
Micael Bindefelds Stiftelse
till minne av Förintelsen till-
delar 2020 års stipendium
till koreografen och regis-
sören Alexander Ekman för
ett verk som tar utgångs-
punkt i de frågor som min-
net av Förintelsen väcker.
Micael Bindefelds Stiftelse delar
varje år ut ett stipendium till
stöd för de som har en vilja att
kommunicera, ge information,
bildsätta eller på annat sätt för-
medla kunskap till en bred
svensk publik med berättelser
om Förintelsen. Det blir allt
svårare att få vittnesmål från
Förintelsens överlevare. Inom
en snar framtid kommer inga
vittnen finnas kvar i livet och

därför är behovet av att förmedla
deras berättelser viktigare än
någonsin.

Micael Bindefelds Stiftelse till
minne av Förintelsen tilldelar i
år 500 000 kr till Alexander
Ekman, koreograf och regis-
sör.

Stiftelsens motivering lyder:
2020 års stipendium tilldelas

koreograf och regissör Alexan-
der Ekman för hans filminstal-
lation om de stora och komplexa
frågor som minnet av Förin-
telsen väcker.

I detta konstprojekt utforskar
Alexander vår vanmakt, vårt
mod och vårt civilkurage och
bjuder in såväl unga som vuxna
till självreflektion om det egna

ansvaret. På detta sätt hålls inte
bara minnet av Förintelsen vid
liv, utan projektet väcker också
insikt om att det är möjligt för
alla och envar att förhindra att
något liknande någonsin sker
igen.

– Alexander Ekman har ett
unikt och spännande sätt att
tänja på gränserna för att uttrycka
viktiga budskap inom en konst-

form som är tillgänglig för alla
oavsett språk, bakgrund och ål-
der. Det känns både roligt och
viktigt att 2020 års stipendium
tilldelas Alexander för hans verk
som åskådliggör vikten av ci-
vilkurage och känslan av van-
makt som många förknippar
med Förintelsen, säger Micael
Bindefeld, stiftelsens ordförande
och initiativtagare.

Tandläkare Bo Englund, Ly-
sekil har seglat västerut. Det
var hans eget uttryck för när
någon gått bort. Närmast sör-
jande är sambo Eva-Maria,
döttrarna Liz och Maria, barn-
barn och barnbarnsbarn. 

Bosse blev 87 år och var
tills helt nyligen synnerligen
aktiv och ungdomlig, men
drabbades då av en aggressiv
sjukdom som snabbt ändade
livet.  

Han var född och uppväxt
i Skärhamn där han gick i
folkskola. Han fortsatte med
realexamen på Billströmska
och Restenässkolan och efter
studentexamen i Göteborg ut-
bildade han sig till tandläkare
i Lund och i Malmö, där han
träffade sin blivande fru Bir-
gitta.

Bosse hade först mottagning
i Bleket, nära Skärhamn. Han
och Birgitta gifte sig och flyt-
tade i slutet av femtiotalet till
Lysekil där han började på
Folktandvården för att sedan
öppna egen mottagning i
Göta-Bankens hus, en verk-
samhet som han hade fram
till sin pensionering. Han fort-
satte även arbeta efter pen-
sioneringen, inhyrd i andra
mottagningar och efter öns-
kemål från gamla trogna pa-
tienter.

Idrott och föreningsliv låg
Bosse varmt om hjärtat. Som

ungdom och efter återkomsten
spelade han fotboll med Skär-
hamns IF, men under Mal-
mötiden spelade han med
IFK Malmö i dåtidens supe-
retta. 

Han fortsatte med fotboll
när han flyttade till Lysekil.
Slättens IK blev klubbadress,
där han också var styrelse -
ledamot och aktiv i supporter -
klubben efter avslutad karriär.
Han spelade även tennis med
LTK och han var en hängiven
seglare, skidåkare och golfa-
re.

Under många år var han
medlem i Lions, och ända
fram till sin bortgång var han-
starkt engagerad i Odd Fellow,
där han innehaft flertalet äm-
beten i olika perioder.

Terje W Fredh
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Coronaviruset sprider
sig också in på världens
aktiebörser när rädslan

stiger i land efter land, pessi-
mismen ökar.

Stockholmsbörsen hade
fram till måndagseftermidda-
gen backat med ett par procent
i likhet med de flesta betydel-
sefulla aktiemarknader. 

Gångna veckans stora hän-
delse var Ericssons bokslut,
aktiekursen sjönk direkt med
6 procent, men återhämtades
på måndagsmorgonen med
en enstaka procent, ett av få
storbolag som då visade plus.

Koncernchefen Börje Ek-
holm talade om underliggande
gott resultat och såg positivt
på framtiden. I förväg tillfrå-
gade analytiker gissade på ännu
bättre resultat men tog i för
mycket, därav fredagens sänkta
kurs.

Huvudägarna med Wallen-
bergarnas Investor och Indu-
strivärden med Fredrik Lund-
berg var dock nöjda och före-
slår höjd utdelning från 1 kr
till 1:50 kr för de drygt 3,3
miljarderna aktier (A+B).

Viktigast för Ericsson är nu
hur man lyckas med nya ge-

nerationens telenät 5G, i första
hand riktad mot industrin som
kan öka rationaliseringarna.

Det sker i första hand i tävlan
mot finländska Nokia vars
aktie stigit med 10 procent på
tolv månader efter ett tapp på
måndagsmorgonen på ett par
procent.

Den andra folkaktien ope-
ratören Telia med över 400
000 småsparare som direkta
ägare har sett aktiekursen ligga
över nollstrecket sedan års-
skiftet. Bolaget är kund till
både Ericsson och Nokia. Frå-
gan är då om Telia kan behålla
sin höga utdelning 2:30 kr på
nuvarande aktiekurs 41 kr,
därmed en hög direktavkast-
ning på nästan 6 procent.

Främste konkurrenten här
hemma Tele2 (Stenbecksfären)
har stigit 8 procent sedan års-
skiftet, en direktavkastning på
ca 3 procent, Telenor i Norge
plus 6 procent under januari,
bokslut på onsdag, direktav-
kastning på 5 procent.

En märklig kursrörelse är
Electrolux A-aktie som steg
nästan 4 procent medan B-
aktien sjönk nästan 3 procent.
Skillnaden har ökat så att A

nu betalas i ca 280 kr, B i 232
kr, detta trots att de ger samma
utdelning. Rösträtten skiljer
sig åt men Wallenbergarnas
dominans via Investor på näs-
tan 30 procent är helt tillräcklig
medan de fyra största fonderna
”bara” får ihop till 21 procent
tillsammans. Så någon makt-
kamp kan knappast förklara
kursrörelserna.

New Wave med Orrefors,
Kosta Boda har tappat 3 pro-
cent av aktiekursen på en vecka
men ligger plus 14 procent på
tolv månader till knappt 60 kr
aktien.

Bokslut 6 februari för 2019.
Då kommer utdelningsbesked.
Året 2016 gav 1:35 kr per aktie
, det höjdes i två steg till 2018
års 2 kr.

Spännande rapporter på tis-
dag Swedbank, Atlas Copco,
Byggmax och SSAB, onsdag
Telia, BillerudKorsnäs och SEB,
torsdag Gränges, H&M, NCC,
SCA och Volvo, fredag Electro-
lux.

Kabe i Tenhult utanför Jön-
köping med bl a husbilar var-
nade i fredags aktiemarknaden
för att bolaget kommer att visa
mycket lägre vinst fjärde kvar-

talet, aktien sjönk direkt hela
10 procent.

Det är höjd bilskatt som
ställt till det för hela hus-
bilsbranschen som tappade 42
procent av sin försäljning förra
året. Skatten är höjd under en
treårsperiod.

Men Regeringen har givit
Skatteverket i uppdrag att ut-
reda om skatten kan minskas
för just husbilar som avställs
oftare än andra fordon.

Bolaget nu värt knappt 1,4
miljarder flyttades tidigare ned
från Stockholmsbörsens lista
för medelstora lista när totala
värdet sjönk under ca 1,6 mil-
jarder där gränsens får till lilla
listan.

Med kursnedgången under
fredagen försvann en stor del
av uppgången från årsskiftet
för Kabe-aktien. Men den som
haft aktien en längre tid har
ändå fått se en uppgång med
nästan 50 procent på
fem år och i stort sett
fördubbling på tio år,
plus 98 procent, på se-
nare år också hygg-
lig utdelning.

Henric Borgström
ekonomijournalist

Familjenyheterna
Aktiebörserna startade med rädsla
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Mötesplatsen Brastad

Café mötesplatsen onsdagar kl 13.00

Frukostklubben fredagar kl.9.00

Välkomna!

Våra begravningsbyråer är ett 
familjeföretag i tredje generation 

Lysekils Begravningsbyrå 
Tel. 0523-165 51  Lysekil
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sonen
Carl

mormor
Britta

mamma 
PiaMaria

pappa
Urban 

   
   

 
 

  
  

 
     

 
       

 
      
  

      
  

      

 
 

 

                                             

      
 

 
  

 
  

 
  

 
  

   

  

  

  

Finns Begravningsbyrå 
Tel. 0523-504 16 Hunnebostrand 
Tel. 0524-136 66 Munkedal 

www.lysekilsbegravning.se        www.finnsbegravning.se 

sonen
Henrik

IN MEMORIAM
Tandläkare Bo Englund

Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen

Dödsfall
Siv Hedlund
Siv Hedlund, född Ankar, Bras-
tad har avlidit i en ålder av 83
år. Hon var född i Brodalen,
närmast sörjande är make,
barn., barnbarn, syskon. släkt
och vänner

Begravningar
I Svarteborgs kyrka har hållits
begravningsgudstjänst för Dag-
ny Andersson, Hällevadsholm.
Samlingen hölls i kyrkan där
stilla musik spelades. Griftetal
och överlåtelse hölls av kyrko -
herde emeritus Bengt Magnus -

son och musiken framfördes
av musikdirektör Marianne
Hirell. Maria Tuimala-Sörens-
son var sångsolist och sjöng
Blomman och Där rosor aldrig
dör. Anhöriga, släkt, vänner
och grannar tog avsked i kyr-
kan. En vacker blomstergärd
och gåvor till välgörande än-
damål hade ägnats Dagnys
minne. Familjens tack för he-
dersbevisningen framfördes
av entreprenör Anders Fogel-
mark. Efter aktens slut hölls
en minnesstund i Kyrkans hus
i Dingle.
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