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! Det är 70 år sedan Förin-
telsen, då nazisterna under 
andra världskriget mör-
dade och utrotade över 
6 miljoner judar under sin 
omänskliga terrorregim. 

På teater Galeasen, i 
samband med högtidshål-
landet av nazismens offer, 
delade Micael Bindefelds 
Stiftelse ut stipendium till 
bland andra Sara Som-
merfeld och fotografen 
Johan Romin. Pengarna 
ska gå till att finansiera en 
dokumentär som följer i 
Sara Sommerfelds överle-
vande farmors fotspår, från 
ghettots helvete till för-
intelselägret  Auschwitz.

– För mig känns det 
självklart att vara med 
och uppmärksamma 
den här viktiga dagen. 
Vi får aldrig glömma 
de miljoner människor 
som fick sätta livet till i 
nazismens ohyggliga 
våld. Det är viktigt att 
vi, i stort och smått, 
pratar om de här frå-
gorna, sa prins Daniel 
när han delade ut sti-
pendiet.

Av Charles Thulin 
Foto: Jonas Hessman

Till minne av Förintelsens offer

På plats var 
Centerpartiets 
Annie Lööf och 
Ingrid Heden-
vind-Brask.

...Miljöpartiets 
språkrör Gustav 
Fridolin...

Kristdemo-
kraternas 
avgående 
partile-
dare Göran 
Hägglund 
slöt upp 
med...

...och Folk-
partiets Jan 
Björklund.

Prins Daniel och Micael 
Bindefeld delade ut 
stipendium till filmska-
parna Sara Sommer-
feld och Johan Romin 
(t h) samt till Örjan 
 Henriksson (mitten) 
som fotograferat inne  
i Auschwitz.
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Gomorron 
Sverige-
program-
ledaren 
Marianne 
Rundström.

Måns Herngren 
och hans Katalin 
Bachry väntar 
barn.

Fredrik Reinfeldt, Moderatledaren 
Anna Kinberg Batra, statsminister 
Stefan Löfven och prins Daniel 
välkomnades av initiativtagaren 
Micael Bindefeld.

Makarna 
Mark 
Levengood 
och Jonas 
Gardell gav 
sitt stöd.

Eva och 
Georg Klein 
som kom till 
Sverige 1947 
efter att ha 
flytt från den 
sovjetiska 
ockupationen 
i Ungern.

Nina Lagergren är den 
försvunne diplomaten Raoul 
Wallenbergs syster. Hon kom 
med dotterdottern Cecilia 
Åhlberg.

Jonas Unger och 
Kajsa Stina Romin 
var där för att stötta 
sina respektive, 
stipendiaterna Sara 
Sommerfeld och 
Johan Romin.

Marie och 
Tomas Ledin 
var på plats på 
Galeasen.

Mona 
Sahlin var 
på plats.
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