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Wendelapriset

till Johanna Karlsson (25.000:-)
och
David Qviström (25.000:-)

Wendelapriset på kronor 50.000:- delas i år ut för sjätte gången av Wendelas Vänner för att till minne av Wendela Hebbe
uppmärksamma goda socialreportage i tryckt svensk press.

Wendela Hebbe Sveriges
första kvinnliga yrkesjournalist (1808-1899)

Priset delas denna gång av två reportrar, frilansjournalisten Johanna Karlsson och Kyrkans Tidnings reporter David Qviström.
Motiveringar till juryns val:
Johanna Karlsson, frilansjournalist, får priset för sitt reportage ”I det svarta”, publicerat
21 juli 2012 i Sydsvenskan: en stark text, som på ett stilsäkert sätt beskriver Malmös
svarta krogvärld. Efter ett års servitrisjobb i denna skuggekonomi, ger hon oss en serie
unika ögonblicksbilder från det pressade liv branschens ”låglöneslavar” tvingas leva en global underklass, där man sliter hårt men samtidigt visar varandra solidaritet och
värme. Utan att djupdyka i siffror och bakgrunder lyckas Johanna Karlsson genom sin
närvaro på ett utmärkt sätt avtäcka en skrämmande verklighet.
David Qviström får priset för tre socialreportage, publicerade parallellt i Kyrkans Tidning och Expressen april 2012 – januari 2013. Han berättar om de ensamkommande
flyktingpojkarna som skickas mellan Europas länder som brännbollar, han gör en tuff
resa till en tuff torka kring flyktinglägret i Mauretanien och skildrar de apatiska flyktingbarnen som fortfarande finns mitt ibland oss. David Qviström använder sina sinnen och delar med sig av sina reaktioner och klarar den svåra balansgången att inte
skymma dem han skildrar. Det han gör är svårt, han gör det bra och någon måste orka
berätta.
UTDELNING OCH PANELSAMTAL
Priset delas ut den 8 september kl 14 på Wendela Hebbes 205-årsdag i Wendela Hebbes Hus
i Södertälje av Mats Svegfors, som därefter inleder ett panelsamtal på temat ”Dagspressens
framtid – på papper och på nätet” med deltagande av Helena Giertta,Torbjörn von Krogh,
ÅkePettersson och Ami Lönnroth.
JURYN har bestått av Ami Lönnroth (sammankallande, ami@bibliobi.com), Mattias Göransson, Kristina Mattsson, Åke Pettersson och Kerstin Vinterhed.
Wendelas Vänner är en litterär förening som driver Wendela Hebbes Hus med museum, kulturprogram och restaurang vid slussen
i centrala Södertälje. Hemsida www.wendelasvanner.se. Mailadress info@wendelasvanner.se.

