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Bellman blir 
digital

○○På Carl Michael 
Bellmans födelse-
dag, den 4 febru-
ari, kommer hela 
hans produktion 
att läggas ut på 
nätet. Allt som 
allt rör det sig 
om 82 epistlar, 65 
sånger och över 
2000 andra små 
och stora verk. Bakom projektet 
står Bellmansällskapet. 

–○Vi har digitaliserat hans sam-
lade verk, säger Jennie Nell, sekre-
terare och webbredaktör i sällska-
pet. Rättigheterna till hans texter 
är ju fria, men vi har också fått lov 
att lägga ut alla vetenskapliga kom-
mentarer till verken. Det är unikt.

Fredmandiktningen kommer 
ständigt i nya utgåvor. Men med 
digitaliseringen får allmänheten 
möta en  bredare och även roligare 
Bellman. 

–○ Han skrev så mycket som legat 
gömt i arkiven: tal till kungen, jul-
klappsrim, brev, dikter till födelse-
dagar och begravningar. Dessutom 
var han med och gjorde en skämt-
tidning. 

Jennie Nell menar att intresset 
för Bellmans diktning bara växer, 
både internationellt och i Sverige. 
Extra glad blir hon över olika ny-
tolkningar, som Hugo Hanséns mu-
sikföreställning på Stadsteatern i 
Stockholm.

–○Där har Bellman fått ett moder-
nare sound. Det visar att han lever. 
Åsa Beckman

Micael Bindefelds stiftelse till 
minne av Förintelsen har utsett 
sina stipendiater för 2015: Örjan 
Henrikssons fotoutställning 
”Auschwitz KZ I-II” och skåde-
spelaren Sara Sommerfelds 
dokumentär ”Min farmor och 
Förintelsen”. De får sammanlagt 
300 000 kronor.

○○Stiftelsens uppgift är att finansiera 
projekt som sprider Förintelsens 
berättelser genom kulturella projekt 
och Micael Bindefeld understryker 
att stipendiater inte erhåller peng-
arna som ett tack, utan för att finan-
siera projekt där det saknas pengar.

–○Ett flertal undersökningar 
som har gjorts bland svenska och 
amerikanska ungdomar visar att 
kunskapen om Förintelsen sjunker 
uppseendeväckande mycket år för 
år, säger Bindefeld. Det viktigaste 
vapnet för att stävja okunskap är 
utbildning, undervisning och infor-
mation. Snart finns inga överlevare 
av Förintelsen kvar i livet som kan 
berätta om sina direktupplevda er-
farenheter.

Ett femtiotal relevanta  ansök-
ningar kom in och till slut enades 
styrelsen om två stipendiater. Sara 
Sommerfeld är en av dem som, till-
sammans med Johan Romin, filmar 
en dokumentär om hennes farmors 
liv och upplevelser. I maj visas den 
på TV4.

–○Jag är oerhört tacksam för att 

jag kan göra det här. Det hade ald-
rig gått utan stipendiet. Det är en 
viktig film, det känns angelägnare 
än någonsin att berätta den här his-
torien. Min farmor hade koncentra-
tionslägrets siffror tatuerade på ar-
men men brukade säga till mig: ”Jag 
förstår inte ens själv hur jag kunde 
överleva, så hur ska du kunna förstå 
det?” säger Sommerfeld.

Sommerfelds farmor har sedan 
dess gått bort, men hann skriva ner 
sin berättelse till barnbarnet och 
utifrån den berättelsen görs do-
kumentären, vilket har inneburit 
researchresor till Polen, Tyskland, 
Israel, New York och London och 
samtal med professorer, släktingar 
och överlevande. Berättelsen utgår 
från Sommerfelds familjs minnen 
och upplevelser, men breddas även 
till att konkret upplysa om vad som 
skedde under Förintelsen.

–○Farmor överlevde alla historis-
ka etapper av Förintelsen: hon över-
levde gettot, arbetsläger, Ausch-
witz, dödsmarscherna där judiska 
fångar tvingades vandra utan mat 
eller kläder i den polska vintern. 
Hon överlevde Ravensbrück och 
Buchenwald. Därför passar det bra 
att använda hennes historia till att 
upplysa om det som skedde under 
Förintelsen.

Fotografen Örjan Henriksson  är stif-
telsens andra stipendiat. Hans ut-
ställning ”Auschwitz KZ I–II”, som 
bland annat innehåller fotografier 
inifrån de låsta rummen i Ausch-
witz, visas 24/4–10/5 på Liljevalchs 
konsthall, varpå den sedan turnerar 
runt i Sverige, bland annat till Halm-
stad konsthall, Visingsö konsthall 
och Jamtli museum i  Östersund.

Kristofer Ahlström
kristofer.ahlstrom@dn.se

”Farmor överlevde 
alla etapperna i 
Förintelsen”

Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen. Årets stipendiater utsedda 

… års fängelse får hackergruppen 
Anonymous inofficiella talesperson, 
den amerikanske journalisten  Barrett 
Brown, enligt en dom i amerikansk 
domstol. Han ska också betala ett 
skadestånd på 890 000 dollar. Enligt 
Reportrar utan gränser döms han för 
sitt journalistiska arbete.

○○ Motivering 1:  ”2015 års sti-
pendium tilldelas Sara Sommer-
feld och johan romin för att de 
med den personliga berättelsens 
kraft bygger broar mellan den 
generation som utsattes för Förin-
telsen och dem som ärvt lidandets 
konsekvenser. därmed vidgar Sara 
Sommerfeld och johan romin 
perspektiven och bidrar till att öka 
förståelsen av Förintelsen och dess 
omfattning.

○○ Motivering 2:  ”2015 års stipen-

dium tilldelas Örjan Henriksson för 
att han med ett enkelt grepp öpp-
nar upp Förintelsens innersta rum 
där frånvaron av offer och förövare 
låter betraktaren ta plats. Obehag-
ligt nära det närmast ofattbara.”

○○ I stiftelsens styrelse  finns för-
utom micael Bindefeld bland andra 
advokatsamfundets generalse-
kreterare anne ramberg, dn:s 
chefredaktör Peter Wolodarski och 
Expos daniel Poohl.

Motiveringarna och Stiftelsen till minne av Förintelsen.

Sara Sommerfeld gör filmen om hennes farmor med Johan Romin.  Foto: TT

”Entré, Arbeit Macht Frei” från Örjan Henrikssons fotoutställning ”Ausch-
witz KZ I-II”.  Foto: Örjan Henriksson

”Jag förstår inte ens 
själv hur jag kunde 
överleva, så hur ska 
du kunna förstå det?”
Saras farmor

I korthet.

Jennie Nell

Vem får årets Guldbaggar? 
På måndagskvällen delas årets 
guldbaggar ut på Cirkus i Stock-

holm. Följ dn:s Kristofer ahlströms livebe-
vakning på nätet.

275-årig 
skald på 
nätet. 
 Foto: TT
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Välkommen på seminarium 27/1

Det röd-gröna Umeå – Hur blev det möjligt?
Medverkande: 
- Anders Lidström, professor i statskunskap 
Umeå universitet
- Tobias Baudin, förste vice ordförande LO
- Kerstin Alnebratt, ordförande 
Tankesmedjan Tiden
- Sverker Sörlin, idéhistoriker, professor i 
miljöhistoria.

Plats: Palmesalen, ABF Stockholm, 
Sveavägen 43
Tid: 27/1 kl: 1800-19:30

Seminariet är ett samarbete 
mellan Tankesmedjan Tiden, 
LO och ABF Stockholm
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