig i
världen. Har bokcirkelns deltagare svårt att
få tag i samma bok inför diskussionen, står
Litteraturbankens bibliotek till buds.
En viktig del av den löpande verksamheten
är arbetet med priser, stipendier och bidrag.
Också på det området har förändringar
behövts. I pandemins tidiga fas utvidgade
Akademien stipendieverksamheten och
avsatte medel för snabbt stöd genom
80 arbetsstipendier om 50 000 kronor för
författare, kulturskribenter och översättare.

S

venska Akademien arbetar utifrån
förvissningen att ett rikt och levande
språk vidgar våra möjligheter att
samverka och utvecklas. Det kan föra oss
närmare den utopi som i Svensk ordbok
definieras som ”föreställningen om ett
(ouppnåeligt) idealtillstånd”, men där just
ordet ”ouppnåeligt” uppmuntrande nog är
satt inom parentes.
Svenska Akademiens arbete för att stärka
svenska språket och litteraturen och bidra
till världens litteratur genom Nobelpriset
går vidare. Efter bästa förmåga och med stor
entusiasm fortsätter vår nu fulltaliga Akademi
att verka för människans skapande förmåga
och kritiska omdöme. Eller, för att använda
instiftaren Gustaf III:s formulering från 1786,
för ”snille och smak”.

Mats Malm, Svenska Akademiens
ständige sekreterare
15 april 2021
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2020

Prisutdelning i Börshuset

Året i korthet

I normala fall delas Bibliotekariepriset och Svensklärarpriset
ut på Bokmässan i Göteborg men i år ägde utdelningen
rum i Börshuset och direktsändes på Akademiens
Facebooksida. På bilden syns bibliotekariepristagaren Åsa
Norlund (tvåa från vänster) samt svensklärarpristagarna
(från vänster) Annika Sjödahl, Öyvinn Björkas, Katarina
Lycken Rüter och Anna Månsson Nylund.

Svenska Akademiens verksamhet omfattar tre områden:
 Att främja det svenska språket
 Att främja litteraturen inom det svenska språkområdet
 Att främja litteraturen internationellt

1 000 000+

Arkivsläppet i januari
Årets första vardag, den 2 januari, släpptes den femtioåriga
sekretessen på Nobelkommitténs handlingar från 1969.
I år var intresset extra stort eftersom Samuel Becketts
författarskap fortfarande är så aktuellt, och även därför att
valet av honom var kontroversiellt inom Akademien – och
inom Nobelkommittén, som var allt annat än enig.

Kväll på Akademien: november
En alternativ Kväll på Akademien, utan publik, sändes
från Taubehuset i Göteborg den 23 november. Ämnet
var Evert Taubes Vallfart till Trubadurien och Toscana, en
av årets utgåvor i Akademiens klassikerserie. Boken ses
som Taubes mästarprov som prosaförfattare och gjorde
honom mer accepterad i akademiska kretsar. Mats
Malm, Ellen Mattson, litteraturvetaren David Anthin
och musikern Martin Bagge deltog.

Kväll på Akademien: februari
få
gå
är
lägga

vara
ta
se

bok
var
göra

De tio mest sökta orden på svenska.se under
oktober. En möjlig förklaring till att det är ord ur
basordförrådet som är mest sökta kan vara att
läsarna är personer som håller på att
lära sig svenska, som skolelever
och nyanlända.

Årets första Kväll på Svenska Akademien blev
den enda som gick att genomföra med publik,
de övriga fick man skjuta fram eller spela in och
tillgängliggöra digitalt. Det var fullsatt i Börssalen
när ”Kvällens frihet – en musikalisk afton
kring Kjell Espmarks dikter” arrangerades, med
recitation av Irene Lindh och musik framförd av
Anders L
 agerqvist och Erik Uusijärvi.

142
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Akademien och förvaltade stiftelser
Under året delades 142 priser och
stipendier ut, inklusive 80 arbetsstipendier
som inrättades under våren för att stötta
författare, kulturskribenter och översättare
vars verksamhet påverkades av pandemin.

I år hade svenska.se mer än en miljon sidvisningar varje
månad, även under lågsäsongen juli–augusti. Svenska.se är
en samlingsplats för Akademiens tre ordböcker.

Digital Beckettutställning
Akademiens digitala utställning om Samuel Beckett,
1969 års Nobelpristagare, öppnade på hemsidan den
9 november. Utställningen innehåller unika och i
vissa fall några aldrig tidigare visade dokument om
och kring processen att utse en Nobelpristagare. Här
finns också ett klipp från Sveriges Television med den
enda intervju Beckett ställde upp på i samband med
tillkännagivandet av Nobelpriset. Han hade dock ett
ganska udda krav: inga frågor.

Digitalisering av samlingarna
Under året påbörjade Akademien en digitalisering av samlingarna.
I samarbete med en forskargrupp vid Linköpings universitet och
Riksarkivet digitaliserades ett efterfrågat material bland forskare:
en omfångsrik samling utredningar ur Nobelarkivet.
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Nobelpristagaren i litteratur
2020 – Louise Glück
Motivering

”För hennes
omisskännliga poetiska
röst, som med sträng
skönhet gör den
enskilda människans
existens universell.”

U

tdrag ur Louise Glücks Nobelföreläsning 7 december 2020

[…] När jag var ett litet barn på kanske fem eller sex år, arrangerade jag en tävling
i mitt huvud, en tävling för att utse världens bästa dikt. Finalisterna var två: Blakes
”The Little Black Boy” och Stephen Fosters ”Swanee River”. Jag gick av och an i gästrummet
hemma hos mormor i Cedarhurst, ett litet samhälle på Long Islands sydkust, och reciterade
Blakes oförglömliga dikt på det sätt jag tyckte bäst om: inte med munnen, utan i tanken, och
sjöng, också i tanken, Fosters stämningsmättade och ödsliga sång. Hur det kom sig att jag
hade läst Blake är ett mysterium. Jag tror att det fanns några få poesiantologier hemma hos
mina föräldrar, bland de betydligt vanligare böckerna om historia och politik och de många
romanerna. Men Blake förknippar jag med mormors hus. Min mormor var ingen storläsare.
Men hon hade Blakes The Songs of Innocence and of Experience, och en liten bok med sånger
från Shakespeares pjäser. Jag lärde mig flera av dem utantill. Sången från Cymbeline tyckte
jag särskilt mycket om. Jag förstod antagligen inte ett enda ord, men jag hörde tonen, rytmen,
de ringande imperativen, gripande för ett mycket skyggt och lättskrämt barn. ”Må äran sväva
kring din grav!” Det hoppades jag.
[…]

Detta är Louise Glück
Den amerikanska poeten Louise Glück föddes 1943 i New York och är bosatt i Cambridge,
Massachusetts. Hon har utöver sitt skrivande också varit verksam som lärare, numera vid Yale
University i New Haven, Connecticut. Hon har alltsedan sin debut 1968 med Firstborn hört
till de mest prominenta lyrikerna i den amerikanska samtidslitteraturen och erhållit en lång rad
prestigefulla priser och utmärkelser, däribland Pulitzer Prize 1993 och National Book Award
2014.
Louise Glück har gett ut tolv diktsamlingar och några volymer med essäer om poesi. Barndomen, de nära relationerna till föräldrar och syskon, är en motivkrets som aldrig har lämnat
henne i fred. Glück söker det allmänmänskliga och finner det med hjälp av myter och klassiska
motiv, som förekommer i de flesta av hennes verk.
Med samlingar som The Triumph of Achilles från 1985 och Ararat 1990 (Ararat, 2019)
banade sig Glück väg till en allt större publik i USA. Det är i Ararat som de tre egenskaper
förenas som sedan ska känneteckna hennes skrivande: den intima motivkretsen, den stränga
och genomborrande blicken och den säkra formkänslan. Glück har också påpekat hur hon
plötsligt i och med denna bok upptäckte hur hon kunde använda vardagsspråket i poesin.
Louise Glück är inte bara upptagen av livets irrfärder och sorgeämnen. Hon är också
förnyelsens och pånyttfödelsens diktare som få andra. Det bör tilläggas att detta språng mot
förnyelse ofta tas med humor och bitande kvickhet. Glück närmar sig dödens motiv med grace
och utan frätande desillusion. Hon skriver en drömlik, berättande dikt som återkallar minnen
och resor, men bara för att stanna upp och vinna nya insikter. Världen är avförtrollad, men
orden gör den åter magiskt närvarande.

De bland oss som skriver böcker förmodas vilja nå ut till många. Men vissa poeter betraktar
inte detta att nå ut till många ur ett rumsligt perspektiv, som i den fyllda salongen. De
betraktar det temporalt, som att nå ut till många i tur och ordning, över tid, in i framtiden,
men på ett grundläggande plan kommer alltid dessa läsare en åt gången, en efter en.
Jag tror att Svenska Akademien genom att tilldela mig det här priset väljer att hedra den
förtroliga, personliga rösten, en röst som offentliga yttranden ibland kan förstärka eller
förlänga, men aldrig ersätta.
Översättning: Jonas Brun

V

ERK ÖVERSATTA TILL SVENSKA

Averno (2017; Averno, 2006)
Ararat (2019; Ararat, 1990)
Vild iris (2020; The Wild Iris, 1992)

Ur Anders Olssons, ordförande i Nobelkommittén, ord om Louise Glück i samband
med prisets offentliggörande 8 oktober 2020.
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Nordiska priset 2020
blev privat naturreservat
i Tornedalen
Svenska Akademiens nordiska pris år 2020 tilldelades den
finländska författaren Rosa Liksom, pseudonym för Anni Ylävaara.
För prissumman på 400 000 kronor har hon köpt en bit urskog
i Tornedalen. Det är nu ett privat naturreservat som fått namnet
Svenska Akademiens skog.

Vad betyder det för dig att ha tilldelats
Svenska Akademiens nordiska pris för
år 2020?
– När jag fick det överraskande samtalet
hoppade jag av glädje i min ateljé. När jag
uppträder på litterära festivaler utomlands
brukar kolleger fråga mig om jag fått ”lilla
Nobelpriset”. Tidigare är det bara Paavo
Haavikko och Sofi Oksanen som skriver på
finska som har fått priset. Så jag är väldigt glad.

Du är från den finska sidan av Tornedalen.
Är det skillnad mellan finsk och svensk prosa?
– Prosan på den finska och den svenska sidan
av Tornedalen skiljer sig inte så mycket.
Atmosfären är nästan densamma i hela
regionen. På finska sidan är det litet mer
melankoli och östliga kryddor.
Har pandemin påverkat ditt skrivande?
– Jag har njutit av coronatiden eftersom jag
tycker om att vara hemma och mysa. Jag har
skrivit i min sommarstuga i Tornedalen, övernattat varje vecka i skogen under bar himmel.
Jag har kommit ner i varv, haft tid att tänka,
läsa, måla, skriva, vandra i naturen och få nya
idéer. Jag har för första gången skrivit texter
som två av mina kompisar har komponerat
musik till. De första sångerna publiceras
på Spotify i januari 2021. Projektet heter
Liksom Lux.

Du är verksam som författare, konstnär,
dramatiker, seriemakare. Hur beskriver du
dig själv?
– Jag brukar säga att jag är en ”all-artist”
som den ryska artisten Natalia Gontsarova.
Hon har varit en förebild för mig. Det är
många andra artister som jobbar i flera olika
konstgenrer, till exempel Bob Dylan.
Du är den första finländska författare som
börjat skriva på meänkieli, och du skriver
också på ”stadin slangi” (lokal slang i
Helsingfors). Varför det?
– Jag har alltid varit intresserad av språk.
Meänkieli är mitt modersmål. Jag är född i
Tornedalen och lever delvis där igen. Nu är
mitt hem i centrum av Helsingfors, och här
pratar många stadin slangi. Så det liksom
simmar in i mina texter.

Vad arbetar du med just nu?
– Jag skriver en ny roman, som jag har placerat
i Tornedalen på båda sidor av älven. Jag hoppas
att romanen kan komma ut hösten 2021. Men
det beror på coronan …

S

venska Akademiens nordiska pris instiftades i
samband med Svenska Akademiens 200-års
jubileum 1986 och utgår ur Stiftelsen Karin och
Karl Ragnar Gierows fond. Belöningen utdelas till
någon i de nordiska länderna som gjort betydelsefulla
insatser inom något av Akademiens verksamhets- eller
intresseområden. Prisbeloppet är 400 000 kronor.
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Ett urval av priser och stipendier
Förutom Nobelpriset i litteratur delar Svenska Akademien årligen ut ett stort antal
priser, stipendier och bidrag till författare, översättare, litteratur- och språkvetare, lärare,
bibliotekarier med flera. Pengarna som tilldelas pristagarna tas ur Akademiens egna
medel eller ur medel från stiftelser som förvaltas av Akademien.
Kungliga priset År 1835 instiftade Karl XIV
Johan Kungliga priset. Det tillfaller numera
en person som gjort förtjänstfulla insatser
inom något av Akademiens intresseområden.
Årets pris gick till kompositören och producenten Benny Andersson. Medlen till prissumman på 100 000 kronor beviljas fortfarande
av kungen.

Under 2020 delade Svenska Akademien ut
nära sex miljoner kronor till ett 60-tal prisoch stipendiemottagare. Pristagarna bestod av
34 kvinnor och 28 män (37 kvinnor och 44
män 2019). Dessutom delade Akademien ut
80 arbetsstipendier på 50 000 kronor vardera
till personer verksamma inom Akademiens
områden (43 kvinnor och 37 män).
Nedan redogörs för några av de priser
och stipendier som delades ut 2020. En lista
över alla pristagare och stipendiater finns på
sidorna 48–51.

Svenska Akademiens översättarpris
Översättaren Ulla Ekblad-Forsgren tilldelades
Svenska Akademiens översättarpris på 60 000
kronor. Priset instiftades 1953 och belönar
utmärkta översättningar till svenska språket,
främst inom skönlitteraturen men också inom
de humanistiska vetenskaperna.

Bellmanpriset Författaren och lyrikern
Eva Runefelt fick ta emot årets Bellmanpris
på 250 000 kronor. Det utgår ur Stiftelsen
Emma och Anders Zorns donationsfond och
ska gå till en framstående svensk skald.

Forskarstipendium ur Stina och Erik
Lundbergs Stiftelse Sex stipendier på 60 000
kronor vardera delades under året ut ur Stina
och Erik Lundbergs Stiftelse. Stipendierna
tillföll Matilda Amundsen Bergström, filosofie
doktor i litteraturvetenskap, nu verksam
vid Köpenhamns universitet, Tatjana
Brandt, författare, poet och filosofie doktor i
litteraturvetenskap, Anna Jungstrand, filosofie
doktor i litteraturvetenskap vid Stockholms
universitet, R
 ickard Pleijel, teologie doktor
i Gamla testamentets exegetik vid Uppsala
universitet, A
 nders Lindström, filosofie
doktor i litteraturvetenskap vid Stockholms
universitet och Claes Wahlin, filosofie
doktor i litteraturvetenskap vid Stockholms
universitet.
Stipendiet delas ut för att främja vetenskaplig forskning främst inom musik-, teateroch litteraturhistoria.

Margit Påhlsons pris En person som genom
sin verksamhet gjort särskilt viktiga insatser
för svenska språket. Det är kriteriet för att
tilldelas Margit Påhlsons pris, som i år gick till
språkvetaren Olle Engstrand. Prisbeloppet är
på 200 000 kronor. Priset kommer ur Stiftelsen Margit Påhlsons testamentsfond och
instiftades 1981.
Schullströmska priset för barnoch ungdomslitteratur Ur Stiftelsen
Schullströmska Minnesfonden delas vartannat
år ut pris till en framstående författare av
barn- och ungdomslitteratur. Schullströmska
priset för barn- och ungdomslitteratur gick
i år till författaren Katarina von Bredow.
Priset instiftades 2002 och prissumman är på
110 000 kronor.
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EN LEDAMOTS
VARDAG – Ellen Mattson

som då. Skillnaden är att med Akademien får
man ett så mycket större verksamhetsfält.
Ett uppdrag som Ellen Mattson särskilt
lyfter fram är att premiera lovande unga
författare, som av olika anledningar inte
hamnar i rampljuset, men har förmågan att
skriva böcker som även om de kräver mycket
av läsaren också ger mycket tillbaka.
– Det behöver inte vara författare som har
skrivit fantastiska och fullgångna verk än, för
mig handlar det alltid om att jag vill hitta den
egna rösten.
Ellen Mattson har sedan barndomen läst
mycket, och mest romaner. Olika böcker och
olika typer av texter fyller olika funktioner,
men i romanens värld har hon hittat
kvaliteter som är svåra att uppnå i andra
format. Därför är hon också romanförfattare.

återvänder till. Romanen illustrerar på ett bra
sätt det hon avser med god litteratur.
– Litteraturen för mig handlar om att
förmedla livets komplexitet, att vi människor
består av så många lager. Det pågår så mycket
i oss samtidigt, och det kan romanen beskriva.
– Romanen är en motkraft till förenklingen
eftersom den kan visa människan i all hennes
sammansatthet och alla motstridigheter.
Dostojevskij är en mästare på att skildra just
detta. Hos honom är människan på samma
gång både feg och modig, både ynklig och
storslagen.
Ellen Mattsons egna romaner är också
komplexa. Hon varvar helt fiktiva berättelser
med romaner som bottnar i verklig historia,
som Tornet och fåglarna 2017, om den gåtfulle
kommendanten Heinrich Danckwardt som
gav upp Carlstens fästning till dansken
1719. Han avrättades till följd av sitt passiva
motstånd. För att ge en trovärdig inramning
ägnade sig Ellen Mattson åt en omfattande
research av händelser och miljö, driven av
en vilja att förstå och komma de historiska
personerna nära.
– Om jag skriver en historisk roman kan
jag ta avstamp i det faktiska. Sedan kan jag
via fiktion komma lite längre in i skeenden
dit fakta inte når. Jag kan lägga till något,
en mänsklig och psykologisk kunskap. I
en roman kan man lämna sig själv och få
en glimt av hur det är att vara en annan
människa, exempelvis en insnöad och för tunt
klädd soldat i Karl XII:s armé.
Det tar en hel del på krafterna att ge sig
i kast med historien på det sättet. Tornet
och fåglarna kom ut 2017 och nästa roman,
som sannolikt ges ut i höst, blir en helt fiktiv
historia om en man som vaknar upp efter
en olycka med en stark känsla av att han har
tappat bort något viktigt.
– En existentiell spänningsroman, men
utan sedvanlig spänning. Hela romanen
handlar om hans sökande. Det här var också,
för mig, ett slags vila från plikten att göra
research, säger Ellen Mattson som ägnade
slutet av 2020 åt att läsa färdigt manus på
den egna romanen.

Författaren Ellen Mattson har haft sitt läroår i Akademien och överraskats av hur snabbt
hon har funnit sig till rätta. Allt har varit en odelat positiv upplevelse och det som avhandlas
är frågor kring språk och kultur, sådant som engagerar henne.

Med ett så harmoniskt möte mellan ämne
och person kan man fråga om tvivel funnits.
Jodå, inträdet i Akademien i december
2019 var en stor förändring i Ellen Mattsons
vardag, som i stort hade varit likadan i 30
års tid. Romanskrivande på förmiddagarna,
lunchpromenad och sedan ”brödskrivande”
samt läsning på eftermiddagarna, av eget
intresse eller för olika arbetsgrupper. Hon bor
på landet, utanför bohuslänska Ljungskile.
– Det var revolutionerande att börja åka till
sammankomsterna i Stockholm och det som
oroade mig i början var hur jag skulle få in
det, och allt arbete som följer, i mitt inrutade
skrivarliv.
Lusten att prova på något nytt tog
överhanden. Ellen Mattson gick in med

ambitionen att ägna sig åt Akademien så
mycket hon förmådde. Under 2020 har hon
skrivit en inledning till en bok i Akademiens
klassikerserie och dessutom varit med om att
utse stipendiater i samband med coronakrisen
och att välja mottagare av Akademiens
bibliotekariepris. Från år 2021 sitter hon även
i Nobelkommittén.
– Jag är överraskad av att ha funnit mig
till rätta så snabbt och väl, för jag är ju en
ensamvarg som helst vill sitta still. Men
att få komma in i sammanhang där jag får
användning av min erfarenhet och ägna mig
åt så viktiga frågor tillsammans med en ny
krets av människor är jätteroligt. Allt som
handlar om språk och kultur intresserar mig.
– Ändå gör jag i stort sett samma saker nu
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– En kort snärtigt skriven text med en
poäng på slutet intresserar mig inte. Jag
är född romanläsare, behöver en värld att
gå in i, stora volymer. Några skulle kalla
romanläsning för verklighetsflykt, jag kallar
det för en resa. Jag är också en omläsare, som
återvänder till mina favoritromaner precis
som andra återvänder till favoritplatser och
favorithotell. Romanens kraft visar sig i
omläsningen.
En favorit är Thomas Manns roman
Bergtagen, som utspelar sig på ett sanatorium
i Davos, en värld Ellen Mattson gärna
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Nobelkommitténs
verksamhet
Processen med att sålla fram en litteraturpristagare kunde fortlöpa enligt plan,
trots pandemin. Akademiens Nobelkommitté hade även detta år hjälp av
externa medlemmar. Akademiledamöterna i kommittén var Anders Olsson
(ordförande), Per Wästberg, Kristina Lugn och Jesper Svenbro, samt ständige
sekreteraren Mats Malm som adjungerad ledamot. De externa medlemmarna
var Mikaela Blomqvist, Rebecka Kärde och Henrik Petersen.

En halvlång lista med ett 20-tal namn presenterades för Akademien i början av april, och
en kortlista med sex namn spikades i slutet
av maj. Kontaktmöjligheterna begränsades
av att Jesper Svenbro var fast i Provence och
Rebecka Kärde fick svårare att förflytta sig,
eftersom hon bor i Berlin. Vi lärde oss att
kommunicera på annat sätt, telefonledes och
på en kanal som var krypterad. Ändå kunde
flera av oss träffas fysiskt ett flertal gånger
eftersom vi är så få. Ett stort avbräck var
Kristina Lugns död i början av maj. Hon var
en stark och insiktsfull läsare som vi saknar
mycket.
En nyordning 2019, som Nobelstiftelsen
ville ha, var att Nobelkommittén fick en mer
självständig ställning och prioriterade vilken
kandidat som skulle få 2018 och 2019 års pris
i litteratur. Då skrev kommittén en gemensam
motivering, som gavs till ledamöterna i
början av hösten. 2020 gjordes ingen sådan
prioritering, och samtliga medlemmar i
Nobelkommittén, även de tre externa, skrev
utlåtanden som Akademien fick ta ställning
till i september.
Vi har väldigt goda erfarenheter av
de externa medlemmarna i kommittén.
Deras engagemang och integritet har varit
beundransvärd och nobelsekretessen har
hållits intakt. Vi kom dock till slutsatsen
att Nobelkommitténs arbetsformer bäst
utvecklas genom en långsiktig tillgång

till 8–10 externa områdesexperter inom
språk- och litteraturområden där vi inte
har tillräcklig kompetens. Rekryteringen
inleddes i december 2020. Dessa experter
kommer att finnas till hands för information
och rådgivning. De ska presentera sina
rapporter i slutet av året när den kommande
arbetsperioden tar sin början.
Intresset för Nobelpriset i litteratur är
stort, och antalet nomineringar var i fjol 197
(inräknat akademiledamöternas nomineringar).
Det brukar ligga på den nivån, men under
2019 var siffran något lägre.
Samarbetet med Nobelstiftelsen har intensi
fierats efter 2019 vad gäller kommunikationen
av priset. För Nobel Calling presenterade
jag och de tre externa medlemmarna i
Nobelkommittén Louise Glück i en digital
sändning från Stadsbiblioteket. Coronan kom
att prägla dessa nya former av kommunikation,
men de fungerade förvånansvärt bra.
Utdelningen av Nobelpriset blev inte den
gängse på grund av coronan. Louise Glück tog
emot priset hemma i sin trädgård någon dag
före ceremonin, och händelsen var inklippt
i den digitala sändningen från Gyllene Salen
i Stadshuset, efter att jag presenterat hennes
verk. Hennes fina Nobelföreläsning går att läsa
på Akademiens hemsida.

Språkkommitténs
verksamhet
Språkkommittén behandlar frågor som rör Akademiens språkliga verksamhet.
Kommittén bestod 2020 av akademiledamöterna Bo Ralph (ordförande),
Tomas Riad, Jesper Svenbro och Åsa Wikforss. Ständige sekreteraren
Mats Malm är adjungerad.

Svenska Akademien har ända sedan sin
instiftelse 1786 arbetat med frågor som
rör svenska språkets »renhet, styrka och
klarhet», som det står i stadgarna. Det sker
bland annat genom utgivning av ordlistor
och ordböcker. Den verksamheten beskrivs
i en särskild artikel på sidorna 22–23 i
den här verksamhetsberättelsen. Särskilda
ordboksredaktioner arbetar med de olika
ordboksprojekten och håller kontakt med
Språkkommittén.
Språkkommittén är i första hand
Akademiens beredande organ, en remiss
instans till vilken språkliga frågor hänskjuts
av Akademien innan beslut fattas, men
kommittén kan också på eget initiativ ta upp
olika ärenden. Vi skaffar oss en överblick
som Akademien kan vara betjänt av. Nerven
i kommitténs uppdrag är att göra förarbeten,
belysa och fördjupa de språkliga frågor som
väcks. Akademiens prisarbete omfattar även
många språkpriser.
Kommittén sköter vanligen kontakterna
utåt med andra språkvårdande organ, som
Språkrådet. Vi ingår tillsammans med andra
organisationer som har språkvårdande
uppdrag i ett samarbetsorgan som kallas
Språkvårdsgruppen.
En internationell organisation i vilken
Akademien är medlem är EFNIL, European
Federation of National Institutions for
Language. Det är ett forum med två platser

för varje deltagande land. Språkrådet och
Svenska Akademien (i praktiken dess
språkkommitté) står för den svenska
representationen.
”Intensivutbildning i svenska för nyanlända
skolelever” är ett projekt som nu formellt
avslutats för Akademiens vidkommande. Det
är ett vetenskapligt projekt som presenteras
närmare på sidorna 42–43. Språkkommittén
har fortlöpande följt dess arbete.
En typ av ärenden som blivit allt vanligare
är licensfrågor. Forskare och andra, inte minst
speltillverkare, vill utnyttja Akademiens
språkliga resurser och produkter, särskilt
i digital form. Sådana frågor bevakas av
kommittén. Gäller det forskningsändamål är
vi generösa, i fråga om kommersiella ändamål
är vi lite mer restriktiva. Vi försöker gå en
balansgång.
På ordboksmarknaden har det under kort
tid inträffat en dramatisk förändring. Medan
luften har gått ur förlagens ordboksmarknad
när det gäller tryckta ordböcker har diverse
lexikografiskt material lagts ut på nätet. Därför
måste vi tänka över vår roll som leverantör av
högklassig lexikografisk information. Vi vill att
vårt material används, men det gäller också att
finansiera det resurskrävande arbetet – och att
finna rätt former.

Bo Ralph, ordförande i Språkkommittén

Anders Olsson, ordförande i Nobelkommittén
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Utdrag ur årets julbok
Akademiens årliga julbok tillägnades Kristina Lugn som avled den 9 maj 2020. Mellan
förtvivlan och förtvivlans mod innehåller alla texter från hennes framträdanden i
Akademiens regi – från inträdestalet till minnesteckningen över Allan Edwall, hennes
kollega vid Teater Brunnsgatan 4. Texten ”Sista kapitlet. Fortsättning följer.” är från 2012.

Sista kapitlet. Fortsättning följer.
Ur en kommande memoar (2012)

D

et fanns en tid, den pågick ett sextiotal år, då min stora fasa var att skiljas från mig
själv. Att inte få träffa Kristina vore hemskare än någonting annat jag kunde föreställa
mig. Så är det absolut inte nu. Jag har ingen spegel längre. Jag har inte ens någon
spegelbild. Det är er jag inte vill skiljas från.
Det blir säkert annat ljud i skällan när det väl kommer till kritan, för jag är bunden till mig
med mycket starka band. Utan mig vore jag ingenting. På grund av den konventionalitet som
är min enda trygghet finns det inget jag finner så fruktansvärt som att förlora henne, som är
grunden till min fruktan. Ni vet mycket väl vem jag menar. Jag har redan nämnt hennes namn.
Hennes far är fortfarande arg för att hon inte heter Gwendolyn.
Ibland får jag för mig att Livets bok är mycket dåligt redigerad. Om jag hade en närstående
som läser allt jag skriver och hjälper mig i trängda lägen, skulle han påpeka att mitt projekt
just nu inte är att vare sig författa eller redigera eller recensera Livets bok, utan att helt enkelt
skriva andra kapitlet i mina memoarer. För det var ju det jag ville göra. Jag pratade faktiskt
ganska mycket om det. Med min platt-tv. Den sa att även om det inte blir det mästerverk
min yrkesheder ålägger mig att åstadkomma, blir det säkert mycket bättre än allt ståhej
sysslolösheten skapar. Och att en bra början kanske vore − förslagsvis! Bara förslagsvis! Byt inte
kanal nu! Det är sannolikt bättre att börja någonstans än ingenstans, om man vill bli färdig med
en text! Så påbörja nu ditt försök att med starkt känslomässigt tryck återge den där höstdagen
1951, när jag ramlade av en trehjuling. I Skövde. Bara ett stenkast från Kråks skjutfält.
»Utan mig vore jag ingenting.«
Grundorsaken till den ensamhet som livet igenom plågat mig kan mycket väl vara att jag
lyssnat till dessa enda ords fotsteg genom min tillvaro med en sådan uppmärksamhet och
rädsla att jag liksom inte kommit någon vart. Om ni förstår vad jag menar. Det är inte mycket
det lilla tål. Också jag fick ett suddgummi i doppresent. Jag är inte spökrädd. Dessutom är
jag folkpensionär. Och med undantag av några hesa veckor på 80-talet är jag ogift. Så du som
försöker skrämma vettet ur mig går på praktiskt taget jungfrulig mark. Borde du inte tvätta
fötterna först?
Jag försöker tänka så här (för att verka mindre löjlig): Mig kan jag antagligen ha och mista.
Det är min lägenhet jag är rädd att förlora. Ni som har levat i långa äktenskap vet säkert vad jag
menar. Min lägenhet står mig så nära att jag svårligen kan tänka mig den ena utan den andra, ingen
känner mig så väl som den, kanske blir den lika tömd som jag när Jaget drivs ur min kropp och
soffgruppen och gökuret och bäddmadrassen inte heller har en adresslapp som varken de eller den
likstela i bakluckan skulle våga läsa om åtminstone en av dem fortfarande hade en blick i sina ögon
och därmed också anledning att frukta en framtid.
Ett enda är helt säkert: det är er jag inte vill förlora. Det är det enda jag med säkerhet kan säga
om Kristina. Hon ville verkligen inte gå miste om er.
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Detta är en äng i min sista årstid. Den är en allmänning.
Döden sluter sina ögonlock.
Månen lyste mollstämd redan i föregående kapitel.
Ett leende går mellan raderna, som en hälsning från en vacker och underbart ohederlig
barndomstro.
De momspliktiga mammornas ensamhet breder ut sig.
Jag minns att jag sov djupt och sällsamt innan jag påbörjade min resa.
Däremot minns jag inte vem som bokade biljetterna och undertecknade färdplanen.
Minnet är för tungt att bära.
Jag fick dessa hundratusen kubikmeter mörker i morgongåva.
Och gick genom mitt liv med en barnvisa i famnen.
Ensamheten blev obeskrivlig med tiden. Det anstår inte mig att orda om den längre.
Jag är så att säga en del av den kompost som är allt levandes förutsättning och i folkmun aldrig
någonsin kallas »Den stora ensamhet som väntar oss alla och som vi är så djupt tacksamma
över, för det är på grund av den alla kommer att klara sig så jättebra utan oss.«
Det som hette Snabbköp när jag var liten heter nu för tiden Hemköp.
Det känns antagligen tryggare så.
Klagande kläppen av guld mellan gondolerna med vetemjöl och ströbröd.
Jag blir alltid glad när den nya dagen kastar ner sitt försättsblad.
Då drar jag snabbt upp blixtlåset i det nytvättade hudfodralet och vänder ryggen åt mitt
nattliga följe.
Fyll ögonen med färger.
Svep ett ordtäcke över mig och låt mig få vara i fred.
Så lyder min morgonbön.
Jag erkänner att det har förekommit att jag har slagit huvudet i skafferidörren med flit och
snubblat på en hink för att distrahera den smärta jag i stället borde förvaltat.
Konsten att stå ut har alltför ofta varit konsten att tänka på något annat.
Varje gång jag försökte vara mig själv kände jag mig som en urkundsförfalskning.
Så fort jag öppnade munnen blev det dåligt väder.
Då och då bakade jag en sådan där paj som tv-profilerna rekommenderar.
Men helst av allt ville jag bära in en bukett förgätmigej i barnkammaren.
Lockropen gick genom mina tomma sovsalonger.
Mynt blänkte på brunnens botten i vingården.
Och på ett näckrosblad såg jag dig.
Och såg dig all min tid och kysste alla klockorna i ditt namn.
Varje bokstav i ditt namn har en särskild klang, en aria i natten är du.
Läs högt för mitt hjärta, så att körmedlemmarna hinner blockera skjutfältet innan jag förstår
vad som ska hända.
Jag knäpper mina händer för att hålla mig samman.
När barnen gått hem.
Jag tål inte verkligheten.
Men det är inte bra för den kognitiva utvecklingen att vara rädd hela tiden.
Det ligger ett underbart löv vid din fot. Trampa inte på det.
Och du är så vacker när du försjunker i tankar.
Jag har ett högtidstal till dig i min svepning.
Min resväska är mycket mer slitstark än jag.
Försök ta det lugnt, detta händer tusentals gånger dag och natt året runt världen över och
det kallas människans lott.
Sorgen som skakar galler, de nygifta som försöker trivas i sina bettskenor.
Leendet som förföljer mig ända tills jag lovar att försöka känna mig som ett levande
frågetecken när huvudströmbrytaren stängs av.
Kanske har någon på daghemmet Käpphästen just påbörjat en teckning till mig.
Kanske vågar jag snart gå in i dagen med ett allvar som vore den ett brev till dig som
saknar adress.
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Svenska Akademiens ordböcker
beskriver svenska folkets språk
Svenska Akademiens ordbok (SAOB), Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk
ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) är Akademiens tre stora ordboksprojekt.
Här liksom inom svenska.se, de tre ordböckernas gemensamma webbplats, pågår ett
kontinuerligt arbete.

ORDBÖCKERNA

Nu arbetar redaktionen med att anpassa och
överföra den ännu opublicerade databasen till
mobilappar. Det arbetet blir klart under 2021.
SAOL har sedan 1970-talet utkommit i
nya upplagor med i stort sett tioårsintervall.
Den senaste redovisade uppdateringen var
2015. Förutsättningarna förändras något
allteftersom digitaliseringen ökar, men under
de senaste verksamhetsåren har arbetet på
SAOL helt planenligt varit lågintensivt.

– Våra ordboksredaktioner följer ordens
utveckling och registrerar och beskriver
det nutida ordförrådet. Vissa nya ord som
man kan misstänka blir kortlivade får sitta i
karantän ett tag. Det är svenska folkets språk
som vi beskriver, en gemensam egendom. Vi
vill veta att orden blir en del av allmänspråket
innan vi tar in dem i våra ordböcker, säger
akademiledamoten Bo Ralph, ordförande i
Språkkommittén, som arbetar särskilt med
Svenska Akademiens språkliga uppdrag,
däribland ordboksprojekten.
Under 2020 har Akademiens ordboks
arbete främst haft SAOB och SO i fokus.
Ordboksredaktionen i Lund arbetar
intensivt med att slutföra arbetet med
SAOB, en historisk ordbok över det svenska
ordförrådet under 500 år. Det första bandet
trycktes 1898 och det senaste publicerades
2017. Det har kommit nästan 40 volymer
under årens lopp. Redaktionen är inne i
slutspurten av sitt arbete, man arbetar redan
med alfabetets sista bokstav och planerar
att vara färdig med hela det omfattande
ordboksprojektet år 2023. Det blir en stor
begivenhet när SAOB:s sista volym är klar
efter cirka 130 års arbete.
SO är en samtidsordbok i två band. Första
upplagan trycktes 2009. Under 2020 avslutade
SO:s redaktion, som finns vid Göteborgs
universitet, arbetet med upplaga nummer
två som enbart blir digital. Det är så språk
brukarna vill ha tillgång till ordböcker i dag.
SO:s nya reviderade upplaga tar upp många
ord som inte fanns med 2009, cirka 4 000.
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SVENSKA.SE
Allt fler människor upptäcker webbplatsen
svenska.se, en gemensam sökbar sajt för de
tre ordböckerna. Sedan starten i september
2017 har webbplatsen haft 10 miljoner
besök som resulterat i 43 miljoner visade
sidor. Under 2020 har det diskuterats hur
man ännu bättre kan anpassa de tre olika
enheterna på webbplatsen till varandra, allt
för att underlätta för besökaren.
Webbplatsens besökare finns huvudsakligen
i Sverige och Finland. De är både vuxna och
barn, skolelever och studenter, och många har
ett annat modersmål än svenska.
Användningen av webbplatsen ökar
stadigt. Mellan januari och oktober 2020
var antalet besök 3,6 miljoner och antalet
sidvisningar 14,1 miljoner. Det kommer
regelbundet läsarfrågor och synpunkter till
webbplatsens redaktion. Under året har en
besökare till exempel undrat hur man böjer
verbet ”provta”, en annan önskat en förklaring
av ordet ”e-tjänst” och ytterligare någon haft
synpunkter på beskrivningen av ”flipperspel”.
Orden speglar en föränderlig verklighet.
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Svenska Akademiens
bokutgivning 2020
Svenska Akademien bedriver en omfattande bokutgivning inom sina två huvudsakliga
verksamhetsområden, språk och litteratur. Den språkliga utgivningen omfattar
främst ordböcker, bland dem Svenska Akademiens ordlista, som är känd av de flesta
och har fått status som norm för bland annat stavning och böjning av svenska ord.
Läs mer om ordböcker på sidorna 22–23.
SVENSKA KLASSIKER

som Taubes mästarprov som prosaförfattare
och översättare. Det var efter att denna bok
kommit ut som Taube blev mer accepterad i
akademiska kretsar. Introduktionen är skriven
av ledamoten Ellen Mattsson. Inledning och
kommentarer författade av litteraturvetaren
och Taube-experten David Anthin.

En viktig del av Akademiens utgivning är
serien ”Svenska klassiker”, där Akademien
ger ut litterära klassiska verk som är viktiga
för vårt språkliga arv. Serien firade 25-årsjubileum 2020. Sedan utgivningen startade
1995 har drygt 40 titlar kommit ut, fördelade
på mer än 50 volymer. Under 2020 utkom
dels en volym med dikter av Anna Maria
Lenngren, dels en bok med reseskildringar av
Evert Taube.
Anna Maria Lenngren anses ha varit det
svenska 1700-talets vassaste penna och hennes
dikter är fortfarande mycket uppskattade.
Hon levde 1754–1817 och kallades ibland,
av akademiledamöter själva, ”den nittonde
ledamoten” – men att välja in en kvinna i
Akademien var på den tiden otänkbart.
Årets volym i klassikerserien med dikter av
Lenngren, Kärleken och dårskapen. Dikter
i urval av författaren, är unik, eftersom
dikterna för första gången publiceras så som
de valdes ut och förtecknades av Lenngren
själv. Introduktionen är skriven av Mats Malm,
Svenska Akademiens ständige sekreterare.
Litteraturvetaren Paulina Helgeson står för
kommentarer och ordförklaringar.
Vallfart till Trubadurien och Toscana av
Evert Taube, årets andra klassiker, bygger
på en serie artiklar från en reportageresa
som författaren gjorde i Provence och
Toscana i mitten av 1950-talet. Texten lyfter
reportaget till lysande litteratur och ses ofta

ÖVRIGA PUBLIKATIONER
Årets minnesteckning Utsikt från stol 12,
författad av Per Wästberg, är ett panorama
över Svenska Akademiens historia. Wästberg
skildrar på ett inträngande sätt tidigare
innehavare av stol 12 men porträtterar även
sina samtida ledamöter.
Övriga minnesteckningar som utkom
under året var Jesper Svenbros över Martin
P:son Nilsson (1874–1967), arkeolog och
religionshistoriker med det antika Grekland
i fokus, och Kjell Espmarks Clas Livijns
minnen, om ett författarskap som bärs av
idéer som genljuder i modernismens och
postmodernismens epok.
I serien ”Minnesbiblioteket” utges tidigare
publicerade minnesteckningar. Årets volym
i serien handlar om läkaren Magnus Gabriel
von Block (1669–1722) och författades
av Sten Lindroth, professor i idé- och
lärdomshistoria och ledamot av Svenska
Akademien 1968–80.
Under året utgavs också en nyutgåva av Erik
Lindegrens mannen utan väg med inledning
och kommentarer av Jonas Ellerström.
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EN LEDAMOTS
VARDAG – Anne Swärd
Anne Swärd har haft ett omtumlande första år i Akademien. Hon ser fram emot att få
möjlighet att belöna unga litteraturskapare efter att en gång själv ha varit en av dem.
Författaren Anne Swärd säger att hon har
litteraturen att tacka för mycket i livet. Hon
började skriva så snart hon lärt sig forma
bokstäver, studierna i antropologi och konst
ser hon mest som en omväg innan hon återvände till den litterära banan. Under åren har
det blivit åtskilliga romaner och den senaste,
Jackie, gavs ut 2020, strax efter att hon hade
valts in i Svenska Akademien. Ett intensivt
och omtumlande år har det varit, summerar
Anne Swärd.
– Jag älskar att arbeta, är gjord för att vara
verksam. Varje torsdag är det nya beslut
som ska tas, i en mängd olika ärenden, och
stora summor som ska fördelas till enskilda
litteraturutövare, litterära ändamål och
språkprojekt. Det har varit fantastiskt att få
upptäcka hur brett och engagerat Akademien
arbetar.

Under året har Anne Swärd varit med i
Teaternämnden och Kommittén för den nya
litteraturen. Hon ägnade sommaren åt att
läsa in författare som efter sista urvalet var
aktuella för Nobelpriset i litteratur. Från och
med nästa år ingår hon i den inre kärnan,
Nobelkommittén, som gör det sista urvalet av
kandidater inför beslut i Akademien.
– Omfattande läsning har jag alltid ägnat
mig åt, men det här är läsning på en annan
nivå. Att läsa in hela författarskap som kan
sträcka sig över 40–50 år, vilket vi gör nu, är
ju inte så vanligt.
– Akademien är som en oerhört
kvalificerad bokcirkel. Det är fantastiskt att
se hur ledamöterna kompletterar varandra
inom Akademiens olika arbetsfält, hur de
individuella kompetenserna både skär in
i varandra och tillför något eget. Att vi
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dessutom har jättetrevliga sammankomster,
även när de äger rum digitalt, är en
förutsättning för att effektivt klara det digra
jobb som måste bli gjort.
Anne Swärd läser mer än gärna internatio
nell litteratur, men hon är lika engagerad i att
få belöna unga författare och andra litterärt
verksamma på hemmaplan. Det känns bra
att få växla perspektiv mellan det samtida
inhemska och det globala, säger hon.
– Nobelpriset i all ära, men miljonerna
vi delar ut till yngre författare är ändå det
som känns allra mest värdefullt. Det ger
dem möjlighet att växa och frodas i dessa
osäkra tider. Det är, förutom det ekonomiska,
även en bekräftelse att någon ser vad de gör
och var de befinner sig i den konstnärliga
utvecklingen.

Hemma på gården i naturfagra Fyledalen
på Österlen hittar hon ett lugn som är en
förutsättning för hennes romanskrivande.
– Jag måste få utlopp för mitt eget
skrivande, annars blir det för stort tryck i
huvudet. Jag behöver egen tid för att behålla
den där sensibiliteten som är den starkaste
kvaliteten när jag skriver skönlitteratur. En
plats i Akademien kräver att man aktiverar
mer extroverta och samarbetsinriktade sidor.
En typisk arbetsdag i Anne Swärds
kreativa liv inleds så här sedan 20 år. Hon
går raka vägen från espressobryggaren till
skrivarrummet,
numera på en
gammal arrendegård
med utsikt över ett
– med hennes ordval

Att få glömma sig själv är en välsignelse [...] S
 tarkast
självförglömmande effekt har definitivt läsningen haft,
detta att få konfronteras med andras tankar istället för
enbart sina egna.
I inträdestalet betonade Anne Swärd den
tacksamhetsskuld hon känner. Återigen,
litteraturen har gett henne mycket och
den insats hon kan göra i Akademien blir
förhoppningsvis en chans till sanering av
denna tacksamhetsskuld.
– Jag vet precis hur tufft det är, också jag
försöker sedan många år hanka mig fram på
det oberäkneliga skrivandet, sade hon i talet.
Att Anne Swärd är en hängiven läsare
framgick av samma tal.
– Att få glömma sig själv är en välsignelse,
det är svårt men värt varje ansträngning. För
att tillvaron ska öppna sig mot någonting
större. Starkast självförglömmande effekt
har definitivt läsningen haft, detta att få
konfronteras med andras tankar istället för
enbart sina egna.
Nu står Anne Swärd inför en välkommen
utmaning: att hitta en balans mellan det
utåtriktade livet som akademiledamot och
det mer inåtvända, som romanförfattare.

– ”människoödsligt landskap”. Hjortar eller
kungsörnar kan dyka upp i synfältet.
– Jag har en morgonhjärna, tänker
skarpare på morgonen än senare på dagen.
Varje dag börjar med stor förtröstan, sedan
brukar det dala, och jag avrundar arbetet på
eftermiddagen innan tvivlet kommer över
mig, säger Anne Swärd med stillsam humor.
I december, när akademiarbetet var
avslutat, ägnade sig Anne Swärd åt att
förbereda återutgivningen av sina tre
första romaner: tusen sidor korrektur,
presentationstexter, omslagsbilder och val av
uppläsare av ljudböckerna. Kontakterna med
förlaget var täta.
– Ovanligt täta. I våras hade jag ju
dessutom mycket efterarbete sedan Jackie
hade getts ut. Annars kan det gå lång tid
mellan kontakterna med förlaget. Vanligtvis
arbetar jag i flera år i största ensamhet
med ett romanmanus innan jag släpper in
förläggaren som första läsare.
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Kalendarium 2020

Mars

16 april Akademien beslutade att bidrags
ansökningar från och med halvårsskiftet 2020
skulle hanteras fyra gånger per år i stället för,
som tidigare, kontinuerligt.

3 mars Mats Malm deltog i Nobelstiftelsens
styrelsesammanträde.
Bo Ralph besökte redaktionen för Svenska
Akademiens ordbok i Lund, som ett led i
Språkkommitténs arbete med Akademiens
roll i svensk lexikografi.

22 april Mats Malm och Horace Engdahl sammanträffade med företrädare för Musikaliska
Akademien för att planera samarbetet kring
ett symposium med anledning av Musikaliska
Akademiens 250-årsjubileum.

10 mars Tomas Riad och Mats Malm
deltog i Svenska Vitterhetssamfundets
styrelsesammanträde, som ägde rum digitalt.

23 april Världsbokdagen och den isländske
Nobelpristagaren Halldór Laxness födelsedag
uppmärksammades på svenskaakademien.se.

11 mars Mats Malm deltog i Akademiinvests
bolagsstämma.

24 april Mats Malm deltog i Nobelstiftelsens
styrelsesammanträde.
Ellen Mattson och Eric Runesson deltog
i Nobelstiftelsens ordinarie fullmäktige
sammanträde.

13 mars Nobelbiblioteket stängde tills vidare,
med anledning av coronavirusets spridning.
Boklån dock fortfarande möjligt, genom
upphämtning och återlämning i trapphuset,
utanför biblioteket.

Kväll på Akademien, 18 februari

Januari

Februari

2 januari Handlingarna ur Nobelarkivet från
1969 offentliggjordes. Akademien tog emot
förbokade forskare och journalister i Börshuset.

5 februari Mats Malm deltog i Svenska
litteratursällskapets i Finland årshögtid
i Helsingfors.

13 januari Per Wästberg talade om Nobel
prisprocessen i Maison de Suède i Paris.

13 februari Bo Ralph deltog i
Språkvårdsgruppens sammanträde.

16 januari Ellen Mattson och Eric Runesson
valdes till ledamöter i Nobelstiftelsens full
mäktige samt Anders Olsson och Anne Swärd
till suppleanter, för perioden 2020–2021.

14 februari Svenska Akademien beslutade
att tilldela Rosa Liksom Nordiska priset för år
2020 på 400 000 kronor. Läs mer på sidan 14.
17 februari Mats Malm installerades som
utländsk ledamot i Finska Vetenskapssocieteten.

23 januari Åsa Wikforss valdes till ny medlem i Språkkommittén. Till Kommittén för
den nya litteraturen valdes till nya medlemmar Tua Forsström, Ellen Mattson och Anne
Swärd. Åsa Wikforss valdes också som ledamot i Kommittén för den nya sakprosan.

18 februari I serien ”Kvällar på Akademien”
hölls ett arrangemang kring Kjell Espmarks
diktsamling Kvällens frihet i en fullsatt
börssal. Uppläsningar av skådespelaren Irene
Lindh, musik framförd av Anders Lagerqvist
och Erik Uusijärvi.

24 januari Mats Malm representerade
Akademien vid Kungliga Vetenskaps- och
Vitterhets-Samhällets i Göteborg årshögtid.

20 februari Årets förslagslista (långa listan)
rörande Nobelpriset i litteratur presenterades
för Akademien.

30 januari Jila Mossaed valdes till suppleant
i Stiftelsen Laura och Rosa Fitinghoffs
diktarhem.
31 januari Mats Malm deltog i Nobel
stiftelsens styrelsesammanträde.
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Maj

April

8 maj Jesper Svenbro deltog i styrelsemöte
med Svenska Bibelsällskapet där förut
sättningarna för en ny bibelöversättning
diskuterades, inte minst i relation till den
svenska bibelns 500-årsjubileum år 2026.

1 april Svenska Akademien beslutade, med
anledning av den akuta situationen kring
coronaviruset, att omdisponera vissa medel
och skjuta till andra medel för att utlysa
arbetsstipendier om totalt 4 miljoner kronor
till stöd åt författare, översättare och kritiker
inom Akademiens intresseområden. Läs mer
på sidan 34.

9 maj Kristina Lugn avled. Hon tog sitt
inträde i Akademien 2006 på stol 14.
15 maj Akademien utsåg Åsa Norlund till
årets mottagare av Svenska Akademiens
bibliotekariepris.

2 april Årets preliminära kandidatlista
(halvlånga listan) rörande Nobelpriset i
litteratur fastställdes av Akademien.
Mats Malm deltog i Nobelstiftelsens
styrelsesammanträde.
3 april Akademien beslutade att Svenska
Akademiens Bernadottestipendium skulle
tilldelas Malin Nauwerck.

18 maj Akademien utsåg årets mottagare av
Svenska Akademiens svensklärarpris: Öyvinn
Björkas, Katarina Lycken Rüter, Anna Månsson
Nylund och Annika Sjödahl.
Företrädare för Akademien träffade
representanter för Stockholms stad för
diskussion om Börshuset och 1914 års avtal.

14 april Akademien utlyste arbetsstipendier
(80 stycken på 50 000 kronor; se vidare
under 1 april ovan.)

27 maj Tomas Riad och Mats Malm
deltog i Svenska Vitterhetssamfundets
styrelsesammanträde, som ägde rum digitalt.

15 april Tomas Riad deltog i samman
träde med bedömningskommittén för
Svensklärarpriset.

28 maj Årets kandidatlista (korta listan)
rörande Nobelpriset i litteratur fastställdes
av Akademien.
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serie. Mats Malm, Ellen Mattson, David
Anthin och Martin Bagge deltog.

20 oktober Akademien beslutade
om förändringar i Nobelkommitténs
arbetsformer. Modellen med externa
medlemmar upphör och i stället inrättar
kommittén en grupp av upp till tio experter
på olika språkområden. Till ledamöter i
kommittén för perioden 2021–2024 utsågs
Anders Olsson (ordförande), Ellen Mattson,
Jesper Svenbro, Anne Swärd och Per
Wästberg samt, som adjungerad ledamot,
Mats Malm. Läs mer på sidan 18.

25 november Tomas Riad och Mats Malm
deltog i Svenska Vitterhetssamfundets
styrelsesammanträde, som ägde rum digitalt.
26 november Den sedvanliga presentationen
för kungaparet och kronprinsessparet av årets
Nobelpristagare ägde rum, den här gången
över videolänk.

December

21 oktober Ellen Mattson deltog i Nobelstiftelsens extra fullmäktigesammanträde.

6 december Årets Nobelpristagare i litteratur, Louise Glück, mottog diplom och medalj
i sitt hem.
Mats Malm och litteraturvetaren Paulina
Helgeson samtalade om Anna Maria
Lenngren och Kärleken och dårskapen, en av
årets nyheter i Svenska Akademiens klassikerserie. Samtalet ingick i den digitala bokfesti
valen Bokström som arrangerades av bland
andra Svenska litteratursällskapet i Finland.

22 oktober Tua Forsström deltog i Helsingfors bokmässa.
Ellen Mattson valdes som Akademiens
suppleant till Litteraturbankens styrelse.

Tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur år 2020

Juni

litteraturen. Tua Forsström valdes till ny
ordinarie ledamot i Stiftelsen Villa Vingarna.
Anne Swärd valdes till ny medlem och sammankallande i Akademiens teaternämnd.

9 juni Mats Malm deltog i Nobelstiftelsens
styrelsesammanträde.

September

26 september Mats Malm deltog i Bokmässans digitala programpunkt ”Selma Lagerlöf
– tidlöst aktuell”, tillsammans med Anna
Nordlund, Anna-Karin Palm och Eva-Lis
Sirén. Programledare var Gunilla Kindstrand.

7 september Mats Malm deltog i en inspira
tionsdag inför läslovet, arrangerad av Läs
rörelsen.

Oktober

9 september Svenska Akademien uttalade sig
med anledning av utvecklingen kring Nobelpristagaren i litteratur Svetlana Aleksijevitj.

1 oktober Författaren och journalisten Ingrid
Carlberg och författaren, kritikern och översättaren Steve Sem-Sandberg utsågs till nya
ledamöter. Ingrid Carlberg efterträder Göran
Malmqvist på stol 5 och Steve Sem-Sandberg
efterträder Kristina Lugn på stol 14.

10 september Tomas Riad och Mats Malm
deltog i Svenska Vitterhetssamfundets
styrelsesammanträde, som ägde rum digitalt.
Då hölls även föreningsstämma.
11 september Mats Malm deltog i Nobel
stiftelsens styrelsesammanträde där de prisutdelande institutionernas arrangemang för
tillkännagivanden diskuterades, med tanke på
pandemin.

8 oktober Akademien beslutade vid sin
sammankomst att tilldela den amerikanska
poeten Louise Glück 2020 års Nobelpris i
litteratur ”för hennes omisskännliga poetiska
röst, som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell”. Efter
sammankomsten hölls en presskonferens,
anpassad efter rådande pandemi. Läs mer på
sidorna 12–13.

16 september Åsa Wikforss deltog i möte
med Kommittén för mänskliga rättigheter.
24 september Ellen Mattson valdes till ny
sammankallande i Kommittén för den nya
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29 oktober Svenska Akademiens bibliote
karie- och svensklärarpriser delades ut vid en
ceremoni i Börshuset.

November

7 december Louise Glücks Nobelföreläsning
i litteratur publicerades på nobelprize.org.

5 november Tomas Riad valdes till Akademiens revisor i Nobelstiftelsen 2021.

10 december Årets Nobelprisceremoni
hölls i Stockholms stadshus, i ett annorlunda
format på grund av pandemin. Anders Olsson
höll talet till Nobelpristagaren.

9 november Akademiens digitala utställning
”Beckett, än en gång”, om 1969 års Nobelpristagare i litteratur Samuel Beckett, presenterades.
13 november Bo Ralph deltog i styrelsemöte
i Systrarna Greta och Vera Oldbergs stiftelse.
19 november Akademien beslutade att på
grund av rådande pandemi flytta fram 2020
års högtidssammankomst till den 15 april
2021. De nyinvalda ledamöterna Ingrid
Carlberg och Steve Sem-Sandberg tar då sitt
inträde.
20 november Mats Malm deltog i Nobel
stiftelsens styrelsesammanträde.
23 november En alternativ Kväll på
Akademien, utan publik, sändes digitalt från
Taubehuset i Göteborg. Ämnet var Evert
Taubes Vallfart till Trubadurien och Toscana,
en av årets utgåvor i Akademiens klassiker
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D

u ska få ett panoramafönster
i barnbidrag.
Stjärnhimlen ska vara din vardagsrumstapet
och Mozart ska skriva musiken.
Du ska få ett hem
som älskar dig.
Du ska få sinne för humor.
Och Strindbergs samlade verk.
Och alla mina barnbarn.
Min present till dig är att du ska tala många språk
och tåla allt slags väderlek.
Du ska få god markkontakt
och svindlande takhöjd med stuckaturer.
Du ska få ett liv
som förlåter dig allt.
Klar i tanken ska du vara.
Och stark i känslan.
Du ska få ha roligt.
Allt detta står i hemförsäkringen.
Du ska få vara i fred.
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M

itt underhållsbidrag till dig är att du aldrig någonsin
kommer att sluta hoppas.
Du ska få ett modigt hjärta
Och ett dristigt intellekt.
Och ett gott omdöme.
Den du litar på
släpper inte din hand.
Min julklapp till dig är att om du faller
ska medmänniskorna glädjas åt att få ta emot dig.
Ett vänligt leende ska gå genom hela din resa.
En frisedel ska jag sända från min ensamhet.
Du ska inte få ärva någonting alls av mig.
Men du ska få alla pengarna.

Kristina Lugn
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Arbetsstipendier
– stöd i pandemins tid
Coronapandemin förändrade förutsättningarna för kulturen. Därför beslutade Svenska
Akademien under våren 2020 att utlysa arbetsstipendier som personer verksamma inom
Akademiens områden kunde söka. Totalt 80 stipendier på 50 000 kronor vardera delades ut.

HUVUDKRITERIUM:
PANDEMINS PÅVERKAN

– Tidigt under våren insåg Svenska
Akademien att vi behövde göra något
med anledning av den svåra situation som
pandemin innebar för kulturen. Vi beslutade
att inrätta arbetsstipendier helt utanför den
vanliga utdelningen av priser och stipendier.
Kulturarbetare skulle få söka ett särskilt stöd
från Akademien, en typ av stipendier som
vi inte sysslat med tidigare, berättar Ellen
Mattson, ledamot av Svenska Akademien och
ordförande för den grupp som ansvarade för
arbetet med stipendierna.
Svenska Akademien omprioriterade
och avsatte medel till en utlysning av
80 arbetsstipendier på 50 000 kronor
per stipendiat. Målgruppen var personer
verksamma inom Akademiens områden,
främst författare, dramatiker, översättare
och kulturskribenter med inriktning mot
det svenska språket och litteraturen. Arbetet
gjordes i samarbete med Författarförbundet,
Dramatikerförbundet och Svenska PEN.
Ellen Mattson har tidigare ingått i
Författarfondens styrelse, som delar ut
arbetsstipendier. Med den erfarenheten
fick hon ansvaret att sätta ihop och leda en
arbetsgrupp som bestod av representanter
från samarbetspartnerna samt av ytterligare
två personer med stor erfarenhet av
stipendiearbete. Svenska Akademiens kansli
ansvarade för administrationen.

– Det var inte ett vanligt arbetsstipendium
som delades ut. Den sökande skulle tydligt
kunna visa vilken ekonomisk skada corona
pandemin hade inneburit för det egna
arbetet, säger Ellen Mattson.
De övriga kriterierna innebar en
bedömning av kvaliteten på den sökandes
hela verksamhet och det arbetsprojekt
man önskade stöd för. Dessutom krävdes
att den sökande arbetade med fokus på det
svenska språket och litteraturen, Akademiens
verksamhetsområden.
Svenska Akademien tog emot totalt 563
ansökningar. I slutet av maj delades 80
stipendier ut och majoriteten av dessa gick till
författare inom skönlitteratur och sakprosa.
– Det fanns ett stort behov. Man blev
beklämd av att ta del av de många svåra
situationer som de sökande beskrev. Det
kändes bra att Akademien kunde göra något,
men självklart önskar jag att vi hade kunnat
göra ännu mer, säger Ellen Mattson.
– Jag vet personligen hur det är att vara
frilansande kulturarbetare. Vår förhoppning
var att Svenska Akademiens bidrag skulle
ge stipendiemottagarna några månaders
frist till dess att det blev bättre tider, säger
akademiledamoten Ellen Mattson.
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Diktbok till alla sexåringar

Svenska Akademiens
uppmaning till alla föräldrar
och barn: Läs!
Att uppmuntra till läsning är en del av Svenska Akademiens uppdrag. Därför arbetar
Akademien just nu med att färdigställa en poesibok som ska bli en gåva till landets alla
sexåringar. Den ska också inspirera sexåringarnas föräldrar att läsa mer med sina barn.

– Det har blivit allt tydligare de senaste åren
hur viktig läsförmåga och kritisk förmåga är
för att kunna gallra, värdera och bedöma den
information man får. Inte minst i den värld av
opålitliga informationsströmmar och alternativa fakta som vi lever i, säger Mats Malm,
Svenska Akademiens ständige sekreterare.
Svenska Akademien riktar sig till barn och
unga med insatser som rör det svenska språket
och läsning. Projektet ”Intensivsvenska” har
till exempel tagit fram en utbildningsmodell
för undervisning i svenska språket och andra
ämnen för nyanlända ungdomar i gymnasie
åldern. Akademien delar också årligen ut
svensklärarpriser för att stimulera lärare som
utvecklar nya sätt att lära barn och unga
att läsa. Flera av de lärare som fått priser de
senaste åren har arbetat med att hitta former
för hur föräldrar kan läsa mer med sina barn.

budskap, framhåller Mats Malm.
Skolverket ansvarar för distributionen av
poesiböckerna. Myndigheten har också tagit
på sig att bekosta tryck och distribution av
ytterligare böcker så att varje lågstadieskola
får en egen klassuppsättning.
– Vi är väldigt glada för samarbetet med
Skolverket. Litteraturen är en skatt som så
många som möjligt bör få del av. Att kunna
läsa väl är inte bara källan till väldig glädje,
utan också en förutsättning för att man ska
kunna förhålla sig till samhället och omvärlden, säger Mats Malm.
Skolverket har i uppdrag att främja insatser
som ökar läsandet bland barn. Samarbetet
med Svenska Akademien ger goda synergier
och bidrar bland annat till att man når ut till
fler barn.
– En bro av poesi blir ett bra exempel på
hur man på ett engagerande och lustfyllt sätt
kan nå alla barn i skolan i arbetet med att
stimulera läsintresse. Barnen får likvärdiga
förutsättningar eftersom antologierna skickas
till alla skolor, säger Tammi Gustafsson Nadel,
undervisningsråd på Skolverket.
Tammi Gustafsson Nadel hoppas att boken
ska väcka elevers nyfikenhet på poesi och
skönlitteratur. En annan förhoppning är att
boken tillsammans med ett informationsmaterial blir ett värdefullt stöd för lärare att
inkludera poesi i språk-, läs- och skrivundervisningen.

POESIBOK TILL ALLA SEXÅRINGAR
För att uppmuntra föräldrar att läsa med sina
barn tar Svenska Akademien fram en poesi
bok som ska skänkas till landets alla sex
åringar inför skolstarten höstterminen 2021.
130 000 exemplar behövs för det. En bro av
poesi innehåller ett 60-tal dikter med illustrationer och tips till vuxna på hur man kan
prata om dikterna med sina barn.
– Med boken vill vi få människor att
läsa och använda språket. Det är en fråga
om demokrati. Föreningen Läsrörelsens
uppmaning ”LÄS! LÄS! LÄS!” är ett bra
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STIMULERA TILL HÖGLÄSNING
OCH SAMTAL
Idén till En bro av poesi kommer från Anna
Nordlund, docent i litteraturvetenskap och
lektor i didaktik vid Uppsala universitet och
Ann Boglind, pensionerad lektor i svensk
ämnets didaktik vid Göteborgs universitet.
De har arbetat tillsammans med Litteraturbanken Skola, som ger lärare och elever i
grund- och gymnasieskolan tillgång till det
svenska litterära arvet i digital form. Litteraturbanken har främst finansierats av Svenska
Akademien och Vitterhetsakademien.
– Det finns så mycket fantastisk poesi på
svenska som håller på att gå förlorad. Genom
att vi når både föräldrarna och de yngre barnen
för vi poesiarvet vidare och stimulerar till högläsning och samtal, menar Anna Nordlund.
Bokens titel är inspirerad av Zacharias
Topelius dikt ”Vintergatan”. I den bygger
Salami och Zulamith en bro av kärlek och
stjärnor för att nå varandra.
– Vi har valt både dikter som hör till vårt
kulturarv och nutida dikter. De ska ha något
att säga till dagens sexåringar, men också
till den vuxna som är med och läser. Barnet
och föräldern kan njuta tillsammans av ljud,
klanger och roliga ord, även om man inte
förstår alla ord, säger Ann Boglind.

idéer. De är mycket glada över samarbetet
med Skolverket och påpekar att forskning
visar hur viktigt det är att skolan börjar med
litteraturundervisning tidigt genom läsning
och samtal.
ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS
Svenska Akademien samarbetar också med
Föreningen Läsrörelsen och bokförlaget En
bok för alla i framtagandet av poesiboken.
– För Läsrörelsen och för mig som arbetat
med landsomfattande folkbildningskampanjer
de senaste 25 åren är det en demokratifråga
att alla barn får tillgång till den fantastiska
boken En bro av poesi, säger Elisabet
Reslegård, ordförande och projektledare för
Föreningen Läsrörelsen.
Hon understryker det faktum att boken
delas ut till alla sexåringar som börjar i
förskoleklass 2021.
Poesiboken och samarbetet mellan Svenska
Akademien och Skolverket kommer att lyftas
fram av Läsrörelsen på Bokmässan 2021 under temat ”LÄS! LÄS! LÄS!” och i samband
med Läslovet vecka 44.
En bok för alla, som ansvarar för bland
annat produktionen av boken, främjar
kvalitetslitteratur och stöttar läsandet i
läsovana grupper. Förlaget har en lång
tradition av att arbeta med gåvoböcker och
förlagschefen Eja Embretsson tycker att det
är fantastiskt att få vara med i projektet.
– Vi vill nå barn som annars kanske inte
läser böcker, bland annat genom att göra
böckerna tillgängliga på oväntade ställen. Vi
hoppas att fler barn och deras vuxna ska upptäcka poesins fantastiska värld. När poeten
Daniel Boyacioglu gick i lågstadiet fick han
Barnens versbok, som han senare har sagt
förändrade hans liv. Och nu ingår hans dikt
”Ordbanken” i boken En bro av poesi.

LÄSVANA GER SPRÅKUTVECKLING
Tipset till föräldrarna är att skapa en vana
genom att ordna en mysig stund, läsa en dikt
och samtala om den. Idén att boken ska locka
till gemensam läsning och samtal är grundad
på forskning som visar hur viktigt det är med
högläsning och samtal.
– För att inspirera till samtal om dikterna
med barnet har vi inkluderat frågor i
boken. Dikterna illustreras av en rad kända
illustratörer som skapar bilder för just den
här åldersgruppen. Bilderna kan både locka
till läsning och hjälpa till att förstå dikten,
säger Anna Nordlund.
Tack vare Skolverkets distribution blir
böckerna tillgängliga för barnens lärare.
Ann Boglind och Anna Nordlund tar fram
informationsmaterial med undervisnings
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Jubileumsbok om
en pärla i Gamla stan

AKADEMIENS HISTORIA
UR EN NY VINKEL

BÖRSENS HISTORIA
FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Sedan 1914 disponerar Svenska Akademien
Börshusets övervåning, tack vare Magna
Sunnerdahl, en av tidens stora donatorer. Hon
var beredd att köpa Börshuset åt Akademien.
Stockholms stad ville inte sälja, men efter
förhandlingar donerade Magna Sunnerdahl en
halv miljon kronor och Akademien fick evig
nyttjanderätt.
– I boken får man läsa om Akademiens
historia ur en annan vinkel än den vanliga:
det spännande kulturlivet. Den berättar om
en mängd olika händelser från husets historia
– författaraftnar, musikkvällar, bildandet
av Svenska PEN, diskussionerna kring
Finlandsfrågan, utvecklingen av Nobelprisets
tillkännagivande.

– Det är också första gången som Stockholms
börsen får hela sin historia i Gamla stan
berättad, säger Fredric Bedoire. I dag är
börshallen anpassad till Nobelprismuseet som
huserar där i väntan på nya lokaler.
”Vi kan glädja oss åt att inte bara de
glittrande interiörerna finns kvar i Börshuset
utan i lika hög grad 1700-talets välvda
börshall som är unik sett i ett europeiskt
perspektiv”, understryker han i sin bok.
Börshuset. Från rådhus till hemvist för
Svenska Akademien är en rikt illustrerad
bok med vackra arkitektritningar, historiska
bilder samt ett stort antal nytagna bilder av
den framstående arkitekturfotografen Åke
E:son Lindman. Boken är formgiven av Carl
Åkesson. Den distribueras av Bokförlaget
Langenskiöld och utkommer våren 2021.

År 2021 är det hundra år sedan Svenska Akademien flyttade in i Börshuset
vid Stortorget i Stockholm. I den vackra gustavianska Börssalen instiftade 1786
Gustaf III Akademien, som sedan dess varje år hållit sina högtidssammankomster där.
Med anledning av 100-årsjubileet ger Akademien ut boken Börshuset. Från rådhus
till hemvist för Svenska Akademien, skriven av Fredric Bedoire, hedersledamot
i Kungl. Akademien för de fria konsterna och professor em. i arkitekturhistoria vid
Kungl. Konsthögskolan. Arbetet med boken har pågått under en stor del av 2020.
Börshusets rika historia, dess arkitektur,
tillkomst, invånare och verksamheter tecknas
genom århundraden. Boken tar sin början i det
medeltida rådhus som stod på platsen tidigare,
innan Stockholms borgerskap lät arkitekten
Erik Palmstedt skapa detta framstående byggnadsverk under en guldålder för svensk kultur.

mest grandiosa fester rum här, inte minst
kungabaler, och tonerna från Bellman,
Berwald, Taube, Lars-Erik Larsson och Gösta
Nystroem har lagrats i väggarna, för att inte
tala om alla vittra akademiledamöters och
nobelpristagares tal som ljudit i huset under
de senaste hundra åren. Även prosaiska
verksamheter som arbetarföreningar,
stadsfullmäktige, till och med vid ett par
tillfällen postsortering, har inrymts i den stora
salen, innan Svenska Akademien lät kulturen
åter få sin hemvist här, säger Fredric Bedoire.
– Det är ett mycket vackert, glatt och
vänligt hus som står vid Stortorget och det
har varit roligt att skriva om det, tillägger han.

BÖRSSALEN – STOCKHOLMS
STORA FESTLOKAL
Som börshus har byggnaden internationell
betydelse med sin bevarade välvda börshall,
men det är den magnifika festsalen som
i århundraden har tjusat sina besökare.
Under 1700- och 1800-talen ägde stadens
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Om boken
Titel: Börshuset. Från rådhus till hemvist för
Svenska Akademien
Författare: Fredric Bedoire
Fotograf: Åke E:son Lindman
Formgivare: Carl Åkesson
Utgivare: Svenska Akademien
Distribution: Bokförlaget Langenskiöld
Utkommer våren 2021
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Litteraturbanken
och bokcirklar.se

Litteraturbanken erbjuder svenska klassiker – och en hel del annat – fritt till alla
intresserade. Allt fler verk tillgängliggörs. Våren 2021 finns 6 000 litterära verk på
webbplatsen litteraturbanken.se, och man kan hämta över 1 000 av dem till sin läsplatta
eller mobiltelefon.
Förutom tusentals skönlitterära verk erbjuder
Litteraturbanken också introduktioner, utställningar och andra vägar in i kulturarvet. I en
avdelning som skapades 2019 och byggdes ut
rejält under 2020 kan man lyssna på litteratur,
inläst av författaren själv eller av skådespelare
och andra.
Under 2020–2022 finansierar Riksbankens
Jubileumsfond ett särskilt projekt som går ut
på att digitalisera hela 1800-talets svenska
skönlitteratur, bortåt 10 000 böcker.
Med hjälp av ett extra stöd från Akademien
har Litteraturbanken 2020 vidareutvecklat
sajten bokcirklar.se, en mötesplats där alla som
vill kan starta bokcirklar och diskutera litteratur helt oberoende av var man befinner sig
geografiskt. Man väljer själv om man vill skaffa
böckerna på traditionellt sätt eller om man vill
välja bland Litteraturbankens alla böcker.
Akademien initierade Litteraturbanken i
början av seklet och har varit dess huvud
sponsor. Litteraturbanken öppnar ständigt nya

vägar till vårt förflutna och möjligheter att
närma sig det litterära kulturarvet. Digitali
seringen av äldre och nyare svensk litteratur
är en demokratifråga. Alla ska ha möjlighet att
ta del av kulturarvet och vår historia. Forskare
ska kunna studera vår historia på nya sätt,
intresserade läsare ska kunna leta sig fram till
sina favoriter eller till nya bekantskaper.
Litteraturbanken Skola är en kostnadsfri
resurs för lärare i grundskola och gymnasium.
Den innehåller pedagogiska ingångar, förslag
till uppgifter och annat material som är till
hjälp i undervisningen. Litteraturbanken
Skola har funnits ett antal år men har under
2020 fått en radikalt ny utformning.
När Litteraturbanken började sin verksamhet undrade många vad man ska ha digitala
böcker till. Den frågan hörs inte längre. Under
pandemins år har behovet av digitala böcker
och plattformar för att diskutera böcker, även
om man inte kan träffas fysiskt, blivit större
än någonsin.
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I början av 2019 hade webb
platsen bokcirklar.se kommit
till ett vägskäl: nedläggning
eller nybyggnad? Tack vare
ett bidrag från Svenska
Akademien kunde en mycket
viktig icke-kommersiell sajt för
bokdiskussioner räddas.

Thérèse Hagedorn-Oskarsson och Cai Alfredson

Ambitionen har varit att skapa en lättfattlig
hemsida med inspirerande och intressant
innehåll – det ska vara lätt att starta eller gå
med i en bokcirkel!
Redaktörerna Thérèse Hagedorn-
Oskarsson och Cai Alfredson har utökat
sajten med läs- och cirkeltips. Åza Sjöstam,
bibliotekarie på Vindelns bibliotek, berättar
om hur man lyckas med sin cirkel och
bokcirkelnestorn Immi Lundin har satt
ihop tre ”bokcirkelpaket” med material från

Litteraturbanken – man kan välja mellan
romaner, dikter och noveller med tillhörande
diskussionsfrågor, allt helt utan kostnad,
förstås.
– När vi påbörjade vår ansökan hade vi
ingen aning om hur pandemin skulle påverka
samhället men vi är i dag väldigt glada för
att bokcirklar.se levt vidare. Sajten har fått
mer än 2 000 nya användare och antalet
bokcirklar har ökat med 50 procent, säger
redaktörerna.

B

okcirklarna kan vara offentliga för alla
intresserade eller privata för mindre
grupper, och de kan vara tillfälliga
och inriktade på en enda bok eller mer
permanenta och med teman. Några exempel
på öppna bokcirklar med teman är:
• Boktokarna – diskuterar gamla och nya
böcker, mest skönlitteratur
• Klassikercirkel online
• English Books!
• Barnboksvänner
• Vittervett
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Modellen byggdes upp under det första
året, och under de tre följande pågick
implementering och fortsatt utvecklings
arbete i tre faser: fas 1 med labbskolor, där
utvecklingsarbetet ägde rum i nära anslutning
till klassrumspraktiken, och fas 2 med test
skolor, där modellen prövades. I fas 3 valdes
tre modellskolor ut som under 2019–2020
implementerade modellen i dess helhet.
Varje nytt år har byggt på erfarenheter från
föregående år. Forskarna har varit närvarande
i klassrummen under två läsår för att fånga
upp såväl generella som specifika utmaningar
i arbetet.

Intensivsvenska

– utvärdering 2020
Svenska Akademien har varit huvudman för utvecklingsprojektet
”Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever”, som under
2020 har avslutats och utvärderats. Utvärderingen visar på goda resultat.
Utvecklingsprojektet har sin upprinnelse i
flyktingvågen 2015–2016 då många ungdomar
i högstadie- och gymnasieåldern från länder
som Afghanistan, Eritrea, Syrien, Irak och
Somalia sökte uppehållstillstånd i Sverige. De
behövde lära sig svenska snabbt, för att kunna
komma in på gymnasieprogram och yrkesutbildningar eller för att komma ut i yrkeslivet.
Språket är nyckeln till integration. Målet
för projektet har därför varit att utveckla en
modell för effektiv undervisning i svenska och
övriga skolämnen. Modellen ska också leda
fram till utbildning med hög kvalitet, ökad
måluppfyllelse och bättre förutsättningar för
likvärdighet.
Utbildningsmodellen, ”Intensivsvenska”,
är flexibel och ska anpassas till den aktuella
skolan och de organisatoriska och pedagogiska
omständigheterna som finns där. Utmaningen
för skolorna är att få till sina arbetsprocesser
och enas om preciserade mål för eleverna. För
att arbetet ska bli effektivt har organisationen
på den aktuella skolan stor betydelse, vilket

betyder att rektor, förstelärare och arbetslags
ledare har nyckelroller. Vidare har ämnes
överskridande satsningar en viktig funktion,
alltså satsningar som involverar lärare i alla
ämnen. Exempel på sådana satsningar är
elevernas utveckling av ordförråd och deras
studiemedvetenhet, viktiga faktorer för
elevernas språkutveckling i svenska och deras
lärande i skolans alla ämnen.
Helena Bani-Shoraka, som arbetar på Tolkoch översättarinstitutet vid Institutionen för
svenska och flerspråkighet vid Stockholms
universitet, har under 2016–2020 varit
biträdande projektledare för ”Intensivsvenska”.
– Det stora trycket 2015–2016 visade på
stora förbättringsmöjligheter i utbildningssystemet. Vi forskare har under projekttiden
arbetat tillsammans med lärare och elever för
att förstå vilka problemen är för nyanlända
som går på språkintroduktion och som ska bli
behöriga för gymnasiet. Det är många aktörer
inblandade och det finns många flaskhalsar
som det tagit tid för oss att identifiera.
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studiemedvetenhet. Utvärderingen 2020 visar
att dessa satsningar har varit framgångsrika.
Ämnet svenska som andraspråk är centralt
för de nyanländas språkutveckling, men
svenskan måste också knytas till varje enskilt
ämne så att alla lärare engageras. För att
tillgodogöra sig läromedel och undervisning
på gymnasienivå krävs att man förstår
mellan 10 000 och 15 000 ord. Det är en
stor utmaning för en nyanländ, särskilt för
den som kommer till Sverige med bristfällig
grundläggande läs- och skrivförmåga.
Ordläxor behövs, men man behöver också
träna sin förmåga att avkoda svenska i tal och

– Vårt projekt är unikt i det avseendet att vi har tagit ett pedagogiskt och
organisatoriskt helhetsgrepp. Intensivsvenskamodellen kräver att alla, både
lärare och rektorer, är med på banan. På flera skolor har även studie- och
yrkesvägledare, speciallärare, bibliotekarier och studiehandledare deltagit
i arbetet.
Modellen fyller ett tomrum, och den
struktur som den ger åt undervisningen är
i sig en framgångsfaktor, betonar Helena
Bani-Shoraka. Modellen implementeras med
detaljerade ämnesplaneringar, som är stommen
i projektet. Eftersom programstruktur och
examensmål för språkintroduktion saknas
i det svenska skolsystemet fyller ämnes
planeringarna en central roll. De strukturerar,
sorterar och konkretiserar det innehåll och
de kunskapskrav som finns i kursplanerna.
Forskarna och lärarna i projektet har tagit fram
ämnesplaneringar för 13 ämnen.
– Med ämnesplaneringarna blir det struktur
och systematik i undervisningen och det blir
synligt för både lärare och elever vad man ska
lära sig.
Samarbete mellan lärarna är av avgörande
betydelse för att modellen ska bli framgångs
rik, speciellt för de ämnesöverskridande
särskilda satsningarna på ordförråd och

60 %

skrift eftersom det kan finnas stora skillnader
mellan modersmålets och svenskans ljudoch skriftsystem. ”Intensivsvenska” har satsat
på att vidga uttalsundervisningen till att
inkludera även dessa moment.
– Uttalsundervisning leder ofta tankarna till
traditionell artikulationsträning. I den vidgade
undervisningen – litterariseringen – anknyter
vi också direkt till grundläggande läsfärdighet
och läsutveckling, säger Helena Bani-Shoraka.
Arbetet med ”Intensivsvenska” har mött
stort intresse från skolor och kommuner över
hela landet. Nu när detta projekt är avslutat
går arbetet in i en ny fas där man utforskar
nya former för samverkan med såväl gamla
som nya skolor. Bland annat genomförs ett
fokuserat litterariseringsprojekt på två av de
gamla skolorna, och ett projekt inriktat mot
skolutveckling på två skolor i Helsingborg.
En utförlig rapport finns på projektets
hemsida, intensivsvenska.se.

Över 60 % förstår bättre vad som sägs när någon
pratar sedan de började arbeta med veckans ord.
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Svenska Akademiens ledamöter
Stol nr 1: Eric M. Runesson, justitieråd, f. 1960 (invald 2018).

Stol nr 10: Peter Englund, historiker och författare, f. 1957 (invald 2002).

Stol nr 2: Bo Ralph, språkforskare, f. 1945 (invald 1999).

Stol nr 11: Mats Malm, litteraturforskare och översättare, f. 1964 (invald 2018), ständig sekreterare.

Stol nr 3: Sture Allén, språkforskare, f. 1928 (invald 1980).

Stol nr 12: Per Wästberg, författare, f. 1933 (invald 1997).

Stol nr 4: Anders Olsson, författare och litteraturforskare, f. 1949 (invald 2008).

Stol nr 13: Anne Swärd, författare, f. 1969 (invald 2019).

Stol nr 5: Ingrid Carlberg, författare och journalist, f. 1961 (invald 2020).

Stol nr 14: Steve Sem-Sandberg, författare, f. 1958 (invald 2020).

Stol nr 6: Tomas Riad, språkforskare, f. 1959 (invald 2011).

Stol nr 15: Jila Mossaed, poet, f. 1948 (invald 2018).

Stol nr 7: Åsa Wikforss, filosof, f. 1961 (invald 2019).

Stol nr 16: Kjell Espmark, författare och litteraturforskare, f. 1930 (invald 1981).

Stol nr 8: Jesper Svenbro, antikforskare och poet, f. 1944 (invald 2006).

Stol nr 17: Horace Engdahl, författare och litteraturforskare, f. 1948 (invald 1997).

Stol nr 9: Ellen Mattson, författare, f. 1962 (invald 2019).

Stol nr 18: Tua Forsström, poet och författare, f. 1947 (invald 2019).
Kristina Lugn, stol nr 14, poet och dramatiker, f. 1948, d. 2020 (invald 2006).
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Svenska Akademiens organisation
LEDAMÖTERNA, ”DE ADERTON”

STÄNDIGE
SEKRETERAREN

KANSLI
Kansliansvarig

SEKRETARIAT
Arkivföreståndare/projektledare
Assistent till ständige sekreteraren
Redaktör/handläggare
Redaktör
IT-ansvarig
Intendent

RÄNTMÄSTARE

ORDBOKSREDAKTION
Redaktionschef

NOBELBIBLIOTEK
Bibliotekarier (2)
Biblioteksassistent
Litteraturhandläggare

Huvudredaktör
Biträdande huvudredaktör
Redaktörer (7)
Biträdande redaktörer (10)
IT-ansvarig
Språkteknolog

Vid Stortorget i Gamla Stan i Stockholm ligger Börshuset, som uppfördes på
1770-talet. Härifrån har Svenska Akademien drivit sitt dagliga arbete sedan 1921.
Ständige sekreteraren ansvarar för Svenska Akademiens förvaltning enligt de
riktlinjer och instruktioner som Akademiens ledamöter gemensamt beslutar om.
Akademiens kansli består av ett sekretariat och ett bibliotek, Nobelbiblioteket,
med sammanlagt 12 personer anställda på hel- och deltid. En kansliansvarig
har det övergripande ansvaret för kansliets verksamheter, stödfunktioner och
personalfrågor. En räntmästare, som ingår i Akademiens förvaltningsutskott,
ansvarar för den ekonomiska förvaltningen.
I organisationen ingår också ordboksredaktionen i Lund,
med sammanlagt 22 personer.
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Utdelade priser
och stipendier 2020

Ida Bäckmans stipendium, instiftat 1953,
utgår ur Stiftelsen Ida Bäckmans stipendiefond till Gustaf Frödings och Selma Lagerlöfs
minne. Prissumma: 90 000 kronor. Mottagare:
Lotta Lundberg.
Karin Gierows pris, instiftat 1976, utgår
ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows
fond. Prissumma: 80 000 kronor x 2.
Mottagare: Wilhelm Agrell och Pia Ingström.
Svenska Akademiens pris för framstående
förtjänster inom svensk språkforskning
och språkvård, instiftat 1953. Prissumma:
80 000 kronor. Mottagare: Elisabet Engdahl.

Katarina von Bredow

Stipendium ur Gerard Bonniers
donationsfond, instiftat 1992. Prissumma:
75 000 kronor x 2. Mottagare: Maria Broberg
och Emma Holm.

Signe Ekblad-Eldhs pris, utdelas sedan
1962, utgår ur Stiftelsen Signe Ekblad-Eldhs
testamentsfond. Prissumma: 140 000 kronor.
Mottagare: Stewe Claeson.

Beskowska resestipendiet, utdelas sedan
1883, utgår ur Stiftelsen Bernhard och Malin
von Beskows fond. Prissumma: 70 000 kronor.
Mottagare: Josefin Holmström.

Axel Hirschs pris, utdelas sedan 1969, utgår
ur Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond.
Prissumma: 125 000 kronor x 2. Mottagare:
Ingrid Carlberg och Nils Uddenberg.
Kungliga priset, instiftades 1835 av Karl
XIV Johan och anvisas av kungen. Prissumma:
100 000 kronor. Mottagare: Benny Andersson.
Svenska Akademiens Bernadottestipendium, instiftat 2016. Prissumma: 120 000
kronor samt två veckors vistelse i Hvita villan
på Öland. Mottagare: Malin Nauwerck.

Doblougska priset, utdelas sedan 1951,
utgår ur Stiftelsen Doblougska fonden.
Prissumma: 200 000 kronor x 4. Mottagare:
Lars Andersson, Peter Handberg, Nils Christian
Moe-Repstad och Carl Frode Tiller.
Kellgrenpriset, instiftat 1979, utgår ur
Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows
fond. Prissumma: 200 000 kronor. Mottagare:
Gunnar Broberg.

Svenska Akademiens nordiska pris, instiftat 1986, utgår ur Stiftelsen Karin och Karl
Ragnar Gierows fond. Prissumma: 400 000
kronor. Mottagare: Rosa Liksom.

Margit Påhlsons pris, instiftat 1981, utgår
ur Stiftelsen Margit Påhlsons testamentsfond.
Prissumma: 200 000 kronor. Mottagare: Olle
Engstrand.

Gerard Bonniers pris, instiftat 1988. Pris
summa: 300 000 kronor. Mottagare: Carola
Hansson.

Gun och Olof Engqvists stipendium,
utdelas sedan 1977, utgår ur Stiftelsen DalénEngqvists fond. Prissumma: 175 000 kronor.
Mottagare: Henrik Berggren.

Bellmanpriset, instiftat 1920. Utgår ur
Stiftelsen Emma och Anders Zorns donationsfond. Prissumma: 250 000 kronor. Mottagare:
Eva Runefelt.
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Ilona Kohrtz’ stipendium, utdelas sedan
1965, utgår ur Stiftelsen Ilona Kohrtz’
testamentsfond. Prissumma: 35 000 kronor
årligen under två år, totalt 70 000 kronor.
Mottagare: Karin Smirnoff.

Anslag ur Fonden för forskning i modern
svenska och för svensk språkvård, utgår
ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern
svenska och för svensk språkvård. P
 rissumma:
Totalt 120 000 kronor. Mottagare: Lena
Palicki och Anders Svensson.
Schullströmska priset för barn- och
ungdomslitteratur, utgår ur Stiftelsen
Schullströmska Minnesfonden och delas ut
sedan 2002. Prissumma: 110 000 kronor.
Mottagare: Katarina von Bredow.
Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium, utdelas sedan 2007, utgår ur Stiftelsen Eric och
Ingrid Lilliehööks fond. Prissumma: 100 000
kronor. Mottagare: Lena Biörnstad Wranne.
Schückska priset, utdelas sedan 1960.
Prissumma: 100 000 kronor. Mottagare:
Håkan Möller.

Eva Runefelt
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Carl Åkermarks stipendium, utdelas sedan
1985, utgår ur Stiftelsen Carl Åkermarks
testamentsfond. Prissumma: 50 000 kronor x
7. Mottagare: Malin Berg, Agneta Ehrensvärd,
Maia Hansson Bergqvist, Nina Jeppsson,
Marall Nasiri, Peshang Rad och Oskar
Thunberg.

Svenska Akademiens svensklärarpris,
instiftades 1987. Prissumma: 50 000 kronor
till varje pristagare samt 30 000 kronor till
de skolor där pristagarna arbetar. Mottagare:
Öyvinn Björkas, Katarina Lycken Rüter, Anna
Månsson Nylund och Annika Sjödahl.
Svenska Akademiens gustavianska
stipendium, instiftat 1982. Prissumma:
50 000 kronor. Mottagare: Rebecka
Lennartsson.

Svenska Akademiens belöningar ur
egna medel, utdelas för insatser av olika slag
inom Akademiens verksamhetsområden. Pris
summa 2020: 50 000 kronor x 5. Mottagare:
Ann-Luise Bertell, Per Hagman, Sven Olov
Karlsson, Aino Trosell och David Zimmerman.

Svenska Akademiens svensklärarpris samt Svenska Akademiens bibliotekariepris delades ut till pristagarna
Annika Sjödahl, Åsa Norlund, Öyvinn Björkas, Katarina Lycken Rüter och Anna Månsson Nylund

Birger Schöldströms pris, utdelas sedan
1966, utgår ur Stiftelsen Skriftställaren Birger
Schöldströms fond. Prissumma: 65 000
kronor. Mottagare: Martin Kylhammar.

Ole och Ann-Marie Söderströms pris, utdelas sedan 2011, utgår ur Stiftelsen Ole och
Ann-Marie Söderströms fond. Prissumma:
45 000 kronor. Mottagare: Jerker Virdborg.

Svenska Akademiens bibliotekariepris,
instiftat 2005. Prissumma: 50 000 kronor till
pristagaren och 30 000 kronor till dennas
arbetsplats. Mottagare: Åsa Norlund.

Stipendium Karin och Karl Ragnar
Gierows donationsfond, instiftat 1980,
utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar
Gierows fond. Prissumma: 40 000 kronor.
Mottagare: Björn Sundberg.

Amundsen Bergström, Tatjana Brandt, Anna
Jungstrand, Anders Lindström, Richard Pleijel
och Claes Wahlin.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris, instiftat 1985. Prissumma: 60 000
kronor x 2. Mottagare: Hedwig M. Binder
och Bengt Eriksson.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond, instiftat 1981, utgår ur Stiftelsen Lena
Vendelfelts Minnesfond. Prissumma: 60 000
kronor. Mottagare: Henrika Ringbom.

Blomska stipendiet, utdelas sedan 1947.
Prissumma: 50 000 kronor. Mottagare:
Staffan Fridell.

Kallebergerstipendiet, utdelas sedan 1977,
utgår ur Stiftelsen Kallebergerfonden, Tekla
Hanssons och Gösta Ronnströms donation.
Prissumma: 60 000 kronor. Mottagare: Börje
Lindström.
Svenska Akademiens tolkningspris,
instiftat 1965. Prissumma: 60 000 kronor.
Mottagare: Katia de Marco.
Svenska Akademiens översättarpris,
instiftat 1953. Prissumma: 60 000 kronor.
Mottagare: Ulla Ekblad-Forsgren.
Forskarstipendium ur Stina och Erik
Lundbergs Stiftelse. Utdelas för att främja
vetenskaplig forskning, främst inom musik-,
teater- och litteraturhistoria. Prissumma:
60 000 kronor x 6. Mottagare: Matilda
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D

et går en tid.
Och sedan gör det ont igen.
Jag värker.

Men i en paus
sjunker tystnad
emot glömska.
Nästan som en förälskelse.
Och jag får ta en sista
promenad med mig.
Hemmavid.
Jag ska äntligen få gå i barndom.
Jag ska äntligen få gå.
Jag ska äntligen gå över.

Kristina Lugn
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Ny vd för
Akademiinvest AB
Catrin Abrahamsson Pohjanen är ny vd för Akademiivest
AB, som för Svenska Akademiens räkning förvaltar en
fondförmögenhet värd 1,9 miljarder kronor. Aktieutdelningen
blev 2020 lägre än vanligt till följd av pandemin, men värdet
på kapitalet bestod.

Förvaltade stiftelser
Stiftelsen Axel Hirschs testamentsfond
Stiftelsen Bernhard och Malin von
Beskows fond
Stiftelsen Carl Åkermarks testamentsfond
Stiftelsen C.B. Zibets fond
Stiftelsen Dalén-Engqvists fond
Stiftelsen Doblougska fonden

Catrin Abrahamsson Pohjanen, som tillträdde
sitt uppdrag under sommaren 2020, har
arbetat med kapitalförvaltning sedan mitten
av 80-talet. Större delen av tiden har hon
varit på Fjärde AP-fonden.
– Jag har bred erfarenhet av förvaltning,
men under de senaste tjugo åren har jag
framför allt arbetat med tillgångsallokering.
Jag har alltså gjort bedömningar av vilka typer
av tillgångar och på vilka marknader som
investeringarna bör göras.
AP-fonderna gör i likhet med Svenska
Akademien långsiktiga investeringar. Men
medan Fjärde AP-fonden främst fokuserar på
tillväxt över tid, fokuserar Svenska Akademien
framför allt på utdelning från aktier, ränte
intäkter och intäkter från utfärdade optioner.
– Målet med förvaltningen är att med en
begränsad risk uppnå en hög direktavkastning
samt att säkerställa värdet på det förvaltade
kapitalet på lång sikt, säger Catrin
Abrahamsson Pohjanen.
Akademiinvest AB är samägt av Svenska
Akademien, Uppsala Akademiförvaltning
och Vitterhetsakademien. Arbetet innebär
en löpande analys av den ekonomiska och
politiska utvecklingen i Sverige och globalt
samt av tillgångsmarknaderna. Beslut fattas
kontinuerligt om eventuella förändringar i
svensk aktieportfölj och placering av övriga
tillgångar.
– Vi träffar Svenska Akademiens förvaltningsutskott regelbundet och redogör för vårt
resultat och hur vi ser på utvecklingen. Vi har
också en regelbunden kontakt med Svenska
Akademiens räntmästare, bland annat för att

överföra medel som ska användas i de verksamheter som Svenska Akademien stöder.
Catrin Abrahamsson Pohjanen säger att
en klok filosofi avspeglas i stiftelselagen – att
realisationsvinster inte är utdelningsbara.
– Det bidrar till ett fokus på långsiktighet
och den förväntade avkastningen över tid. Vi
som förvaltare kan i betydande omfattning
bortse från den kortsiktiga utvecklingen av
börskurserna och fokusera på bra långsiktiga
företagsval samt fördela resurserna mellan
tillgångar och marknader utifrån förväntad
avkastning över tid.
Covid-19 påverkade den globala ekonomin
under fjolåret. Betydande och snabba kursfall
på aktiemarknaderna samt en bristande likviditet när det gäller företagsobligationerna var
en utmaning, som Akademiinvest AB dock
hanterade väl, säger Catrin Abrahamsson
Pohjanen.
– Med pandemin följde restriktioner
för företagen att ge utdelningar. Finans
inspektionen beslutade att bankerna inte fick
ge utdelningar under 2020 och Tillväxtverket
beslutade att stoppa permitteringsstöd till
företag som gav utdelningar.
Detta fick till följd att flertalet av de
företag som Akademiinvest AB äger aktier i
inte delade ut under året.
– Företagens utdelningar, och därmed de
utdelningsbara medlen, är en förutsättning
för våra uppdragsgivare att finansiera stipendier och forskningsverksamhet, säger Catrin
Abrahamsson Pohjanen och ser fram emot
2021 med tillförsikt.
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Stiftelsen Emma och Anders Zorns
donationsfond
Stiftelsen Eric och Ingrid Lilliehööks fond
Stiftelsen Fonden för forskning i modern
svenska och för svensk språkvård
Stiftelsen Fonden för Svenska Akademiens
internationella förbindelser
Stiftelsen Ida Bäckmans stipendiefond
till Gustaf Frödings och Selma Lagerlöfs
minne
Stiftelsen Ilona Kohrtz’ testamentsfond
Stiftelsen Kallebergerfonden, Tekla
Hanssons och Gösta Ronnströms donation

Stiftelsen Karin och Arthur Elgstrands
donationsfond
Stiftelsen Karin och Karl Ragnar
Gierows fond
Stiftelsen Lena Vendelfelts Minnesfond
Stiftelsen Lydia och Herman Erikssons
fond för stipendium till ung lovande
lyriker eller författare
Stiftelsen Margit Påhlsons testamentsfond
Stiftelsen Ole och Ann-Marie
Söderströms fond
Stiftelsen Schullströmska Minnesfonden
Stiftelsen Signe Ekblad-Eldhs
testamentsfond
Stiftelsen Skriftställaren Birger
Schöldströms fond
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Värdepappersportfölj

Svenska Akademiens förmögenhet utvecklades positivt till följd av en hög aktieandel och
en positiv utveckling på aktiemarknaden under året i sin helhet. Det förvaltade kapitalet,
1 924,1 mkr kronor vid 2020 års utgång, innebar en ökning med 3,3 % relativt föregående år.

Allmänt om kapitalförvaltningen

Utsikter och överväganden inför kommande verksamhetsår

Förvaltningen av värdepappersportföljen sker i Akademiinvest AB. Företaget är delägt
av Svenska Akademien och dess uppdrag är att förvalta ägarnas tillgångar i syfte att med
begränsad risk uppnå en hög direktavkastning och en real värdesäkring av det förvaltade
kapitalet.
Förvaltningen styrs genom en placeringspolicy, fastställd av Svenska Akademien. Denna
innehåller etiska och placeringsrelaterade riktlinjer för förvaltningen samt klargör vilka
tillgångar Svenska Akademiens kapital kan placeras i. Placeringspolicyn anger även ramar
och risklimiter för de olika investeringarna. I förvaltningen beaktas OECD:s riktlinjer för
multinationella bolag och principerna i FN:s Global Compact. Förvaltningen beaktar också de
internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Bedömningar av företag grundas
på officiella granskningar, t.ex. de som görs av AP-fondernas Etikråd.
Svenska Akademiens egna medel utgjorde 93,7 % av den totala värdepappersportföljen och de
anknutna stiftelsernas andel uppgick till 6,3 % vid årets utgång.

Allokering

Den pågående pandemin kan förväntas ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen
på världens finansiella marknader. Vaccinationerna mot covid-19 har påbörjats och är en
omfattande och komplicerad verksamhet som kommer att pågå under lång tid. Hur effektivt
vaccinationerna kan genomföras och hur framgångsrikt viruset kan bekämpas kommer att
få stor betydelse för den globala ekonomiska utvecklingen 2021 och därmed även för det
finansiella resultatet i Svenska Akademiens värdepappersportfölj.

Fördelning av tillgångar december 2020
Diagram 1

Utländska
räntebärande
2,8 %

Aktieandelen i Akademiens portfölj tillåts variera mellan 40 och 70 %. Resterande kapital är
placerat i räntebärande tillgångar. Vid årets slut var marknadsvärdet på värdepappersportföljen
1 924,1 mkr, varav svenska aktier utgjorde 63,6 %, utländska aktier 6,7 % och räntebärande
tillgångar 29,7 %.

Likviditet
1,3 %

Svenska
räntebärande
25,6 %

Svenska aktier
63,6 %

Diagram 1

Förvaltningsresultat i ett längre perspektiv

Ur ett längre perspektiv har den genomsnittliga årliga avkastningen på kapitalplaceringarna
med bred marginal överträffat målet om en real värdesäkring av kapitalet.

Utländska aktier
6,7 %

Nettoresultatet, som framför allt utgörs av erhållna aktieutdelningar och ränteintäkter belastade
med de direkta förvaltningskostnaderna, har ökat från 24,7 mkr 1999 till 60,6 mkr vid utgången
av 2020. De senaste årens extremt låga ränteläge har medfört en fallande avkastning på
obligationsportföljen, vilket i huvudsak kunnat kompenseras genom stigande aktieutdelningar.
Diagram 2, Diagram 3

Förvaltningsresultat 2020

Marknadsutvecklingen var utmanande för förvaltningen under 2020. Aktiemarknaden
påverkades inledningsvis mycket negativt av det globala utbrottet av covid-19 och medföljande
nedstängningar av länders ekonomier. Ett betydande bortfall av aktieutdelningar i Svenska
Akademiens portfölj kunde dock i hög omfattning kompenseras av realiserade ränteintäkter
på amerikanska nollkupongobligationer samt en god utveckling av optionsnettot under
året. Den totala avkastningen för Akademiens värdepapperstillgångar uppgick till 5,9 %
vid årets slut, nettoresultatet i förhållande till genomsnittligt kapital till 3,2 %. De direkta
förvaltningskostnaderna uppgick till 0,17 %, varav 0,11 % avsåg Akademiinvest AB.
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Totalavkastning uttryckt som index
Diagram 2
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Utdelningsbara medel, nettoresultat för hela värdepappersportföljen
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Årsredovisning 2020
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ORG.NR 262000-1111
RÄKENSKAPSÅRET 2020-01-01–2020-12-31

Förvaltningsberättelse
Svenska Akademien avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december
2020. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Svenska Akademien har under 2020 bestått av Eric M. Runesson, Bo Ralph, Sture Allén,
Anders Olsson, Tomas Riad, Åsa Wikforss, Jesper Svenbro, Ellen Mattson, Peter Englund,
Mats Malm, Per Wästberg, Anne Swärd, Kristina Lugn (avled 9 maj 2020), Jila Mossaed,
Kjell Espmark, Horace Engdahl och Tua Forsström. Den 13 oktober 2020 valdes Ingrid
Carlberg och Steve Sem-Sandberg in i Akademien. De kommer att ta sitt inträde på Svenska
Akademiens högtidsdag, som för 2020 flyttats till den 15 april 2021 p.g.a. coronapandemin.
Förvaltningsutskottet bereder beslut rörande Akademiens ekonomi och dess medelsförvaltning
och har under 2020 bestått av Mats Malm (ordf.), Per Wästberg (t.o.m. 16 september), Horace
Engdahl, Bo Ralph, Eric M. Runesson, Peter Englund (fr.o.m. 17 september) och Åsa Wikforss
(fr.o.m. 17 september) samt räntmästare Carina O Lindqvist (ständigt adjungerad).

mot svenska språket och litteraturen. Bedömningarna av de inkomna ansökningarna, totalt
563 st., gjordes av en grupp experter, med akademiledamoten Ellen Mattson som ordförande,
varav de flesta med erfarenhet från Författarfonden och i samråd med Författarförbundet,
Dramatikerförbundet och Svenska PEN.
Under året har totalt 12 802 tkr (f.å. 11 006 tkr) utdelats ur Akademiens medel, fördelat på
162 st. (f.å. 174 st.) priser, stipendier och anslag. (Det totala beloppet inräknat medel från
stiftelserna Akademien förvaltar uppgår till 17 611 tkr.)
Svenska Akademien har som uppdrag att utse Nobelpristagare i litteratur och är huvudman
för Svenska Akademiens Nobelbibliotek. För detta arbete har ersättning erhållits från Nobel
stiftelsen med 5 300 tkr (f.å. 5 300 tkr).
Svenska Akademien har under året bekostat ovan nämnda språkprojekt (SAOB, SAOL och
SO) samt vidareutvecklingen av webbplatsen svenska.se. En ny utgåva av Svensk ordbok
(SO) kommer att finnas tillgänglig under våren 2021 på svenska.se samt i en ny app för iOS
och Android, vilken ersätter den nuvarande utgåvan av SO som utkom 2009. Intresset för
webbplatsen svenska.se har stadigt ökat under året. Sidan hade 30 % fler besök 2020 jämfört
med 2019. Från starten i september 2017 och fram till och med januari 2021 har svenska.se
haft över 43 miljoner sidvisningar.

Svenska Akademiens säte är i Stockholm.
Akademiens fria appar för SO och SAOL har sedan starten laddats ner över 255 000
respektive 1,6 miljoner gånger.

Allmänt om verksamheten
Svenska Akademien, som instiftades 1786, har enligt sina stadgar som främsta uppgift att
”arbeta på svenska språkets renhet, styrka och höghet, så uti vetenskaper, som särdeles i
anseende till skaldekonsten och vältaligheten”. På senare år har Akademien formulerat detta
”Akademien ska verka för svenska språket och för litteraturen i Sverige och omvärlden”.
Svenska Akademiens språkliga engagemang innefattar bl.a. utgivningen av Svenska Akademiens
ordbok (SAOB), en omfattande historisk ordbok vars redaktion är förlagd till Lund, Svenska
Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO).
Redaktionen för SAOL och SO finns på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs
universitet. Dessutom utdelar Svenska Akademien ett flertal belöningar för insatser inom
svensk språkvetenskap och språkvård.
Svenska Akademien har varit mottagare av intäkterna från rättigheten att utge Post- och
Inrikes Tidningar (PoIT). I december 2019 tecknades ett avtal som innebar att Akademien
den 1 januari 2021 (tillträdesdagen) överlät PoIT tillsammans med samtliga immateriella
rättigheter, rätten att ge ut PoIT och alla andra rättigheter knutna till PoIT:s verksamhet till
Bolagsverket. Överlåtelsen har godkänts av regeringen. Köpeskillingen uppgick till 46 mkr som
erlades på tillträdesdagen. Upplåtelseavgiften som Bolagsverket betalade för 2019 och 2020
uppgick till 8 mkr per år enligt en överenskommelse som tecknades i december 2018.

Främjande av ändamålet och väsentliga händelser under verksamhetsåret
För främjandet av svensk litteratur förvaltar och utdelar Svenska Akademien ett stort antal
priser och stipendier till författare, översättare m.fl. Dessutom stödjer och belönar Svenska
Akademien insatser inom bl.a. litteraturvetenskap, språkforskning, historiskt författarskap,
teaterkonst samt bildningsfrämjande och allmänt kulturell verksamhet.
Under 2020 uppstod en situation till följd av coronaviruset som ändrade förutsättningarna
för kulturen. Svenska Akademien omprioriterade och tillförde därför under våren 2020
medel till en utlysning av 80 arbetsstipendier à 50 000 kr (totalt 4 mkr) för verksamhet inom
Akademiens områden, dvs. främst till författare, kulturskribenter och översättare med inriktning
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Under året har ordboksredaktionen i Lund slutfört sista delen av bokstaven V, liksom
bokstäverna W, X, Y och Z och huvuddelen av Å. Arbetet med Ä är påbörjat och även
den mycket omfattande artikeln ÖVER med sammansättningar, som utgör mer än hälften
av materialet på bokstaven Ö. Planeringen inför revideringen har fortsatt parallellt med
utvecklingen av ett redigeringsprogram. Taggningen av ordbokstexten har fortsatt, bl.a. av
hänvisningarna som nu är klickbara.
Svenska Akademien har under 2020 fortsatt utgivningen av sin klassikerserie och serien kallad
Minnesbiblioteket.
Akademien har även 2020 arrangerat ”Kvällar på Svenska Akademien”, med syfte att erbjuda
besökarna berikande kulturupplevelser. År 2020 blev dock ett annorlunda år där flera av
Akademiens evenemang ställdes om till att bli digitala, eller flyttades fram. Den 18 februari
arrangerades i Börssalen en musikalisk afton kring Kjell Espmarks dikter: skådespelerskan Irene
Lindh reciterade ur Kjell Espmarks diktsamling Kvällens frihet, med musikaliska mellanspel.
Den 23 november anordnades en kväll kring Evert Taubes bok Vallfart till Trubadurien och
Toscana som en digital livesändning från Taubehuset i Göteborg. Medverkande var David
Anthin, Martin Bagge, Mats Malm och Ellen Mattson.
Akademien beviljades för åren 2016–2019 medel (13 mkr) från Marianne och Marcus
Wallenbergs Stiftelse avseende projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever.
Projektet genomfördes i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet vid
Stockholms universitet. Under det första projektåret, läsåret 2016/17, ägnade sig ett femtiotal
yrkesverksamma lärare tillsammans med ett femtontal forskare bl.a. åt att lägga grunden för en
målorienterad, systematiskt upplagd och ämnesinriktad utbildning och språkundervisning för
nyanlända i gymnasieåldern. Under läsåret 2017/18 skedde den första genomförandeperioden
i fem klasser (totalt ca 90 elever, 25 lärare) på två skolor. Med utgångspunkt i kontinuerlig
klassrumsdokumentation och fortsatt utvecklingsarbete inkluderades ytterligare ca 230 elever
från två nya skolor under läsåret 2018/19. Lärarna på dessa skolor testade utbildningsupplägget
som modell för att projektet skulle kunna utvärdera dess genomförbarhet, flexibilitet och
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funktionalitet. Projektet förlängdes med ett läsår, till sista juni 2020, genom nyttjande av
obrukade medel från den ursprungliga budgeten och genom ett tillskott från Akademien.
Under läsåret 2019/20 tillkom flera nya skolor vilka genomfört utbildningsmodellen med
strukturerat stöd från projektet i form av en serie studiedagar för utbildning av lärarna.
Sammanlagt ca 900 elever och 110 lärare var därmed involverade i Intensivsvenskas utbildnings
modell. Projektet avslutades och avrapporterades den 30 juni 2020 och det färdigställda
materialet finns tillgängligt på intensivsvenska.se. Projektmedlemmarna har därtill publicerat
ett antal vetenskapliga artiklar som resultat av projektet och flera nya publikationer förbereds.
Samtidigt lever Intensivsvenska vidare genom ett par nya projekt finansierade av bl.a.
Helsingborgs stad och Stockholms universitet.
Svenska Akademien har under året varit huvudfinansiär av Litteraturbanken, ideell förening.
Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse
av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt på webbplatsen litteratubanken.se för
lustläsare och forskare, lärare och elever, studenter och bibliotek.
Svenska Akademien har att bevaka det s.k. klassikerskyddet enligt lag (se 51 § upphovsrätts
lagen och 6 § upphovsrättsförordningen). För att sköta detta uppdrag driver Akademien sedan
2019 en rättslig process mot de ideella föreningarna Nordfront och Nordiska Motstånds
rörelsen (Patent- och marknadsdomstolen, Stockholms tingsrätt, mål nr PMT 17286-19).
Föreningarna har på sin hemsida införlivat klassiska verk så att risk uppstår för att verken
uppfattas ge legitimitet åt budskap som kan innebära bl.a. hets mot folkgrupp. Akademien
anser att klassikerskyddet därigenom överträds. Akademien yrkar därför att föreningarnas
användning av verken ska förbjudas vid vite. Om ett vite utdöms tillfaller det staten.
Huvudförhandling i tvisten vid Patent- och marknadsdomstolen har satts ut till den 10 – 13 mars
2021. En dom i saken kan förväntas efter cirka fyra veckor. Dock kan domen överklagas till
Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt.
Enligt ett avtal med Stockholms stad tecknat 1914 disponerar Akademien del av Börshuset
mot ett för all framtid erlagt engångsbelopp. Andra ytor disponeras enligt senare ingångna avtal
mot löpande hyresbetalningar. Akademien och staden har under 2020 inlett diskussioner om
förutsättningarna för en långsiktig och ändamålsenlig lösning av hur Börshuset bör nyttjas och
ägas framgent.
Svenska Akademien har under 2020 fortsatt sitt förnyelse- och reformarbete. Kostnaden för
juridiska utredningar och konsultationer har under 2020 uppgått till 1,2 mkr och 0,4 mkr för
kommunikations- och organisationsrådgivning.

Flerårsöversikt (i tkr)
2020

2019

2018

2017

Verksamhetens intäkter

17 562

21 567

27 867

26 382

Verksamhetens resultat

−59 179

−68 353

−69 834

−52 318

Resultat från långfristiga värdepappers
innehav

71 059

121 650

59 059

77 271

Beviljade stipendier och bidrag

12 802

11 006

14 753

12 476

Eget kapital

1 660 911

1 642 193

1 583 126

1 563 959

Eget kapital till marknadsvärde

2 040 776

1 991 737

1 736 561

1 838 344

35

36

36

34

Medeltal anställda
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Placeringspolicy
Svenska Akademien förvaltar sitt kapital tillsammans med de anknutna stiftelsernas kapital
dels genom värdepappersförvaltning som sköts av Akademiinvest AB, dels genom fastighets
ägande huvudsakligen i Magna Fastigheter HB med dotterbolaget Fastighetsbolaget Salviigränd
AB. De anknutna stiftelserna är 22 (f.å. 22) till antalet och har ett sammanlagt eget kapital på
cirka 156 mkr (f.å. 157 mkr).
Enligt tillämpad placeringspolicy ska förmögenheten placeras i tillgångar som ger betryggande
säkerhet och gynnar långsiktig real tillväxt av kapitalet samt en god årlig avkastning. Riskspridning säkerställs genom att reglerna i placeringsföreskrifterna anger begränsningar för olika
typer av placeringar. Placeringsföreskrifterna innehåller t.ex. regler för fördelning mellan ränte
bärande och aktierelaterade placeringar och för storleken av placeringar i enskilt värdepapper.
Sedan 2019 är nivån vad gäller svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument
i värdepappersportföljen maximerad till 70 %. Samma år infördes ett tillägg i placeringsföreskrifterna vad gäller etiska placeringar som innebär att placeringarna ska ske med utgångspunkt
från bl.a. OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de principer som sammanfattas i
FN:s Global Compact. Bedömningarna ska grundas på officiella granskningar, t.ex de som görs
av AP-fondernas Etikråd.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Utvecklingen på de finansiella marknaderna under 2020 blev betydligt bättre än vad som
kunde befaras till följd av det globala utbrottet av covid-19 under årets inledande månader.
De nedstängningar av länders ekonomier som pandemin förde med sig påverkade den
ekonomiska tillväxten och därmed företagens vinster mycket negativt. Ett betydande
bortfall av utdelningar – delvis på grund av en svag vinstutveckling, men även till följd
av begränsningar för bankerna att ge utdelningar – påverkade utvecklingen av Svenska
Akademiens utdelningsbara medel negativt. Detta kunde dock i hög utsträckning kompenseras
av realiserade ränteintäkter på amerikanska nollkupongobligationer samt en stark utveckling av
optionsnettot.
Hur effektivt de pågående vaccinationerna mot covid-19 kan genomföras på global nivå
kommer att få en stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen under 2021. Tillväxt
prognoserna från IMF och OECD är mycket positiva och vaccinationerna tycks ha startat på
ett tillfredsställande sätt i ett globalt perspektiv. Värdepappersportföljens förvaltare bedömer
även att den lätta penningpolitiken i USA och Europa har förutsättningar att bestå under 2021
men ser en risk för att inflationen växlar upp något, framför allt i USA, vilket förmodligen
medför något stigande obligationsräntor under året. Sammantaget är bedömningen att relativt
goda möjligheter finns för en positiv avkastning under 2021.
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Resultaträkning
Belopp i SEK

Balansräkning
Not

2020-01-01–
2020-12-31

2019-01-01–
2019-12-31

Belopp i SEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

Hyresrättigheter

15

600 000

600 000

600 000

600 000

Materiella anläggningstillgångar

16
36 005 207

37 133 089

9 344 934

9 177 529

258 767

431 273

45 608 908

46 741 891

Tillgångar

Verksamhetens intäkter
Nettoomsättning

3

8 669 630

8 790 520

Bidrag

4

6 790 020

9 350 715

Övriga intäkter

5

2 102 289

3 426 213

17 561 939

21 567 448

Summa verksamhetens intäkter

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader

Inventarier, verktyg och installationer

8, 9

Lämnade priser, bidrag, anslag och stipendier

−12 802 215

−11 005 780

6

−36 499 642

−45 591 387

7, 8, 9

−27 438 904

−33 323 241

Summa verksamhetens kostnader

−76 740 761

−89 920 408

Verksamhetens resultat

−59 178 822

−68 352 960

Övriga ändamålskostnader
Administrationskostnader

Investeringar i annans fastighet
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i handelsbolag

17

170 491 104

179 659 097

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

18

80 000

80 000

Andelar i bostadsrätter

19

24 525 742

24 525 742

Andra långfristiga värdepappersinnehav

20

1 391 799 782

1 371 856 190

329 584

208 763

1 587 226 212

1 576 329 792

596 479

658 345

596 479

658 345

313 519

1 121 652

Fordringar hos koncernföretag

4 497 825

4 005 013

Övriga fordringar

1 684 938

1 019 932

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7 998 759

8 447 414

14 495 040

14 594 012

31 995 681

26 450 128

31 995 681

26 450 128

47 087 200

41 702 484

1 680 522 320

1 665 374 167

Uppskjuten skattefordran
Resultat från finansiella poster
Resultat från långfristiga värdepappersinnehav

10

71 058 526

121 650 036

Resultat från andelar i handelsbolag

11

12 612 007

10 558 813

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

12

0

862

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

13

−21 358

0

Förvaltningskostnader

−3 247 800

−2 757 982

Summa resultat från finansiella poster

80 401 375

129 451 729

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

14

21 222 553

61 098 770

−2 380 670

−2 031 617

18 841 883

59 067 153

Varulager
Färdiga varor eller handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank
Årets resultat

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

»
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» Balansräkning, fortsättning

Förändringar i eget kapital

Belopp i SEK

Not

2020-12-31

Bundet eget kapital

2019-12-31

Belopp i SEK

Eget kapital och skulder

Akademikapital

Övriga
donationer

Eget kapital

Fritt eget kapital
Ändamåls
bestämda
medel

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

Bundet eget kapital
Akademikapital
Övriga donationer

285 078 056

283 659 757

41 197 596

41 076 392

326 275 652

324 736 149

Ingående eget kapital
2020-01-01

283 659 757 41 076 392

Omföring resultat föregående år

0

Årets resultat

Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat

Summa eget kapital

14 895 161

1 319 473 707

1 302 561 939

Akademien

1 334 759 480

1 317 457 100

Övriga fonder

1 642 193 249

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2 741 267

2 770 370

Summa avsättningar

2 741 267

2 770 370

Kortfristiga skulder

Utgående eget kapital
2020-12-31

207 146

−207 146

—

285 078 056 41 197 596

15 285 773 1 319 473 707 1 661 035 132

314 826

313 260

H Schücks fond

507 484

588 718

Assarssons donation

15 739 435

15 661 129

Lars Forsbergs donation

24 635 850

24 513 284

Summa ändamålsbestämda
medel

41 197 596

41 076 392

Belopp i SEK

2020-12-31

2019-12-31

1 124 908

1 977 086

Aktuella skatteskulder

1 232 419

2 290 285

Övriga skulder

2 704 303

1 725 813

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9 933 345

11 932 712

Ändamålsbestämda medel

16 745 921

20 410 548

Blomska fonden

80 428

120 081

G Bonniers donation

9 512 836

9 437 486

A Sjöstedts fond

1 471 521

1 554 389

Assarssons donation

2 296 512

2 475 292

23 980

23 421

1 900 496

1 284 492

15 285 773

14 895 161

Milles/Hedberg
Lars Forsbergs donation
Summa ändamålsbestämda
medel
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—

Blomska fonden

Beviljade ej utbetalda bidrag och stipendier

1 665 374 167

−1 418 299

Övriga bundna donationer

2 484 652

1 680 522 320

18 841 883

2019-12-31

1 750 946

Summa eget kapital och skulder

18 537 213

2020-12-31

Leverantörsskulder

Summa kortfristiga skulder

390 612

1 418 299

Belopp i SEK

21

Avsättningar

−85 942

Kapitalisering

15 285 773

1 661 035 132

14 895 161 1 302 561 939 1 642 193 249
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Redovisningsvaluta
Svenska Akademiens redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).
Koncernredovisning
Koncernredovisning har enligt lättnadsregeln i Årsredovisningslagen 7:3 inte upprättats.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar
och skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid
beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla
skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla
avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas
mot framtida skattepliktiga överskott.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivningar på materiella och övriga immateriella anläggningstillgångar kostnadsförs så att
tillgångens anskaffningsvärde skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång
redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Byggnaderna har fördelats på komponenter enligt nedan:

Andra typer av intäkter
Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att Svenska Akademien kommer
att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning
bedöms som säker.
Ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda i Svenska Akademien utgörs av lön, sociala avgifter, betald
semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar till anställda redovisas som
en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut ersättning.

Stomme
Tak
Fasad
Fönster	
Inre ytskikt
VVS, ventilation och värme
El
Bergvärme
Elvärme
Fjärrvärme

100 år
40 år
30 år
30 år
30 år
50 år
40 år
25 år
35 år
25 år

I Svenska Akademien förekommer förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner.
Avsättning
Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare
räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till
belopp eller den tidpunkt då de ska infrias.
Inkomstskatt
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för fastigheterna Atlas 8 och Djurgården 1.
Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har
justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och
kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas
enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.

Övriga avskrivningstider som tillämpas är:
Markanläggningar
Datorer och liknande inventarier
Inventarier, verktyg och installationer
Investeringar i annans fastighet
Konst
Bostadsrätt
Hyresrätt

20 år
3 år
5 år
20 år
avskrives ej
avskrives ej
avskrives ej

Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs
den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
För tillgångar som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en prövning av om återföring
bör göras.
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar inom rörelse
resultatet.
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Finansiella anläggningstillgångar
Svenska Akademiens värdepapper förvaltas i Svenska Akademiens värdepapperskonsortium.
Vid värdering till lägsta värdets princip respektive bedömning av nedskrivningsbehov anses
Svenska Akademiens finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och värderas därför som en post. Redovisningen av avkastningen fördelas på
respektive andelsägare i förhållande till ägarandel per bokslutsdatum.
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att
värdering sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar
och övriga fordringar, kortfristiga placeringar och leverantörsskulder.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från
instrumentet har löpt ut eller överförts och alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten har överförts.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat
sätt upphört.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Svenska Akademien om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från
övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas
för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.
Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Netto
försäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten efter
avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.
Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU) och
inkluderar kostnader som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem
till deras nuvarande plats och skick.

Not 2 Viktiga uppskattningar och bedömningar
För att upprätta redovisningen i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och god redovisningssed krävs att det görs bedömningar och antaganden som påverkar i bokslutet redovisade
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt övrig information. Dessa bedömningar och
antaganden baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga
under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra
antaganden görs eller andra förutsättningar föreligger. Indelningen i funktioner baseras på
Svenska Akademiens ändamål.

Not 3 Nettoomsättning
Belopp i SEK

2020

2019

Intäkter av rättigheter och förlag

8 669 630

8 790 520

Summa Nettoomsättning

8 669 630

8 790 520

Not 4 Bidrag
Belopp i SEK

2020

2019

5 300 000

5 300 000

0

3 650 715

Administrationsbidrag stiftelserna

590 020

0

Bidrag från Stiftelsen Doblougska fonden

900 000

400 000

6 790 020

9 350 715

2020

2019

2 100 189

2 139 413

0

1 286 800

2 100

0

2 102 289

3 426 213

Bidrag från Nobelstiftelsen
Bidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Summa Bidrag

Not 5 Övriga intäkter
Belopp i SEK
Hyresintäkter
Försäljning av konst
Övrig intäkt

Stipendier och bidrag
Utbetalda stipendier och bidrag redovisas över resultaträkningen.

Summa Övriga intäkter

Donationer
Svenska Akademien har som princip att donerade medel avsedda för specifika ändamål
redovisas direkt mot eget kapital.
Kapitalisering
För att inflationsskydda kapitalet har för 2020 uppräkning skett av det ingående kapitalet
motsvarande KPI (0,5 %).
Definition av nyckeltal
Eget kapital till marknadsvärde
Eget kapital summerat med skillnaden mellan bokförda värdet på andra långfristiga värdepapper och marknadsvärde.
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Not 7 Administrationskostnader

Not 6 Övriga ändamålskostnader
Belopp i SEK

2020

2019

Belopp i SEK

2020

2019

16 361 756

19 363 321

Kommunikations- och organisationskostnader

2 885 213

4 434 401

Avskrivningar

1 171 140

1 010 053

Fastighetskostnader

1 715 031

1 706 002

Personalkostnader och utbetalda arvoden

Ordboks- och bokutgivningskostnader
Personalkostnader och utbetalda arvoden

14 588 822

Avskrivningar
Digitalisering och indexering av SAOB
Övriga kostnader
Summa

15 477 110

18 320

18 320

592 783

918 088

7 427 956

7 753 967

Advokatkostnader

1 249 657

3 157 798

22 627 881

24 167 485

Övriga kostnader

4 056 107

3 651 666

27 438 904

33 323 241

2020

2019

Stockholm

16

17

Lund

19

19

Summa Medelantal anställda

35

36

5 338 808

5 108 279

604 070

473 409

Summa Administrationskostnader
Nobelbiblioteks- och prisbedömningskostnader
Personalkostnader och utbetalda arvoden

6 071 389

6 770 216

Lokalkostnad

2 005 000

1 962 000

Kostnad böcker, tidskrifter, databas och datasystem

1 060 305

1 048 832

16 965

16 965

1 434 236

2 236 440

10 587 895

12 034 453

Avskrivningar
Övriga kostnader
Summa

Not 8 Personalkostnader
Medeltal anställda

Fastighetskostnader
Avskrivningar

422 600

393 121

Övriga kostnader

658 562

1 013 853

1 081 162

1 406 974

Summa
Akademisammankomster/Högtidsdagen/
Kvällar på Akademien
Personalkostnader och utbetalda arvoden

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Ledamöter
Visstidsanställda
Ständig sekreterare

1 486 544

1 127 750

Anställda

17 213 734

20 543 920

Summa

24 643 156

27 253 358

79 837

538 261

Övriga kostnader

597 140

2 731 675

Sociala kostnader

7 314 168

9 131 014

Summa

676 977

3 269 936

Pensionskostnader till ständig sekreterare

3 139 919

2 758 258

Pensionskostnader övriga

2 593 115

5 208 901

37 690 358

44 351 531

Övriga personalkostnader

932 761

1 028 102

Totala personalkostnader

38 623 119

45 379 633

Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever
Personalkostnader och utbetalda arvoden
Övriga kostnader
Summa

Totala löner, sociala kostnader och pensionskostnader
718 529

2 168 900

4 411

1 481 814

722 940

3 650 714

Språkkommunikation/språkkommitté
Personalkostnader och utbetalda arvoden

802 787

1 061 825

Summa

802 787

1 061 825

36 499 642

45 591 387

Summa Ändamålskostnader
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Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Arvodesnivåerna för ledamöternas kommittéarbete eller liknande framgår enligt nedan:
Allmänt kommittéarvode

10 000

per månad

Direktör (ordförande)

11 500

per kvartal

Kansler (vice ordförande)

8 000

per kvartal

Kursdifferenser

Förvaltningsutskottet

7 500

per kvartal

ordförande

43 750

per kvartal

Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

övriga ledamöter

37 500

per kvartal

ordförande

36 250

per kvartal

övriga ledamöter

31 250

per kvartal

ordförande

23 750

per kvartal

övriga ledamöter

21 250

per kvartal

ordförande

23 750

per kvartal

övriga ledamöter

21 250

per kvartal

Teaternämnden

ordförande

10 000

per år

Svensklärarprisets referensgrupp

ordförande

10 000

per år

Bibliotekarieprisets referensgrupp

ordförande

10 000

per år

Referensgruppen för anslag ur Stiftelsen Fonden för
modern svenska och för svensk språkvård

ordförande

10 000

per år

Nobelkommittén
Språkkommittén
Kommittén för den nya litteraturen
Kommittén för den nya sakprosan

2020

2019

—

862

0

862

2020

2019

Räntekostnader

−20 356

—

Kursdifferenser

−1 002

—

−21 358

0

Belopp i SEK

2020

2019

Aktuell skatt

−2 501 491

−2 055 405

120 821

23 788

−2 380 670

−2 031 617

2020-12-31

2019-12-31

Not 13 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Belopp i SEK

Summa Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Not 14 Skatt på årets resultat

Uppskjuten skatt

Not 9 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Belopp i SEK

Belopp i SEK

Skatt på årets resultat
2020

2019

1 099 476

1 034 449

13 666

13 666

Inventarier

343 377

243 464

Belopp i SEK

Investeringar i annans fastighet

172 506

172 506

Ingående anskaffningsvärde

600 000

600 000

1 629 025

1 464 085

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

600 000

600 000

Byggnader
Markanläggningar

Summa Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

Not 15 Hyresrättigheter

Not 10 Resultat från långfristiga värdepappersinnehav
Belopp i SEK
Utdelningar och räntor värdepapper

2020

2019

49 700 453

56 655 548

Premier optioner

15 029 312

7 668 345

Återköp optioner

−4 677 793

−1 546 255

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav

11 006 554

58 872 398

Summa Resultat från långfristiga värdepappersinnehav

71 058 526

121 650 036

2020

2019

Not 11 Resultat från andelar i handelsbolag
Belopp i SEK
Hyresintäkter i handelsbolag
Fastighetskostnader i handelsbolag
Summa Resultat från andelar i handelsbolag
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24 255 056

24 079 965

−11 643 049

−13 521 152

12 612 007

10 558 813
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Not 16 Materiella anläggningstillgångar
Belopp i SEK

Not 18 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2020-12-31

2019-12-31

Belopp i SEK

2020-12-31

2019-12-31

80 000

155 000

0

−75 000

80 000

80 000

Ingående nedskrivningar

0

−75 000

Avyttringar

0

75 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

80 000

80 000

Ingående anskaffningsvärde

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde

52 370 348

51 081 187

—

1 289 161

52 370 348

52 370 348

−15 237 259

−14 189 144

−1 127 882

−1 048 115

−16 365 141

−15 237 259

Utgående redovisat värde

36 005 207

37 133 089

Bokfört värde byggnader

26 203 649

27 331 531

9 801 558

9 801 558

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde mark
Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

23 085 072

22 865 969

346 044

219 103

23 431 116

23 085 072

−13 907 543

−13 664 079

−328 637

−243 464

−14 236 180

−13 907 543

9 194 934

9 177 529

I utgående redovisat värde ingår ej avskrivningsbar konst på 8 962 641 kronor (f.å. 8 812 641 kronor).

Avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 19 Andelar i bostadsrätter
Belopp i SEK

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde

24 525 742

24 525 742

Utgående redovisat värde

24 525 742

24 525 742

2020-12-31

2019-12-31

1 371 856 190

1 301 386 694

235 704 862

318 719 364

Försäljningar

−215 761 270

−248 249 868

Utgående redovisat värde

1 391 799 782

1 371 856 190

Marknadsvärde

1 771 664 847

1 721 399 556

2020-12-31

2019-12-31

2 770 370

0

Tillkommande avsättningar

0

2 770 370

Belopp som tagits i anspråk

−29 103

0

2 741 267

2 770 370

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Belopp i SEK
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Investeringar i annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde

6 450 128

6 450 128

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 450 128

6 450 128

−6 018 855

−5 846 349

−172 506

−172 506

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

−6 191 361

−6 018 855

Not 21 Avsättningar
Belopp i SEK
Avsättningar utanför tryggandelagens regelverk
Ingående vid årets början

Utgående redovisat värde

258 767

431 273

Summa

Not 17 Andelar i handelsbolag
Belopp i SEK

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde

179 659 097

185 930 284

12 612 007

10 558 813

Ägaruttag

−21 780 000

−16 830 000

Utgående redovisat värde

170 491 104

179 659 097

Årets värdeförändring
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Not 22 Ställda säkerheter
Belopp i SEK

2020-12-31

2019-12-31

Pantsatta obligationer

57 145 221

22 483 366

Summa avseende egna skulder och avsättningar

57 145 221

22 483 366

Revisionsberättelse

Not 23 Eventualförpliktelser
Belopp i SEK

2020-12-31

2019-12-31

Skulder i handelsbolag

94 703 705

94 528 519

Summa

94 703 705

94 528 519

Till styrelsen i Svenska Akademien, org.nr 262000–1111

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Akademien för år 2020.

Stockholm 2021-03-25

Eric M. Runesson

Bo Ralph

Sture Allén

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Svenska Akademiens finansiella ställning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Anders Olsson

Tomas Riad

Åsa Wikforss

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed
i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till Svenska Akademien enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jesper Svenbro

Ellen Mattson

Peter Englund

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Anne Swärd

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen. Det är styrelsen som
har ansvaret för denna andra informationen. Den andra informationen består av en separat
upprättad verksamhetsberättelse.

Mats Malm
Ständig sekreterare

Jila Mossaed

Per Wästberg

Kjell Espmark

Horace Engdahl

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Tua Forsström

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta.
Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-04-09
Ernst & Young AB

Jens Karlsson
Auktoriserad revisor

Suzanne Messo
Auktoriserad revisor

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av Svenska
Akademiens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
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om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att
likvidera Svenska Akademien, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorernas ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av Svenska Akademiens interna kontroll som har

betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift

vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om Svenska Akademiens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden
göra att Svenska Akademien inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning
av Svenska Akademien för år 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Svenska Akademien
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot Svenska Akademien.

• på något annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot Svenska Akademien.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för Svenska Akademiens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
Stockholm den 9 april 2021
Ernst & Young AB
Jens Karlsson		Suzanne Messo
Auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor
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Fotografregister
Omslagsbild

Rickard L. Eriksson

Sid 4

AnnaMia Norström

Sid 7–8

Rickard L. Eriksson

Sid 10–11

Arkivsläpp, Kväll på Akademien och prisutdelning – Rickard L. Eriksson
Beckett och Taube – TT
Digitalisering – Madeleine Broberg

Sid 12–13

Daniel Ebersole

Sid 14

Saaga Kajan

Sid 16–30

Rickard L. Eriksson

Sid 31

Daniel Ebersole

Sid 32–33

Stina Wirsén

Sid 35

Rickard L. Eriksson

Sid 37

AnnaMia Norström

Sid 40

AdobeStock

Sid 41

Tord Oskarsson

Sid 42

Carmen Galián Barrueco

Sid 44–45

Bild VIII – Ulla Montan
Bild XVII – Fabian af Petersen
Övriga porträtt – Rickard L. Eriksson

Sid 47–48

Rickard L. Eriksson

Sid 49

von Bredow – Rickard L. Eriksson
Runefelt – Caroline Andersson Renaud

Sid 50–56

Rickard L. Eriksson

Sid 87

Rickard L. Eriksson
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