
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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De överlevde det största 
 folkmordet i mänsklighetens 
historia. 

Nu ska de sista vittnena  
i Sverige till Förintelsen doku-
menteras i en utställning. 

– Det här är absolut det 
 viktigaste jag har gjort, säger 
den världsberömde fotografen 
Mikael Jansson.

De är vittnen till nazisternas 
massmord på 6 miljoner judar.  
I Sverige finns ungefär mellan 600 
och 700 judiska överlevande kvar. 
Det finns ingen exakt statistik, siff-
ran uppskattas av föreningen För-
intelsens överlevare i Sverige. 

Fotat överlevande
I morgon, på Förintelsens 

 minnesdag, får fotografen Mikael 
Jansson, 59, årets stipendium från 
Micael Bindefelds stiftelse till 

minne av Förintelsen, som delas 
ut på Dramaten. 

Det senaste halvåret har Mika-
el, som till vardags fotar världs-
stjärnor till modetidningar som 
amerikanska Vogue, fotograferat 
ett 50-tal överlevande för porträtt-
serien ”Witnesses”.  

– Det känns oerhört hedrande 
och sista chansen att göra detta, 
alla är så gamla. Det är otroligt 
 gripande, deras historier är ju 
så fruktansvärda. Jag blir otroligt 
tagen av alla berättelser så det har 
blivit mycket tårar och jag varit 
helt utmattad efteråt, säger foto-
grafen Mikael Jansson.

Dokumentationen av de över-
levande kommer resultera i en ut-
ställning på Kulturhuset i sam-
arbete med Moderna museet mel-
lan oktober och december i år.  

”Berörd av berättelserna”
Micael Bindefeld, 58, beskriver 

arbetet med porträttserien som 
ett detektivarbete. Många bor på 
äldreboende och har varken en 
mejladress eller ett mobilnum-
mer. 

Den äldsta överlevande de foto-
graferat hittills är 104 år och den 
yngsta 85. 

– Det finns ingen som inte blir 

berörd av de här berättelserna. En 
del har tidigare berättat sina upp-
levelser, medan en del inte har 
 berättat för någon alls, säger 
 Micael Bindefeld.

–Vi vill upplysa så många 
männis kor som möjligt att det här 
är ett av de värsta brotten mot 
mänskligheten. Det finns dessut-
om  vissa som fortfarande påstår 
att det här inte hänt. Det här är 
 absolut det viktigaste jag gjort, 
 säger Mikael Jansson. 

Dramatisk förändring
2015 delade Micael Bindefelds 

stiftelse ut det första stipendiet 

för ett projekt till minne av Förin-
telsen.  Micael är själv jude, upp-
växt i Göteborg och var aktiv i den 
judiska församlingen som ung. 
Samma församling som utsattes 
för brandbombsattacken i decem-
ber förra året. 

– Jag kan för mitt liv inte kom-
ma ihåg att jag en enda gång un-
der min barndom eller ungdom 
var rädd, ängslig eller orolig och 
tänkte att någon skulle vilja göra 
oss illa. Och nu, 
40 år senare, 
 kastas det brand-
bomber på sam-
ma synagoga som 
jag gick till som 
ung. Läget har 
dramatiskt för-
ändrats de senas-
te åren, säger Bin-
defeld.

Världsberömde Mikael Jansson 
fotograferar förintelseöverlevare

Stiftelsen stödjer berättelser
n Micael Bindefelds 
 Stiftelse till minne av 
Förintelsen har delat  
ut stipendier den  
27  januari varje år 
 sedan 2015.
n Syftet är att stödja  
de som på olika sätt vill 
 förmedla  berättelser  
om Förintelsen. 
 Tidigare stipendiater 

har  exempelvis varit skåde-
spelerskan Sara  Sommer- 
feld som  berättade sin 
 farmors  historia i ett tv-

sänt program i TV4,  Zikaron 
som anordnar  föreläsningar 

om  För intelsen  i skolor i Sverige 
samt kompositören  Jacob 
Mühlrad som skrivit ett verk 
tillägnat sin morfar som över-
levde koncentrationslägren. 

BINDEFELDS STIPENDIE

n Förintelsen var nazister-
nas massmord på sex mil-
joner judar i Europa under 
andra världskriget. Det är 
det största folkmordet i 
mänsklighetens historia.
n Den 27 januari utsågs 
2005 av FN till Förintelsens 
minnesdag. Det var den 
 dagen 1945 som sovjetiska 
trupper befriade Ausch-
witz-Birkenau.

n Auschwitz-Birkenau var 
Nazitysklands största 
 koncentrationsläger.  
Där dog 1,3 miljoner 
 människor mellan 1940  
och 1945. 
n På lördag, 27 januari, 
 talar bland andra stats-
minister Stefan Löfven  
när Förintelsens minnes-
dag uppmärksammas  
i synagogan i Stockholm.

6 MILJONER JUDAR DÖDADES

Helena 
Trus
helena.trus 
@aftonbladet.se

Världsberömd fotograf som  fotat 
omslag till prestigefulla  
magasin som  

Vogue, Wall Street Journal, Inter-
view och för kända märken som 
 Dior och Prada. Han har även foto-

graferat världskändisar som  
Iggy Pop, Christian Bale och 
 Jennifer  Lawrence. 

Mikael Jansson

Stjärnfotografen får 
Bindefelds stipendie

Filmstjärnan Kate 
Hudson gör reklam 
för Ann Taylor. Supermodellen Gigi Hadid är 

Hilfigers nya parfymansikte.

Kronprinsessan 
 Victoria 2002.

 Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Tennisstjärnan Rafael  Nadal 
för Tommy Hilfiger.
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Sommerfeld.

Mühlrad.


