
Wendelapriset
Bästa socialreportaget i svensk press

Wendela Hebbe anses vara den 
svenska journalist som ska-

pade socialreportaget.  Redan  på 
hösten 1842 året efter sin ankomst 
till Stockholm, skrev hon en föl-
jetong i Aftonbladet En kammar-
herre i 19:e århundradet med klar 
social tendens. Motivet är hämtat 
från Hågelby i Botkyrka socken 
och personerna lätt kamouflera-
de. Baronen på fideikommisset är 
en riktig utsugare och försöker 
krossa ett strävsamt arrendepar 
med de grövsta medel. 

Wendelas mest kända socia-
la reportage är emellertid 

några berättelser från 1846 Ar-
betskarlens hustru, Mor Brita i sin 
lycka och Krigarens änka samt En 
fattig qvinna och En fattig familj 
från 1850.  På föreningens hem-
sida http://wendela.se kan några 
av reportagen läsas.

I         juryn för Wendelapriset kom-
mer följande att ingå: Ami 

Lönnroth (sammankallande), 
Mustafa Can, Margareta Stål och 
Kerstin Vinterhed samt ytterligare 
någon. Ring eller maila gärna Ami 
för synpunkter, frågor eller nomi-
neringar (08-55030584, ami@bib-
liobi.com).

 Nominera 
redan nu

goda 
sociala 

reportage 

Varför inte göra som så många andra. 
Sätt in en slant på Wendelafonden 

och möjliggör ett slagkraftigt Wendelapris.

Wendela 
fonden
Postgiro 985920-8

(Wendelas Vänner)

Ett bra socialreportage gör världen lite bättre, tror vi. 
Det trodde uppenbarligen också Wendela Hebbe, 

som var pionjär i landet på denna journalistiska genre 
(se rutan härintill). 

Den 8 september 2008 är Wendelas 200-årsdag. Sty-
relsen i Wendelas Vänner har beslutat instifta ett 

pris - Wendelapriset -  att delas ut första gången på 200-
årsdagen. Priset och prisutdelningen är tänkt att bli ett 
årligen återkommande evenemang där vi belönar ett 
eller flera goda sociala reportage i tryckt svensk press 
under året före prisutdelningen.  Det är tunnsått i lan-
det med uppmuntran till och uppskattningar av sociala 
reportage.

En kvalificerad, oberoende och enväldig  jury kom-
mer att värdera och bedöma bidragen. Prissumman 

blir lägst 50.000:-. Wendelas Vänner garanterar utdel-
ning under minst tre år. Första året kommer juryn att 
bedöma bidrag publicerade under 2006 och 2007. En 
särskild fond i föreningens balansräkning har tillska-
pats för ändamålet.
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