
 

PRISUTDELNINGAR PÅ BOKMÄSSAN 2021 

TORSDAG 23 SEPTEMBER 

15.30–15.50 Prisutdelning – Årets bibliotek 

Biblioteksscenen, studio A2 

Årets pris har temat tillgänglighet. För biblioteken har coronapandemin inneburit att verksamheten i 

perioder behövt stänga ner eller kraftigt begränsas. Trots de tuffa förutsättningarna har många 

bibliotek gjort ett fantastiskt jobb med att finnas tillgängliga för besökarna genom digitala lösningar 

och olika innovativa aktiviteter. I år vill DIK därför sätta extra fokus på just tillgänglighet. Det 

vinnande biblioteket, som presenteras av juryn bestående av Anna Troberg, Karin Grönvall och Ann 

Dentry, får förutom äran även 25 000 kronor. 

Arrangör: Kulturutveckling VGR i samarbete med DIK 

16.00–17.00 Årets översättning/Årets översättarstipendium: Utdelning och samtal 

Rum för översättning, studio H1 

Årets översättning riktar ljuset mot översättandets konst och premierar översättningar som på ett 

särskilt berömvärt sätt förenar djärvhet och precision, lyskraft och följsamhet. Årets nominerade 

översättare är Erik Andersson, Jonathan Morén, Helena Hansson, Mikael Nydahl, Vibeke Emond och 

Thomas Kjellgren & Nils Sundberg. Samtidigt som priset för Årets översättning delas ut får även en 

yngre lovande litterär översättare Årets översättarstipendium. Förutom prisutdelning håller Ingrid 

Elam, som ingår i juryn, samtal med pristagaren och stipendiaten. Bakom priset står stiftelsen Natur 

och Kultur och Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund och det är första gången som 

utdelningen sker i Rum för översättning. 

Arrangör: Natur och Kultur, Sveriges Författarförbund 

20.00-22.00 Demokratimiddag: Bokmässans bildningspris delas ut 
Priset delas ut till en aktör som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, demokrati 
och tolerans. Arbetet ska präglas av relevanta frågor som rör något av årets tre teman på 
Bokmässan: demokrati, läsning eller nordisk litteratur.   
 

FREDAG 24 SEPTEMBER 

11.00–11.30 Årets skolbibliotek – Stärkt språkutveckling med stärkta skolbibliotek 

Studio B 

Läsambassadören Bagir Kwiek talar om vikten av tillgång till litteratur för språkutveckling. 

Utbildningsminister Anna Ekström delar under seminariet ut priset Årets skolbibliotek till 

Vallastadens skola i Linköping. Ida Ross, skolbibliotekarie på Vallastadens skola, berättar om sitt läs- 

och språkutvecklande arbete. Seminariet leds av Jenny Nilsson, utredare, Svensk biblioteksförening 

och sammankallande i Nationella Skolbiblioteksgruppen. 

Arrangör: Svensk biblioteksförening 

16.00–16.20 Lättlästpriset och anpassade författarsamtal om lättläst för dess målgrupp 

Biblioteksscenen, studio A2 

Studieförbundet Vuxenskolans lättläst-pris delas ut till författaren/bearbetaren av bästa lättlästa bok 

2019/20. Juryns ordförande Per Lodenius och läsambassadör Robin Nolblad överlämnar priset och 

intervjuar årets vinnare om litterär kvalitet i lättläst samt vikten av att möta sin målgrupp. Mattias 

Reuterberg, ViL-samordnare på Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg, ger exempel på hur fungerande 

författarbesök om lättläst kan se ut. 

Arrangör: Kulturutveckling VGR i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 



 

 

 

16.15–17.00 ABFs kulturstipendium 2021 – Prisutdelning och samtal med vinnarna 

Folkbildningsscenen, studio A6 

Varje år delar ABF ut ett kultur- och litteraturstipendium på 100.000 kr till en person eller grupp som 

synliggjort det osynliga med hjälp av ordet eller konstens kraft. Årets stipendiater är fotografen 

Elisabeth Ohlson och producenten Annica Carlsson Bergdahl som tillsammans skapat utställningen 

"Vi som arbetar med våra kroppar". Varmt välkomna till prisutdelningen och efterföljande samtal 

med stipendiaterna. Samtalet leds av ABFs Förbundssekreterare Annica Dahl. 

Arrangör: ABF 

 

LÖRDAG 25 SEPTEMBER 

18.30–20.30 Crimetime Award – delas ut under Crimetime by night vid ca kl 20.00 

Expohallen 

För sjunde året i rad delas Crimetime Award ut, och prisutdelningen avrundar i år Crimetime by night. 

Crimetime Award leds av Josefine Sundström och Rebecka Edgren Aldén och priset delas ut i fyra 

kategorier: Årets deckardebut, Årets barndeckare, Årets hederspris och BookBeats pris till årets 

svenska deckarförfattare. 

Crimetime Award instiftades 2015 av deckarfestivalen Crimetime Gotland. Syftet med priset är att 

sprida kriminallitteraturens kraft. Det prestigefyllda priset delas ut för fjärde gången under 

Bokmässan i Göteborg. 

 

 

 

 


