Catia Hultquist: Nu är
plötsligt politiken full
av raggande fem-i-trefeminister igen. Sidan 2
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Jubel mötte Ruben Östlund
på filmfestivalen i Cannes
DN:s Mårten Blomkvist rapporterar om hyllningarna. Sidan 9

Förintelsen. Festfixaren Micael Bindefeld donerar sin
förmögenhet till en
ny stiftelse. Sidan 3

EU:s historia.
DN:s Annika Ström
Melin berättar om
unionen i en nyutkommen bok. Sidan 6

Hårdkokt duo lockar thrillerturister
Utländska journalister vallfärdar till Stockholm för att få veta mer om författarparet Erik Axl Sund. Sidorna 4–5
Foto: Paul Hansen
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Rea på höstresor! Se fler resor på airtours.se/veckansklipp
airtours.se | 08-566 103 00

Upp till 1500:- rabatt per person! Rabatten gäller nybokningar på utvalda resor/hotell. Boka senast 3/6. Prisexempel
från Arlanda 2/10 och 9/10. Del i dubbelrum på Quartier Square Bercy aaa och frukost. Reservation för slutförsäljning.
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… miljoner kronor fick en köpare
betala för en av Beatlesmedlemmen George Harrisons gamla
elgitarrer som såldes på auktion
i New York. Harrison spelade på
Rickenbacker 425-gitarren
bland annat under inspelningarna av låtarna ”I want to hold
your hand” och ”This boy”.
Foto: TT

Intervju. Sveriges mest kända festfixare donerar sin förmögenhet
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”Min judiska identitet har alltid
lyst igenom och format mig”, säger
Micael Bindefeld.
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JAKTEN PÅ KAPTEN KLÄNNING
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.

Bindefeld startar stiftelse
till minne av Förintelsen
Micael Bindefeld donerar sin förmögenhet till en ny stiftelse för
att hedra minnet av Förintelsen.
Pengarna ska gå till kulturprojekt som sprider berättelser
som annars tystnar när de sista
överlevarna försvinner.

Mikael Delin, text
Hannes Holmström, foto
○ Pappans bortgång, en bok av Elisabeth Åsbrink och högerextrema
krafter på frammarsch i Europa.
Flera vitt skilda saker och händelser
som fått Micael Bindefeld att starta
den nya stiftelsen. Han är en person som för de flesta annars mest är
känd som Sveriges mest profilerade
festfixare.
– Det är inte alls något stort steg.
Jag älskar mitt jobb men precis som
alla människor är jag mångfacetterad. Min judiska identitet har alltid
lyst igenom och format mig, säger
han.
Micael Bindefelds farföräldrar
kom till Sverige från Tyskland i början på 1930-talet. När förföljelsen av
judar eskalerade och kriget bröt ut
försökte de få resten av släkten till
tryggheten i Göteborg.
– När min far dog hittade jag brev
som farfar hadeskrivit till kungen
Gustaf V. De hade träffats på någon

tennismatch tror jag. Farfar försökte ordna ett svenskt pass åt sin
mamma men det gick inte, säger
Micael Bindefeld.
Den nya stiftelsen, Micael Bindefelds stiftelse för minnet av Förintelsen, ska varje år dela ut stipendier på Förintelsens minnesdag den
27 januari. Första gången blir nästa
år, på 70-årsdagen efter befrielsen
av Auschwitz.
Utöver startbeloppet på fem miljoner kronor kommer Micael Bindefeld att testamentera merparten
av sin förmögenhet till stiftelsen.
Pengarna ska gå till att stödja kulturprojekt som sprider berättelser
med grund i Förintelsen.
– Det finns en väldigt stark judisk
berättartradition som för historien
från en generation till nästa. Men
snart finns det inga överlevande
från Förintelsen kvar som kan berätta om sina upplevelser. Jag fick
berättelserna från mina släktingar.
Eftersom jag inte har några egna
barn är det här mitt sätt att föra
dem vidare, säger Micael Bindefeld
Elisabeth Åsbrinks bok ”Och i
Wienerwald står träden kvar” har
haft stor betydelse för Micael Bindefeld och är ett exempel på ett projekt
stiftelsen ska stötta. Boken handlar
om den judiska pojken Otto Ullman
som levde hos den nazistiska familjen Kamprad i Småland medan hans
föräldrar dog i Auschwitz.

– Det kan vara en bok, film eller
fotoutställning som ingen tror på
kommersiellt. Huvudsaken är att
budskapet ska nå breda folkgrupper. Förhoppningen är att världen
ska dra lärdom av det som hänt och
blir visare. Att de drygt sex miljoner judar som mördades inte dog
förgäves.
Hur menar du?
– Jag känner samma förtvivlan
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 framför allt mitt folk som var utsatta, i
dag sprider sig även antiziganism,
antiislamism och homofobi.
I stiftelsens styrelse sitter representanter för Advokatsamfundet,
Forum för levande historia, Expo
och Svenska kommittén mot antisemitism. Även DN har en plats i
styrelsen.
– Det är ett viktigt initiativ som
Micael Bindefeld har tagit, säger
DN:s chefredaktör Peter Wolodarski.
– Högerpopulistiska och högerextrema partier är på frammarsch
i flera europeiska länder. Det känns
därför angeläget för oss att stödja
detta projekt.

Mikael Delin
mikael.delin@dn.se
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Två  studier  pågår  på  Medect  Clinical  TrialsDelta-
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  
IRUVNQLQJ#EUDJHHVH
ZZZIRUVNQLQJVSDWLHQWVHGLDEHWHV
4'

