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Wendelapristagarna

Wendelas Vänners pris för 
bästa socialreportage un-

der 2006 och 2007 delades ut den 
7 september - dagen före Wen-
dela Hebbes 200-årsdag - i Af-
tonbladets lokaler i Stockholm. 
Aftonbladets kulturchef Karin 
Magnusson - sentida efterföl-
jare till Wendela själv - delade 
ut priset. Prisjuryn som bestått 
av Ami Lönnroth (ordförande), 
Mustafa Can, Sven Erik Rönn-
by, Margareta Stål och Kerstin 
Vinterhed har haft ett digert ar-
bete att vaska fram pristagarna 
bland bortemot 100-talet nomi-
neringar.

Ami Lönnroth samtalar med 
Angela Hanagart om det pris-
belönade reportaget, som, visar 
det sig, redan har gett konkreta 
resultat.

Thella Johnson, Ola Wong och Jör-
gen Huitfeldt beundrar sina diplom 
överlämnade  av Karin Magnusson. 
På sidan 18 kan man läsa en intervju 
med två av pristagarna. Det vinnan-
de reportaget kom i bokform 2007 på 
Norstedts förlag och var en bearbet-
ning av ett tidigare radioreportage i 
programmet Kaliber i P1.

Priset för bästa socialreporta-
ge i bok under 2006 och 2007 

gick med kronor 35.000 till Thel-
la Johnson, Ola Wong och Jör-
gen Huitfeldt för boken ”Sjukt 
billigt” om de kinesiska stenar-
betarnas usla arbetsvillkor.

Priset för bästa socialreporta-
ge i tidning gick med kronor 

15.000 till  Angela Hanagarth på 
Nerikes Allehanda för reporta-
get ”Stressig jakt på skräp och 
SJ:s poäng”.
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Bokbelönade 
socialreportage

Utöver de två prisbelönade repor-
tagen gick ytterligare fem till final-
omgången. Författarna till dessa 
reportage belönades med varsin 
jubileumsbok. Dessa finalister 
var: Hanna Sofia Öberg, Norrkö-
pings Tidningar för reportagebo-
ken ”Glömda”, Hanna Wallsten, 
Kyrkans Tidning, för reportaget 
”Oron för föräldrarna styr Ul-
las liv totalt”, Kajsa Olsson, Si-
tuation Stockholm, för reportaget 
”Det här var Pekka”, Ann-Chris-
tine Kihl, Västmanlands Läns 
Tidning för reportageserien ”Här 
gömde sig tolvårige Erik undan 
socialen”  samt Hector Barajas, 
Östgöta Correspondenten för de 
två reportagen ”De jobbar inte för 
skitlöner” samt ”Många vill blåsa 
de utländska arbetarna”. 

Bästa socialreportage i bok 
under 2006 och 2007:

Jörgen Huitfeldt, Thella Johnson och 
Ola Wong får priset för sin bok ”Sjukt 

billigt” för att de nyfiket, tålmodigt och 
med ett medryckande berättargrepp ge-
staltar mentaliteten bakom det kinesiska 
exportundret, ett talande exempel på 
globaliseringens dolda kostnader. Den 
avslöjar också hur hänsynslöst kapitalis-
men i dess råaste form utnyttjar konsu-
menternas aningslöshet. Att läsa om ar-
betarna inom den kinesiska smycke- och 
stenindustrin, som levererar billiga varor 
till den svenska marknaden, är en fysisk 
upplevelse som ger andnöd. Extrapris i 
väst är lika med livegenskap, stendamm i 
lungor, kronisk syrebrist och död i öst.”

Bästa socialreportage i tidning 
under 2006 och 2007

Angela Hanagarth vid Nerikes Alle-
handa får priset för sitt städreporta-

ge ”Stressig jakt på skräp och SJ:s poäng” 
för att hon avtäckt en dold verklighet av 
arbete, svett, skratt och tårar, nämligen 
tågstäderskornas kamp mot smutsen och 
tidtabellen, iscensatt genom SJ:s poäng-
system som driver på arbetstakten till det 
yttersta. Att det är en gömd kvinnovärld 
av både hårt arbete och gemenskap som 
här skildras är ett stort plus. Utan senti-
mentalitet och utan stora åthävor men 
med lågmäld realism och nyfikenhet har 
hon skrivit  ett reportage där den traditio-
nella bilden av kvinnor som offer får vika 
för bilden av kvinnlig kompetens och 
styrka i det tysta.

PRISMOTIVERINGAR

Nerikes Alle-
handa 
23 mars 2006

Glöm inte att nominera till 
Wendelapriset nästa år. 
Läs mer på sidan 16
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Efter prisutdelning och mingel i Af-
tonbladets luftiga lokaler i Globen-

området i Stockholm ledde Ami Lönn-
roth ett miniseminarium om Wendelas 
Vänners jubileumsbok Empati och en-
gagemang en kvinnolinje i svensk journa-
listik, som hon själv varit redaktör för. 
Flera av bokens författare var närva-
rande.Mer om boken  på sidorna sju 
och framåt. 

I vimlet mellan 
prisutdelning och 

seminarium bjöd Af-
tonbladet på drink.  

Bokens förläggare Helena 
von Hofsten (till höger) 

med en av bokens författare 
Eva Kaijser.
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Aftonbladets kulturchef Karin Magnusson delade 
ut Wendelapriset. Hon anställdes i år  - 167 år ef-

ter Wendelas anställning på samma tidning - och ses här 
med en packe böcker med anknytning till föregångaren. 
Hon fick böckerna som tack för sitt och Aftonbladets 
värdskap vid prisceremonin och måltiden efter semi-
nariet om jubileumsboken. Böckerna är ”Wendela - en 
modern 1800-talskvinna” av Brita Hebbe, ”Signe Hebbe 
- skådespelerska,operasångerska, pedagog” av Inga Le-
wenhaupt och ”Tidningskungen Lars Johan Hierta - den 
förste moderne svensken” av Ami Lönnroth och Per Eric 
Mattsson.  

Under seminariet berättade Margareta Stål (bilden till 
vänster) om signaturen Bansai – SvD-reporten Ester 

Blenda Nordström, som hon ägnar ett kapitel i boken. Ban-
sai som "wallraffade" långt innan Günther Wallraff var född, 
bland annat som mjölkpiga på en bondgård i Sörmland. Det 
resulterade i boken En piga bland pigor (1914). Boken och hen-
nes arbetsmetoder vållade en upprörd debatt – och bonden 
skrev en motskrift, Ett pennskaft som piga. Margareta berät-
tade främst om Bansais senare journalistik, som främst ägna-
des samernas villkor.

Seminariet avslutades med att Ami Lönnroth ledde ett 
samtal mellan jurymedlemmarna Mustafa Can och Ker-

stin Vinterhed samt pristagaren Jörgen Huitfeldt (bilden 
nedan) om inlevelsejournalistik, om var vi idag hittar det 
sociala engagemanget i medierna. Bland annat talade man 
om stilistik, om den personliga rösten – vart har den tagit vä-
gen? En journalists stil, personliga röst, var förr det viktiga 
när någon skulle nyanställas på en redaktion.
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