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Jubel mötte Ruben Östlund 
på !lmfestivalen i Cannes
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DN:s Annika Ström 
Melin berättar om 
unionen i en nyut-
kommen bok.  Sidan 6

Förintelsen. Fest-
!xaren Micael Bin-
defeld donerar sin 
förmögenhet till en 
ny stiftelse. Sidan 3DN:s Mårten Blomkvist rapporterar om hyllningarna. Sidan 9
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Micael Bindefeld donerar sin för-
mögenhet till en ny stiftelse för 
att hedra minnet av Förintelsen. 
Pengarna ska gå till kulturpro-
jekt som sprider berättelser 
som annars tystnar när de sista 
överlevarna försvinner. 

!"Pappans bortgång, en bok av Eli-
sabeth Åsbrink och högerextrema 
krafter på frammarsch i Europa. 
Flera vitt skilda saker och händelser 
som #ått Micael Bindefeld att starta 
den nya stiftelsen. Han är en per-
son som #ör de $esta annars mest är 
känd som Sveriges mest pro%lerade 
fest%xare.

–!Det är inte alls något stort steg. 
Jag älskar mitt jobb men precis som 
alla människor är jag mångfacette-
rad. Min judiska identitet har alltid 
lyst igenom och format mig, säger 
han.

Micael Bindefelds far#öräldrar 
kom till Sverige från Tyskland i bör-
jan på 1930-talet. När #ör#öljelsen av 
judar eskalerade och kriget bröt ut 
#örsökte de #å resten av släkten till 
tryggheten i Göteborg.

–!När min far dog hittade jag brev 
som farfar hadeskrivit till kungen  
Gustaf V. De hade trä&ats på någon 

tennismatch tror jag. Farfar #ör-
sökte ordna ett svenskt pass åt sin 
mamma men det gick inte, säger 
Micael Bindefeld.

Den nya stiftelsen, Micael Binde-
felds stiftelse #ör minnet av Förin-
telsen, ska varje år dela ut stipendi-
er på Förintelsens minnesdag den 
27 januari. Första gången blir nästa 
år, på 70-årsdagen efter befrielsen 
av Auschwitz.

Utöver startbeloppet  på fem mil-
joner kronor kommer Micael Bin-
defeld att testamentera merparten 
av sin #örmögenhet till stiftelsen. 
Pengarna ska gå till att stödja kul-
turprojekt som sprider berättelser 
med grund i Förintelsen.

–!Det %nns en väldigt stark judisk 
berättartradition som #ör historien 
från en generation till nästa. Men 
snart %nns det inga överlevande 
från Förintelsen kvar som kan be-
rätta om sina upplevelser. Jag %ck 
berättelserna från mina släktingar. 
Eftersom jag inte har några egna 
barn är det här mitt sätt att #öra 
dem vidare, säger Micael Bindefeld

Elisabeth Åsbrinks bok ”Och i 
Wienerwald står träden kvar” har 
haft stor betydelse #ör Micael Binde-
feld och är ett exempel på ett projekt 
stiftelsen ska stötta. Boken handlar 
om den judiska pojken Otto Ullman 
som levde hos den nazistiska famil-
jen Kamprad i Småland medan hans 
#öräldrar dog i Auschwitz.

–!Det kan vara en bok, %lm eller 
fotoutställning som ingen tror på 
kommersiellt. Huvudsaken är att 
budskapet ska nå breda folkgrup-
per. Förhoppningen är att världen 
ska dra lärdom av det som hänt och 
blir visare. Att de drygt sex miljo-
ner judar som mördades inte dog 
#örgäves.
Hur menar du?

–!Jag känner samma #örtvivlan 
som många andra i dag. I Sverige 
och Europa tränger sig svarta och 
bruna krafter fram – partier med en 
retorik med tydliga referenser till 
30-talets Tyskland. Då var det fram-
#ör allt mitt folk som var utsatta, i 
dag sprider sig även antiziganism, 
antiislamism och homofobi.

I stiftelsens styrelse  sitter repre-
sentanter #ör Advokatsamfundet, 
Forum #ör levande historia, Expo 
och Svenska kommittén mot anti-
semitism. Även DN har en plats i 
styrelsen.

–!Det är ett viktigt initiativ som 
Micael Bindefeld har tagit, säger 
DN:s chefredaktör Peter Wolodar-
ski.

–!Högerpopulistiska och höger-
extrema partier är på frammarsch 
i $era europeiska länder. Det känns 
där#ör angeläget #ör oss att stödja 
detta projekt.

Mikael Delin
mikael.delin@dn.se

Bindefeld startar stiftelse  
till minne av Förintelsen

Mikael Delin, text  
Hannes Holmström, foto

4,3
… miljoner kronor !ck en köpare 
betala för en av Beatlesmed-
lemmen George Harrisons gamla 
elgitarrer som såldes på auktion 
i New York. Harrison spelade på 
Rickenbacker 425-gitarren 
bland annat under inspelning-
arna av låtarna ”I want to hold 
your hand” och ”This boy”.

Intervju. Sveriges mest kända fest!xare donerar sin förmögenhet
 Foto: TT 

”Min judiska identitet har alltid 
lyst igenom och format mig”, säger 
Micael Bindefeld.
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Göran Lindberg, ”Kapten Klänning” var rektor på Polishögskolan och 
en förkämpe för jämställdhet. Tills han pekades ut som våldtäktsman 
och dömdes för flera grova våldsbrott. Polisen Jonas Trolle ledde 
de hemliga spaningarna. Här ger han inblickar i polisens vardag och 
arbetet som föranledde gripandet. Samtalsledare: Moa Elf Karlén.

JAKTEN PÅ KAPTEN KLÄNNING

TORSDAG 22 MAJ KL 18.00
ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41, ENTRÉ 60 KR www.abfstockholm.se

Två  studier  pågår  på  Medect  Clinical  Trials Delta-
gandet  pågår  i  upp  till  39  veckor  och  innebär  11  
klinikbesök  och  upp  till  11  telefonkontakter.  Studie-
läkemedlet  och  dina  besök  på  studiekliniken  är  
kostnadsfria.  Om  du  är  intresserad  av  att  delta      
eller  vill  ha  mer  information,  är  du  välkommen  att  
kontakta  oss  på  08-545  888  75,  e-post,  eller  på  
www.forskningspatient.se/diabetes.    

Ansvarig  läkare  för  studien  är:  Dr  Björn  Bragée  

aquaCo!ecti"n


