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Sveriges Radio uppmärksammar krigsslutet 70 år
I början av maj är det 70 år sedan andra världskriget tog slut. Det uppmärksammar Sveriges Radios kanaler och redaktioner på
olika sätt, bland annat Karlavagnen i P4, Vetandet värld i P1 och podden P3 Om antisemitism. Och så samlas lyssnarnas egna
berättelser under hashtaggen #krigsvittne.

Hédi Fried överlevde koncentrationslägren under andra världskriget. Bilden är från 1945 och 2015. Foto: Privat och Micke Grönberg/Sveriges Radio

Varje land har sin egen bild av andra världskriget. Hur ser berättelserna om kriget och krigsslutet ut hos svenskarna? Och vilka berättelser
från andra krig lever svenskar med idag?

Här ett axplock av det som kommer att sändas i Sveriges Radios kanaler:

Karlavagnen i P4 sänder fyra kvällar på temat ”Krig och fred”, bland annat under rubrikerna ”Hur känns det att leva i trygghet i Sverige men
ha vänner och familj mitt i en konflikt långt borta?” ”Vilka spår har krig satt i dig eller din familj?” och ”Du som fortfarande minns – berätta om
freden för 70 år sen.” 27 – 30 april kl.21.40

P3 fokuserar en hel dag på antisemitismen bland unga i Sverige idag, 7 maj. Kl.13.00 direktsändning från Malmö. Samma dag släpps också
podden P3 Om antisemitism. 

Tendens i P1 sänder serien ”Ungdomsminnen från krigsslutet i Sverige” av Ylva Mårtens  4-6 maj kl.11.03. Veckan därpå blir det tre
personliga berättelser med människor som upplevt krig som inträffat senare i historien, 11-13 maj kl.11.03.

Vetandets värld i P1

4 maj kl. 12.10: ”Bomberna i Japan”

5 maj kl. 12.10: ”Manhattanprojektet”

6 maj kl. 12.10: ”Kärnvapen och fusion-forskning idag”

Vetenskapsradion Historia i P1 
7 maj kl. 13.35: ”Världskrigets sista strid i Europa” 

Filosofiska rummet i P1 
3 maj kl. 17.00: ”Tredje världskriget”

Dagens Dikt i P1 
4-9 maj kl. 12.01: Dagens dikt sänder en dikt om dagen av den tyskspråkige judiske poeten Paul Celan, vars liv och verk präglades starkt av
den judiska erfarenheten och Förintelsen. Båda hans föräldrar dog efter att ha deporterats av nazisterna; han själv kom att leva i exil och tog
livet av sig i Paris 1970. På webben finns också ett kommenterande samtal om dikterna mellan översättaren Anders Olsson och uppläsaren
Pontus Plaenge.

Vilket minne från det krig du upplevt lever starkast kvar i dig?
Denna fråga ställer Sveriges Radio till sina lyssnare och samlar in berättelserna via mail, krigsvittne@sverigesradio.se, ett frågeformulär (där
man kan vara anonym) samt via sociala medier under hashtaggen #krigsvittne.

Mer info: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4803
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Kungsgatan 1945-2015. Kungstornen. Stockholm. foto Kungsgatan fredsdagen 1945: SVT Bild. Foto Kungsgatan 2015: Mattias Ahlm/Sveriges
Radio. Bilden är ett montage.
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