
I början av juni avled Max 
Safir efter en tids sjukdom, 
vid 94 års ålder. Under andra 
världskriget överlevde han sex 
år i koncentrations- och förin-
telseläger som Auschwitz-Birk-
enau och Mauthausen innan 
han befriades i maj 1945.

Max Safir kom till Sverige på 
1950-talet och har genom åren 
föreläst om sina upplevelser, 
och 2012 släppte han boken 
“Bäste herrn, låt mig få leva”. 

I månadsskiftet augusti-sep-
tember förra året besökte 25 
riksdagsledamöter Auschwitz, 
tillsammans med Max Safir. 
Vid skorstenen av den barack 
där Max Safir hade bott 
berättadde han för de svenska 
riksdagsledamöterna om sina 
upplevelser.     forts. nästa sid

Max Safir har lämnat oss

Hedra Max Safirs minne – stöd Raoul Wallenberg-parken
För att hedra Max Safirs minne 
kommer vi att i samråd med 
familjen göra en insamling till 
Raoul Wallenbergs park som 
går till färdigställandet samt 
till en plakett som sätts upp på 
plats. 

Den som ger 1200 kr (tio 
träd) får, förutom ett vackert 

diplom, dessutom Max Safirs 
pocketbok ”Bäste herrn, låt mig 
få leva” hemskickad utan extra 
kostnad.

Använd inbetalningskortet 
på baksidan eller det ocr-num-
mer som finns på talongen 
eller skriv ”Max Safir” vid 
betalning.

En komplett lista med alla 
namn på givare kommer att 
överlämnas till Max Safirs 
anhöriga. 

De 50 första böckerna 
levereras med Max personliga 
hälsning och underskrift. Först 
till kvarn... 
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Bästa Israelvänner! Det kommande 
året, 2020, jubilerar Keren Kajemet 
Israelfonden i Sverige. Vi fyller 

110 år, sedan starten 1910 i Stockholm. 
Som den första och äldsta sionistiska 
organisationen i Norden kan vi visa det 
starka engagemanget som rådde redan 
från starten, från judar bosatta runtom 
i Sverige, för byggandet av ett judiskt 
hemland i dåvarande Ottomanska 
(Turkiska) Palestina. 

Man samlade pengar i puschken, den 
berömda blåa bössan. Många kända 
judiska familjer deltog. Över hundra år 
senare, efter två förödande världskrig, en 
Förintelse som nästan lyckades förgöra 
allt judiskt liv i Europa och flera krig i 
Mellanöstern, har drömmen förverkligats. 
Theodor Herzl, Sionismens fader, 
deklarerade, som en modern profet, att: 
"om ni vill det, är det inte en dröm".

Tanken svindlar. Mot alla odds har man 
byggt ett modernt och demokratiskt 
land, trots alla tuffa utmaningar man 
ställts inför. Ett till synes omöjligt projekt 
har genomförts och lyckats. Man måste 
beskriva Israels moderna historia som 
ett Gudomligt Mirakel. Århundradets 
Mirakel. På Keren Kajemet Sverige är 
vi naturligtvis oerhört stolta och glada 
av att ha varit en del i denna process, 
tillsammans med er, våra kära donatorer 
och Israelvänner.

Under dessa drygt hundra år har många 
hjältemodiga och heroiska insatser 
gjorts av olika personligheter, både 
judar och icke judar. Bland dessa hjältar, 

har ett namn speciell lyskraft. Svenske 
Raoul Wallenberg som självuppoffrande 
räddade tusentals judar under sin tid 
vid svenska ambassaden i Budapest. 
När tågen rullade mot Auschwitz var 
Raoul Wallenberg på plats och med livet 
som insats, bokstavligen, ingrep och 
räddade han människor från en säker död. 
Dessvärre fick Raoul Wallenberg betala ett 
högt personligt pris för sitt hjältemod.

Vi bestämde oss för idén att bygga en 
park för hylla en av vår tids största hjältar 
som lämpligt jubileumsprojekt under 
2020. Redan 2012- 2013 planterade vi en 
skog till Raoul Wallenbergs hundra-åriga 
födelsedag, tack vare många donationer 
från svenska givare. Många hör 
fortfarande av sig till oss med önskemålet 
att plantera i Raoul Wallenberg-skogen 

vid Karmel bergskedjan nära staden 
Haifa. Men detta är sedan länge ett 
avslutat projekt. Nu är vårt mål att hylla 
Raoul Wallenberg genom att bygga en 
parkanläggning under 2020 eftersom det 
är 75 år sedan befrielsen av Auschwitz 
i januari 1945. Denna park kommer att 
byggas nära 20 minuter från Jerusalem 
och 40 minuter från Tel Aviv.

Ett speciellt Raoul Wallenberg-diplom 
kommer att utfärdas till dig som deltar 
med minst 750 kr i vår insamling till Raoul 
Wallenberg-parken och, om du så önskar, 
kan du då komma med på listan över 
Raoul Wallenberg-donatorer som kommer 
att deponeras i en speciell hyllningsbok 
vid vårt huvudkontor i Jerusalem. Listan 
kommer även att överräckas till UD 
under våren 2021 med krav på ytterligare 
påstötningar för ett klarläggande om 
Raoul Wallenbergs öde.

Symboliskt har vi bestämt att 750 Kr 
gäller som donation för Raoul Wallenberg 
Park, eftersom det är 75 år sedan han blev 
arresterad och försvann i 
januari 1945. Kampanjen 
pågår under hela 2020 
och vi hoppas att du vill 
delta i insamlingen till 
Raoul Wallenberg Park.

Ett varmt tack för att du
stödjer vår verksamhet!

Max Federmann
Keren Kajemet 
Israelfonden

Vi jubilerar och bygger en ny parkanläggning nära Jerusalem:

Keren Kajemet Israelfonden • Adress: Box 5053 10242 Stockholm • Tel: 08-661 8686 • Hemsida: www.kkl.nu • E-post: info@kkl.nu • Bankgiro: 5816-5515

5816-5515

Prislista/fakta:
Träd 100kr/st 
Liman, 25 träd: 2500 kr
Oas, 50 träd; 5 000 kr
Allé, 100 träd: 10 000 kr
Lund, 1.000 träd: 100 000kr
Park, 5.000 träd: 500 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr
Skylt Park Sweden fr. 20 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets 
alla tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor 
och miljö i Israel.
(Vid diplombeställning tillkommer en av-
gift för porto/administration på 40 kr.)

Keren Kajemet Israelfonden

Hjälp oss hylla Raoul Wallenberg

Använd nedanstående OCR-nummer vid donation 
till Raoul Wallenberg-parken.
Vid betalning via Swish eller på annat sätt skriv
”RW parken” i meddelande fältet!
Vårt Swish nummer är: 123 683 76 78

Jubileumsdiplom  
Keren Kajemet Sverige  

Israelfonden 110 år 
Raoul Wallenberg Park 
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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 
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Max Safir beskrev hur han 
varje morgon blev väckt, 
gick iväg till slavarbetet och 
hur orkestern bestående av 
lägerfångar spelade när han 
kom tillbaka till baracken.

Ändå var dödsmarscherna 
och de läger han satt i precis 
innan befrielsen ännu värre. 
Max Safir vägde endast 24 kilo 
när han fritogs.

Dagen efter besöket i 
Auschwitz fortsatte riksdags-
gruppen till Max Safirs födelse-
ort. Sedan gick resan till Kelze 
där han växte upp och bodde 
när han blev tillfångatagen. 
Resan gick vidare till Warsawa 
och därefter till Treblinka, där 
hela Max Safirs familj blev 
mördad: hans föräldrar och sju 
syskon.

Max Safir tog tillsammans 
med riksdagsledamoten Mi-
kael Oscarsson år 2007 initiativ 
till att Sveriges riksdag varje 
år i januari uppmärksammar 
Förintelsens minnesdag. Sam-
ma år åkte de tillsammans till 
Auschiwtz. Första resan med 
riksdagsledamöter ordnades 
två år senare.

Därefter har resan för 
riksdagsledamöter arranger-
ats ungefär vartannat år och 
Max Safir har varit med vid tre 
tillfällen.

2018 föreslog han även att 
ett svenskt Förintelsemuseum 
ska öppnas, vilket regeringen 
nu utreder.

– Jag har känt Max Safir i 
snart 25 år. Det var han som 
stötte på mig om att starta 

Förintelsedagen i riksdagen 
och drev på om resorna för 
riksdagsledamöter till Polen.

- Han reste dessutom i skolor 
och berättade om sina upplev-
elser och skrev en bok. Han 
var även den som gav förslag 
till ett Förintelsemuséum. Max 
var en fantastisk person, som 
gav en stor del av sitt liv för 
att berätta om Förintelsen, där 
han miste hela sin famij.

Även Keren Kajemets Israel-
fondens verksamhetschef Max 
Federmann minns Max Safir 
med tacksamhet.

– Som barn till överlevande 
från Förintelsen hade jag en 
speciell relation till Max. Den 
präglades av djup förståelse 
för de överlevandes villkor 
och utmaningar när de, efter 
krigets fasor, försökte bygga 
upp en ny tillvaro i  sitt nya 

land, förklarar han.
– Vi talade oftast hebreiska 

med varandra, ofta blandat 
med kryddiga Yiddish uttryck.  
Vi delade erfarenheten av att 
vi båda hade levt en längre tid 
i Israel och kände en stark kop-
pling till landet. Max brukade 
berätta om sina erfarenheter 
som soldat i självständighet-
skriget 1948-1949.

– Det var också spännande 
att höra om, när han som 
valförrättare, träffade David 
Ben Gurion. Ben 
Gurion kom för att 
rösta i det första va-
let i den nyligen ut-
ropade demokratis-
ka staten, Israel. 
Max var det man 
på Yiddish kallar “A 
Mensch”, vilket är 
det finaste epitet 
en människa kan få, 

förklarar Max Federmann.
För att hedra Max Sa-

firs minne kommer vi att i 
samråd med familjen göra 
en insamling till Raoul 
Wallenbergs park som går 
till färdigställandet samt till 
en plakett som sätts upp på 
plats. 

Den som ger 1200 kr (tio 
träd) får, förutom ett vackert 
diplom, dessutom Max Safirs 
pocketbok ”Bäste herrn, 
låt mig få leva” hemskickad 

utan extra kostnad. 
En komplett lista 

med alla namn på 
givare kommer att 
överlämnas till Max 
Safirs anhöriga. 

De 50 första böcker-
na levereras med Max 
personliga hälsning 
och underskrift. Först 
till kvarn...    q

Max Safir står vid resterna av den barack där han bodde i Auschwitz. På bilden syns han tillsammans 
med riksdagsledamoten Mikael Oscarsson med barnen Robin, Alexander och Alicia.

5816-5515

Keren Kajemet Israelfonden

Min gåva för att hedra Max Safir. Den 
som ger 1200 kr får boken ”Bäste 
herrn, låt mig få leva”. Använd nedan-
stående ocr-nummer eller skriv ”Max 
Safir” vid betalning. 

Prislista/fakta:
Träd 100kr/st 
Liman, 25 träd: 2500 kr
Oas, 50 träd; 5 000 kr
Allé, 100 träd: 10 000 kr
Lund, 1.000 träd: 100 000kr
Park, 5.000 träd: 500 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr
Skylt Park Sweden fr. 20 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets 
alla tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor 
och miljö i Israel.
(Vid diplombeställning tillkommer en av-
gift för porto/administration på 40 kr.)
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Max Safir beskrev hur han 
varje morgon blev väckt, 
gick iväg till slavarbetet och 
hur orkestern bestående av 
lägerfångar spelade när han 
kom tillbaka till baracken.

Ändå var dödsmarscherna 
och de läger han satt i precis 
innan befrielsen ännu värre. 
Max Safir vägde endast 24 kilo 
när han fritogs.

Dagen efter besöket i 
Auschwitz fortsatte riksdags-
gruppen till Max Safirs födelse-
ort. Sedan gick resan till Kelze 
där han växte upp och bodde 
när han blev tillfångatagen. 
Resan gick vidare till Warsawa 
och därefter till Treblinka, där 
hela Max Safirs familj blev 
mördad: hans föräldrar och sju 
syskon.

Max Safir tog tillsammans 
med riksdagsledamoten Mi-
kael Oscarsson år 2007 initiativ 
till att Sveriges riksdag varje 
år i januari uppmärksammar 
Förintelsens minnesdag. Sam-
ma år åkte de tillsammans till 
Auschiwtz. Första resan med 
riksdagsledamöter ordnades 
två år senare.

Därefter har resan för 
riksdagsledamöter arranger-
ats ungefär vartannat år och 
Max Safir har varit med vid tre 
tillfällen.

2018 föreslog han även att 
ett svenskt Förintelsemuseum 
ska öppnas, vilket regeringen 
nu utreder.

– Jag har känt Max Safir i 
snart 25 år. Det var han som 
stötte på mig om att starta 

Förintelsedagen i riksdagen 
och drev på om resorna för 
riksdagsledamöter till Polen.

- Han reste dessutom i skolor 
och berättade om sina upplev-
elser och skrev en bok. Han 
var även den som gav förslag 
till ett Förintelsemuséum. Max 
var en fantastisk person, som 
gav en stor del av sitt liv för 
att berätta om Förintelsen, där 
han miste hela sin famij.

Även Keren Kajemets Israel-
fondens verksamhetschef Max 
Federmann minns Max Safir 
med tacksamhet.

– Som barn till överlevande 
från Förintelsen hade jag en 
speciell relation till Max. Den 
präglades av djup förståelse 
för de överlevandes villkor 
och utmaningar när de, efter 
krigets fasor, försökte bygga 
upp en ny tillvaro i  sitt nya 

land, förklarar han.
– Vi talade oftast hebreiska 

med varandra, ofta blandat 
med kryddiga Yiddish uttryck.  
Vi delade erfarenheten av att 
vi båda hade levt en längre tid 
i Israel och kände en stark kop-
pling till landet. Max brukade 
berätta om sina erfarenheter 
som soldat i självständighet-
skriget 1948-1949.

– Det var också spännande 
att höra om, när han som 
valförrättare, träffade David 
Ben Gurion. Ben 
Gurion kom för att 
rösta i det första va-
let i den nyligen ut-
ropade demokratis-
ka staten, Israel. 
Max var det man 
på Yiddish kallar “A 
Mensch”, vilket är 
det finaste epitet 
en människa kan få, 

förklarar Max Federmann.
För att hedra Max Sa-

firs minne kommer vi att i 
samråd med familjen göra 
en insamling till Raoul 
Wallenbergs park som går 
till färdigställandet samt till 
en plakett som sätts upp på 
plats. 

Den som ger 1200 kr (tio 
träd) får, förutom ett vackert 
diplom, dessutom Max Safirs 
pocketbok ”Bäste herrn, 
låt mig få leva” hemskickad 

utan extra kostnad. 
En komplett lista 

med alla namn på 
givare kommer att 
överlämnas till Max 
Safirs anhöriga. 

De 50 första böcker-
na levereras med Max 
personliga hälsning 
och underskrift. Först 
till kvarn...    q

Max Safir står vid resterna av den barack där han bodde i Auschwitz. På bilden syns han tillsammans 
med riksdagsledamoten Mikael Oscarsson med barnen Robin, Alexander och Alicia.

5816-5515

Keren Kajemet Israelfonden

Min gåva för att hedra Max Safir. Den 
som ger 1200 kr får boken ”Bäste 
herrn, låt mig få leva”. Använd nedan-
stående ocr-nummer eller skriv ”Max 
Safir” vid betalning. 

Prislista/fakta:
Träd 100kr/st 
Liman, 25 träd: 2500 kr
Oas, 50 träd; 5 000 kr
Allé, 100 träd: 10 000 kr
Lund, 1.000 träd: 100 000kr
Park, 5.000 träd: 500 000 kr
Skog, 10.000 träd: 1 000 000 kr
Skylt Park Sweden fr. 20 000 kr

Våra diplom passar som gåva vid livets 
alla tillfällen.
Samtidigt hjälper du både människor 
och miljö i Israel.
(Vid diplombeställning tillkommer en av-
gift för porto/administration på 40 kr.)

KKL juni 2020.indd   2 2020-06-15   22:37

Min gåva för att hedra Max Safir. Den som ger 1200 kr får boken ”Bäste 
herrn, låt mig få leva”. Använd nedanstående ocr-nummer, skriv ”Max 
Safir” vid betalning, eller Swisha till: 123 683 76 78.
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