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 − Stig Sjödinpristagare 2010 
 
 
Utdelningen av årets Stig Sjödinpris på 40 000 kronor äger rum på ABF-huset i 
Stockholm söndagen den 17 oktober klockan 13.00-16.30. Stig Sjödinpriset är 
instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket  
för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunalarbetareförbundet och 
Industrifacket Metall. 
 
 
Motivering 
Jenny Wrangborg skriver poesi från sin vardagsverklighet i restaurangköket. 
Genom hennes dikter stiger man in i en värld av stress, utsugning och 
hårdföra arbetsgivare men också av solidaritet, sammanhållning och varmt 
kamratskap. Kallskänken är hennes utkikspost för skildringar av kampen för 
människovärdiga villkor i en bransch som sällan genomlysts i diktens form. 

Jenny Wrangborg står i början av sin skrivargärning, hon sätter ord på en 
verklighet och kräver förändring. För sin förmåga att nagelfara och gestalta ett 
arbetsliv där utsattheten ökar, för den glöd som utmärker hennes lyriska 
uttryck, tilldelas Jenny Wrangborg årets Stig Sjödinpris. 

 
 
 
 
Tidigare pristagare: Göran Greider 1997, Sara Lidman 1998, Fredrik Ekelund 1999, 
Tony Samuelsson 2000, Gösta Friberg 2001, Claes Andersson 2002, Bernt-Olov 
Andersson 2003, Aino Trosell 2004, Mikael Wiehe 2005, Kjell Eriksson 2006, Emil 
Jensen 2007, Ove Allansson 2008, Malin Klingzell-Brulin 2009. 
 

Information lämnas av Jenny Wrangborg tel 073-698 21 87, 
priskommitténs ordförande Kjell Ericsson tel 070-64 64 962 

eller Kjersti Bosdotter tel 070-571 98 95 
 
                                  http://www.stigsjodinsallskapet.se 

 



 
 

Jenny Wrangborg 
 
född 1984 i Kristianstad, är poet, krönikör och kallskänka. Efter gymnasiet 
flyttade hon till Göteborg på jakt efter ett jobb och efter något år som 
städerska och som vikarie i hemtjänsten utbildade hon sig till kallskänka.  
 
Hennes skrivande kretsar mycket kring hennes fackliga och politiska 
engagemang och våren 2010 utkom debutboken Kallskänken. Tidigare har 
hon medverkat i en rad antologier: Med frihet på näsan (2001), Poeter mot krig 
(2003), Snart går vi utan er (2009), Skarpt läge (2010). Man har länge kunnat 
följa hennes skrivande på bloggen Tio meter över havet.  
 
Uppsala Stadsteater satte 2009 upp Jenny Wrangborgs och bandet Stormens 
föreställning Vi är här nu – en föreställning om att arbeta. Samma år vann 
hon P3 Stars poesitävling med dikten I den här dikten. För närvarande bor 
hon i Stockholm och arbetar som kallskänka i ett förskolekök. 
 
 
 


