
L Ä N S T I D N I N G E N • Torsdagen den 27 nov. 1975 

Kulturpris: 

Fyra delar på 
20.000 kronor! 
SÖDERTÄLJE (LT) Nu har Södertälje kulturnämnd be-
stämt sig för vilka av de många meriterade sökanden som 
skall bli årets kulturpristagare i kommunen. Valet föll på 
författaren Per Holmer, spelmannen Folke Nordeman, konst-
närinnan Teresa Seger och musikern Katarina Ström. De fy-
ra delar på årets stipendiesumma på 20.000 kr — med 5.000 
kr vardera! 
• Följande motivering har kulturnämnden givit till sitt val 
av årets pristagare: 

FÖRFATTAREN 
— Förfat taren Per Holmer, 
uppväxt i Södertälje, har en för 
sin ålder tungt vägande merit-
lista som litteratör. Han har gi-
vit ut två romaner, "Drängen i 
Klara" 1973 och "På halv 
stång" 1975, och ännu en roman 
har antagits för utgivning. 

Också som essäist, litteratur-
anmälare och översättare har 
han publicerat sig flitigt. Hans 
förfa t tarskap är mycket löftes-
rikt och präglas av socialt en-
gagemang, ofta med inslag av 
humor och samhällssatir. 

SPELMANNEN 
— Södertälje Spelmanslags mu-
sikaliske ledare Folke Norde-
man, har varit verksam som 
spelman i Södertälje sedan pojk-
åren. För en kulturgärning i 
svenska folkmusikens t jäns t ut-
ses han till kulturstipendiat. 
Den breda svenska folkmusik-
traditionen har under århundra-
den burits f r am av idoga spel-
män. 

I vår tid har de lokala musik-
traditionerna haf t det ganska 
besvärligt för a t t överleva. 
Därför hade bildandet av Sö-
dertälje Spelmanslag 1958 en 
avgörande betydelse. En del av 
den sörmländska musiktraditio-
nen togs om hand med brinnan-
de intresse och kunnighet. 

Folke Nordemans insatser 
under de gångna sjutton åren ä r 
ovärderliga, med allt vad de in-
neburit av repetitioner, uppspel-
ningar, repertoarfrågor och stu-

diearbete. Under denna tid har 
också många ungdomar hittat 
vägen till spelmanslaget. 

KONSTNÄREN 
— Konstnären Teresa Seger, 
född i Krakow och numera bo-
satt i Hölö, har förut varit 
verksam som scenograf vid pol-
ska och svenska teatrar . Hen-
nes akvarellkonst hör till det 
förnämligaste i sin art i Sverige 
i dag. 

Under de senaste åren har 
hennes motivvärld hämtats f rån 
Italien med dess lämningar av 
romersk antik samt f r ån com-
media dell'arte och marionet-
teater. Just nu utställer hon på 
Mälargalleriet i Stockholm sto-
ra landskapsbilder f rån den 
norska fjäll- och fjordvärlden. 

MUSIKERN 
— Pianisten Katarina Ström* 
uppväxt i Södertälje, har avslu-
ta t sin grundutbildning som pia-
nist och kammarmusiker på 
Sveriges Radios musikskola, 
Edsbergs slott. 

Hennes musikaliska begåv-
ning och konstnärliga ambitio-
ner har redan väckt allmän 
uppmärksamhet. Inför det vik-
tiga steget till vidareutbildning 
utomlands utses hon till kultur-
stipendiat. 
• Kulturprisen delas ut lörda-
gen den 6 december kl 13 vid 
venissagen på Konsthallens sto-
ra silver- och textilutställ-
ning. 


