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Uppsats om finska invandrare belönas
Stellan Beckman från Södertälje får 2020 års Kulturarvspris i Göran
Gelottes anda. Han belönas för sin masteruppsats i etnologi vid
Södertörns Högskola:
”Vit men inte svensk. Andra generationens sverigefinnar i den svenska
vithetens marginal”
Juryns motivering:
Uppsatsen är analytisk och har en hög vetenskaplig nivå. Den ger nya
perspektiv på migrationens komplikationer och på invandringen från
Finland, som har spelat en stor roll i Södertälje. Därmed berör den på ett
djupare plan staden Södertälje och dess människor.
Priset är på 10 000 kronor och ett diplom som har utformats av
Södertäljekonstnären Olof Sandahl. Det kommer att delas ut lördagen
den 14 mars i samband med Kulturhistoriska Föreningens årsmöte.
Uppsatsen finns att ladda ner på denna länk:
http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1255415&dswid=-9355

Juryn har också beslutat om ett
Hedersomnämnande till Enhörna Hembygdsförening
för föreningens mångåriga arbete med att undersöka och bevara
Enhörnas historia liksom att väcka intresse och sprida kunskap till en
bred allmänhet. Detta har manifesterat sig i en rad skrifter, utställningar
och andra aktiviteter.
Jury för priset är Kommittén för Södertäljeforskning.
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