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Samtala ”rätt”  
med tonåringarna 
○ Prata inte med dina tonåringar från en ”vuxenexpertnivå”. 
Håll tillbaka dina impulser att motbevisa och korrigera det  
de säger, varnar läkaren Charlotte Skoglund. Hon har skrivit 
boken ”Lyssnar din tonåring?” om hur samtalen och relatio-
nerna i tonårsfamiljen kan bli bättre. Insidan 30–31

Lägre moms. Ljudboks- 
företag och mediehus 
jublar – men än finns inget 
datum för sänkningen.
Kultur 4

I morgon, fredag, är det fem år se
dan Stefan Löfven tillträdde som 
ledare för Socialdemokraterna. För 
första gången har han större förtro
ende hos väljarna än vad Moderat
ledaren har, visar DN/Ipsos mät
ning. Det främsta skälet till det är att 
Anna Kinberg Batra inte är i närhe
ten av de höga nivåer som tidigare 
Mledare låg på.

– Jämfört med för ett år sedan ser 
vi en positiv trend för Löfven, men 
det handlar om en återhämtning 

Förtroendet för 
Löfven större än 
för Kinberg Batra
○ Fem år som S-ledare. Populärare än M-ledaren, visar DN/Ipsos
○ DN:s Ewa Stenberg: Löfven har tagit S ur förnedringen

Nyheter

Världen

Världen

Trump: Muren 
ska snart byggas
Donald Trump skrev på onsdagen 
under beslutet att påbörja bygget av 
en mur vid Mexikos gräns. Därmed 
kan USA återvända till en mer res
triktiv invandringspolitik, skriver 
DN:s Martin Gelin. Världen 14–15

Ekonomi

Skogen går lika 
bra som börsen
Priserna på skog är rekordhöga och 
under en tioårsperiod har priserna 
gått upp hela 41 procent. Det är lika 
mycket som Stockholmsbörsen har 
stigit de senaste tio åren. 
Ekonomi 22

Nyheter

It-attack stängde 
försvarssystem 
Försvarsmakten har utsatts för en 
omfattande itattack, kan DN avslö
ja. Det har lett till att försvaret har 
stängt av sitt stora övningssystem 
på obestämd tid. Nyheter 10

Sport

 Johaug ger 
läkaren skulden
Den norska skidstjärnan Therese Jo
haug vill bli frikänd och få sin dop
ningsavstängning hävd. Vid onsda
gens förhör lade hon  allt ansvar på 
läkaren. ”Johaug borde ha erkänt 
sig skyldig – för sin egen skull”, skri
ver DN:s Johan Esk. Sport 14–15

32 procent av väljarna har förtro-
ende för Stefan Löfven.  

Charlotte Skoglund med dottern Nike och hennes kompisar. Från vänster Klara, Johanna, Maria, Mika, Hanna, Nike, Sonja och Vera.  Foto: Emil Hammarström

40 år sedan hon 
försvann spårlöst
I morgon är det 40 år sedan Dagmar 
Hagelin försvann i Buenos Aires.

Rättegångarna om brotten som 
begicks i militärjuntans Argentina 
pågår fortfarande och den 17åriga 
svenskans fall kan komma att be
handlas i år. Världen 18–20

Dagmar Hagelin hölls fången på 
marinens tekniska högskola. 
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Ung kompositör.  
Jacob Mühlrad  
är årets Bindefeld- 
stipendiat.
Kultur 8–9

Modeveckan. 
Svenska märken 
satsar på  
unisex. Kultur 10

från en låg nivå, säger David Ahlin, 
opinionschef på Ipsos.

– Forskningen visar att fler sluter 
upp bakom statsministern när det 
är oroligt i omvärlden, säger stats
vetaren Jenny Madestam.

”Löfven ser ut att vara på väg upp 
ur stålbadet, men frågan är om han 
klarar att ge S det partiet mest av allt 
behöver – ett nytt politisk projekt”, 
skriver DN:s politiska kommentator 
Ewa Stenberg.
Nyheter 8–9
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Niklas Wahllöf: Vägen hit har 
varit längre än det hade tagit 

att odla fram Donalds lugg på 
ett spädbarnshuvud. Sid 2 

Viktigare definiera sig  
som individ än som kön

Pressfotografiets 
pionjärer. Hon är 
den enda kvinna 
som blivit Årets 
fotograf. Sidan 5

Sänkt moms på 
digitala medier. 
Ljudboksföretag 
och mediehus  
jublar. Sidan 4No gender-modet är på frammarsch. Sidan 10

Jacob Mühlrads morfar 
överlevde Förintelsen.  
Nu hedrar han honom 
med ett nytt körverk.
Jacob Mühlrad är redan en av Sveriges mest hajpade
kompositörer. I morgon, på Förintelsens minnesdag, 
får han årets Micael Bindefeld-stipendium. Sidan 8

Biblioteksgatan 5, www.kaplans.se

Välkommen till Kaplans Klassiska
Stilrena smycken, pärlor och gnistrande diamanter  
Auktion – Lördag 28 januari kl.13.00
Visning fredag 10-18 samt lördag 11-13
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Nyheter

På fredag, när det är Förintelsens minnesdag, 
får Jacob Mühlrad årets Micael Bindefeld- 
stipendium och Radiokören sjunger delar av 
hans komposition om morfadern som över-
levde både Auschwitz och Bergen-Belsen. 
DN:s Maria Schottenius har träffat den unga 
kompositören. 

○○Körklangen stegrar och sväller. 
Witness, witness. Det blåser om 
första stavelsen, ”wit” och susar 
om den sista ”ness”. Texten säger 
att vi måste minnas. Och vi hör ett 
anrop: ”Grand-pa. What have you 
been through?” 

Körledaren slår av och instruerar: 
”Gör de här glissandona mer des-
perata”. Sångarna ur Radio kören 
står i fyra grupper och sjunger mot 
varandra. Eva Dahlgren, med stora 
glasögon och i en lång, svart tröja, 
svajar lätt mot mikrofonen längst 
fram på scenen. Hennes röst lägger 
en ny brytning till stämmorna. Det 
händer mycket på en kvart. Klang-
en tätnar och stärks.

Micael Bindefeld rör sig  i rummet 
med telefonsnoddar i öronen och 
ögon i nacken. Han har örnkoll 
på vad som händer runt omkring 
i  repetitionslokalen på Sveriges 
 Radio, Studio 2. Det är Radio kören 
som har beställt körverket och Mi-
cael Bindefelds stiftelse betalar 
med hjälp av årets stipendium. I 
höst, den 14 oktober, uruppförs 
verket på Berwaldhallen. Men tre 
och halv minut ska framföras i mor-
gon, den 27 januari på Förintelsens 
minnesdag, när stipendiet delas ut 
på Dramaten.

–○Vi har alla ett tungt ansvar att se 
till att Förintelsens berättelser förs 
vidare till nästa generation, oavsett 
etnicitet, religion och nationalitet, 
säger Bindefeld. 

Själva huvudpersonen står lite 
drömmande och gungar till musi-
ken. Han är tunn och mörklockig, 
en ung man som har lagt notblad 
i rad på den svarta, glänsande fly-

geln. Jacob Mühlrad är 25 år och det 
är hans glissandon de diskuterar, 
hans kluster och legaton.

Och det är hans morfar de sjung-
er om. 

Morfadern, Michael,  bodde i 
Wierzbnik i Polen när kriget bröt ut 
1939. Han arbetade som ortopedisk 
skomakare och hade hustru och 
tre barn. När familjen flyttade till 
ett getto i Wierzbnik hade de hun-
nit få ett tvillingpar. Där arbetade 
 Michael som slavarbetare i Herman 
Göringwerke. 

När gettot skulle tömmas gömde 
sig Michael och familjen på en vind 
och när de blev upptäckta av SS 
sköts tvillingarna, några månader 
gamla, ihjäl av en SS-officer. Föräld-
rarna Fela och Michael misshand-
lades och slängdes upp på olika 
lastbilsflak. Hon och barnen fördes 
till Treblinka, han till Auschwitz. De 
återsågs aldrig.

En officer kommenderade mor-
fadern att tillverka specialgjorda 
skor, men misshandlade honom 
ständigt. En gång satte nazistoffice-
ren fast honom i stolen genom att 
sticka en dolk genom benet och en 
bajonett i sidan. Michael var över-
tygad om att han skulle dö. Men en 

annan lägerfånge, en läkare, ryckte 
ner en koppartråd från en telefon-
ledning och sydde igen såren. 

Michael flyttades mellan flera oli-
ka koncentrationsläger, däribland 
Stutthof för att slutligen hamna i 
Bergen-Belsen. Där blev han slutli-
gen befriad av engelsmännen och 
transporterad av Röda korset till 
Malmö. Michael skapade sig ett liv 
i Sverige. Träffade en kvinna som 
också suttit i Auschwitz och de fick 
fem barn tillsammans. En av dem 
är kompositören Jacob Mühlrads 
mamma. 

Vi träffas i Jacob Mühlrads  etta i 
centrala Stockholm. På bordet lig-
ger nothäftet till Anders Hillborgs 
körverk ”Sirens” och ett par av 
hans egna kompositioner. Som blir 
allt fler och allt större.

Förutom körverket om morfar 
och Förintelsen har han fått en be-
ställning på ett nytt stort körverk 
till Berwaldhallen 2018 och en vio-
linkonsert till Kungliga Filharmo-
nikerna på Konserthuset hösten 
2020. 

–○Ja, det är helt galet, säger han. 
Det bara växer. 

Jacob Mühlrad håller på med 
konstmusik, men hans framgångs-
saga liknar en popstjärnas. Det har 
gått blixtsnabbt och egentligen 
mot alla odds. Han har ännu inte 
avslutat Musikhögskolan, lärde sig 
noter för bara några år sedan och 
beställningarna haglar. Det liknar 
ingenting. 

Jacob Mühlrad har nu hjälp av en 
pr-byrå med kompisar som tagit sig 
an honom: Simon Strand och Love 
Bonnier. 

Ja, det har kommit  många väl-
görare i hans väg. En av dem är 
Susanne Hobohm, tidigare redak-
tör på DN. En annan hans piano-
lärare Staffan Scheja. Några av 
landets främsta kompositörer har 
hjälpt fram honom: Sven-David 
Sandström, Pär Lindgren, Anders 
Hillborg, Karin Rehnqvist och Dju-
ro Zivkovic. 

Han är heller inte någon dålig 
ambassadör för sig själv. Men det 
räcker ju inte att vara pr-geni. Det 
måste finnas något mer.

–○Jag gör allt detta av två skäl. Jag 
är genuint mån om att få fler att 
upptäcka konstmusiken. 

–○På lång sikt gör jag allt det här 

för att jag ska få sitta och skriva mu-
sik. Det är mitt slutmål. 

Han närmar sig nu detta mål i en 
förbluffande hastighet.

Jacob Mühlrads historia bör-
jar med att han var en bortskämd 
Bromma-pojke, men med ett stort 
problem: han kunde inte lära sig 
läsa och skriva. Och skolkade unge-
fär hälften av lektionerna. Det var 
på håret att han flyttades upp i fem-
man. Likadant med sexan och det 
blev ”jordens bråk” kring frågan 
om han skulle flyttas upp till hög-
stadiet. Då kunde han fortfarande 
inte klockan. 

Hans kompisar försökte hjälpa 
honom, en gång hade de hittat 
honom och bar in honom på en 
mattelektion, berättar han. 

–○”Här är han”, sa de till läraren, 
och så hivade de in mig.

–○Jag fick en cementerad roll av 
att vara oseriös.

Jacob hade svår dyslexi och lä-

raren som testade honom kunde 
knappast tro sina ögon åtta år sena-
re när han skulle söka in till Musik-
högskolan och gjorde om testet. Det 
brukade inte gå såhär bra för elever 
med hans resultat på dyslexitest. 

Medan jag serveras  ett japansk 
sencha-te i specialkoppar, tillrett ef-
ter många intressanta regler, berät-
tar han om sina skolmisslyckanden 
och om hur musiken ändrade allt. 

Systerns synt hade hamnat i käl-
laren, och en dag när hans pappa 
skulle laga den, tryckte Jacob, då 14 
år, på en knapp på synten som bör-
jade självspela några fula sekvenser 
av Mozarts turkiska marsch. 

Med två fingrar tog han ut styck-
et. Hans mamma hörde hur snabbt 
han hittade melodin och fick ho-
nom att lova att han skulle ta en 
pianolektion för Regina Steinboch, 
systerns lärare. 

–○Jag lovade mamma det och Re-

Intervju. Jacob Mühlrad får årets stipendium från Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen 

Radiokören repeterar Jacob Mühlrads körverk, som uruppförs på Berwaldhallen                i höst. 

Jacob Mühlrads fram-
gångssaga liknar en 
popstjärnas. Det har 
gått blixtsnabbt och 
egentligen mot alla 
odds. Han har ännu 
inte avslutat Musik-
högskolan, lärde sig 
noter för bara några 
år sedan och beställ-
ningarna haglar.

Maria Schottenius, text  
Paul Hansen, foto

”Att få sitta och 
skriva musik är 
mitt slutmål”
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Intervju. Jacob Mühlrad får årets stipendium från Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen 

Radiokören repeterar Jacob Mühlrads körverk, som uruppförs på Berwaldhallen                i höst. 

gina plockade fram lite noter. Men 
hon förstod att det inte var normal-
begåvat det hon såg, det var under-
begåvat. Linjerna hoppade för mig. 

– Hon spelade ett lätt stycke, 
”Spanska gitarrer” och medan hon 
var ute i köket och pratade med 
mamma så lärde jag mig den. 

Så fortsatte det. Han lärde sig det 
ena stycket efter det andra utan-
till: Smällde i sig Toccata och fuga 
av Bach. Gick vidare till Chopin, 
Beethoven, till och med Messiaen. 
Han lärde sig stycken och började 
improvisera utifrån den tonsättare 
han höll på med. Fortfarande utan 
att kunna en not.

Regina lämnade över honom till 
Tamara Jeltova och pianisten Staf-
fan Scheja, som var uppmuntrande, 
men sa att han måste lära sig noter. 
Fast först när Jacob Mühlrad fick ett 
ännu hårdare besked av Sven-David 
Sandström gick det verkligen in att 
han måste lära sig noter.

På tonsättarlinjen på Gotland 
gavs ingen utväg. Men när han 
som yngsta kompositör någonsin 
fick en beställning på en balett till 
Kungliga Operan, ”Friction”, bad 
han att få spela den själv. Ingen vis-
ste då att kompositionen bara skul-
le finnas i hans huvud och händer. 
Premiären 2012 gick fint. Men det 
existerar fortfarande inga noter på 
stycket. 

Numera finns hans övriga kom-
positioner noterade. Också verket 
om morfadern Michael Bliman. 
Vad tror du din morfar skulle säga 
om han kunde höra ditt stycke om 
honom? 

– Åhh, han skulle vara helt till 
sig, men inte kunna få fram något 
på svenska. Hans skulle ta det på 
jiddisch. Säga ”Dank deim groisen 
Gott”. Tack gode Gud. Eller ”Lech 
binn azoj shtoltz finn eim” – Jag är 
så stolt över honom. 
maria.schottenius@dn.se

Har skrivit med  
Silvana Imam.

 ○ Jacob Mühlrad, 25 år,  komposi
tör och barnbarn till överlevande 
från Förintelsen, både på pappans 
och mammans sida. 

 ○ Jacob Mühlrad får årets sti-
pendium  från Micael  Bindefelds 
stiftelse till minne av Förintelsen. 
Stipendiet är på 300 000 kr och 
delas ut på fredagen, på Förin
telsens minnesdag, av drottning 
Silvia i Marmorfoajén på Drama
ten. Vid prisutdelningen framförs 
tre och en halv minut av Mühlrads 
körverk som uruppförs på Ber
waldhallen den 14 oktober.

 ○ Dessutom är han  medkomposi
tör på Silvana Imams Grammisno
minerade skiva ”Naturkraft”. 

 ○ Han är utbildad  på Gotlands 
tonsättarskola, Royal Collage of 
Music i London och Musikhögsko
lan i Stockholm (ett och ett halvt 
år kvar på masterutbildningen). 
Har hållit föreläsning på Ted talks. 

 ○ Några verk:  ”Friction”, balett
musik till Kungliga Operan 2012. 
”Through and through”, ett möte 
mellan visuell konst, dans och 
konstmusik. ”Nigun” för Radio
kören. ”Silent prayer”, en predi
kan för fagott. 

 ○ På gång:  Ett körverk för Radio
kören och Västtyska Radiokören 
(WDR) och Capella San Francisco, 
premiär på Berwaldhallen no
vember 2018. Ett cellostycke till 
Kungliga Filharmonikernas cellist 
Johannes Rostamo. En violin
konsert för Christian Svarfvar och 
Kungliga Filharmonikerna med 
dirigenten Joana Carneiro på 
Konserthuset 2020. Några av de 
främsta internationella orkest
rarna är sambeställare.

Eva Dahlgren med-
verkar i körverket.

REA
60%

Mode för kvinnor mitt i livet
- vardag som fest

Karlbergsvägen 16
Odenplan Stockholm
Telefon: 08 - 34 38 38

P.S. Vi packar upp vår-
nyheter varje dag!


