
Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.
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Namn: Emil 
Samuelsson.
Ålder: 24 år.
Yrke: Ica- 
anställd.
Familj: Singel.
Ort: Grund-
sund.
Pluskund:  
6 månader.

… Emil Samuelsson, 24, 
som är dagens Plus-läsare.

Varför är du Pluskund?  
– Mycket tack vare Kalle 

Karlssons serie om Premier 
League-legendarer. En fan-

tastisk serie. Men även av 
ren bekvämlighet, att slippa 
köpa papperstidningen och 
få allt i mobilen. 

Vad är det bästa med 
Plus?  
– Man får tillgång till 

mängder av bra reportage 
som de tagit ”ett steg längre”, 
reportagen är längre, fördju-
pade och intressantare.

 Vilka Plus-artiklar läser 
du helst?
– Allt som har med Premi-

er League att göra. Men det 
finns även mycket annat in-
tressant. 

Till sist, vad önskar du dig 
mest av allt just nu?   
– Att mina nära och kära 

får vara friska och att Lyse-
kils FF och Gais vinner sina 
respektive serier.

Markus Wulcan

’Finns mycket intressant’Ett ögonblick ...

Emil Samuelsson.
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Du är van att se honom när han 
omfamnar Sveriges kändiselit 
på röda mattan. 

Nu startar Micael Bindefeld, 
54, ett nytt kapitel i sitt liv. 

– Jag har ju blivit vuxen, och 
fram har vuxit en känsla av att 
jag vill göra bra saker, säger han. 

I januari nästa år är det 70 år se-
dan Auschwitz befriades.

Få av de överlevande från För-
intelsen finns kvar. Men deras livs-
öden får aldrig falla i glömska. 
Därför har Micael Bindefeld star-
tat ”Micael Bindefelds stiftelse till 
minne av Förintelsen”. 

På 30-talet flydde hans egen far-
mor och farfar från antisemitis-
mens Tyskland till Sverige. Men 
den övriga släkten blev kvar, och 
de allra flesta dog i Förintelsen. 

– Berättelserna, de oberättade, 
måste leva vidare. Där kommer 
jag in som en liten kugge, säger 
Micael Bindefeld. 

Tog flera år att bygga upp
Han har byggt upp stiftelsen un-

der flera år och donerat fem mil-
joner av sina egna pengar. 

– Och den dag jag inte finns 
längre går lejonparten av min för-
mögenhet till stiftelsen. 

Syftet med stiftelsen är att eko-
nomiskt stödja olika kulturprojekt 
som berättar om Förintelsen. 

– Det kan vara en bok, en balett, 
en film, en fotoutställning, ett fö-
redrag, eller någon annan ut-
trycksform som berättar en histo-

ria. Varje år, på årsdagen av Ausch-
witz befriande, den 27 januari, ska 
det delas ut stipendier till en eller 
flera personer eller organisatio-
ner som vill föra Förintelsens his-
torier vidare.

– Jag är övertygad om att vi har 

mycket att lära av dessa berättel-
ser. 

Skrämmande tongångar
Micael Bindefeld tycker att de 

tongångar han hör i dag är skräm-
mande lika de tongångar som 

hördes i 30-talets Tyskland. 
– Det är djupt oroande. Stövel-

tramp från svarta och bruna kraf-
ter kommer från alla håll i Europa 
och minoriteter är utsatta i ett allt 
mörkare Europa. 

Hans stiftelse, säger han, är lite 
av en ”upplysningskampanj”. 

– Och det är också ett sätt att ge 
tillbaka till ett land där jag har fått 
verka fritt och förverkliga mina 
drömmar. 

Stort kontaktnät
Alla år som kändisstylist, fest-

fixare och pr-man har gett Micael 
Bindefeld ett kontaktnät utöver 
det vanliga. 

– Jag har en plattform och posi-
tion som gör att jag kan göra skill-
nad. Jag vill göra annat än att bara 
stå på en röd matta och hälsa på 
kända människor. Jag 
hoppas att jag genom 
mitt engagemang 
också kan inspirera 
andra män niskor ur 
min generation att 
arbeta för angelägna 
frågor som dessa. 
Fotnot: Stiftelsens 
hemsida: www.binde-
feldstiftelse.se

Eric 
Tagesson
eric.tagesson 
@aftonbladet.se

Pr-mannen Micael Bindefeld startar stiftelse till minne av Förintelsen

Längst upp till vänster på bilden står Micael Bindefelds farfar som lämnade Tyskland för Sverige på 30-talet. De 
övriga, farfaderns syskon, blev kvar och de flesta dog i Förintelsen. 

”Deras berättelser  
måste leva vidare”

DELAR UT STIPENDIER ”Varje år, på årsdagen av Auschwitz befriande, den 27 januari, ska det delas ut stipendier till personer eller organisationer som vill föra Förintelsens historier 
vidare”, säger Micael Bindelfeld om sin egen stiftelses syfte och verksamhet. Foto: JONAS HERJEBY


