
17Aftonbladet
Onsdag 27 januari 2021

SMÄRRE CHOCK Daniel Leviathan är forskare och arkeolog. Han fick en smärre chock när han fick veta att han hade fått stipendiet. ”Just då satt jag 
på mitt rätt tomma kontor nere i Lund och jag föll nästan av stolen”, säger han.  Foto: KARL GABOR

Han har kartlagt 66 kvin-
nor som ligger begravda 
på Norra judiska begrav-
ningsplatsen.

Nu får forskaren och ar-
keologen Daniel Leviathan 
årets stipendium av Mica-
el Bindefelds stiftelse till 
minne av Förintelsen.

– Allt togs ifrån dem. Jag 
kan åtminstone hjälpa till 
att minnas vilka de var, 
säger han till Aftonbladet.

De 66 kvinnorna kom till 
Sverige sommaren 1945. De 
anlände med Röda Korsets 
”vita båtarna” tillsammans 
med 10 000 andra överleva-
re. Men på grund av under-
näring och sjukdomar dog 
de efter ankomsten till Sve-
rige.

Uppdraget att kartlägga 
deras livsöden kom från 
 Judiska församlingen.

– Jag är väldigt hedrad att 
få göra det här, Förintelsen 
finns på något sätt i mitt 

dna. Jag är jude på min 
mammas sida och hela vår 
bakgrundshistoria har För-
intelsen i sig, säger Daniel 
Leviathan, 29, arkeolog och 
forskare vid Lunds univer-
sitet.

Han vill ge de här kvin-
norna deras värdighet till-
baka. Och bygga en digital 
minnesplats.

”Allt togs ifrån dem”
– Nazisterna tog ifrån 

dem deras människovärde, 
avhumaniserade dem 
genom att märka dem och 
mörda dem. Allt togs ifrån 
dem. Jag kan åtminstone 
hjälpa till att minnas vilka 
de var så att de inte bara är 
ett anonymt namn på en 
gravsten.

Micael Bindefelds stif-
telse till minne av Förintel-
sen delar sedan 2015 ut ett 
stipendium på 500 000 kro-
nor. Det går till en person 
eller ett projekt som för-
medlar kunskap om Förin-
telsen.

Riktar sig till elever
Daniel Leviathan ska an-

vända pengarna till en av-
ancerad hemsida för pro-
jektet ”Förlorade röster 
– spåren efter 1945 års räd-
dade”. Gravarna ska också 
få en så kallad QR-kod som 
man kan läsa av och få in-
formation om personens 
bakgrund.

– Det ska även bli en   da-
tabas som kommer att göra 
det här materialet tillgäng-

ligt för den breda publi-
ken. Jag riktar framför allt 
in mig på skolelever, mitt 
mål är att den här informa-
tionen och den här platt-
formen blir en stadig del 
av svensk Förintelse-
undervisning. Jag har 66 
öden från olika platser  
i Europa, alla med sin egen 
historia. Det var människ-
or som hade drömmar och 
hopp.

”Känner mig hedrad”
– Jag känner mig så he-

drad att det inte bara var jag 
som såg potentialen i pro-
jektet och vad vi kan göra. 
Micael förstår verkligen 
hur viktigt det här är. 

Micael Bindefelds stiftel-
se har tidigare delat ut 

 stipendiet till kulturpro-
jekt. I år är första gången en 
forskare får det.

– Det är ett oerhört vack-
ert men ändå sorgligt pro-
jekt som Daniel ägnat all sin 
lediga tid åt. Fascinerande 
att man med hjälp av en 
hängiven ung forskares vi-
sioner kan lyfta på locket 
till ett stycke svensk Förin-
telsehistoria som är i prin-
cip okänd, säger Micael 
Bindefeld.

Stipendiet delas ut i dag 
på Förintelsens internatio-
nella minnesdag.
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Han har kartlagt 66 kvinnors öden – 
får stipendium av Micael Bindefeld

’Jag kan hjälpa 
till att minnas 
vilka de var’

”Det är ett oerhört vackert men 
ändå sorgligt projekt som  
Daniel ägnat all sin lediga tid 
åt”, säger Micael Bindefeld.
 Foto: KARL GABOR

FÖRINTELSENS MINNESDAG

Tyngden av flera meter snö  
riskerar att knäcka tak på 
idrottsanläggningar, rapporte-
rar SVT Västerbotten. 

Snöröjare och takskottare är 
ute i Skellefteå och jobbar för 
fullt. Men kommunen tvingas 
ändå stänga hallar som inte hun-

nits med. Taken riskerar att  
kollapsa.

– Vi stänger bollhallen och is-
hallen i Burträsk som en försik-
tighetsåtgärd tills taken är skot-
tade, säger Ralf Isaksson, 
driftchef vid Skellefteå kommun 
till SVT.

I Kittelfjäll ligger upp till tre 
meter snö på vissa tak. Fritids-
husägare är oroliga för att hus 
och uthus inte klarar trycket, rap-
porterar Sveriges Radio P4 Väs-
terbotten.

– Om själva bostadens tak kol-
lapsar under snötrycket kan du 

räkna med ersättning. Men har 
du inte skottat altantaket, ute-
rummet eller garaget, så är möj-
ligheten till ersättning betydligt 
sämre, säger Fredrik Holmberg, 
byggskadechef på Länsförsäk-
ringar i Västerbotten till Sveri-
ges Radio.  (TT–Aftonbladet)

Tak hotas att knäckas av tung snö – idrottsanläggningar stänger

Nu snöröjs taken för fullt.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT (ARKIVBILD)

Ulf Kristersson får kritik 
för ett inlägg inför Förin-
telsens minnesdag.  

Även Forum för levande 
historia kritiseras för att 
upplåta plats åt M-leda-
ren.

– Vi är ledsna att det har 
blivit så här, säger Silvia 
Ernhagen, kommunika-
tionschef på myndig-
heten. 

I dag på Förintelsens 
minnesdag hedras minnet 
av alla som mördades 
under Förintelsen. Och de 
som stod emot.

Forum för levande histo-
ria lät politiker och andra 
offentliga personer rekom-
mendera böcker som tar 
upp nazisternas folkmord. 
En av dem är Ulf Kristers-
son.

Kallas hycklare
Under Kristersson bok-

tips, på myndighetens 
 Facebooksida, skriver över 
tusen personer. Många är 
kritiska,  M-ledaren kallas 
bland annat hycklare och 
populist.

Kritiken bottnar i att  
Moderaterna har svängt 
om Sverigedemokraterna. 
Kritikerna lyfter fram Kris-
terssons omtalade löfte till 
Förintelseöverlevaren 
Hédi Fried, att inte ha sam-
röre med SD. Kristersson 
har dock förnekat att han 
givit ett sådant löfte till 
Fried.

”Fler ska lära sig”
– Syftet med boktipsen är 

att fler ska lära sig om andra 
världskriget och om Förin-
telsen genom att läsa en 
bok, säger kommunika-
tionschef Silvia Ernhagen.

Kommer Ulf Kristerssons 
inlägg att vara kvar?
– I dagsläget, ja, säger  

Silvia Ernhagen.
Aftonbladet har sökt  

M-ledaren.
Olof Svensson
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Ulf Kristersson (M).


