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Bindefeld vill
sprida berättelser
från Förintelsen

PS

Ò 30–31

”Auschwitz ingen
historisk notis”
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”Vi blir mer
utsatta för
varje år”
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Svenskt mode en
problembransch

Stockholms modevecka är i gång. Men det är
en dyster verklighet som råder under den
välpolerade ytan. Många av de svenska modebolagen som visar upp sina kollektioner har
problem med lönsamheten.
Ò NYHETER 12–13

”De rika måste bevisa sin heder.
Det räcker inte att betala skatt.”
L E DA R E P M N I L S S O N Ò 2
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Fredag

Rekordregn
”Efter fem år är
över fastigheter vi ute ur krisen”
Den låga räntan
eldar på aktierna och
börsrekorden haglar.
Balder och Wallenstam
är några av vinnarna.
Ò NYHETER 8

USA:s ekonomi är
välmående. Men på
längre sikt ser utsikterna dystra ut, enligt
ekonomen Ethan
Harris.
Ò VÄRLDEN 14

Di Veckans aktie
Ò

”De korta trenderna spelar
inte Kapp-Ahl i händerna,
men trägen bör bli en
aktievinnare i bolaget.”
A N A LYS M A R T I N B LO M G R E N Ò 16–17
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KRÖNIKA PÄR NUDER

Pär Nuder var samordningsminister och finansminister 2002–2006. I dag är han industriell
rådgivare och styrelseledamot i flera företag.
E-post: par@parnuder.se Telefon: 08-573 650 00

Aldrig glömma, alltid komma ihåg

I

morgon är det på dagen 70 år sedan
helvetets portar på jorden öppnades. Den syn som mötte de allierade
när de nådde fram till koncentrationslägret Auschwitz var fasansfull. De apatiska och utmärglade lägerfångarna, mer döda än levande, hade
svårt att ta in befrielsen. Den fanns helt
enkelt inte i deras medvetande. Många
överlevande har vittnat om hur snabbt
de blev avtrubbade i dödslägren. Det
abnorma blev vardag. Ena dagen
människor, andra dagen rök från krematoriernas ugnar.
Men befrielsen var inte total. Demonerna från Auschwitz skulle komma att
förfölja de som överlevde många år efter
1945. Att överleva är inte detsamma som
att leva.

Författaren Göran Rosenberg har i

den storslagna boken ”Ett kort uppehåll
på vägen från Auschwitz” skildrat sin
fars plågsamma minnen från utrotningslägren. David, som han hette likt
judarnas konung, försökte komma till
ro i den svenska småstadsidyllen Södertälje på 50-talet – bli en arbetare
vemsomhelst i skiftet på Scania. Men

MÅNDAG

skuggorna hann ikapp honom. Depressionen blev allt djupare, och han tog sitt
liv femton år efter att dörrarna slagits
upp till helvetets förgård.
Auschwitz befrielse kan synas ligga
långt borta – tre generationer har hunnit födas sedan dess. Men gör följande
tankeexperiment:

Subtrahera ditt födelseår med 1945.

I mitt fall blir resultatet 18. Jag föddes
sålunda mindre än två decennier efter
att Förintelsen upphörde. Det är som
om Auschwitz för en nyfödd i dag skulle
ha befriats 1997. Helt plötsligt förskjuts
perspektivet. Auschwitz är ingen historisk notis. Förintelsen är en del av vårt
arv och därmed vårt ansvar.
I slutet av 1990-talet distribuerade
regeringen boken ”…om detta må ni
berätta…” till alla svenska hushåll med
barn i grundskolan. Den var upptakten
till Levande historia – en med internationella mått mätt unik satsning för att
sprida hågkomst och kunskap om Förintelsen.
Boken trycktes i en och en halv miljon
exemplar och översattes till flera
språk – den första någonsin som på ara-

PÄR NUDER
SARA ÖHRVALL
JOHAN WIKTORIN

”Tyvärr
ser man
alltför
sällan
företagsledare,
som är
och måste
vara förebilder,
delta
i manifestationer för
människovärdet.”

TISDAG

biska berättar om nazisternas massmördande.
Jag var med och vår utgångspunkt för
Levande historia var lika enkel som svår:
Att aldrig glömma, att alltid komma ihåg.
Och det behövs mer än någonsin.

När judar trakasseras på svenska

gator, när synagogor attackeras och när
shoppande Parisbor avrättas i en
koscherbutik – då är det dags att ta fram
historieböckerna. Och då är det dags att
lyssna på de vittnen som fortfarande är
i livet och kan berätta. Deras vittnesmål
blir viktigare för varje år som går. De
överlevande lever inte för evigt.
Det är i ljuset av detta oundvikliga
som man ska se det initiativ som en av
Sveriges framgångsrikaste entreprenörer har tagit.
Namnet Micael Bindefeld förknippas
för de flesta med fest och flärd. Men han
har nyligen visat att bakom smokingens
snärtiga sidenslag finns ett hjärta som
bultar för annat än filmpremiärer och
galakvällar. Bindefeld har bildat en stiftelse som genom stipendier ska stödja
de som genom berättelser förmedlar
kunskap om Förintelsen.

MARIA BORELIUS
PER SCHLINGMANN
SOPHIE NACHEMSON-EKWALL

Runt om i Sverige anordnas i morgon
sammankomster för att minnas Förintelsen och hedra dess offer – vare sig de
dukade under i gaskamrarna eller i en
svensk insjö som Göran Rosenbergs
pappa. Tusentals människor kommer att
gå samman under en enda paroll: Aldrig
mer.
Tyvärr ser man alltför sällan företagsledare, som är och måste vara förebilder,
delta i manifestationer för människovärdet. Imorgon är det dags att ända på det:
Det är inte
många meter
från vare sig
Arsenalsgatan
eller Storgatan,
eller
andra
gator i Stockholm, till minnesceremonin
på Raoul Wallenbergs torg vid
Nybroviken. Vi
ses där!

TORSDAG

EMMA STENSTRÖM
EVA SWARTZ GRIMALDI
ALEXANDER STUBB

quattro älskar snö.
®

Nya Audi A6 Avant Sports Edition Ski Team.
Modellen Audi A6 fortsätter sin framgångsrika resa. Med en ny sexcylindrig
motor som ger mer styrka och mindre utsläpp, ny transmission, nya strålkastare
samt ett nytt infotainmentsystem är nya Audi A6 ännu mer kraftfull och eﬀektiv
än tidigare. Nu dessutom i ett attraktivt Sports Edition Ski Team-utförande.
Sports Edition Ski Team: » 18" aluminiumfälgar » Sportstolar
» Sportchassi (valbart) Standardutrustning: » Xenon plus » Farthållare
» Multifunktionsratt » Audi Sound System » Bluetooth » Färddator
med färgskärm » Parkeringsassistent fram och bak

Nya Audi A6 Avant 3.0 TDI 218 hk quattro S tronic Sports Edition
Ski Team rek. företagsnetto från ca 394.000 kr.*
Leasing från 2.270 kr/mån, förmånsv. från 3.292 kr/mån.
Bränsleförbr. bl. körning 5,3 l/100 km. CO₂ 138 g/km.

MILJÖKL. EU6. AUDI LEASING 36 MÅN (EXKL MOMS), 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ VWFS BASRÄNTA (JAN 2015). UPPLÄGGNINGS- OCH ADMINISTRATIONSAVGIFT TILLKOMMER. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARGINALSKATT BASERAD PÅ
SKV NYBILSPRIS 2014. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH AVVIKELSER. * GÄLLER FÖRSÄLJNING TILL JURIDISKA PERSONER OCH KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA RAMAVTAL ELLER RABATTER. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING.
BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

Land of quattro.®
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Redaktör:
Mattias Bergman
ps@di.se
08-573 650 00

TYSTA VITTNESMÅL. Micael Bindefeld
framför Minnesmonumentet över
Förintelsens offer vid synagogan i Stockholm. De 8 500 namnen på offren är
anhöriga till svenska judar som överlevde.
FOTO: FILIP ERLIND
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Han vill hålla
minnet vid liv V

Di Krönika
Ò

MATTIAS BERGMAN
mattias.bergman@di.se

08-573 650 00

Det är synd om
de rika på film

Micael Bindefelds stiftelse delar ut stipendier
När pr-konsulten Micael
Bindefelds stiftelse till minne
av Förintelsen nu för första
gången delar ut stipendium är
skådespelaren Sara Sommerfeld en av mottagarna.
”Tillsammans med producenten Johan Romin får hon
finansiering till en tv-dokumentär om hennes farmor,
som överlevde Auschwitz”, säger
Micael Bindefeld.

När Micael Bindefeld låter fingrarna löpa
över namnen på de stentavlor som utgör
minnesmonumentet över Förintelsens
offer vid synagogan i Stockholm är han
mycket långt ifrån de glättiga galor han
är känd för att arrangera.
”Jag blir tårögd varje gång jag kommer
hit”, säger han.
Monumentet ligger vid en liten gränd
som är uppkallad efter Aaron Isaac, den
första juden som fick tillstånd att bosätta
sig i Sverige utan att konvertera till den
lutherska läran.
Förra året bildade Micael Bindefeld en
stiftelse som ska stödja kulturprojekt som
bidrar till att minnet av Förintelsens fasor
inte försvinner.
I morgon, den 27 januari, är det 70 år
sedan förintelselägret i Auschwitz
befriades och de överlevande blir allt färre.
”Stiftelsen ska identifiera berättelser
om Förintelsen och sprida dem. Att
minnas är ett sätt att lära sig handskas
med faran för att samma sak upprepas”,
säger Micael Bindefeld.
Första stipendierna delas ut
I morgon ska även stiftelsens första två
stipendier, på sammanlagt 300 000 kronor, delas ut. Det ska ske på Teater
Galeasen med prins Daniel som stipendieutdelare i närvaro av bland andra
Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren, statsminister Stefan Löfven och den
förre statsministern Fredrik Reinfeldt.
Gästerna ska också se pjäsen ”Vår
klass” om pogromen i den polska byn
Jedwabne 1941.
Ett av stipendierna går till Sara Sommerfeld och Johan Romin. Deras dokumentärfilm handlar om Sara Sommerfelds farmor som överlevde dödsmarschen från Auschwitz och kom till Sverige
via de Vita bussarna, en aktion som
leddes av greve Folke Bernadotte. Filmen
ska visas på TV4 i maj.
Det andra stipendiet går till fotografen
Örjan Henriksson som har gjort utställningen Auschwitz KZ I-II. Han har fått
tillgång till några av de rum som normalt
är låsta i Auschwitz för att skildra tomheten efter dem som mördades.
”Hans vackra, svartvita men fasansfulla bilder av väggar och murar talar för
sig själva. Vad som hände mellan de väggarna får man läsa in i bilderna själv”,
säger Micael Bindefeld.
Utställningen visas på Liljevalchs
konsthall i Stockholm den 24 april–10
maj, för att sedan turnera runt i andra
städer i Sverige.

Di Fakta
Ò

Micael Bindefeld
QÅlder: 55 år.
QBor: I Stockholm. Född i Göteborg.
QGör: Har grundat och är vd för egna
pr-bolaget Micael Bindefeld AB, som
omsatte 31,4 Mkr räkenskapsåret
2013/14 och gjorde 7,4 Mkr i vinst.
Moderbolaget Micael Bindefeld Kapital
AB omsatte samma period 17,5 Mkr
och gjorde 8,6 Mkr i vinst.

Di Fakta
Ò

Förintelsen
QFörintelsen är det svenska namnet
på nazisternas folkmord på omkring
sex miljoner judar, som ägde rum under
andra världskriget.
QÖver hälften av de judar som dog
under Förintelsen gasades ihjäl. Minst
en femtedel sköts till döds. Övriga offer
dog av andra våldsaktioner, svält, köld,
utmattning och sjukdomar eller under
dödsmarscher.
QDen 27 januari är Förintelsens minnesdag. 2005 deklarerade FN dagen
som internationell minnesdag. I år är
det också 70 år sedan förintelselägret
Auschwitz befriades.

Micael Bindefelds grundplåt till stiftelsen är 5 miljoner kronor, och avkastningen går till stipendierna. Han planerar att lägga in mer kapital efter hand,
och han har testamenterat merparten av
sin kvarlåtenskap till stiftelsen.
Flera kända namn
Några finansmän, däribland Sven Hagströmer och Mats Qviberg, har lämnat
bidrag och Prins Carl Gustafs stiftelse
kommer också att ge stöd ett antal år
framöver.
I styrelsen finns många namnkunniga
personer, som DN:s chefredaktör Peter
Wolodarski, Norstedts ordförande Ewa
Schwartz Grimaldi, Stiftelsen Expos vd
Daniel Poohl, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och Eskil
Franck, överintendent på Forum för
levande historia.
”Med åren har jag skapat mig en plattform och dessutom, med mina mått mätt,
en förmögenhet som jag delvis kan
avvara. Jag har inga egna barn och stiftelsen blir därmed mitt sätt att efterlämna
något som bär mina värderingar”, säger
Micael Bindefeld.
Som i nästan alla judiska familjer har
han stark koppling till Förintelsen. Hans
farmor och farfar kom till Göteborg 1932,

då klimatet hårdnade i Tyskland. Då var
hans pappa knappt två år. Farfadern
kunde bli svensk medborgare tack vare
att han hade arbetat här i sju år.
”Jag har hittat gamla brev från min farfar till kung Gustav V, som han hade spelat
tennis med på Marstrand. Min farfar bad
kungen om hjälp av få ut sin mamma och
sina systrar ur Tyskland, men det fick han
inte”, säger Micael Bindefeld.
Farfadern hade nio syskon. Av dessa
dog sju under Förintelsen, liksom många
andra släktingar.

Stolt över traditionerna
Micael Bindefeld är uppvuxen med
midsomrar, kräftpremiärer och luciatåg.
”Men vi firade även alla de judiska högtiderna. Under påsken hade jag särskilda
matlådor med mig i skolan, och jag fick
ofta hålla föredrag om den judiska
påsken. Jag var, och är, stolt över våra
traditioner och min judiska identitet.”
Han är inte religiös men tycker att
judendomen är ett kulturarv att ösa ur,
som skapar en samhörighet. Hans dubbla
identitet blir uppenbar när han talar om
Sveriges inställning till judiska flyktingar
i början av andra världskriget:
”Sverige ville först inte ta emot dem …
oss … dem”, säger han utan att riktigt
kunna bestämma sig för ordvalet.
Omvärlden skrämmer
Han tycker inte att han har känt av någon
diskriminering för egen del, men förfäras
av det han ser i sin omvärld.
”Många judar känner en ökande
otrygghet, och det gäller även andra
minoriteter som romer och hbtq-grupper.
I Malmö är den lilla judiska församlingen
kraftigt decimerad, för judarna vågar inte
bo kvar där. I judiska kretsar i USA är
Sverige numera mest känt för trakasserierna mot judar i Malmö.”
Som ett eko från andra världskriget har
ett lagförslag om att alla judar ska registrera sina förmögenheter presenterats
i Ukraina.
Vid terrorattentaten i Paris i början av
januari skedde ett av dåden i en judisk
matbutik, där fyra personer dödades.
”Det som håller på att hända att det
lilla landet Israel snart är de europeiska
judarnas enda tillflyktsort, vid sidan om
USA och Kanada. Att så många länder
inte längre kan skydda sina judiska medborgare, bara 70 år efter Förintelsen, är
en skrämmande verklighet.”
Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder hävdade nyligen i en DNartikel att samer, kurder och judar kan få
leva i Sverige, men att de inte är svenskar.

arje gång det kommer en ny granskning av
hur företagsledare slår en kantboll med löneförmånerna eller snurrar upp sin tolkning av
bolagskoden blir jag lite dyster.
För dessa, helt berättigade, avslöjanden
riskerar tyvärr också att stereotyperna om välbärgade
personer som sprids i populärkulturen ska cementeras.

En rik person i film, litteratur och konst är nämligen:

ºGirig och snål, som Joakim
von Anka eller Shylock
i Shakespeares ”Köpmannen
i Venedig”.
ºVräkig, maktfullkomlig
seriemördare som Martin
Vanger i ”Män som hatar
kvinnor”.
ºKänslokall, levande i ett
dött äktenskap, som senast
i ”Beck”-filmen ”Rum 302”.
ºKriminell och moraliskt
klandervärd, som Jordan
Belfort i ”Wolf of Wall Street”
eller Gordon Gekko i ”Wall
Street”.
ºDel av hemliga nätverk med egna regler utanför samhällets ram, som i Stanley Kubricks ”Eyes Wide Shut”.
ºKorrupt, som skurken Wallentin (faktiskt en kvinna!)
i den nya ”Jönssonligan”-filmen.
ºStyrd av tvångsbeteenden och asocial, som Howard
Hughes i ”The aviator”.
ºEnstörig men expansiv, som Willy Wonka i ”Kalle och
chokladfabriken”.

”Hur många
gånger sedan
”David
Copperfield”
beskrivs
en rik man
i positiva
ordalag?”

Självfallet behövs tydliga karaktärsdrag som skaver för

att dramatisk spänning ska kunna uppstå. Men hur många
gånger sedan Charles Dickens ”David Copperfield”, som
kom 1850, beskrivs en rik man i positiva ordalag, som en
välgörare och samhällsbyggare? Och hur ofta ser vi den
negativa rikemansfiguren helt omvändas till hjälte? Ett
av få undantag är Richard Geres riskkapitalist Edward
Lewis i ”Pretty Woman” – men hans själsliga
förvandling sker med ett sexköp som förutsättning. Det är för skevt.
När får vi se en film om typiska företagare, så som de beskrivs till exempel
i Di? En medelålders person som driver
ett industriföretag långt bortom storstaden. 15 anställda, 20 miljoner
i omsättning. Och hela familjen
knegande i bolaget.
Mattias Bergman är
redaktör för PS.

Di Sudoku
Ò

Vad svarar du Björn Söder?

”Jag vet inte ens hur jag ska bemöta det.
Jag känner mig ju så oerhört svensk, och
är stolt över det. Det han säger är komplett
galenskap. Ingen annan ska tala om för
mig hur mycket eller lite svensk jag är.”

SUSANNE
BARK
susanne.bark@di.se

08-573 650 29

Rutorna ska fyllas i så att varje rad, vågrätt och lodrätt, och varje
3x3-ruta, innehåller siffrorna 1–9 utan att någon siffra förekommer
två gånger. Lösningen finns på sista sidan i dagens tidning.

