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Kenneth Bengtsson får LutherRose 2018
Internationella Martin Luther Stiftelsen från Tyskland hedrar
svensk företagare
På lördag den 20 oktober 2018 utmärktes Kenneth Bengtsson, ordföranden i World Childhood
Foundation, i St. Gertrudskirche i Stockholm med LutherRosen 2018 för socialt ansvar och
företagares mod. Hennes Majestät Drottning Silvia av Sverige deltog i prisceremonin som
hedersgäst.
Internationella Martin Luther Stiftelsen (IMLS) hedrade inom ramen för 11:e LutherKonferensen
med Kenneth Bengtsson „en imponerande personlighet och framgångsrik företagare som
både i yrkeslivet och privat står för Martin Luthers reformatoriska värden.“ Kenneth Bengtsson
är – vid sidan om sina uppdrag som ordförande i direktionen för Ahlsell AB, Systembolaget,
Herenco och Synsam – även ordförande i Childhood Foundation (Sverige) som grundades 1999
av H.M. Drottning Silvia. För Dr. Thomas A. Seidel, generalsekretare för Internationella Martin
Luther Stiftelsen, var det därför „en stor ära att få hedra Kenneth Bengtsson i närvaro av
Hennes Majestät Drottning Silvia med LutherRosen“.
Staffan Carlsson, före detta svensk ambassadör i Berlin och London och ledamot i styrelsen
för Internationella Martin Luther Stiftelsen, uppskattade pristagaren i sitt lovtal: „Med sitt arbete i
Erstas tjänst har Kenneth Bengtsson i handling visat vad det innebär att förena entreprenörskap
med socialt ansvarstagande. (…) Genom att som styrelseordförande även engagera sig i det av
Ers Majestät grundade World Childhood Foundation, som värnar om alla barns rätt till en trygg
och kärleksfull barndom, har han visat att han inte tror att det sociala ansvarstagandet kan göra
halt vid nationsgränsen.“
Sitt tacktal avslutade Kenneth Bengtsson med följande ord: „Jag har burit och förvaltat den
svenska näringslivsetiken efter bästa förmåga. Det sägs att ”inga rosor utan törnen” – men
Luther-Rosen tar jag emot utan att känna eller tänka på några törnen – bara med glädje.”
Högtidstalet om ämnet „Är svensken människa? Och om så är fallet: med eller utan Luther?“
höll författaren och journalisten Henrik Berggren baserat på sin bok (tillsammans med Lars
Trägårdh) „Är svensken människa?: Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige.“
Till årets ämne för paneldebatten "Luther och svenskarna. Protestantisk ekonomisk etik
idag?“ diskuterade före prisceremonin deltagare från näringsliv, vetenskap, kyrka och kultur.
Vid sidan om Per Svensson, politisk redaktör på Dagens Nyheter, deltog även Wanja LundbyWedin, första vice ordförande i kyrkostyrelsen och före detta ordförande för LO i Sverige,
Martin Kauffner, CFO och ledamot i direktionen för Lidl i Sverige samt Prof. Dr. Steven
Hildemann, Global Chief Medical Officer på Merck i samtalet. Paneldebatten på Kungliga
Akademien för de fria konsterna leddes av generalsekretaren för IMLS Dr. Thomas A. Seidel.

Foton: https://www.dropbox.com/sh/asvevdbkjv9e0of/AADzfnqr2s8eCUE-4WAC4lCKa?dl=0

