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S RFörhandlade
A E L 2 0 4 0 med Himmler
I andra världskrigets absoluta
slutskede, den 19 april 1945,
lyfter ett plan försett med
hakkorset på bakre roder, från
Stockholm till Berlin.
Ombord finns två passagerare, Norbert Masur och
Felix Kersten, på väg till en
förhandling med Heinrich
Himmler, högste chefen för SS,
som bar ansvaret för massmorden på judar.
Den svenske juden Norbert
Masur får efter 2,5 timmars
förhandlingar med den tyske
massmördaren beskedet att
Himmler var villig att släppa
1000 judiska kvinnor från Ravensbrück som kunde hämtas
via svenska Röda Korset.
En av dem som räddades
var Max Federmanns mamma
Sid 2-3
Judith.
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Anrik historia, djärva framtidsplaner –
120 år sedan Keren Kajemet startade
År 2021 är det 120 år sedan Keren Kajemet grundades vid den 5:e sionistiska kongressen i Basel 1901. Theodor
Herzl, den sionistiska rörelsens fader,
hade fyra år tidigare förutspått att
Israel skulle återuppså. Keren Kajemets födelse innebar att denna dröm
började omsättas i praktisk handling.
När Keren Kajemet firar 120 årsjubi-

leum blickar vi framåt i ett strategiskt
projekt som skapar möjligheter för
nya invånare i norra och södra Israel.
Stöd denna vision genom att köpa
vårt nya jubileums-diplom med den
klassiska bilden av Herzl och hans
bevingade ord. För 1200 kr skickar vi
dig diplomet utan extra kostnad.
Sid 2-3

" תרצו אין זו אגדה
אם

"
”Om ni vill det
är det inte en
dröm”
Theodor Herzl

Keren Kajemet
LeIsrael – Jewish
National Fund

120 år av mirakler

Svensk jude m ötte Himmler
Dramatiskt
Dramatisktmöte
mötei krigets
i krigetsslutskede
slutskederäddade
räddadetusentals
tusentals
I andra världskrigets absoluta slutskede, den 19
april 1945, lyfter ett plan
försett med hakkorset på bakre roder, från
Stockholm till Berlin.
Ombord finns endast
två passagerare på
väg till en förhandling som ska resultera i räddningen av
tusentals människor.

Norbert Masur med sin svärdotter Elisabeth Masur född
Roth på en sammankomst för besökande premiärminister David Ben Gurion. Elisabeth var en av kvinnorna
i Ravensbrük som räddades, tack vare Norbert Masur.
Elisabeth gifte sig med Kurt Masur, Norberts son.

I slutet av andra
världskriget försöker den judiska organisationen, World Jewish Congress,
WJC, rädda så många judar som möjligt. Affärsmannen
Gilel Storch vid WJCs
svenska sektion lyckas få kontakt med
Heinrich Himmler,
högste chefen för SS,
som ansvarar för massmorden på judar.
Via Himmlers massör,
finländaren Felix Kersten, hade man i början
av mars 1945, cirka två
månader innan krigets slut,
förmedlat ett budskap till
Himmler om att man önskade förhandla om frisläppandet av ett antal judar.
Himmler accepterar att Gilel Storch tillsammans med
Felix Kersten kommer till
ett möte och garanterar fri
lejd till och från Tyskland.
Enbart ett par timmar innan flygets avgång meddelar Storch att han inte kan
resa. Då väljer WJC i Stockholm att fråga Norbert
Masur som utan betänketid accepterar uppdraget. Masur känner sig djupt
rörd över möjligheterna att
eventuellt kunna hjälpa några av sina trosfränder. När
han och Kersten anländer
till Berlin på kvällen den 19
april, är tanken att de ska
träffa Himmler samma dag
eller dagen därpå på Kers-

tens lantställe, 70 km norr
om Berlin.
Vid midnatt når man
fram till lantstället i Gestapos bil och en lång sömnlös natt väntar för Masur.
Himmler kommer inte som
planerat den 20 april. Det är
Hitlers födelsedag och han
är inbjuden att fira tillsammans med flera
nazistdignitärer i ”Führerns”
bunker. Det dröjer till tidigt
på morgonen den 21 april innan Himmler anländer.
Enligt Masurs rapport från
1945, hälsar Himmler på
honom med ett ”Guten Tag”
istället för ”Heil Hitler” och
uttrycker sin uppskattning
över att Masur kommit till
mötet.
Nu står den svenske juden Norbert Masur, med
tyskt ursprung, öga mot
öga med Heinrich Himmler,
ansvarig för morden på miljontals judar.
Himmler kommer direkt
från firandet av Hitlers födelsedag och är oklanderligt klädd i sin uniform med
alla gradbeteckningar och
skinande medaljer. Om
man inte visste Himmlers
bakgrund var det svårt, enligt Masur, att föreställa sig
att han var en av de värsta krigsförbrytarna världen
hade skådat.
Himmler börjar förhandla direkt genom att ge sin
bakgrund till ”judefrågan”.
Helst hade han sett att judarna, som han ser som
ett främmande element i
Tyskland och Europa, hade
emigrerat men eftersom inget land önskade ta emot
dem beslutade man om
den ”slutliga lösningen”.
Norbert Masur agerar
försiktigt i dialogen och är
noggrann med sina formuleringar eftersom målet ju
är att få Himmler att frige
ett antal judar. Det gäller
att inte få Himmler i förs-

varsställning.
Man går igenom listan på
koncentrationsläger och hur
många judar som fortfarande
är i livet. Förslaget från Norbert
Masur är att Himmler ska frige
de judar som befinner sig i norra Tyskland nära Sverige och i
södra Tyskland nära Schweiz.
Det är enklast att transportera
dessa till frihet på en söndersliten och kaotisk kontinent. Kersten ger Masur sitt fulla stöd.
Så småningom kommer fokus på koncentrationslägret
i Ravensbrück, endast 30 km
norr om Kerstens lantställe. Efter att ha rådgjort med sin adjutant i ett annat rum återkommer Himmler med beskedet att
han är villig att släppa 1000 judiska kvinnor från Ravensbrück
som kan hämtas via svenska
Röda Korset. Ytterligare ett antal nordiska fångar som svenska UD hade lämnat på en lista
till Masur ska släppas.
Under den 2,5 timmar långa förhandlingen använder sig
Himmler av en lång rad lögner
för att försvara nazisternas illgärningar. Koncentrationslägren beskrivs som vilohem, något han vet kommer att avslöjas som lögn när det tusenåriga
tyska "Tredje riket" kollapsar
inom några få veckor. Den villkorslösa kapitulationen sker
endast tre veckor senare.
Man kan fråga sig varför
Himmler går med på att göra dessa eftergifter. Han ber inte om något i gengäld. Självklart förstår han att hans lista av illgärningar är så lång att
dessa marginella förändringar
inte kan rentvå honom så att
han slipper en dödsdom. Enligt
Masur handlar det kanske om
att framstå i en något bättre
dager än hans kriminella nazistiska kollegor.
Efter förhandlingen gäller det
att ta sig hem innan Berlin blir
helt avskuret av ryska trupper.
Masur och Kersten lyckas borda ett av de sista planen ut ur
staden. Efter två timmar landar
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Den svenske juden Norbert Masur
förhandlade öga mot öga med
Heinrich Himmler.
de i Köpenhamn och via tåg
till Helsingör tar man sig över
Öresund till Sverige. Väl i Sverige får man nyheten från UD att
Röda Korset, som transporterat
befriade nordbor i de Vita Bussarna nu omdirigerat dessa till
Ravensbrück där man hämtar
de tusen judiska kvinnor som
Himmler gett order om att frige.
UD informerar även att
Himmler senare gett order om
att frige alla kvarvarande kvinnor, cirka 7000 varav hälften var
judinnor. Röda Korset lyckas
även att sätta in ett tåg för att
transportera alla dessa kvinnor
från Ravensbrück till Sverige via
Danmark.
Så kom det sig att min mamma, Judith Schwarz, kom till
Malmö efter att ha överlevt
Auschwitz och därefter förts till
Ravensbrück. I Sverige kan hon
senare gifta sig och bilda familj med en annan överlevande, min pappa, Theodor Federmann. De får tre söner, varav
jag är äldst.
Tack vare Norbert Masurs
modiga insats, att som jude bege sig till Tyskland för att möta
en av historiens värsta
massmördare, kan tusentals
människor räddas. Ett judiskt
ordspråk lyder: ”Den som
räddar en människa räddar
en hel värld”.
Max Federmann

Tack för det gångna
året! Trevliga Helger!
Gott Nytt År!

www.scandinavianlink.com

Spännande historia och djärva framtidsplaner när Keren Kajemet fyller 120 år

Den självklara länken mellan folket och landet
Nu inleds Keren Kajemets
120-årsjubileum. Sedan
etableringen 1901 har KKL
utvecklat Israels land och
stärkt bandet mellan det
judiska folket och dess
hemland.
Keren Kajemet har i 120 år
varit en länk mellan det judiska folket och det landområde
som 1948 utropades till staten
Israel. I slutet av 1800-talet
skulle det judiska folkets relation till Eretz Israel nämligen
förändras dramatiskt. Denna
nyväckta kärleksrelation som
uppstod mellan folket och
landet skulle få landet att
blomstra och staten Israel att
återuppstå.
Trots att landet sedan
Jerusalems förstöring för snart
2000 år sedan har varit ockuperat av mäktiga riken – som
Romarriket, korsfarare, samt
arabiska, mamlukiska och
ottomanska riken – har området under dessa årtusenden
hela tiden varit en obetydlig
och bortprioriterad del av
regionen.
Jerusalem hade i mitten av
1800-talet endast ca 16 000
invånare och var en betydelselös och övergiven stad
i det Ottomanska imperiets utkanter. Under alla olika imperier var Jerusalem en oansenlig
stad som aldrig någonsin var
en huvudstad i något annat
land än Israel.
Det judiska folket har

Yona
Kremenezky:
1902 – 1907
Lärjunge och
assistent till
Herzl som blev
ordförande strax
efter femte sionistkongressen.

ordförande Theodor Herzl i sin
dagbok: ”I Basel skapade jag
den judiska staten. Om fem
år kanske, och helt säkert om
femtio, kommer alla att inse
det. Om ni vill det, är det inte
bara en dröm.”
På den femte sionistkongressen i Basel år 1901,
bildades under Theodor Herzls
ledning Keren Kajemet, en
organisation som samlade
ihop pengar till markuppköp,
uppodling och trädplantering
i landet. Johann Kremenetzky
valdes till ordförande och ett
huvudkontor öppnades i Theodor Herzls hemstad Wien.
När stormakternas stöd för
en judisk stat till en början
uteblev, ansåg grundarna att
man måste fortsätta köpa
mark och bygga upp en
organisation som samlade
in pengar för detta ändamål.

Herzl´s visioner om ett land lade grunden för framtida generationer.
däremot en mångtusenårig
relation till landet Israel och
till staden Jerusalem, vilket
bekräftas av omfattande
arkeologiska fynd. Kung David
intog redan för drygt tre tusen
år sedan Jerusalem och bosatte sig där. I mer än 1000 år
var Jerusalem därefter Israels
självklara huvudstad.
Upptäcktsresanden Mark
Twain skrev en deprimerande
reserapport i sin resedagbok
från området i juli 1869: ”Av

Max
Bodenheimer:
1907 – 1919
En av Herzls
medarbetare,
följde år 1898
med Herzl på en
resa till Palestina.

Nehemia
de Lieme:
1919 – 1922
Grundare av
arbetarrörelsens
försäkringsbank i
Haag. Gick med i
sionistiska rörelsen år 1907.

alla länder som finns när det
gäller dyster natur, tror jag
att Palestina måste vara det
främsta. Kullarna är kala, de
har tråkig färg och är bortstötande i sin form. Dalarna
består av fula öknar som
täckts av en svag vegetation
som ger ett uttryck för att allt
är sorgligt och hopplöst.”
Antisemitismen i Europa och
ett personligt uppvaknande
hos den judiske journalisten
Theodor Herzl blev avgörande
för den process som skulle

Menahem
Ussishkin:
1922 – 1942
Grundade byar
som Ein Ganim,
Be'er Yaakov
och Kfar Malal.
Banade väg för
stora markköp.

Berl
Katznelson:
1942 – 1944
Akriv i arbetarrörelsens sionistiska rörelse och
tablerade många
av organisationens institutioner.

väcka landet Israel till liv. Via
Dreyfusaffären i Frankrike
insåg han den europeiska antisemitismens oförbätterlighet
och lyfte fram behovet av att
staten Israel bildades.
I början av 1896 gav Herzl ut
boken ”Der Judenstaat” som
argumenterade för en judisk
statsbildning och på den första
sionistkongressen i Basel år
1897 sattes målet att skapa ett
hemland för det judiska folket
i Israel.
Efter kongressen skrev dess

Meir
Bar-Ilan:
1942 – 1944
Rabbi Bar-Ilan
var ordförande
med Berl
Katznelson
och Avraham
Granott.

Avraham
Granott:
1942 – 1961
Född i Ryssland
år 1890 och
deltog i flera
sionistiska kongresser. Ensam
ordförande 1944.

Redan 1905 kunde organisationen köpa en första bit land
i området som var dominerat
av det Ottomanska riket och
under de kommande decennierna köptes ytterligare landområden, som ofta bestod av
öken eller sumpmark.
Ett intensivt arbete med
att köpa mark, plantera träd,
dika ut träskmarker och göra
jorden odlingsbar inleddes.
Den blå bössan, ”Pushken”,
lanserades ursprungligen av
en Herr Kleinman i Nadworna i
östra Polen. Idén spred sig och
snart dök improviserade Keren
Kajemet-bössor upp i städer
och byar runt om i Europa. År
1904 valde Keren Kajemets
förste ordförande Kremenezki
en officiell design för bössorna
och Theodor Herzl placerade
de första exemplaren i sitt
bibliotek.
Sedan dess har organisa-

tionen planterat över 250 miljoner träd i Israel och pressar
tillbaka ökenutbredningen i
ett av världens mest ökentäta
regioner. Organisationen har
blivit en modern och framsynt
miljöorganisation som skapat
infrastruktur och vattenresurser, samt gett stora bidrag till
forskning och utbildning. Ekoturism, samhällsutveckling,
brandbekämpning, markvård
och att skapa produktiv jordbruksmark är andra verksamheter.
När Keren Kajemet nu firar
120 år sker det inte med
en nostalgisk tillbakablick
utan med en offensiv framtidsstrategi. Under ledning
av förre världsordföranden
Danny Atar lanserades ett program för att år 2040 ha en halv
miljon nya invånare i Galiléen
och en miljon nya i Negev.

Målet är att Israel ska
behålla sitt teknologiska och
entreprenöriella ledarskap om
två decennier.
Planen är att bidra till
expansion i perifera områden
och förvandla dem till högteknologiska innovationscentra. Expansionen av befintliga
bostadsområden och skapandet av nya befolkningscentra,
samt utveckling av kvalitativa
utbildningsinstitutioner
står på programmet, liksom
avancerad infrastruktur för
transporter som förenar de
perifera områdena med mer
centrala platser.
Avraham Duvdevani valdes
nu i november till världsordförande och ordförande i
Keren Kajemets styrelse. Han
föddes 1945 i Jerusalem och
deltog som fallskärmsjägare i
befrielsen av Jerusalem under
sexdagars-kriget.
q

År 1909 beslutade ett antal judiska nybyggare att etablera sig utanför den folkrika staden Jaffa. Med ekonomiskt stöd från Keren
Kajemet köpte de tolv hektar med sanddyner norr om Jaffa. År 1910 namngavs förorten till Tel Aviv efter namnet på den hebreiska
översättningen av Theodor Herzls fiktionbok Altneuland, som beskriver en framtida judisk stat.

Jacob
Tsur:
1961 – 1977
Ordförande i 16
år. Redaktör för
den sionistiska
rörelsens Die
Welt, hade diplomatiska uppdrag.

Moshe
Rivlin:
1977 – 1998
Den förste
ordföranden som
föddes i Israel i
en familj med
200 år gamla
rötter i landet.

Shlomo
Gravetz:
1998 – 2000
Chef för ungdomsavdelningen i världssionistiska rörelsen
innan han blev
ordförande.

Yehiel
Leket:
2000 – 2006
Menade att KKL:s
arbete är lika
relevant idag
som tidigare –
grundfrågan är
alltid mark.

Efi
Stenzler:
2006 – 2015
Född i Rehovot
1952 och var
major i fallskärmsavdelningen. Borgmästare
i Givatayim.

Daniel
Atar:
2015 – 2020
Föddes 1958 i
Moshav Dvora
och var regementskchef för
trupperna på
Golan-höjderna.

Avraham
Duvdevani:
2010 –
Föddes 1945 i
Jerusalem och
deltog i befrielsen av Jerusalem
under sexdagarskriget 1968.
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Planer på Raoul Wallenberg-park växer fram
Gör som oss.
Plantera träd.

Rågvägen 3, 612 94 Finspång
Tfn: 070-684 80 97 • E-post: info@skogsvardstjanst.se

Vi lyfter dig upp på
ett högre plan!

Stort utbud och bra priser
700 byggliftar i maskinparken.

Service och flexibilitet

Förnyad maskinpark, snabb service och bra utbildning.

Enkla och billiga transporter
Specialbyggda lastbilar når hela Mälardalen.

Hemsida: www.malarlift.se • Telefon: 021-81 07 20

Planerna på den park i
hjärtat av Israel som ska
påminna om de hjältemodiga insatser som den
svenske diplomaten Raoul
Wallenberg utförde i slutet
av andra världskriget håller
nu på att växa fram.
Parken ligger strax utanför
Jerusalem i Tzora-skogen
som sträcker sig över 11 kvadratkilometer i ett område
där Keren Kajemet har etablerat många observationspunkter och vandringsleder.
En del av skogen är tillägnad
staten Israels första president, Chaim Weizman, vilket
gett smeknamnet ”Presidentens skog”.
Tzora-skogen ligger i
”Simsons land” som beskrivs i Domarboken 13:25
och området lockar många
besökare tack vare sin närhet
till landsväg 38 och de stora
möjligheterna till friluftsliv.
Platsen kommer att bli en
naturskön och pedagogisk
park som lyfter fram den
historiska berättelsen om
Raoul Wallenberg och Israel.
Den svenske diplomaten har
blivit själva symbolen för det
byråkratiska motstånd som
svenska UD byggde upp mot
det Tredje riket, som ledde
till att 1200 norska judar och
8000 danska judar räddades
undan Förintelsen och tiotusentals ungerska judar blev
räddade av Raoul Wallenberg
och hans medarbetare i
Budapest hösten 1944.
På grund av corona-epidemin blir invigningen av
parken framflyttad till som-

maren 2022.
Parken kommer att uppgraderas och renoveras samtidigt som den integreras med
befintlig topografi, med hjälp
av material som är lämplig för platsens karaktär och
skogsutvecklingens natur.
Ett minnesmärke över
Raoul Wallenberg kommer
att resas upp, samt ett utbildningsrum för grupper och
resenärer som blir beläget
på parkens utsiktspunkt och
samlingsplats.
En digital utställning om
Raoul Wallenbergs insatser
finns också i planerna.
– En park i Israel till minne
av en av Sveriges största hjältar blir en påminnelse både
för Israel och för Sverige
om den heroiska insats som
Raoul Wallenberg utförde,
säger Max Federmann på
Keren Kajemet Israelfonden.
– Eftersom han agerade
för det officella Sveriges
räkning blir Raoul Wallenberg en viktig nyckel för
svensk-israeliska relationer
och en påminnelse om att
det var möjligt för ett land
att utmana Förintelsens
byråkrater. Parken blir även
en påminnelse till ryska och
svenska myndigheter om
att han inte är glömd. Listan
på namn på alla dem som
donerat till Raoul Wallenberg
Park kommer att lämnas över
till UD.
För att ge en gåva till
Raoul Wallenberg-parken,
använd Swish-nummer 123
683 76 78 eller bankgiro
5816-5515. Märk betalningen ”Raoul Wallenberg” q

Digitalt
Digitalt Chanukka-firande
Chanukka-firande
Keren Kajemet var värd för
den första digitala Chanukkah-festen, den första
natten i Chanukkah den 10
december 2020.
Temat för evenemanget var
”Enhet”, där KKL-familjen och

vänner samlades för att tända
högtidens första ljus. Händelsen
arrangerades av Keren Kajemet i
Jerusalem och varade i 40 minuter.
Under evenemanget, som hölls på
engelska, tändes åtta ljus.
q

Stor respons
på utskick om
matpaket till
behövande

Tzora-skogen ligger i ”Simsons land” som beskrivs i Domarboken 13:25 och området lockar många
besökare tack vare sin närhet till motorväg 38 och de stora möjligheterna till friluftsliv.

Glad Chanukka/God jul

I förra månadens utskick
berättade vi om att många
äldre och fattiga, bland
dem överlevande från
Förintelsen, har lidit nöd
och inte har haft mat för
dagen när restriktionerna
med anledning av corona
infördes i Israel.
Vi berättade att fattiga
familjer med många barn,
ofta i det som brukar kallas
”det perifera Israel”, har
haft brist på daglig föda.
Över en miljon israeler är
arbetslösa och de som inte
har besparingar har svårt
att försörja sig. Gensvaret
på detta upprop har varit
överväldigande. Vi vill därför säga ett stort tack till
alla er som gav respons på
q
denna apell!

Nu finns vi på Youtube Ditt testamente bidrar

till en ny framtid i Israel

Nu har Keren Kajemet en egen Youtube-kanal. Här kommer aktuella
intervjuer som berör Israel och intressanta reportage om Keren Kajemets verksamhet att läggas upp regelbundet. Sök på ”Keren Kajemet
Israelfonden ” så hittar du sidan på Youtube. Bli prenumerant så blir
du uppdaterad när nya inslag publiceras på kanalen.

Genom att skriva in Keren
Kajemet i ditt testamente
är du med och förändrar
framtiden för de familjer och
deras 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 är en

miljöorganisation i dubbel
bemärkelse. Trädplantering
är i sig miljövänligt och
de träd du planterar efter
din bortgång fortsätter att
skapa en livsmiljö för de
människor som bor i landet.
En del väljer att testamentera en viss del av sin
kvarlåtenskap till oss. Andra
vill istället testamentera hela
sin kvarlåtenskap till Keren
q
Kajemet.

En 120-åring med anrik historia och djärva framtidsplaner
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Hjälp oss realisera Israel 2040!

och kring Jerusalem
Sionismens grundkoncept lika aktuellt Medelhavskusten
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