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Det var tårfyllt när drottning Silvia på Förintelsens minnes-
dag höll ett tal på Dramaten i Stockholm.

Hon vände sig direkt till publiken med en uppmaning att 
hålla minnet levande.

– Det är vår skyldighet att göra detta, sa drottning Silvia.

På fredagen besökte drottning 
Silvia Dramaten i Stockholm för 
att dela ut ett stipendium från 
Micael Bindefelds stiftelse till 
minne av Förintelsen.

När Micael Bindefeld stod på 
scenen och skulle presentera 
stipendiaten och drottning Sil-
via var han tårögd och märkbart 
rörd av stämningen i salen.

Talade om barnbarnen
Därefter höll drottningen ett 

mycket känslosamt tal om vik-
ten av att minnas Förintelsen – 
och berättade hur hon själv fun-
derat över hur hon ska förmedla 
kunskap om den till sina barn 
och barnbarn.

– Varje liv är en historia. Men 

hur håller vi historien levande? 
Vi som växt upp efter andra 
världskriget ställer oss den frå-
gan. Hur engagerar vi våra barn 
och barnbarn?

Stipendiet går till en person 
eller en organisation som för-
söker förmedla kunskap till en 
bred publik genom berättelser 
om Förintelsen.

Årets stipendiat var kompo-
sitören Jacob Mühlrad, 25, som 
i höst har världspremiär för sitt 
körverk som bygger på en fiktiv 
dialog mellan honom och hans 
morfar som överlevde Förintel-
sen.

– Musiken är ett språk som 
talar direkt till hjärtat. Den kan 
ofta förmedla det som orden inte 

klarar. När 
Jacob berättar 
sin morfars 
historia, med 
kören som 
instrument, 
bevarar han 
den också för 
framtiden och 
låter den leva 
vidare. I våra 
minnen och 
i våra hjärtan, 
sa drottning 
Silvia i sitt tal.

”Vår skyldighet”
Drottning Silvia vände sig 

också direkt till publiken och 
uppmanade alla att hålla minnet 
av Förintelsen levande.

– Det finns historier som vi 
inte får glömma. Som vi måste 
bevara, och berätta om och om 
igen. Även när det gör ont att 
minnas. Det är vår skyldighet 

att göra detta. Av 
respekt mot dem 
som gått före oss 
– och av omsorg 
om dem som kom-
mer efter oss.

Strax innan 
Jacob Mühlrad 
skulle ta emot 
priset var han 
nervös – och för-
väntansfull.

– Det känns 
hedersamt att 

vara här och ta emot det här. Det 
känns som ett otroligt gott syfte 
och jag är väldigt tacksam för 
Micael Bindefelds stiftelse som 
ger mig den här chansen, att fär-
digställa det här körverket.

Hur känns det att ta emot 
stipendiet från drottning Silvia?
– Fantastiskt. Jag känner mig 

hedrad över att få träffa henne.

Elias Giertz
elias.giertz@expressen.se

BERØRANDE. I samband med att drottning Silvia delade ut stipendiet till Jacob Mühlrad höll hon ett rörande tal. ”Musiken är ett språk 
som talar direkt till hjärtat. Den kan ofta förmedla det som orden inte klarar”, sa hon bland annat. Foto: OLLE SPORRONG

Silvias ord rörde 
publiken till tårar
Drottningen höll tal under Förintelsens minnesdag

Drottning 
Silvias tal
V arje människas liv är 

en historia. De flesta 
faller i glömska. Det 

hör livet till.

Men det finns historier som 
vi inte får glömma. Som vi 
måste bevara, och berätta 
om och om igen. Även när 
det gör ont att minnas.

Det är vår skyldighet att 
göra detta. Av respekt mot 
dem som gått före oss – och 
av omsorg om dem som 
kommer efter oss.

D et gäller inte minst 
vittnes målen från 
Förintelsen, detta 

ohyggliga sår i Europas och 
mänsklighetens historia.

Som sagt: varje liv är en 
historia. Men hur håller vi 
historien levande?

Vi som växt upp efter andra 
världskriget ställer oss den 
frågan. Hur engagerar vi 
våra barn och barnbarn?

Det är en svår fråga. Jag är 
övertygad om att detta 
stipendium är ett viktigt 
bidrag i det arbetet. Och jag 
vill tacka Micael Bindefelds 
stiftelse till minne av Förin-
telsen som tagit detta initia-
tiv.

N u vill jag vända  
mig särskilt till 
årets stipendiat, 

Jacob Mühlrad:

Musiken är ett språk som 
talar direkt till hjärtat. Den 
kan ofta förmedla det som 
orden inte klarar.

När Jacob berättar sin 
morfars historia, med kören 
som instrument, bevarar 
han den också för framtiden 
och låter den leva vidare. 
I våra minnen och i våra 
hjärtan.

Det är en stor och viktig 
gärning.

J 
ag vill önska varmt 
lycka till med det 
fortsatta arbetet med 

detta unika körverk. 
Och jag hoppas att många 
människor – inte minst unga 
– ska få möjlighet att ta del 
av det.

Tack.

Micael Bindefeld, stipendiaten 
Jacob Mühlrad och drottning 
Silvia. Foto: OLLE SPORRONG
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RICKARDS SMARTA REKLAMTRICK
Rickard Leinonens kamp med brevbäraren fick ett innova-
tivt slut i veckan. När ”ingen reklam, tack” inte längre 
hjälpte tog han saken i egna händer.

– Jag hatar reklam, säger Rickard.

Det går åt närmare 200 000 ton 
papper varje år för att produ-
cera reklam till svenska hushåll, 

och på många dörrar står det 
numera ”ingen reklam, tack”.

Det gör det dock inte på dör-

ren hemma hos Rickard Leino-
nen, 35, från Luleå. Nej, han har 
valt att ta det hela till ytterligare 
en nivå – genom att montera om 
postfacket på väggen och placera 
det upp och ner med lappen:

”INGEN REKLAM. KASTA 
SKITEN!” 

Budskapet är tydligt, alltså.
– Jag hatar reklam. Jag tar ald-

rig in min reklam men det ham-
nar alltid i det där facket, säger 
Rickard, som lanserade sin lös-
ning på Facebook i veckan.

Andreas Häggström
andreas.haggstrom@expressen.se

Rickard Leinonen har monterat 
postfacket på väggen upp och ner.
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Kvällsposten frågade minnes-
högtidens besökare ”Hur hål-
ler vi minnet av Förintelsen 
levande?”� Foto�och�enkät:�Olle�Sporrong

Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör 
på Svenska Dagbladet:

’’ Genom att tala, låta de som 
fortfarande har egna minnen 

berätta om dem och genom att sprida 
deras berättelser.

Jacob Mühlrad, kompo-
sitör och stipendiat:

’’ Jag försöker tala 
om det. Jag möts 

inte varje dag av stark 
antisemitism, men ibland 
kan en del ha antisemi
tistiska tendenser i sina 
åsikter, en viss retorik, 
och då brukar jag 
påminna om vad den här 
retoriken grundar sig i. 
Kunskap är det starkaste 
vapnet vi har mot all typ 
av rasism och anti
semitism.

Jenny Strömstedt, journalist och programledare med 
Niklas Strömstedt, artist:

’’ Vi talar med de som fortfarande lever och tar del 
av deras historier och berättar det för våra barn 

och de som vi inte tror känner till det och det är något 
som man aldrig får glömma bort, säger Niklas.

’’ Jag känner en tacksamhet till alla som Jacob 
Mühlrad som vidareberättar historierna. Jag 

satt för ett par somrar sen i bilen med all mina barn 
och lyssnade på Hédi Frieds sommarprat och det var 
helt knäpptyst i bilen och den här historien sjönk 
verkligen in och vi har återkommit till den många 
gånger, säger Jenny.

Annie Lööf, partiledare centerpartiet:

’’ Nu är det inte så många av de som överlevde 
Förintelsen som är i livet och då är det än viktigare 

att föra berättelserna vidare genom musik, texter, och 
genom att man dokumenterar de erfarenheter som dessa 
människor varit med om. Det var ett extremt helvete de gick 
igenom och vi får aldrig glömma detta.

”VI F˚R ALDRIG GLØMMA”

Sara Maria Danius, ständig 
sekreterare i Svenska Akade-
mient:

’’ Det kommer ut många 
böcker, vi kan vara 

glada åt att vi fortfarande har 
överlevande bland oss och 
när de inte längre finns så är 
det vi som är yngres uppgift 
att föra minnet vidare.

Daniel Poohl, chefredaktör 
för tidskriften Expo:

’’ Man kan väl säga att 
i mitt jobb gör jag det 

varje dag och just i dag är jag 
med här. Jag sitter i styrelsen 
i stiftelsen som delar ut priset 
och försöker hitta personer 
som med konstens kraft kan 
göra det och det är en ära att 
hitta personer som kan sprida 
berättelserna till nästa 
generation.

Karl-Johan 
Persson, VD 
för Hennes & 
Mauritz:

’’ Jag 
tycker 

precis som 
stiftelsen gör 
och anordnar 
såna här saker 
och pratar 
mycket om det 
och jag tycker 
de gör ett 
lysande jobb. 
Kul att vara här 
och vara med 
och stötta.
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GORBATJOV VARNAR FØR STORKRIG
Den tidigare Sovjetledaren Michail Gorbatjov, 85, varnar 
för upprustningen som nu pågår runtom i världen.

Samtidigt som både Vladimir 
Putin och Donald Trump ser 
positivt på de framtida relatio-
nerna mellan Ryssland och USA 
varnar andra för utvecklingen i 

världen. I en text publicerad av 
Time är det den tidigare Sovjet-
ledaren Michail Gorbatjov som 
oroar sig för den globala upp-
rustningen.

Bland annat ser han en utveck-
ling som går mot det som värl-
den länge har försökt undvika 
– kärnvapenkrig. Trenden med 
allt sämre relationer mellan 
de stora länderna måste bryta, 
anser Gorbatjov.

”Politiker och militära 

ledare låter alltmer som 
krigsförare och försvarspo-
litiken låter allt farligare.  
   Sammantaget ser det ut som att 
världen förbereder sig för krig”, 
skriver han.

Jesper Lindqvist
jesper.lindqvist@kvp.seHöjer ett varningens finger Foto:��AP


