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Micael Bindefelds farmor och farfar 
lämnade 1930-talets Nazityskland, 
och andra släktingar mördades i 

Auschwitz. I fjol startade han stiftelsen 
”Micael Bindefelds Stiftelse till minne av 
Förintelsen” för att se till att berättel-
serna om det som hänt, aldrig får tystna. 
De första stipendiaterna blev Sara 
Sommerfeld och Johan Romin som 
gjort en film om Saras farmor som 
överlevde Förintelsen, samt fotografen 
Örjan Henriksson bilder från de låsta 
rummen i Auschwitz. Ceremonin 
hölls på Teater Galeasen i Stock-
holm, på årsdagen 70 år efter 
befrielsen, där det även visades en 
teaterföreställning om ämnet. 

Av Lotta Gray
Foto: Micael Engström 

Musikern Tomas 
Ledin med sin 

Marie var några 
som stod på 
gästlistan. 

Måns Herngren 
med gravida frun 
Katalin Herngren 

Bachry ville 
närvara vid den 
känslosamma 
ceremonin. 

Georg och Eva 
Klein undkom 
Nazisternas 

förföljelse och 
var på plats för 

att träffa 
stipendiaterna. 

Stiftelsens grundare, 
Micael Bindefeld var 

märkbart rörd när han 
berättar om engagemanget 

för sitt kall. 

Göran 
Hägglund 
kom i god 

tid. 

Vi får aldrig g

Affärsmannen 
Mats Qviberg 

med hustrun Eva 
var på plats 

denna viktiga 
dag.
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Gustav 
Fridolin var 

allvarlig. 

Mark Levengood 
och Jonas Gardell  
tog sig till teater 

Galeasen på 
Skeppsholmen. 

Jan 
Björklund 

bar 
färgglad 

slips. 

Fredrik Reinfeldt, Anna 
Kinberg Batra, Micael 

Bindefeld, Stefan Löfven och 
Daniel Westling kom sist. 

Mona 
Sahlin 
kom 

ensam.

Nina Lagergren 
är halvsyster till 

Raoul Wallenberg. 
Kom med Cecilia 

Åberg. 

Annie Lööf 
bjöd med 

Ingrid 
Hedenvind 

Brask. 

Stipendiet gör att 
Örjan Henriksson, 

Sara Sommerfeld och 
Johan Romin kan få 

genomföra det viktiga 
arbetet med dokumentation 

av Förintelsen. 

Glada 
stipendiater

g glömma


