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PRESSMEDDELANDE för omedelbar publicering
2018-11-22: Lars Salviuspriset 2019
Lars Salviuspriset för 2019, 100 000 kr, har tilldelats Svenska Dagbladets Under strecket.
Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och
populärvetenskap. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället.
Priset överlämnades på Skissernas museum i Lund, den 22 november 2018.
Juryns motivering:
”Svenska Dagbladets Under strecket tilldelas Lars Salviuspriset för att dagligen i
hundra år ha förmedlat kunskap från forskningens alla fält till generation efter
generation av läsare. Ett oräkneligt antal skribenter har här kunnat nå ut med sina
insikter om både aktuella och tidlösa frågor. Den pågående digitaliseringen av
understreckarna gör denna kulturskatt tillgänglig för envar.”

I Lars Salviusföreningens jury för 2018 ingår Alexandra Borg (ordförande), universitetslektor
vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Anders Bergman, förläggare på
Natur & Kultur, Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungl. Tekniska högskolan, Henrik
Höjer, fil.dr i historia och redaktör på Forskning & Framsteg, samt Gunn Johansson, professor
emeritus vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
Lars Salviusföreningen delar dessutom ut stipendier och projektbidrag till upphovsmän och
utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Medlen kommer från Bonus
Copyright Access (f.d. Bonus Presskopia) och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt
material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges
Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.
Föreningen har sitt namn efter Lars Salvius, som var en allmänbildad, språkintresserad och
innovativ boktryckare på 1700-talet. Han moderniserade svensk stavning och grammatik, skrev
en geografibok om Uppland och gav ut en vetenskaplig veckotidskrift – Lärda tidningar. Han
gav också ut vetenskapliga verk, något som andra boktryckare ansåg olönsamt, och förstod att
göra denna utgivningssektor vinstgivande. Han var förläggare åt Kungl. Vetenskapsakademien.
Lars Salvius såg även till att ge boktryckarna drägliga villkor, och han skapade Sveriges första
universalbokhandel och inrättade det första lånebiblioteket.
För ytterligare information kontakta juryns ordförande Alexandra Borg, Mobil: 073-640 75 01
E-post: Alexandra.Borg@littvet.uu.se

