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Nya uppgifter kastar ljus över
När Raoul Wallenberg anlände till Budapest den 9 juli
1944 hade nazisternas folkmord på de ungerska judarna
pågått sedan mitten av maj.
Sverige, som utmanat
Nazityskland genom att ta
emot nästan 8 000 danska
judar i oktober 1943 och även
släppt in många norska judar
efter deportationerna från
Oslo hösten 1942, hade nu en
diplomat i Ungern med det
officiella uppdraget att rädda
så många judar som möjligt.
Efter att ha räddat tusentals
judar under hösten 1944
greps Raoul Wallenberg av
Sovjet och fördes till Moskva.
Nu vill Keren Kajemet bygga
en park i Israel för att hylla
den svenske diplomaten.
Sid 4-5, 6, 8

Foto: Berit Wallenberg

En unik hjälteinsats i Sveriges namn

Raoul Wallenberg tar studenten vid Nya Elementarskolan år 1930 och firas av sin mor Maj von Dardel.

Morton Narrowe om
sionismen i Sverige

En lekplats i närheten
av gränsen till Gaza

Överrabbin Morton Narrowe
har skrivit en doktorsavhandling om sionismens framväxt i
Sverige.
Han menar att den sionistiska rörelsen utgjorde en
minoritet av den judiska befolkningen ända fram till dess
att flyktingar som överlevde
Förintelsen kom hit. Sid 2-3

I Shokeda-skogen färdigställs
nu en rekreationsplats där
svenska Keren Kajemet har
tagit ett ansvar för att tillsammans med våra understödjare
bygga en lekplats.
Närheten till Gaza gör att
skyddsrum i anslutning till lekplatsen är en nödvändighet
Sid 4

Keren Kajemet firar 110-årsjubileum:

Morton Narrowe om sionismen i Sverige
Överrabbin Morton Narrowe har skrivit en doktorsavhandling om sionismens framväxt i Sverige,
från år 1910 till slutet
av första världskriget.
Avhandlingen från 1990
beskriver de nya judiska
immigranter från öst som
centrala för utvecklingen.
Själv föddes Morton Narrowe i Philadelphia, USA, av
föräldrar som i sin tur hade
sina rötter i Östeuropa. Han
kom i mitten på 1960-talet
till Sverige med sin familj
för att bli rabbin i Judiska
församlingen i Stockholm.
År 1975 blev han överrabbin
vilket han sedan var i 23 år.
– Immigranterna från
Östeuropa var övertygade
om betydelsen av ett judiskt
nationalhem och försökte
övertyga de judiska församlingarna i Sverige att verka
för ett judiskt hemland,
säger Morton Narrowe som
beskriver hur dessa tankar
inte var självklara bland
svenska judar och deras rabbiner i början 1900-talet.
Han påpekar att den
sionistiska rörelsen i Sverige
utgjorde en minoritet av den
judiska befolkningen ända
fram till dess att flyktingar
som överlevde Förintelsen
nådde Sverige. Motståndet

Moritz Tarschis, som föddes
år 1888 i Ryssland och kom
till Sverige med sina föräldrar
år 1896, var en eldsjäl bakom
starten av den sionistiska föreningen i Stockholm år 1910.

från olika håll var stort men
efter Förintelsen blev det
annorlunda.
– Samtidigt som de gamla
svenska judarna i allmänhet
var antisionister, förstod
de i samband med andra
världskriget att Israel var en
nödvändighet, fortsätter
Morton Narrowe.
– Det blev då en uppslutning kring det judiska på ett
annat sätt. Utan alla de överlevande hade den renässans
för judiskt liv som skedde i
Sverige aldrig ägt rum. Bland
de överlevande var många
sionister, vilket blev ett uppsving för sionistiska föreningar i Sverige, som Keren
Kajemet, Keren Hayesod och
Wizo. De uppfostrade också
sina barn i sionistisk anda.
Morton Narrowe beskriver hur det redan år 1903
gjordes ett försök att bilda
en sionistisk förening i i
Malmö. Den lades ned, men
i januari 1910 lyckades
etableringen i Stockholm. En
av eldsjälarna som beskrivs
i Morton Narrowes avhandling är Moritz Tarschis, som
låg bakom en rad initiativ
från den lilla men energiska gruppen: grundandet
av Stockholms sionistiska
förening i januari 1910 och
den första skandinaviska
sionistkongressen 1913 och
kampanjen för att nästa rabbin skulle vara en sionist.
Den sionistiska föreningen
gav också sitt stöd till majoritetens förslag att Theodore
Herzls före detta sekreterare,
Marcus (Mordecai) Ehrenpreis, blev rabbin i Stockholm.
Marcus Ehrenpreis lämnade 100 000 judar i Bulgarien för att bli ledare för 3 000
judar i Stockholm. Alla blev
nöjda med den nye rabbinen, som dock ganska snart
väckte ett visst missnöje
bland sionister genom att
välja Nobel-festen istället för
Chanukka-firandet den 10
december 1913.
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– De förstod inte att det
fanns en skillnad mellan
Herzls politiska sionism och
den kulturella som Ehrenpreis stod för. Hans sionism var
huvudsakligen en renässans
för hebreiska och för judisk
kultur. Han var egentligen
inte så religiös, säger Morton
Narrowe, som menar att
det på den tiden inte fanns
utrymme för en lärostol i
judendom och modern hebreiska i Uppsala eller Lund.
År 1911 publicerades en
svensk översättning av Herzls pamflett ”Mauschel”, som
var en häftig uppgörelse
med antisionistiska meningsmotståndare.
I januari 1913 anordnades
den första sionistiska kongressen på hotell Kronprin-

sen i Stockholm, med delegater även från Norge och
Danmark. Där togs bland
annat beslutet ”att producera sitt eget organ i form av
en tidskrift”.
En tid före kongressen hade
den förre rabbinen och professorn Gottlieb Klein skrivit
en artikel i Aftonbladet med
titeln ”Varför en svensk jude
inte kan vara sionist”. Svaret
från Dr. Gerson Bloede, som
representerade den sionistiska rörelsens huvudkontor i
Hamburg, publicerades den
14 januari 1913 och hade
rubriken ”Varför judar är
sionister”.
Bloede var även talare på
sionistkongressen i Stockholm. Innan alla sjöng
”HaTikvah” och kongressen
avslutades uppmanade han

alla deltagare att arbeta för
det judiska folkets nationella
pånyttfödelse i deras gamla
hemland.
I avhandlingen skymtar en
rad kända namn förbi. Här
kan man läsa om att Vladimir
Jabotinskys första tal på
jiddisch hölls i Stockholm
år 1914 och att David Ben
Gurion besökte den svenska
huvudstaden år 1919.
De första åren efter starten
1910, var Stockholm en liten
och perifer utpost av den
sionistiska rörelsen.
När första världskriget bröt
ut valdes Köpenhamn till ett
centrum för världssionismen,
medan däremot David Ben
Gurions politiska parti Poale
Zion valde Stockholm som
sitt världscentrum.

Det var därför Israels första premiärminister besökte
Stockholm år 1919: för att
stänga kontoret och förflytta det till det dåvarande
Palestina.
Morton Narrowe berättar i
sin avhandling även hur den
svenska Riksbanken hjälpte
den sionistiska världsorganisationen med transaktioner,
vilket räddade många judar
i nöd i bland annat Turkiet
och Libanon.
Morton Narrowe nämner
även som en liten kuriosa
hur rabbinen Ehrenpreis
några decennier senare
mötte Raoul Wallenberg innan den svenske diplomaten
åkte till Budapest.
– Han var inte imponerad,
men fick omvärdera sin inställning, konstaterar han. q

Raoul Wallenberg – en hjälte värd att hylla
En svensk diplomat som offrade sitt eget liv för att utmana den yttersta ondskan

N

Ett testamente kan bidra
till en ny framtid i Israel
Genom att skriva in Keren
Kajemet i ditt testamente,
är du med och förändrar
framtiden för familjer och
barn som anländer till Israel.
Varje bidrag gör det möjligt
för oss att fortsätta att skapa
en miljö och livsförutsättningar för dem som anländer
till Israel från hela världen.
Keren Kajemet bygger
långsiktigt Israel inför år 2040
och är en miljöorganisation i
dubbel bemärkelse. Trädplantering i sig är klimatvänligt,
men de träd som planteras
fortsätter att skapa en livsmiljö för de människor som bor i

landet efter din bortgång.
Den stora utmaningen är
att driva tillbaka öknen. Ingen
gåva är för stor eller för liten
för detta ändamål. Och din
gåva kan vara pengar, fast egendom eller ett värdeföremål.
En del väljer att testamentera en viss del av sin
kvarlåtenskap till oss, andra
vill istället testamentera hela
sin kvarlåtenskap till Keren
Kajemet. Om du undrar över
något är du varmt välkommen
att kontakta oss på kontoret
tel 08-661 8686 eller skicka
e-post till info@kkl.nu, så ringer vi upp. Uppge gärna att Du
önskar tala om testamente. q

En lekplats nära Gaza-gränsen är snart klar
Tillsammans med våra understödjare bygger Keren
Kajemet Israelfonden i
Sverige en rekreationsplats för familjer i närheten
av Gaza.
Shokeda-skogen ligger i
närheten av Gaza, några
kilometer från gränsen, vilket
innebär att platsen ligger
inom räckhåll för raket- och
brandbombsattacker från
Gaza. I början av år 2020
sändes hundratals missiler
och brandbomber mot Israel
från det Hamas-kontrollerade området. Under de
senaste 20 åren har tusentals
raketer sänts från Gaza.
I Shokeda-skogen håller
Keren Kajemet nu på att färdigställa en rekreationsplats
där svenska Keren Kajemet
har tagit ett ansvar för att
bygga den lekplats som har

planerats i anslutning till
rekreationsplatsen.
Lekplatsen – med skyddsrum i närheten – skapas för
familjer som söker kvalitetstid med sina barn. Även
vandrare, cyklister och andra
besökare – exempelvis vid
festivaler och evenemang i
närheten – kommer att ha
glädje av platsen.
Projektet, som beräknas
vara klart under sommaren,
ligger i nordvästra Negev
strax väster om Moshav
Shokeda. Shokeda-skogen
började planteras av Keren
Kajemet år 1957. De trädarter som dominerar är eukalyptus, tall och casuarina.
Skogen har också gamla
tamariskträd som beräknas
komma från det brittiska
mandatet eller till och med
slutet av den osmanska

är Nazityskland planerade Förintelsen av
Europas judar under
Wannseekonferensen i januari
1942 var Adolf Eichmann den
som förberedde logistiken inför den slutgiltiga lösningen.
Hans effektivitet skulle visa
sig vara hänsynslös. Redan
i februari 1943 hade 75-80
procent av Förintelsens offer
mördats, enligt historikern
Christopher Browning.
I augusti 1942 fick en
svensk diplomat kännedom
om massmorden. Göran von
Otter, andresekreterare vid
svenska legationen i Berlin,
fick information från SS-officeren Kurt Gerstein på ett
nattåg mellan Warszawa och
Berlin om vad som hände i
förintelselägret Belzec: över
6 000 judar hade anlänt i
boskapsvagnar för att gasas
ihjäl med dieselmotorer.
Göran von Otter uppmanades av sin chef Eric von
Post att inte skriva en rapport
utan i stället berätta muntligt
vid UD i Stockholm. När von
Otter väl kom till Stockholm
och berättade för UD-mannen Staffan Söderblom om
Gersteins uppgifter skrevs
inte informationen ned och
rapporterades inte vidare,
varken till de allierade eller till
den svenska pressen.
Staffan Söderblom blev
sedan den som i egenskap av
ambassadör i Moskva på ett
ödesdigert möte med Stalin
den 17 juni 1946 antagligen

ville därmed inte samtidigt
kräva att få hem Raoul Wallenberg. Det skulle inte gå
att driva igenom en generös
kredit till Sovjet om det blev
känt att mottagaren bedragit
den svenska befolkningen
genom att kidnappa Sveriges
kanske största människorättshjälte.

Adolf Eichmann, Raoul Wallenbergs antagonist i Budapest, fångades i Argentina av
israeliska säkerhetstjänsten
och dömdes till döden vid en
rättegång i Jerusalem i början
av 1960-talet.
förseglade den svenska diplomaten Raoul Wallenbergs
öde.
”Det skulle vara förträffligt
om Sverige kunde få ett svar...
att Wallenberg har omkommit”, sade Staffan Söderblom
till Stalin enligt de sovjetiska
minnesanteckningarna från
mötet. Hans begäran att få en
bekräftelse på att Wallenberg
var död, var så nära en dödsdom man kunde komma med
tanke på att Raoul i själva
verket satt i förvar i Sovjet.
Sveriges regering var vid
denna tidpunkt helt upptagna med att fullfölja en miljardkredit till Sovjet och kunde/

När Nazityskland – som vid
denna tidpunkt visste att
landet med största sannolikhet skulle förlora kriget
– ockuperade Ungern i mars
1944 var ett av huvudskälen
att fullfölja likvideringen
av den sista stora judiska
befolkningsgruppen i Europa:
Ungerns 800 000 judar.
När Raoul Wallenberg
anlände till Budapest den 9
juli 1944 hade folkmordet i
landet pågått sedan mitten av
maj: Adolf Eichman hade organiserat så att fyra överfulla
tåg med över 3 000 ungerska
judar per transport åkte till
Auschwitz varje dag.
Sverige, som utmanat Nazityskland genom att öppna
gränsen för nästan 8 000 danska judar i oktober 1943 och
även släppt in många norska
judar efter deportationerna
från Oslo hösten 1942, hade
nu en diplomat i Ungern med
det officiella uppdraget att
rädda så många judar som
möjligt.
Efter att, med risk för sitt
eget liv, ha räddat tusentals
judar i Budapest under

hösten 1944 greps Raoul
Wallenberg i mitten av januari
1945 av sovjetiska soldater
och fördes sedan till Moskva.
Sovjetunionens/Rysslands
lögner och decennier av
passivitet från svenska UD har
därefter gjort att sanningen
om vad som sedan hände
den svenske diplomaten är
höljd i dunkel.
Raoul Wallenberg är i dag
hedersmedborgare i USA,
Israel, Ungern, Australien och
Kanada. Minnesmärken, institut, skolor, byggnader, gator
och torg över hela världen är
dessutom uppkallade efter
honom och han har av Yad
Vashem fått erkännandet ”Rättfärdig bland nationerna.”
I samband med att Keren
Kajemet Israelfonden i Sverige
i år firar 110 år gör vi en jubileumsinsamling till en park i
centrala Israel som ska uppmärksamma och hedra den
svenske diplomaten. Genom
att stödja detta projekt bidrar
du till att bygga upp en plats
som håller liv i minnet av
ett svenskt sändebud som
på ett mycket konkret sätt
utmanade Förintelsens verkställare. Parken kan då även
fungera som en påminnelse
om en viktig länk mellan
Sverige och Israel.
Använd inbetalningskortet
på baksidan av denna folder
för att ge din gåva. Du kan
även ge via Swish-nummer
123 683 76 78 eller bankgiro
5816-5515. Märk betalningen
”Raoul Wallenberg".
q

Du kan bli en månadsgivare
Lekplatsen i anslutning till Shokeda-skogen.
perioden. Under februari
månad är marken täckt av
spektakulära anemoner som
lockar besökare från hela
landet. Det kallas ”Darom
Adom” - ”Den röda södern”.

Genom att ge en gåva till
detta projekt kan lekplatsen
färdigställas inom kort. Du kan
ge via Swish 123 683 76 78 eller
bankgiro 5816-5515. Märk din
betalning med ”Shokeda”. q

Att bli månadsgivare är
ett praktiskt och enkelt
sätt att bidra till ett
grönskande Israel.
Anmäl dig som månadsgivare via autogiro genom att
maila till info@kkl.nu eller

ringa till 08-661 8686 så
skickar vi dig en blankett
att fylla i. Du kan också
ladda ned en autogiroblankett direkt på vår hemsida
på länken kkl.nu/autogiro.
Alternativt så kan du
registrera en periodisk

månadsbetalning till KKL
via din internetbank – ange
bankgiro 5816 – 5515.
Skicka oss samtidigt ett
mejl till info@kkl.nu med
det belopp du önskar ge
varje månad samt till vilket
ändamål pengarna ska gå.

Corona-kris led de till samlingsregering
Gantz mamma räddades av Vita bussarna • Partikollegan Lapids pappa räddades av Wallenberg
Den nationella nödsituation som följde efter Corona-epidemin bidrog också
till en nationell samlingsregering.

Mjölk • Kött • Skog

Den 20 april 2020 bildade
Benny Gantz en enhetsregering med den sittande
premiärministern Benyamin
Netanyahu som innebär att
Gantz via ett rotationsavtal
blir ny premiärminister om 18
månader.
Benny Gantz mamma räddades från det tyska koncentrationslägret Bergen-Belsen
efter andra världskriget, och
kom till Sverige via Folke
Bernadottes Vita bussar.
Efter ett och ett halvt år i
Sverige utvandrade hon till
det brittiska Palestina-manda-

tet som året därpå blev staten
Israel. Där träffade hon sin
man, en flykting från Rumänien som innan han kom till
Israel hade gripits av brittiska
myndigheter när han försökte
ta sig in i landet illegalt.
Paret flyttade till Kfar
Achim, som fick ett 70-tal
svenska trähus av Svenska
Israelhjälpen på 1950-talet.
Sommaren 2013 under en
KKL-konferens träffade Max
Federmann Benny Gantz i
Jerusalem. Han var då en
mycket populär ÖB som höll
ett spännande tal under konferensen. I en paus berättade
Benny Ganz för Max Federmann att han var född och
uppvuxen i ett Sverige-hus.
I december 2018 grundade
Benny Gantz ett nytt politiskt

Raoul Wallenberg
park mitt i Israel
Dangoor Associates is a
boutique legal advisory
firm, integrating legal and
investment advice. We are
firmly dedicated to
providing advice and
expertise at the highest
level, focusing on
addressing our clients’
most important issues.

Postaddress: Box 7705,
10395 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 70 764 42 57

www.dangoor-associates.com

I samband med att Keren
Kajemet Israelfonden i Sverige
fyller 110 år i år har vi startat
en jubileumsinsamling för att
inrätta en park i Israel till minne
av den svenske diplomaten
Raoul Wallenberg.
Alla som ger minst 750
kronor till Raoul Wallenberg-parken får ett vackert
jubileumsdiplom som ett bevis
på att man har gett en gåva till
projektet.
Den som ger 1 200 kr till
Raoul Wallenberg-parken får,
förutom ett jubileumsdiplom
som ett bevis på att man har
planterat 10 träd, även pocketversion av journalisten Ingrid
Carlbergs bok ”Det står ett rum
här och väntar på dig ...”, som är
en biografi över Raoul Wallenbergs liv.
För att ge en jubileumsgåva,
använd inbetalningskortet på
baksidan av denna folder. Du
kan även ge via Swish-nummer
123 683 76 78 eller bankgiro
5816-5515. Märk betalningen
q
”Raoul Wallenberg".

parti med namnet ”Styrka för
Israel” som allierade sig med
två andra småpartier. Tillsammans med Yair Lapid bildade
Gantz partiet ”Blått och vitt”.
Det visade sig att Lapids
pappa bodde i samma ghetto
i Ungern som Gantz mamma,
innan mamman fördes till Bergen-Belsen. Yair Lapids farfar
dog i Auschwitz, medan hans
farmor och pappa deporterades till Budapest och räddades
av Raoul Wallenberg.
I slutet av augusti 2016
besökte Yair Lapid Stockholm.
Under en pratstund med Max
Federmann berättade han hur
hans pappa hade räddats. q

Efter tre val bildade Benyamin Netanyahu och Benny Ganz en
samlingsregering.

Yair Lapid och Max Federmann
i Stockholm i augusti 2016.

Nationellt nödläge i spåren av Corona
Israel beslutade om ett
nationellt nödläge i spåren av
corona-epidemin.
Från den 11 mars började Israel
praktisera social distansering
och andra regler för att begränsa smittspridningen. Sammankomsterna begränsades först
till högst 100 personer, vilket
sänktes till 10 personer redan
den 15 mars och en uppma-

ning att hålla ett avstånd på 2
meter till varandra.
Israels regering bad även
Israels säkerhetstjänst att spåra
rörelser för personer som diagnostiserats med coronavirus
via sina mobiltelefoner. Syftet
var att identifiera personer
som smittade individer kommit i kontakt med under två
veckor före sin diagnos, och att
skicka textmeddelanden som

informerade dessa om att de
måste gå i karantän under två
veckor.
Den 19 mars beslutade
premiärminister Benjamin Netanyahu om en nationell nödsituation och israelerna fick inte
längre lämna sina hem om det
inte var absolut nödvändigt.
Endast centrala funktioner som
livsmedelsbutiker, apotek och

banker förblev öppna. Rörelserestriktioner skärptes ytterligare den 25 mars och den 1 april
då inga fick röra sig mer än 100
m från sina hem förutom för
att köpa mat, medicin och få
medicinsk behandling.
Den 30 mars lanserade
regeringen ett ekonomiskt
räddningspaket på totalt 80
miljarder kronor (22 miljarder
q
dollar).

I höst: Århundradets mirakel säsong tre
I höst är det premiär för
säsong tre av programserien
"Århundradets mirakel".
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ְך־לָךָ֖ מאַ ְרצְ ֶָׁ֥ךָ֖ ּומ ֶֽמֹולַ ְד ְת ָָ֖ךָ֖ ּומ ֵּ֣בית אָּ ִ֑ביָך אל־הָּ ָּ ָ֖ארץ אֲ ֶׁ֥שר אַ ְר ֶֽאךָּ׃
ְ ֹּ֤וַיאמר יְהוָּהָ֖ אל־אַ ְב ָּ ָ֔רם ל
12:1 בראשית

HERREN sade till Abram: "Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och
bege dig till det land som jag skall visa dig.

1 Mos. 12:1

Jubileumsdiplom
Keren Kajemet Sverige

Israelfonden 110 år
Raoul Wallenberg Park

Onsdagen den 26 augusti
kl. 20.15 är det premiär för
säsong tre av programserien
”Århundradets mirakel”. Åtta
onsdagar i rad sänds ett nytt
program, med reprissändning
på lördagar kl. 19.00.
Säsong tre handlar om åren
mellan 1968 och fram till i dag.
Säsongens andra program
spelas in i Israels parlament
Knesset, i det tredje programmet besöker vi israeliska UD
i Jerusalem och träffar Israels

förre ambassadör till Sverige,
Isaac Bachmann. I det fjärde
programmet interjvuas Tomas
Vogel, som överlevde Förintelsen tack vare Raoul Wallenberg insats i Budapest.
I det sjätte programmet möter vi Isaac Herzog, ordförande
för Jewish Agency i Tel Aviv. I
de två sista programmen besöker vi ”Friends of Zion” i Jerusalem och intervjuar bokaktuelle SVT-journalisten Bengt G
Nilsson, som bytte inställning i
Mellanösternfrågan. q
Max Federmann och Ruben
Agnarsson möter Isaac Herzog.

Omsvängning på gång i relationen Sverige - Israel
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i lever i en märklig tid. Coronastyr över Sveriges utrikespolitik också
viruset har fått stora konsekvenser
kommer att ändra sin inställning i en
runtom i världen. I Israel har
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