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MOTIVERING
2022 års stipendium tilldelas Anna Florén, programchef 
på Voksenåsen, för hennes arbete med utbildning och 
hågkomst resor till Förintelsens minnesplatser i Norge.

Stipendiet bidrar till att uppmärksamma Förintelsens autentiska minnesplatser 
i vårt grannland och möjliggör för svenska skolungdomar att lära sig om konse-
kvenserna av antisemitism.

När historien kommer så nära intill, blir den en ofrånkomlig del även av oss.
På detta sätt bidrar Voksenåsens projekt till att hålla minnet av Förintelsen 
vid liv.

PRESSMEDDELANDE 18.10.22

Morgondagens svenska ledare reser  
till Norge i Förintelsens fotspår
 
Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen delade tidigare i år ut 2022års stipendium till programchef 
Anna Florén och svensk-norska Voksenåsen för projektet Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser i 
Norge. Priset delades ut av utrikesminister Ann Linde i närvaro av kronprinsessan Victoria och kronprins Daniel. 

I slutet av november genomförs en Hågkomstresa med ett knappt trettiotal unga svenska ledare och opini-
onsbildare som tillsammans besöker norska minnesplatser. Bland deltagarna märks Lisa Nåbo, ordförande 
i SSU, Noura Berrouba ordförande i LSU samt artisterna Kristofer Grezcula och Cherrie.  De får sällskap av 
en rad representanter för samhälls- och näringsliv, däribland flera ungdomsorganisationer.

– Vi i stiftelsen tror att just närheten till Norge gör att historien kommer närmare. Dagens ungdomar har 
ofta liten eller ingen kännedom om att Norge var ockuperat och att man de facto deporterade norska 
judar direkt till Auschwitz. Resan visar hur skör rättsstaten var och hur lätt den kunde slås sönder, också i 
en etablerad demokrati, säger Micael Bindefeld.

– Till den här resan har vi handplockat de som kommer att vara med och sätta den politiska, mediala och 
kulturella agendan i Sverige om 10 år. Nästa generation beslutsfattare. Det arbete som Voksenåsen gör för 
att se till att de här berättelserna lever vidare är viktigare idag än på väldigt, väldigt länge avslutar Micael 
Bindefeld. 

– Vi på Voksenåsen är tacksamma för möjligheten att kunna erbjuda den här resan för framtidens ledare och 
för allt det stöd som Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen har givit projekt Hågkomstresor, 
säger Anna Florén. 

Hågkomstresan genomförs den 24–26 november och avslutas på dagen 80 år efter att 529 norska judar 
deporterades med skeppet Donau från Oslos hamn direkt till Auschwitz. Endast nio av de deporterade 
judarna överlevde Förintelsen. Hågkomstresan består av en kombination av besök vid autentiska minnes-
platser, på norska museer och ger utrymme för samtal och reflektion.

Deltagarna kommer träffas på Norges ambassad 
den 8 november och få en första introduktion. 
Det finns möjlighet för press att delta vid arrangemanget.

En lista över samtliga deltagare finns här: 
www.hagkomstresor.org 

Presskontakt:  
Anna Floren  
Voksenåsen 
anna@voksenaasen.no  
+47 416 95 189  

Karin Sundin  
Norges ambassad 
karin.sundin@mfa.no  
+46 70 653 52 26

HÅGKOMSTRESOR
NATIONALGÅVEN VOKSENÅSEN
ULLVEIEN 4
0791 OSLO

Voksenåsen är Norges nationalgåva till 
Sverige som tack för hjälpen under andra 
världskriget. Voksenåsen är idag en svensk-
norsk mötesplats med fokus på ungdom 
och demokrati.

Programchefen vid Voksenåsen; Anna Florén 
har varit med från början i utvecklingen av 
projekt Hågkomstresor, som är ett samarbete 
med Forum för levande historia och Norges 
ambassad i Stockholm. 

Projektet Hågkomstresor erbjuder studie-
resor för skolelever, studenter vid folkhög-
skolor, samt lärarfortbildning. 



Den 26 november 1942 blev 529 norska judar  
deporterade med skeppet Donau till Auschwitz. 

Ett fåtal kom tillbaka.  

Foto: Georg W Fossum/NTB SCANPIX

PROGRAM
Utbildningsresa 
i den norska förintelsens fotspår

ett samarbete mellan Voksenåsen och Micael Bindefelds stiftelse till minne av 
Förintelsen Norges ambassad i Stockholm och med ekonomiskt stöd även från
Utrikesdepartementet.

24 NOVEMBER   
INTRODUKTION OCH OCKUPATIONSHISTORIA
Avresa 

07.36  Avresa med tåg från Stockholm

13.09  Ankomst Oslo, taxi

13.30 Ankomst till Sveriges ambassad för lunch och introduktion

15.00 Stadsvandring: Från ockupation till deportation. 
Dehumanisering. Kaffepaus.   

16.45 Officiell minnesmarkering för 80-års dagen av deportationen  
av de norska judarna i Oslo Rådhus. 

19.15 Mottagning i Oslo Rådhus

20.00 Avresa från Oslo Rådhus

20.30 Ankomst på Voksenåsen - middag

25 NOVEMBER  
MÖTE MED JUDISKT LIV

09.30  Avresa från Voksenåsen

10.00–11.00 Besök på judiska museet – judiska livsöden

11.00–12.00 Snubbesltensvandring i den norska Förintelsens fotspår 

12.00–13.15 LUNCH

13.15  Avfärd mot Grinimuseet

14.00–16.00 Grinimuseet

17.00 Ankomst till Voksenåsen

18.15 Vittnesmål om flykten till Sverige med Birgit Rimstad och 
tidsvittne Sidsel Levin

19.00 Middag på Voksenåsen

20.00 Konsert: Susanna Wallumrød: Tonsatta dikter av Gunvor Hofmo

26 NOVEMBER   
DÖD ELLER FLYKT

08.15 Avresa från Voksenåsen och utcheck. 

09.00 Kort besök vid Syvertsens handelsträdgård. 
Utgångspunkt för Carl Fredriksens transport. 

10.00 Besök på avrättningsplatsen Trandumskogen

11.30 LUNCH

12.15 Avresa från Trandumskogen. I flyktens spår. 
Vi tar flyktingrutten mot gränsen. Bussresa med föredrag. 

14.15 I flyktens spår. Vi tar flyktingrutten över gränsen till Sverige 
och går i flyktingarnas fotspår den sista biten. 

15.00 Från gränsen avresa med buss till Stockholm eller via Oslo
till Göteborg.

Ca 18.00 Middagsstopp

Ca 20.00 Åter i Stockholm.
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LISA NÅBO, 27 ÅR  
ORDFÖRANDE SSU 

Lisa kommer från Linköping och
är utbildad polis. Sedan 2021 är
hon ordförande för SSU. 2017–
2020 var hon distriktsordförande
för SSU Östergötland och 2018
–2021 ledamot i Linköpings
kommunfullmäktige.

ANDREAS MAGNUSSON, 18 ÅR 
FRIDAYS FOR FUTURE

Andreas har sedan han var 14 
år varit engagerad i Fridays For 
Future. Han är uppväxt i den 
lilla byn Mockfjärd i Dalarna och 
flyttade till Stockholm 2020. 
Han studerar nu tredje året på en 
samhällsvetenskaplig linje. Samti-
digt frilansar han som modera-
tor, föreläsare och skribent i 
kombination med sitt klimaten-
gagemang. Det senaste året har 
Andreas även varit deltidsanställd 
projektledare för FFF:s projekt 
Climate Live.

KRISTOFER GRECZULA, 30 ÅR 
ARTIST OCH LÅTSKRIVARE  

Stjärnskottet Kristofer Greczula 
känd som artist och låtskrivare 
med en egen stil. Den tidigare 
lovande pingisspelaren Kristofer 
Greczula kände sig inte hemma 
i sportvärlden, och har pratat 
om psykisk ohälsa och deltagit i 
projektet Aldrig Ensam. Debu-
talbumet Live and let live 2020 
kritikerrosades och hans sound 
beskrivs som magnetisk pop 
möter storslagen rock med influ-
enser av Prince och David Bowie.

MARGARETA BARABASH, 24 ÅR. 

POLITISK REDAKTÖR PÅ ÖST-
GÖTA CORRESPONDENTEN. 

Margareta är även krönikör på 
Göteborgs-Postens ledarsida 
och skriver då och då för tanke-
smedjan Timbros nätmagasin 
Smedjan. Tidigare var hon verk-
samhetskoordinator på tankes-
medjan Frivärld där hon bl.a var 
redaktör för antologin Let The 
World Hear, som samlar vitt-
nesmål från upproret i Belarus 
2020.

NOURA BERROUBA, 28 ÅR

ORDFÖRANDE SVERIGES  
UNGDOMSORGANISATIONER

Noura är ordförande för Sveri-
ges ungdomsorganisationer 
(LSU) där hon arbetar med frågor 
kopplade till FN och Fred, EU och 
Europa, och Agenda 2030. 2018 
utsågs hon av regeringen till 
ledamot och rådgivare i det rådg-
ivande organet för miljösmart 
konsumtion. Under 2016 var hon 
den officiella svenska ungdoms-
delegaten till FN, och deltog i den 
svenska regeringsdelegationen 
till FN:s generalförsamling och 
andra högnivåmöten. Hon var 
med och startade Global Shapers 
Stockholm. Nouras akademiska 
bakgrund är i statskunskap och 
folkrätt.

CHERRIE, 31 ÅR  
ARTIST

Uppväxt i Finland och Sverige 
är Cherrie känd svensk-somalisk 
R&B artist. Hon har samarbetat 
med internationella artister som 
Stormzy og Kehlani. Cherries 
musik  beskriver ofta kvinnlig 
gemenskap, livet i förorten och 
hennes uppväxt. 

 

RAJA MOHAMMED ALI, 27 ÅR  
FÖRBUNDSORDFÖRANDE 
OCH ORDFÖRANDERÅDS-
STYRELSEN I SVENSKA  
MUSLIMER FÖR FRED OCH 
RÄTTVISA 

Utöver rollen som förbunds-
ordförande sitter Raja även som 
förbundsstyrelseledamot i LSU 
där hon är talesperson för folk-
bildning och interreligiösa frågor. 
Raja har en kandidatexamen i 
företagsekonomi och en examen 
i teoretisk filosofi. 
 

JOAKIM LUNDQVIST, 28 ÅR 
ADVOKAT

Joakim jobbar som advokat och 
sitter som styrelseledamot i 
Svenska Avdelningen av Inter-
nationella Juristkommissionen. 
Han besitter en särskild kompe-
tens på det människorättsliga 
området, med fokus på Europa-
konventionen om de mänskliga 
rättigheterna. Dessutom är 
han publicerad i Europarättslig 
tidskrift och undervisar jurist-
studenter inom ramen för ”Den 
nordiska rättegångstävlingen 
om de mänskliga rättigheterna”. 
Joakim deltar även i den rätt-
spolitiska debatten gällande 
mänskliga rättigheter, rättssä-
kerhet och yttrandefrihet.

DIYAR CICEK, 27 ÅR,  
FÖRBUNDSSEKRETERARE SSU 

Innan han började arbeta poli-
tiskt på heltid så studerade han 
till jurist vid Uppsala universitet. 
Diyar är född och uppvuxen i 
Dalarna.

JASER MARDINI, 23 ÅR  
UNGDOMSOMBUD STOCKHOLMS 
REGIONSTYRELSE UNIONEN

Född och uppvuxen i Solna med 
föräldrar från Libanon och Syrien. 
Jaser är arbetsmiljöombud för 
sin arbetsplats och dessutom  
Ungdomsombud för Stockholms 
Regionstyrelse, där vi leder hela 
regionens utveckling framåt.Han 
skriver själv att vänner och bekanta 
skulle beskriva honom som driven 
och rolig. Han studerar i interna-
tionella ekonomprogrammet och 
jobbar som konsult videokodare för 
Randstad. Jag är väldigt engage-
rad fackligt där jag är Ledamot för 
Randstad Unionenklubben.

ELVIRA ERLANDS, 22 ÅR  
FOLK OCH FÖRSVAR

Elvira studerar en kandidat i 
Statsvetenskap med inriktning 
krishantering och säkerhet på 
Försvarshögskolan i Stockholm. 
Utöver studierna har hon en 
tjänst på organisationen Folk 
och Försvar som arbetar med 
folkbildning inom områdena 
säkerhets- och försvarspolitik. 
Hon har ett ideellt engagemang 
i Försvarshögskolans student-
kår, där hon dels sitter med i 
presidiet samt är ansvarig för 
skolans arbetsmarknadsgrupp. 
Elvira har även en styrelsepost i 
SSCO (Stockholm studentkårers 
centralorganisation). Intresset 
för säkerhetspolitik väcktes efter 
att ha genomfört en värnplikt 
och därefter arbetat som skol-
informatör för Försvarsmakten. 

GINA SAAMAN 
ADVOKAT

Gina är brottmålsadvokat som 
arbetar huvudsakligen som 
försvarare på advokatfirman De 
Basso. Även grundare och initia-
tivtagare till nätverket Ladies in 
Law som grundades år 2020 och 
som riktar sig till kvinnliga advo-
kater, jurister och juriststudenter. 
Bördig från Dalarna.

ELSA ALM  
UNGDOMSREPRESENTANT LO  

NAYAB KAYANI  
TILLSAMMANS FÖR SVERIGE  
INTERRELIGÖS DIALOG



 

WILLIAM BERGH, 27 ÅR  
VD

(M.Sc Eng), grundare och VD för 
batteriföretaget Cling Systems 
vars mål är att möjliggöra storska-
ligt återbruk och återvinning av 
batterier. Efter flera projekt inom 
batteriinsamling och återvinning på 
Münchens Tekniska Högskola och 
Northvolt såg William den globala 
potentialen och de lösningar som 
krävs för att litiumjonbatterier 
ska bli den miljölösning vårt klimat 
behöver. På fritiden funderar han 
på mänskligt medvetande, motiva-
tion och fri vilja, och älskar att gå 
på hikes.

EMIL GELEBO, 36 ÅR  
DIPLOMAT

(Diplomat med rötterna på Öland 
och fokus på Sveriges relationer 
till EU och länderna i Östeuropa. 
För tillfället samordnar han utri-
kesministerns engagemang inom 
EU och förberedelserna inför 
Sveriges stundande EU-ordföran-
deskap våren 2023. Emil är pappa 
till två små söner och bor med sin 
familj norr om Stockholm.

GABRIEL LINDÉN 
DIPLOMAT

Gabriel har arbetat vid Sveriges 
ambassad i Tunisien och jobbar 
sedan 2022 med människorätts-
försvarar och mänskliga rättighe-
ter på internet vid UD:s enhet för 
folkrätt, mänskliga rättigheter & 
traktaträtt.

MARCUS NILSEN, 29 ÅR  
NÄRINGSLIV/PR

Arbetar på idétidskriften Axess 
Magasin och med att köpa in 
dokumentärfilm och dramapro-
duktioner till Axess TV. Därtill 
arbetar han åt Ax:son John-
sons stiftelse för allmännyttiga 
ändamål med seminarieverk-
samhet inom humaniora. Marcus 
bakgrund har i hög mån präglas av 
politiska och ideella engagemang 
främst kopplade till den liberala 
familjen i och utanför Sverige. 
Som drivkraft i kampen för att 
skapa en bättre värld, finns arvet 
efter min farfar som flydde från 
nazisternas tvångsarbete i Norge.

JONATHAN KÖRÖSI, 30 ÅR 
NÄRINGSLIVSLEDARE OCH 
STYRELSELEDAMOT I JUDISKA 
FÖRSAMLINGEN

Jonathans bakgrund är inom E-han-
del där han varit med och startat 
upp och lett bland andra företag 
som Sportamore och Proffsmaga-
sinet. De senaste åren har han jälpt 
ett stort antal stora som mindre 
företag med utmaningar och 
möjligheter inom E-handel och 
digitalisering. Hans akademiska 
bakgrund är en examen i Retail 
Management från Handelshögsko-
lan i Stockholm. Utöver ovan sitter 
Jonathan i styrelsen för Sehlhall 
Fastigheter AB samt i styrelsen för 
Judiska Församlingen i Stockholm. I 
Judiska Församlingen är han ansva-
rig för frågor rörande Säkerhet, 
Kris- och Katastrofberedskapen 
samt för enskilda ärenden av anti-
semitism.

HANAN SADEK, 26 ÅR 
HELA MALMÖ

Hanan är uppväxt i ett politiskt 
försummat område i Malmö, 
Rosengård, utbildad socialpe-
dagog på Gotlands folkhögskola 
och har rest runt och jobbat 
med sociala frågor sedan långt 
tillbaka, framförallt inom skola, 
hvb och fält. Hanan är en aktiv 
del av organisationen Helamalmö 
som verkar för social rättvisa och 
hållbarhet med särskilt fokus på 
barn och unga i Malmö. Hon är 
också anställd som koordinator 
för olika projekt på Malmö stads-
teater samt Malmö stad och läser 
masterskursen Social mobilisering 
på lokal nivå på Malmö universitet.  

AMANDA ENVALL, 29 ÅR  
POLIS

Amanda har varit polis i sex år, tre 
av dem som ingripandepolis i Göte-
borg och i tre år som utredare. De 
senaste två åren har hon arbetat på 
Gruppen mot demokratihotande 
brottslighet i region Väst. Där är 
hennes huvudsakliga arbetsuppgift 
att utreda hatbrott och påverkans-
brott mot demokratibärande funk-
tioner. På fritiden är den växande 
familjen, vänner och träning i fokus.

YLVA FRED, 32 ÅR  
TONSÄTTARE 

Ylva är tonsättare av modern 
konstmusik, främst noterat för 
konsertscenen men även i tvär-
disciplinära samarbeten. Född, 
uppväxt och nu även bosatt i 
Stockholm, med en bakgrund 
med närhet lika mycket till musi-
ken som till andra konstnärliga 
områden. Hon tog sin maste-
rexamen 2020 i komposition från 
Kungl. Musikhögskolan efter åtta 
års heltidsstudier. Idag frilansar 
Ylva på heltid med verksamhet 
både i Sverige och internationellt, 
och har styrelseengagemang i 
föreningar som verkar för den 
nutida musikens plats i samhället, 
upphovsrätt, konstnärlig frihet 
och andra kulturpolitiska frågor.

LEIA RUBIN, 20 ÅR 
STUDENT / TILLSAMMANS FÖR 
SVERIGE INTERRELIGÖS LEDARE 

Leia studerar just nu Idéhisto-
ria på Stockholms Universitet. 
Utöver sina studier arbetar hon 
på den interreligiösa organisa-
tionen Tillsammans För Sverige 
(TFS) som storyteller och hand-
ledare för en interreligiös ledar-
skapsutbildning. Genom TFS har 
hon i tre år fått möjligheten att 
åka runt i skolor och religiösa 
församlingar och föreläsa om sin 
egen erfarenhet som judinna i 
Sverige.

FELIX ROSÉN, 37 ÅR,  
LÄKARSTUDENT MED GLOBAL 
UTBLICK., FIL, KAND I JAPANSKA

Intresset för omvärlden grund-
lades när han som ung bodde 
och studerade i Japan, bl a som 
stipendiat vid Osaka University. 
Innan han började studera till 
läkare på Karolinska Institutet 
var han under flera år verksam 
på Nobelprismuseet i Stockholm. 
Där berättade Felix om Alfred 
Nobel, Nobelpriset och Nobel-
pristagarna på svenska, engelska 
och japanska, bl a för Japans tidi-
gare premiärminister Shinzo Abe. 
Felix är sedan många år volontär i 
freds- och utbytesorganisationen 
AFS Interkultur, och satt mellan 
2016-2018 i styrelsen.

JEANETTE WIDEN, 34 ÅR 
CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

Jeanette har en magister i ryska 
och Eurasienstudier och med 
studier från Försvarshögsko-
lan i bagaget. Hon arbetar idag 
som public affairs-konsult och 
brinner för försvars- och säker-
hetspolitik. Styrelseledamot i 
distriktsstyrelsen för Civilför-
svarsförbundet Stockholm och 
den enda förtroendevalda i Sveri-
ges Veteranförbund som inte 
gjort utlandstjänst.

KLARA MÜLLER, 27 ÅR  
DOKTORAND, KTH   

Utbildad idéhistoriker som 
forskar om hur begreppet kvali-
tet har använts i förhållande till 
humanistisk kunskap. Avhand-
lingen skrivs inom ramen för 
forskningsprojektet Making 
Universities Matter vid avdel-
ningen för historiska studier av 
teknik, vetenskap och miljö på 
Kungliga Tekniska Högskolan.



@voksenasen_kultursenter

www.hagkomstresor.org
www.voksenaasen.no
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Det er ingen hverdag mer. 
Gunvor Hofmo

 Gud, hvis du ennå ser:
det er ingen hverdag mer.
Det er bare stumme skrik,

det er bare sorte lik
som henger i røde trær!

Hør hvor stille det er.
Vi vender oss for å gå hjem

men alltid møter vi dem.
Alt vi fornemmer en dag
er de dreptes åndedrag!

Om vi i glemsel går:
det er asken deres vi trår.

Gud, hvis du ennå ser:
Det er ingen hverdag mer.

Från Jeg vil hjem til menneskene, 1946



Tack till 
Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen, Norges ambassad i Stockholm, 

Sveriges ambassad i Oslo, Forum för levande historia, Jødisk museum i Oslo,
 Utrikesdepartementet, Kulturdepartementet, Svensk-norska samarbetsfonden, 

Museene i Akershus, , Holocaust og Livsynssentret. 


