
1

SVENSKA MAKKABI FÖRBUNDETS TIDNING   http://www.makkabiforbundet.com   >  MAJ 2003

David Lega – 
en sportsman 
utöver 
det vanliga
Utan överdrift är David Lega 
Sveriges mest meriterade judiske 
idrottsman; han har satt 14 
världsrekord i simning, deltagit i 
två Olympiska Spel, tagit tre VM 
guld och fyra EM-guld. 
Och det enbart med hjälp 
av viss benfunktion.

BORDTENNISFAMILJEN MOSKOVITS
I Antwerpen skrivs svensk-judisk 
bordtennishistoria. Dels skickar 
Sverige ett juniorlag för första 
gången någonsin, dels är en av 
deltagarna framgångsrik spelare 
i tredje generationen.
>>>Sid 4-5

DEN ORTODOXE BOXAREN
Han ser ut som en ryss, ber som en 
jude och slåss som en svart.
Möt Dimitry Salita, amerikansk 
boxare som inte slåss på shabat. 
>>>Sid 6

SE BASKET MED OSS!
I september spelar Israel EM-slut-
spel i basket i Norrköping. 
Vi arrangerar en supporterresa. 
Följ med.
>>>Sid 12
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VÄLKOMMEN TILL det första numret av Judis-
ka SportMagazinet. Bakom tidningen 
står Svenska Makkabiförbundet som 
funnits sedan 1968. Vårt mål är att infor-
mera dig om vad som händer inom det 
judiska idrottslivet i Sverige såväl som 
internationellt. Vi hoppas även kunna 
motivera dig att stötta vår organisation 
så att vi kan fortsätta skicka svenska ju-

diska idrottsmän och kvinnor till de Europeiska Makkabispelen 
och Israelmakkabiaden.
 Den judiska idrottsrörelsen har alltid betytt mycket för mig. 
Som aktiv idrottsman har jag upplevt kämparglädje, kamratskap, 
resor och fått vänner för livet. När jag fick frågan om jag ville bli 
ordförande i Svenska Makkabiförbundet, kunde jag därför bara 
inte tacka nej. Min tid har kommit att hjälpa nästa generation 
åka till Makkabiaderna, en höjdpunkt hos varje judisk idrottsman/
kvinna och ett minne för livet.
 Sverige har skickat många judiska idrottsmän till Mak-
kabiaderna med stor framgång. Värd att nämnas är simmaren 
Anita Zarnowecki. Hon fanns med i den svenska OS-truppen i 
München 1972, men blev tillbakakallad av sin familj efter ter-
rorattacken mot den israeliska truppen som blev en stor tragedi. 
Vid Makkabiaden året därpå tog Anita revansch genom att vinna 
åtta medaljer i simning varav sju guld och ett silver, en av Sveriges 
största enskilda prestationer i en Makkabiad. En internationell 
storhet som först slog igenom på en Makkabiad och därefter i 
resten av världen var Mark Spitz. 
 Du som har varit aktiv eller ledare på en Makkabiad får nu 
möjlighet att både stödja och träffa gamla vänner genom vår ny-
startade Makkabiad-klubb. Du kan få mer information genom 
att gå in på vår hemsida, www.makkabiforbundet.com. 
 Via våra klubbar, IK Makkabi (Stockholm), IF Hakoah (Gö-
teborg) och SK Hakoah (Malmö), har de som kanske inte funnit 
sig tillrätta i andra judiska organisationer möjlighet att engagera sig 
och stärka sin judiska identitet. Det finns ett brett program av olika 
aktiviteter utan elittänkande, alla är hjärtligt välkomna att delta.
 Den 4 – 11 juli i år hålls de Europeiska Makkabispelen i 
Antwerpen. Den svenska truppen består av 42 personer i sporterna 
bordtenns, bowling, bridge, fotboll, golf och squash. 
 För att även i fortsättningen skicka svenska judiska landslag 
behöver vi din hjälp, såväl organisatoriskt- som finansiellt. Du 
har kanske tid att arbeta i ett avgränsat projekt, annonsering eller 
hjälpa till med att anskaffa utrustning. Tillsammans kan vi nyttja 
den judiska kraften och bygga vidare så att även nästa generation 
judiska idrottsmän får möjlighet att vara med på en Makkabiad.
 Nu gäller det att gå från vackra ord till konkret handling, 
kontakta mig gärna.

Harry Nudel
Ordförande för Svenska Makkabiförbundet
harry.nudel@telia.com
(deltagare i fotboll på Israel-Makkabiaden 1981)

Jag har bollen!
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Nu satsar vi inför 
de Europeiska 
Makkabispelen
I juli månad är det dags igen för Europeiska 
Makkabispel. Denna gång går spelen av stapeln i 
Antwerpen mellan den 4 till 11 juli. I den 45 man starka truppen ingår 
för första gången även tre juniorer som ska tävla i bordtennis. 

Detta är Svenska Makkabiförbundet

Svenska Makkabiförbundet bildades 1968 

och är en ideell takorganisation för de 

judiska idrottsklubbarna i Sverige; IK Makkabi i Stock-

holm, IF Hakoah i Göteborg och SK Hakoah i Malmö. 

Svenska Makkabiförbundets mål är att skicka judiska 

svenska landslag till internationella tävlingar, Europe-

iska Makkabispelen och Israel-Makkabiaden. Spelen i 

Israel kallas allmänt för ”Judiska Olympiska Spel” och är 

erkända av den Internationella Olympiska Kommittén 

som ett arrangemang av olympisk klass.

Stöd vår verksamhet!
Du kan stödja vår verksamhet genom att använda bifo-

gade inbetalningskort eller betala in ett frivilligt belopp 

på pg 25 71 12-3, alla belopp är mer än välkomna. 

Läs mer om oss på vår hemsida: 

www.makkabiforbundet.com
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TILL ANTWERPEN kommer fler 
än 1 200 atleter från mer än 
30 länder i Europa. Spelen 
är dock inte bara en sportslig 
händelse utan ett tillfälle för 
judiska ungdomar från hela 
Europa att träffas. För Ant-
werpen är det tredje gången 
de står som arrangör.
  På eftermiddagen den 6 juli 
öppnar spelen på Makkabis 
Kungliga Sportklubb i Ant-
werpen med inmarsch av del-
tagarna, tändandet av spelens 
fackla och ett gymnastikupp-

trädande av hundratals ungdo-
mar från skolor, klubbar och 
ungdomsorganisationer för att 
nämna något. 
  Samma dag drar basketen, 
minifotbollen, tennisen och 
bowling igång sin turnering. 
Dagen därpå kommer resten 
av grenarna igång. Det kom-
mer att tävlas i tolv seniorgre-
nar och fem juniorgrenar. Sve-
riges seniorer deltar i grenarna 
bowling, bordtenns, bridge, 
fotboll, golf och squash. Junio-
rerna tävlar i bordtennis. 

Judiska SportMagazinet ges ut av Svenska Makkabiförbundet.

Ansvarig utgivare: Harry Nudel 08-20 40 60 harry.nudel@telia.com
Redaktör: Margarete Nudel 08-21 27 27 margarete.nudel@telia.com 

Grafisk form: Karl Gabor 08-640 60 55 karl@gabor.se

Judiska SportMagazinet 
c/o Heléne Sommerfeld  Storforsplan 3  123 47 Farsta 

E-post: nrhs@chello.se
Postgiro: 25 71 12 – 3  Bankgiro: 780-5746

Tidningen ansvarar inte för icke-beställt material. Hör gärna av dig till oss om du har synpunkter kring Svenska Makkabiförbundet 
eller om du vill vara med och stödja vår verksamhet.

Du får gärna citera oss men glöm inte att ange källan.
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I FÄDERNAS SPÅR
Bordtennisfamiljen Moskovits

Med Rafael Moskovits skrivs svensk-judisk bordtennishistoria på två plan; dels tillhör han den 
första juniortruppen som Sverige någonsin skickat till Europeiska Makkabispel. Dels är han tredje 
generationen svensk bordtennisspelare inom samma familj som deltar vid en Makkabiad.

Familjen Moskovits bord-
tennishistoria 

började i Rumänien på 1930-talet då 
Abraham Moskovits i ung ålder började 
spela för den judiska pingisklubben i Cluj, 
en klubb med hög klass. Andra Världskri-
get gjorde ett abrupt slut på idrottandet 
för Abrahams del men han tog upp sitt 
intresse igen när han kom till Stockholm 
1946. Makkabi Stockholm var på den ti-

den mycket duktiga i bordtennis och hade 
många aktiva spelare. Under 1950-talet 
rankades de till de ledande klubbarna i 
Sverige och spelade bland annat två år i 
Allsvenskan.
– Pappa spelade med Kurt Skaj (svensk 
juniormästare), Hans Bagner och Anton 
Bolgar som gick till semifinal i SM, berät-
tar sonen Sanny Moskovits.
1954 föddes Sanny och naturligtvis tog 

Abraham med honom till träningarna i 
det judiska allaktivitetshuset på Klipp-
gatan.
– Jag började spela som 8-9 åring på Cen-
tret. Pappa spelade med A-laget och jag 
spelade med juniorerna, berättar Sanny.

Distriktsmästare
I början av 1960-talet spelades det bord-
tennis i alla parker i Stockholm och Sannys 



4 5

intresse väcktes ordentligt i samband med 
att han blev Stockholms parkmästare i 
10-årsåldern. Träningen, tävlingarna och 
framgångarna avlöste därefter varandra. 
Som 18-åring blev han distriktsmästare 
i Stockholm och började kuska land och 
rike runt tillsammans med sin kompis 
Peter Pagin. Som 14-åring slog han sin 
pappa för första gången och började spela 
i samma lag.
– Laget fick förstärkning av Natan 
Schlachet, dåvarande elitspelare från Es-
kilstuna. Vi tog även Israels bästa spelare 
till Sverige och med deras hjälp tog vi oss 
till division 2, minns Sanny.

Innan han började trappa ner som 18 
åring hann Sanny med att delta i två Is-
rael Makkabiader, fantastiska upplevelser 
enligt honom. Vid 20 slutade han spela 
helt. Pappa Abraham fortsatte spela aktivt 
tills han fyllde 50 år och hann med ett 
flertal Makkabiader.

Går i arv
För att bli framgångsrik bordtennisspelare 
krävs ett medfött bollsinne, systematisk 
träning, smidighet, koordinationsförmåga, 
snabbhet och ett effektivt spel, något 
Sanny hoppas gått i arv till de bägge 

bordtennisspelande barnen Rafael 
12 år och Daniela 9 år.

Bägge spelar redan nu framgångsrik 
bordtennis i enlighet med familje-
traditionen. De tränar på Centret 
med Makkabi två gånger i veckan 
och tävlar så gott som varje helg. 
Rafael är bland de 20 bästa i 
Stockholm i sin ålder. Laget Eli 
Maliniak, Jonathan Körösi och 
Rafael gick till slutspel i förra 
årets St Erikscup. Daniela är 
ensam tjej i Makkabis bord-
tennissektion. Förra året var 
hon bästa 9-åring i Stock-
holm och rankas idag som 
etta eller tvåa i sin ålder.
– Det är roligt att vinna, säger hon och 
släpar fram mängder av pokaler och 
medal jer för att bevisa sina triumfer. 

I januari reste hela familjen till Polen och 
deltog i en judisk europeisk pingisturne-
ring med kulturinslag. Av de tre klasserna 
(under 14 år, mellan 14-18 år samt över 40 
år) vann Rafael sin klass 
och Sanny sin klass 
mot deltagare från 
Tjeckien, 

Ryssland, 
Tyskland, England, 
Ungern och Polen. 

Till sommaren åker Rafael till de Eu-
ropeiska Makkabispelen i Antwerpen 
med pappa Sanny som ledare. Bägge är 
medvetna om att det kommer bli tuffa 
matcher då motståndarna kan vara upp till 

16 år men målet är ändå satt högt:
– Det blir nog inte guld, men man 

vet aldrig…
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Det går inte att ordna alla 
matcher, det lärde sig 

boxningspromotorn Bob Arum när han 
träffade 20-åriga Dimitriy Salita. I alla fall 
inte om de ligger på shabat. Arum försökte 
övertala den religiöse welterviktaren Dimi-
triy Salita att slåss om en titel på en lördag, 
men fick nobben. Det slutade med att Arum 
vände sig till rabbinen i Las Vegas för hjälp. 
Matchen var planerad till klockan 19.00, 
shabat gick ut 17.15, så Salita fick OK att 
slåss. Efter en välsignelse av rabbinen 
knockade han motståndaren redan i 
mitten av första ronden. 

Salita är inte en vanlig boxare. Han är 
första generationen rysk immigrant 
till USA och ortodox jude. Han är 
dessutom den ende professionellt 
rankade judiske boxaren i USA som 
lever religiöst. Han håller strikt kos-
her och studerar Tora varje dag på det 
ultra-ortodoxa Chabad Centret i Flat-
bush. 70 dagar varje år avstår han från 
träning på grund av judiska helger. 
- På Shabat hittar du mig i synago-

gan, då pratar jag inte om boxning.
Sin träning har han fått på Starrett City 
Boxing Club, ett gym bestående av mesta-
dels svarta boxare under ledning av afroa-
merikanen Jimmy O’Pharrow. Detta har 
inneburit att Salita inte slåss som ”vanliga” 
vita boxare utan snarare med svart rytm 
och behag. Hans tränare sammanfattar 
honom med: ”Han ser ut som en ryss, ber 
som en jude och slåss som en svart”.

Salita bor i New York och kom till USA 
som nioåring från Ukraina. På den tiden 
höll hans familj inga judiska traditioner. 
Det hade kommunismen satt effektivt 
stopp för. När modern behandlades för 
bröstcancer 1998 kom han kontakt med 
judendomen då hon delade rum med en 
religiös judisk kvinna. Hon övertalade 
Salita att be för moderns bättring, något 
som tyvärr inte fungerade. 

Parallellt med boxningen tog han bar-
mitsva och började därefter högtidlighålla 
shabat och sedan de judiska helgerna. För 
att inte göra fel vände han sig till sin rab-
bin, Zalman Liberow i Brooklyn, för råd 
som sa: ”Boxas aldrig på shabat så kom-
mer det att gå väl för dig.” Det rådet har 
han följt sedan dess.

Ännu aldrig nedslagen
Som 16-åring vann Salita brons i Junior 
Olympiaden. 2001 vann han utmärkel-
sen New York Golden Globe Champion, 
han har varit junior mästare i weltervikt 
i USA och också tagit hem Sugar Ray 
Robinson utmärkelsen som årets mest 
framstående boxare. Salita gick över till 
proffsboxning sommaren 2001 efter att 
ha skrivit kontrakt med den Las Vegas 
baserade promotorn Bob Arum i vars 
stall kända boxare som George Forman, 

Larry Holmes 
och Oscar De 
La Hoya har 
slagits. Salita 
har ännu inte 
blivit nedsla-
gen.

Hans två passioner i livet, boxning-
en och judendomen kompletterar 
varandra bra, anser han. Boxningen 
hjälper honom med judendomen, 
och tvärt om. 
– Det sägs att boxning är en ensam 
sport. Ute i ringen är man själv. 
Men jag har alltid Gud med mig, 
han hjälper mig. 

Du ska inte slåss – på shabat
Dimitriy Salita är det nya stjärnskottet på boxningshimlen. 
Han är ung, han är ryss och han är ortodox jude.
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Gå med i Svenska 
Makkabiad-klubben!

Den som medverkat i en Makkabiad, som spelare eller ledare, får nu möj-
lighet att återknyta kontakten med tidigare deltagare via den nystartade 
Makkabiad-klubben. 

Genom åren har Svenska Makkabiförbundet skickat cirka 1 000 personer till Europeiska 
Makkabispelen och Israel-Makkabiaden, deltagare såväl som ledare. Oftast har resan 
varit fantastisk, fylld av upplevelser, nya kontakter, vinster eller förluster. Ett minne för 
livet.
– Deltagarna på Europeiska Makkabispelen eller Israel-Makkabiaden består av judar 
utspridda över hela Sverige. Att närvara vid en Makkabiad är en stark upplevelse och 
många knyter kontakter och vänskapsband som består livet ut. Den geografiska sprid-
ningen gör att det är svårt att ses men jag tror att det finns ett behov av att träffas en 
eller några gånger om året i kombination med en intressant föreläsning eller liknande. 
Därför startar vi Makkabiad-klubben, en vänförening för dem som varit aktiv eller 
ledare, säger Harry Nudel, ordförande för Svenska Makkabiförbundet. 

Hur gick det sedan?
Nyfikenheten om vad som hänt de andra deltagarna är stor; Hur gick det för Schack-
Moshe från Eskilstuna? Är det verkligen sant att Sveriges bästa svenska deltagare genom 
tiderna, simmerskan Anita Zarnowecki, fick lika många barn som hon tog medaljer (7 guld 
och 1 silver)? Gifte sig Fotbolls-Aron med vackra Sara från falaffelstället runt hörnet?
– Genom att gå med i Makkabiad-klubben får deltagarna svar på många frågor, träffa 
varandra och dessutom möjlighet att lyssna på föredrag, gå på seminarier mm. En 
kanonbra idé, anser Daniel Jonas, deltagare i många Makkabiader och idrottsledare för 
den svenska truppen i Europeiska Makkabispelen i Antwerpen i juli 2003.  
 Medlemmarna kommer att bjudas in till intressanta seminarier 1-2 gånger varje år, 
få tidningen Judiska SportMagazinet, medlemsmärke samt en aktuell medlemsmatri-
kel. Kommunikation med medlemmarna kommer att ske via e-post, brev eller via den 
nystartade hemsidan, www.makkabiforbundet.com där man även kan anmäla sig.
– Under Andra världskriget låg stora delar av den judiska sportrörelsen i ruiner. Mak-
kabirörelsen lyckades dock resa sig för att idag vara en av de största judiska organisatio-
nerna med mer än 400 000 medlemmar och verksamhet i hela världen. Kontinuiteten 
i Makkabispelen avspeglar styrkan i den judiska idrottsrörelsen och kraften av att 
överleva. Vi hoppas att medlemmarna kommer att agera ambassadörer för Svenska 
Makkabiförbundet.
– Det kostar en hel del pengar att skicka judiska svenska landslag till internationella 
tävlingar och det måste vi hjälpas åt med, avslutar Harry Nudel.

Bli medlem
Ett medlemskap i Makkabiad-klubben kostar 175 kronor. Ständigt medlemskap kostar 
2 000 kronor. Första året betalas ett tillägg om 50 kronor för ett märke med Makka-
biad-klubbens emblem.

Sätt in din medlemsavgift på postgiro 25 71 12-3, alla belopp är mer än välkomna. 

När du anmäler dig till Makkabiad-klubben via postgiroinbetalning eller via Internet-
betalning, är det viktigt att du lämnar information om din e-postadress, så att vi kan 
kommunicera med dig snabbt, enkelt och billigt. Skriv tydligt. Du kan också gå in på 
vår hemsida www.makkabiforbundet.com och registrera dig.

 Litet Judiskt
 Sport Kalendarium

Fram med kalendern 

och boka in följande!

2003

29/5-1/6 Pierre Guildes Games i 

Köpenhamn

4-11/7 Europeiska Makkabispelen 

i Antwerpen – Sverige 

skickar 45 personer

21/8 IK Makkabis golftävling

12/9 Boken ”Heja Judarna” 

släpps.

13/9 IK Makkabis 70 års fest

14/9 Utställningen om IK 

Makkabi öppnar på 

Judiska Museumet

12-14/9 Makkabi Stockholm firar 

70 års jubileum hela 

helgen

5-14/9 EM i basket i Norrköping 

5/9 Israel-Tyskland

6/9 Israel-Litauen

7/9 Israel-Lettland

2004

December Australiens Judiska 

Juniorspel – hålls i Nya 

Zeeland

December 10:e Pan Amerikanska 

Judiska Spel i Chile

2005

Sommaren 17: e Israel Makkabiaden

Känner du till några judiska 

sportaktiviteter som vi kan 

tipsa om? Gå in på vår hemsida 

www.makkabiforbundet.com och skicka 

en e-post till oss 

så för vi in det i nästa kalender.
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David Lega kan jämföras med en 
humla. Rent logiskt borde David humla. Rent logiskt borde David 

humlan inte kunna flyga men gör det ändå. 
Rent logiskt borde inte David kunna simma, 
men gör det ändå. David är helförlamad se-
dan födseln. Han kan inte röra sina armar 
förutom ”party-tummen” och har enbart 30 
procents styrka i benen. Han använder sina 
fötter istället för händer men handikappet 
har dock aldrig hindrat honom från att 
sporta, och det på elitnivå.

David är övertygad om att grunden 
för hans egen framgång som idrottsman 
ligger i att han alltid accepterat sina egna 
förutsättningar och tävlat mot sig själv i 
första hand. 
– När man tävlar mot sig själv vinner 
man alltid. De framsteg jag gör, är all-
tid framsteg. Det finns egentligen inga 
gränser för hur långt man kan nå, anser 
David och tillägger att han alltid haft 
en enorm egen inre drivkraft och är en 
mycket dålig förlorare. ”Ingenting är 
omöjligt” skulle mycket lätt kunna vara 
Davids motto. 

Vägen till Paralympiska Spelen i Syd-
ney, David sista simtävling på elitnivå, var 
dock lång. Som liten var han jättesvag och 
började först kunna röra huvudet vid sex 
månaders ålder. Han lärde sig sitta när han 
var två år och plocka upp saker med tårna. 

Vid sex år lärde han sig att sätta sig upp 
genom att gunga sig upp av egen kraft.
- Något som inte alltid fungerade efter-
som jag ibland fick för mycket fart och 
gungade över, och då var det bara att börja 
om igen. 

Idag sköter han en dator och öppnar 
läskburkar med munnen, river, viker pap-
per och spelar Playstation med fötterna 
utan problem. 

Måste röra sig
David har alltid tyckt att sjukgymnastik 
är bland det tråkigaste som finns i värl-
den, men eftersom muskler som inte rör 
på sig ganska snart tappar sin styrka, har 
han alltid varit tvungen att träna, eller bli 
tränad på något sätt. Sportintresset har 
givit David möjlighet att pröva på det han 
egentligen inte borde kunna göra. 

Vid sex års ålder dök boccia, en slags 
strandboule med färgade kulor, upp. David 
greppade kulan med foten och slängde iväg. 
Därefter kom luftgevär. Geväret satt fast på 
en ställning på ett bord. David puttade gevä-
ret med axeln så att siktet kom i rätt position 
och så tryckte han av med en penna som han 
höll i munnen. Pennan började han använda 
sig av efter det att han fastnade med tungan 
i avtryckaren en gång.

Efter luftgevär kom pingis. David 

demonstrerar hur lätt han kan bolla en 
pingisboll med racket i mun. Det tog 
honom tre månader bara att lära sig att 
få träff på bollen och ytterligare tre må-
nader att lära sig att träffa bollen och få 
den över nät. Han har spelat en match 
mot världsmästaren Jörgen Persson och 
vann första bollen.
- Det blev 21-1 till honom, men jag vann 
en boll för han var helt oförberedd.

Simningen började han med vid tolv 
års ålder efter att ha tittat på handikapp 
VM i Göteborg. Där fick han se man som 
utan armar och ben tog guld i 50 meter 
frisim. Efter tävlingarna kom han upp till 
David och sa ”kan jag så kan du” och på 
den vägen blev det. David började simma 
med simring och efter åtta år fick han sitt 
första landslagsuppdrag.

Paralympics
Störst av alla simupplevelser är delta-
gandet i Paralympics, de handikappades 
motsvarighet till Olympiska Spelen, två 
veckor efter det att det ”vanliga” OS hade 
avslutats. Paralympics är världens tredje 
största idrottsarrangemang. I handikapp-
simning finns det tio olika klasser. I klass 
ett – Davids klass – ingår de som är mest 
handikappade, i klass två de med armar 
osv. Davids ”problem” vid OS i Atlanta 

Utan överdrift 
är David Lega 
Sveriges mest 
meriterade 
judiske idrottsman; 
han har satt 14 
världsrekord 
i simning, deltagit 
i två Olympiska 
Spel, tagit tre 
VM guld och fyra 
EM-guld. Och det 
enbart med hjälp 
av viss benfunktion.

David Lega – en sportsman 
utöver det vanliga
David Lega – en sportsman 
utöver det vanliga
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1996 var att det krävdes minst sex personer 
i varje klass för att få ställa upp och tävla 
och enbart fem personer hade anmält sig 
till klass ett. Gruppen ströks, David skulle 
inte få simma.
- Det är få i världen med så stort handikapp 
som jag som överhuvudtaget kan simma, 
men istället för att åka hem med oföro-
rättat ärende valde jag att gå upp en klass 
och tävla mot dem med ”bättre” fysiska 
förutsättningar. 
 Det gick bra i Atlanta, han hamnade 
bland de åtta bästa i klass två, valdes till 
Årets Olympier och fick en solid guld-
medalj med sig hem i bagaget. Peppad for 
han tillbaks till hemstaden Göteborg för att 
fortsätta träna inför nästa Paralympics fyra 
år senare. 
– Till Sydney 2000 var det igen bara fem 
personer anmälda till grupp ett. Jag gick 
därför upp en klass igen fast övertygad om 
att detta skulle gå mer än väl. Jag var star-
kare, snabbare och mer vältränad än nå-
gonsin tidigare, berättar han engagerat.

Hans livs lopp
Tävlingen gällde 50 meter frisim, dvs val-
fritt simsätt för handikappade, inte nöd-
vändigtvis crawl. David vars armar bromsar 
honom när han simmar på mage, valde att 
simma ryggsim. Efter halva sträckan är 
mjölksyran total, han tar luft var sjunde 
benspark och går i mål på 1,34 min. Han 
gör sitt livs lopp och hamnar på 13: e plats. 
Han är den ende som kan ta sig upp ur 
bassängen för egen kraft.
– Jag är inte besviken för att jag inte tog 
medalj. Medaljer är skitkul men jag tävlar 
mot mig själv, för min egen skull, i första 
hand. Jag har alltid velat se hur bra jag 
skulle kunna bli och i Sydney fick jag sva-
ret. Därefter var det dags att lägga av efter 
16 års tävlande. 
 Vid sidan av juridikstudierna som blir 

färdiga ”närsomhelst” arbetar han bland an-
nat med Svenska Fotbollslandslagets mentala 
träning, Svenska Olympiska Kommittén och 
Inter nationella Paralympiska Kommittén. En 
stor del av hans tid går åt att föreläsa på företag 
om mål och visioner.
 Någon Makkabiad har han inte deltagit 
i, inte på grund av tidsbrist eller illvilja, där 
finns det om möjligt än färre motståndare 
att möta helt enkelt.
 Davids nästa projekt är att börja fri-
idrotta på distansen 100 meter löpning. Då 
sitter man i en löpstol och springer med 
att knuffa sig fram med hjälp av benen. 
Maurice Green – se upp!

Pierre Guildes Game:
Sverige skickar ett lag
I år arrangeras den årliga fotbollsturneringen 
med Köpenhamn som värdland. 
     Mellan den 29 maj och 1 juni möts judiska 
fotbollsjuniorer i matcher samt andra akti-
viteter. De tillresta barnen bor och tas om 
hand av judiska familjer på plats. I år kom-
mer Sverige enbart att skicka ett lag, pojkar 
89-90. I skivande stund verkar även Holland 
skicka ett lag.

”Jag har slagit fjorton världsrekord 
i simning, men behöver ändå hjälp att 

ta på mig badbyxorna. 
Jag är David Lega. Jag är 29 år. 

Det här är min berättelse.” 

Kan man leva ett normalt liv som gravt handikap-
pad? David, en av Sveriges genom tiderna främsta 
handikappsimmare, har artrogryphos, han sitter i 
rullstol och kan inte använda armarna. Men David 
ser inte sig själv som svag eller som ett offer, är 
tvärtom stark och målmedveten utifrån sina egna 
förutsättningar. Detta är en bok om livsglädje och 
om vad som kan uträttas med vilja, ambition och 
rätt attityd. Författare är Petter Karlsson.

Beställ boken på www.lega.se
Pris 45 kr+porto

Boken finns också att köpa i bokhandeln

Svenska 
Makkabiadfonden 
hjälper till 
med finansiering

SVENSKA MAKKABIADFONDEN 
startades 1985 vars syfte 
är att bidra till att hålla 
ner kostnaderna för dem 
som deltar i en Israel-
Makkabiad.

 Vart fjärde år hålls en Makkabiad 
i Israel. Judiska ungdomar från hela 
världen möts i ett stort antal idrotts-
grenar. Betydelsen av evenemanget 
kan knappast överskattas när det 
gäller samhörighet med det judiska 
folket och med Israel. Svenska Mak-
kabiförbundet har skickat deltagare 
till varje Makkabiad, detta trots att 
kostnaderna ökat från år till år. Nästa 
Makkabiad blir sommaren 2005.
 1985 beslöt tidigare aktiva och 
ledare, att grunda en fond för fram-
tida idrottsutövare. Fonden består av 
donerade medel från personer som 
betalt ett engångsbelopp på minst 
1 000 kronor. Idag uppgår fondens 
innehav till cirka en miljon kronor. 80 
procent av avkastningen går till fi-
nansieringen av Makkabiaden i Israel, 
de resterande 20 procenten läggs till 
kapitalet.
 Cirka 300 personer har fram tills nu 
bidragit till fonden men det behövs 
många fler för att säkerställa ett 
svenskt deltagande i Makkabiaderna 
även i framtiden.
 Fondens styrelse består av Anders 
Ferber, Jan Wronkow och Perry Man-
kowitz, revisor är Arnold Jodelsohn.

Uppvakta någon som fyller år eller 
jubilerar genom ett bidrag till Svenska 
Makkabiadfonden! En sporre för varje 
judisk idrottare är att deltaga på en 
Makkabiad – det blir ett minne för livet 
och knyter starka band mellan idrotts-
män och ledare från hela världen.

Postgiro 469 23 80-1 
Bankgiro 137-5799foto: urban orzolek
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EFTER EN VECKA med strålande solsken och 
ljumma vårvindar börjar utesporterna 
börjar synas i sitt rätta element igen. Vart 
än man vänder sig i staden spelas fotbolls-
matcher om än på dammiga grusplaner. 
A-laget som efter en rafflande kvalstrid i 
höstas återigen spelar i division sex har ny-
ligen avverkat ett träningsläger i Holland. 
Av reaktionerna att döma bland grabbarna 
i laget är stämningen på topp. Tänkas kan 
att avslutningsdagens match mellan Ajax 
och Excelsior, där Zlatan satte två strutar, 
inspirerade till nya stordåd. Vi ser med 
tillförsikt fram mot seriepremiären den 
19 april.
  Även ungdomslagen börjar nu ta över de 
riktiga fotbollsplanerna. Även här är det 
Jack Dahan som ser till att träningarna 
avlöper på bästa sätt. Ungdomslagens 
välbesökta träningar till trots borde det 
finnas fler judiska ungdomar som skulle 
kunna aktiveras mer. 
  Golfarna har nyligen slängt sina skyd-
dande gröna mattor och får nu äntligen 
återigen ta originalgräset i bruk. Alla 
golfare i föreningen börjar redan nu 
ladda inför klubbmästerskapet som äger 
rum i slutet på maj eller början på juni 
och då troligtvis på vår ”himmabana” Vel-
linge golfklubb. Det är bara till att vässa 
formen genom ett konsekvent nötande 
på drivingrangen, chipping- och putting-

green samt banan. Innan du anar kommer 
inbjudan till alla jiddische golffantasters 
sydligaste mästerskap!
  Ett antal bridgelag har under säsongen 
varit i hetluften i lägre lokala och regionala 
serier såväl som i landsomfattande SM-
spel. Årets nyhet är att vi haft ett gäng 
glada amatörer spelandes i en lokal serie. 
Gänget med bland annat Gert Schim-
melsohn, Harry Feinberg och Robert 
Olinius i spetsen ger sig inte utan hård 
kamp och trivs i hetluften.
  Under våra välbesökta bridgekvällar på 
torsdagarna ges tips och råd samt referat 
från de mest spännande brickorna i föregå-
ende seriematch av våra duktiga elitspelare 
Josef Montal, Andrée Cybulski och Ed-
ward Ejdelman. Snart är det dock dags för 
säsongsavslutning och bridgesektionen tar 
sommarledigt. Detta till trots är vi inte det 
minsta oroliga för att våra bridgespelare ska 
tappa formen – åtta av tio håller ju också 
på med golf vilket borgar för mycket frisk 
luft och ny friska tag till hösten.
  Vårt innebandylag sopar tydligen mat-
tan med allt motstånd – allt enligt en 
färsk rapport från innebandyns populära 
spelande lagledare Herman Karpin. Ut-
gångsläget i höstas var att en ny högre serie 
i Malmökorpen skulle övervinnas av våra 
tappra innebandykämpar. Facit är att vi 
verkligen lyckats sätta många positiva av-
tryck i innebandykorpen under säsongen 
som gått.
  Ytterligare en underbar idrottssäsong står 
för dörren, njut av den på bästa sätt! 

Mikael Fink
för SK Hakoah, Malmö Styrelsen

Hakoah 
Malmö 
rapporterar...

Vill du komma i kontakt med oss? Ring…
GERT SCHIMMELSOHN: 040-45 43 49 

070-655 43 49
EDWARD EJDELMAN: 040-19 44 71 

edward.ejdelman@hakoah.com 
MIKAEL FINK: 040-26 99 83, 070-626 99 83

mikael.fink@hakoah.com 
eller titta in på vår hemsida 

www.hakoah.com
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Hakoah 
Göteborg 
rapporterar …

DET GÅR BRA för såväl våra se-
niorer som juniorer i fotboll. 
Under 2002 avancerade se-
niorerna upp till division sex 
och säsongen kom igång den 
9 april mot Backa IF. Under 
våren kommer ytterligare elva 
matcher att spelas. Juniorerna 
vann sin serie vid Pierre Guil-
des Games i Stockholm i maj 
förra året och satsar hårt på att 
komma först i år igen i Köpen-
hamn. I Stockholm visade även 
Old Boyslaget framfötterna 
och vann. De fortsätter med 
sin träning en gång i veckan.
 Bordtennisträningen har 
utökats till två gånger i veckan. 
Serien slutade för 99orna un-
der våren. Fyra av dem spelar 
seriespel och hamnade resul-
tatmässigt i mitten. 
    Vår squashsektion är flitiga 
motionärer och tränar en gång 
i veckan, dock inte i en serie för 
närvarande. Men vad gör det så 
länge man har kul tillsammans 
och rör på sig samtidigt? Våran 
bridgesektion går för närva-
rande på lågvarv på grund av 
ledarbrist. Det hoppas vi kunna 
ordna under detta år.
     Den årliga Hakoahdagen 
2002 i september ställdes in på 
grund av att Minjen-cup i golf 
var planerad till samma dag. 
Minjen-cupen är en golfturne-
ring som arrangeras i Göteborg 
där cirka 30 entusiastiska gol-
fare deltog. Vi 
återkommer 
med friska tag 
under 2003 
och planerar 
årets Hako-
ahdag till ef-
ter skolstarten 
i höst. 

    Tillsammans med aktiva 
ungdomar och Församlingens 
fritidsstyrelse arrangerade vi en 
mycket lyckad Chanukafest på 
Församlingen. Cirka 45 perso-
ner kom och åt dansade och 
hade trevligt.
    Michael Kaplan höll i sex 
helgläger för våra ungdomar 
på Bergum Gård utanför 
Göteborg under 2002. Lägren 
är mycket uppskattade och vi 
hoppas kunna fortsätta med 
dem under detta år. Ett stort 
tack till alla inblandade. Utan 
era bidrag hade detta inte kun-
nat genomföras. 
    Krav Maga är en israelisk 
självförsvarsteknik. En göte-
borgare, Tommy Blom, tillhör 
en av dem som är bäst i Sverige. 
IF Hakoah hoppas kunna 
starta en Krav Maga sektion 
till hösten. För dem som vill 
ta det lite lugnare hoppas vi 
även kunna dra igång med 
gymnastik.
    Snör på dig träningsskorna 
och håll utkik för mer infor-
mation!
 
Norbert Korn
För Hakoah Göteborgs styrelse 

IK Makkabi 
Stockholm 
rapporterar…

FöRENINGEN STÅR inför ett myck-
et spännande och innehålls-
rikt år. IK Makkabi grundades 
i september 1933 och vi firar 
således 70 år i år. Vi hoppas 
att detta jubileum kommer att 
spegla våra utövares insatser 
under året.
  I takt med vårens inträde 
startar fotbollslagen sin sä-
song. För första gången på 
många år har vi två ungdoms-
lag som ska spela St:Erikscu-
pen; ett P16-lag och ett P8-
lag. Det är mycket glädjande 
att de äldre killarna har kom-
mit tillbaka till föreningen 
och minst lika glädjande att 
de unga pojkarna och flick-
orna startar sina karriärer 
inom föreningen.
  Utöver dessa lag kommer vi 
även i år att ha ett A-lag och 
ett B-lag samt ett veteranlag. 
Om alla lag spelar match 
samma dag kommer cirka 
70 personer (mellan 6 och 60 
år) att vara aktiva. Det känns 
fantastiskt kul att vi kan ha en 
sådan bredd.
  Apropå bredd, Makkabis 
verksamhet spänner över 
veckans alla dagar, Shabbat 
undantaget. Den mest aktiva 
sektionen är bridgen som har 
spel i olika former från mån-
dag till torsdag. Här finns 
ett enastående engagemang. 
Arnold Jodelsohn och Sonja 
Seidel gör här stora insatser 
för att driva sektionen. 
  Våra bordtennisspelare 
förtjänar ett stort fång med 
rosor. De var i Warszawa 
under våren och spelade en 
inbjudningsturnering och 
vann allt man kunde vinna. 
När bästa förening skulle 

utses var valet enkelt, IK 
Makkabi. Stort grattis till 
Daniella Moskovits (rankad 
bland de tre bästa i ålders-
klassen i Stockholm), Rafael 
Moskovits, Jonathan Körösi, 
Simon Körösi, Eli Maliniak 
och Jonathan Rung.
   Nämnas kan också att Mak-
kabis bordtennis lag i dags-
läget är rankat på 20 plats i 
Stockholm. 
  Föreningens bowlinglag spe-
lar oförtrutet vidare. Spelet i 
division 2 håller hög klass och 
det ställer höga krav på spe-
larna. 1948 startade Makkabis 
herrgymnastik under ledning 
av Abbe Mankowitz. Än i dag 
är Abbe stolt ledare för de 
herrar som en gång per vecka 
gymnastiserar. Det är fantas-
tiskt roligt att ha en sådan le-
darkraft som Abbe inom våra 
egna led. I år när föreningen 
firar sitt 70-års jubileum firar 
Abbe 55-års jubileum som 
gymnastikledare! Slå det den 
som kan !
   Nu ser vi fram mot våren 
och de idrottsaktiviteter som 
hör våren till

Dan Scharfstein
IK Makkabi Stockholm

Vill du komma i kontakt 
med oss går det bra att 

ringa till vårt kansli 
08-660 18 14 eller 

skicka en e-post till 
ik.makkabi@swipnet.se. 

Vill ha specifika datum för 
de olika fotbollslagens och 

bowlinglagets matcher 
så ordnar Lennart på 

kansliet det.

Vill du komma i kontakt 
med oss?

E-posta till: 
norbert.korn@swipnet.se
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EM-slutspelet i basket för herrar, 
Eurobasket 2003, är ett av Europas 
största idrottsevenemang. Mellan den 
5-14 september går arrangemanget av 
stapeln. Sverige är i egenskap av ar-
rangörsland direktkvalificerat, likaså 
regerande Europamästarna Serbien 
och Montenegro. 
  Gruppspelet avgörs i fyra grupper 
om fyra lag och Israel kommer att 
spela sitt gruppspel i Norrköping. 
Mellan den 5-7: e september möter 
Israel respektive Tyskland, Litauen 
och Lettland. Judiska SportMagazinet 
hoppas ju naturligtvis på att Israel tar 

sig till slutspelet som spelas i Globen 
i Stockholm.

Det israeliska laget behöver ditt stöd! 
Vi kommer att arrangera en sup-
porterresa till Norrköping den 7:e 
september och vi vill att du följer med. 
Så snart arrangemanget är klart lägger 
vi ut informationen på vår hemsida 
www.makkabiforbundet.se. Där kan 
du gå in och göra en intresseanmälan. 
Du kan redan nu gå in och göra en 
intresseanmälan på nrsh@chello.se
Hjälp oss hjälpa Israel att ta sig till 
slutspelet!

TAL BURSTEIN

Israels nyckelspelare är försvararen Tal 
Burstein som spelar sin tredje säsong för 
Maccabi Elite Tel Aviv. Han har bland annat 
tagit sitt lag till ligavinst och cupvinst tre 
år i rad. Totalt har laget vunnit cupen 33 
gånger.
  Tal Burstein är idag 23 år och 1,98 lång. 
Han började sin basketkarriär som ju-
niorspelare i Bnei Herzeliya och spelade 
därefter tre säsonger för deras seniorlag i 
den israeliska basketligan.

Han var lagkapten för Israels ”under-20” lag 
som i augusti 2000 vann silver vid Europe-
iska Ungdomsmästerskapen i Ohrid, Fyrom. 
Han var ledande spelare på plan med ett 
snitt på 32 spelade minuter, 13,4 poäng, 3,3 
returer och 1,9 assistanser.
  I augusti tog han Israels juniorlag till 
sjunde palts i världsmästerskapen i Sai-
tama, Japan.
  I Euroleague har han spelat 55 matcher 
och satt 390 poäng. Med israeliska landsla-
get har han spelat 22 matcher och satt 205 
poäng.

Basket på världsnivå
– vi arrangerar resan!

I september kommer det att spelas basket 
på absolut toppnivå i Sverige. Europas bästa 
basketlag, kommer att finnas i Norrköping. 
Israel är ett av dem.
En basketfest med massor av spännande matcher. 
Följ med Judiska SportMagazinet och heja fram 
Israel till slutspel.

Israels lag
Israels landslag har som bästa merit 
tagit EM-silver 1979 men deltagit i 
22 EM-slutspel. Laget hämtar sina 
spelare från toppklubbarna Maccabi 
Tel Aviv, HaPoel Jerusalem och Ha-
Poel Tel Aviv. Regerande israeliska 
mästare är Maccabi Tel Aviv med 
nio raka titlar.

Matcherna kommer att sändas i TV 
över hela Europa.

Eurobasket 2003
Följande länder deltar i Eurobasket 2003-03-18. 
Markerade lag ingår i Israels grupp.

Bosnien och Hercegovina

Kroatien

Frankrike

Tyskland

Grekland

Israel

Italien

Lettland

Littauen

Ryssland

Serbien och Montenegro

Slovenien

Spanien

Sverige

Turkiet

Ukraina

fo
to

: m
ak

ka
bi

 el
it

e t
el

 a
vi

v



12 13

 Tel: 08-742 02 00

En ny bok, ”Physical Culture 
and Sport in Israel in the 20th 
Century” beskriver tillväxten av 
den sionistiska rörelsen från ett 
lite ovanligare perspektiv. Ge-
nom fysisk styrka och kondition 
skulle den ”nye juden” byggas 
och bli en del av den sionistiska 
rörelsen och judendomen skulle 
pånyttfödas. 
 Grundarna av sionismen 
ansåg att fysisk träning och 
sport var en viktig del för att 
skapa ”judendom med muskler”, 
det nya idealet. Inom loppet 
av några år hade deras vision 
blivit verklighet. Det grundades 
judiska sportorganisationer 
genom hela Europa och i Israel. 
 Tanken på nationens återfö-
delse hand-i-hand med fysisk 
träning resulterade i många 
grupper av judiska sportentu-

siaster i Diasporan såväl som i 
landet Israel.
 Boken beskriver olika aspekter 
på fysisk träning och sport i 
Israel under de senaste 100 
åren, där finns exempel på 
fysisk träning och sport i lit-
teraturen, konsten och judisk 
lagstiftning. Boken ser till såväl 
den historiska, den kulturella, 
den sociala som den politiska 
aspekten av sportande. Utveck-
lingen av stora grenar av sport, 
fotboll, basket, friidrott, simning 
beskrivs såväl som utvecklingen 
bland specifika grupper, den 
arabiska sektorn, kvinnor och 
handikappade.
 Boken har kommit till genom 
ett samarbete mellan de två 
ledande institutionerna inom 
sport i Israel, Ben-Zvi Insitutet 
och Wingate Institute.
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I APRIL 1943, mitt under Andra Världskri-
get strider och förföljelser, spelar ett av 
den10-åriga föreningens fotbollslag en 
match. Efter matchen skall en upprörd 
församlingsmedlem ha kontaktat Mosa-
iska församlingen och sagt att han hört 
någon ropa ”Heja Judarna”, och tydligen 
upplevt detta som högst opassande.
  Makkabis kanske största ledarprofil under 
de 70 första åren, Joel Haskel, skrev med an-
ledning av detta följande i Makkabibladet:

”Härmed är att anföra att något 
sådant aldrig har hänt under 
Makkabi tioåriga tillvaro… och 
även om så skulle ske, vad gjorde 
väl det? Är vi inte judar, eller skäms 

vederbörande över att vara det…”
  Boken består av tre delar. Den första 
beskriver klubbens historia kronologiskt, 
vilka idrotter Makkabi sysslat med samt 
Stockholms judiska historia sett ur IK 
Makkabis perspektiv. Andra delen består 
av fem reportage och tredje delen inne-
håller en anekdot från varje årtionde som 
klubben existerat.
  Arbetet med boken har givit så mycket 
material att styrelsen beslöt sig för att 

kontakta Judiska Muséet för att höra om 
de var intresserade av att göra en utställ-
ning om IK Makkabi Stockholm. 
– Utställningen följer boken men kom-
mer att innehålla annat material. Vid 
sidan av bilder kommer Muséet även 
att visa smalfilmer från olika utflykter 
klubben gjorde under krigsåren, en del 
från ”judehuset” på Klippgatan 19 på 
Söder, IK Makkabis klubblokal, berättar 
Kim Lichtenstein som tillsammans med 
Tommy Bab ansvarar för utställningen 
från klubbens håll.
  Utställningen kommer att pågå hela 
hösten och därefter flyttas den kanske 
till Centret.

Makkabi Stockholm fyller 70 år:

Fest i dagarna tre
Den 13 september är det exakt 70 år på dagen sedan Simon Brick grundade 
IK Makkabi Stockholm. Detta kommer att firas med en fest, en utställning på 
Judiska Museet och en bok om den gångna tiden och människorna bakom klubben.

1932 VAR Simon Brick åskådare på Makkabiaden 
i Israel. Han var en brinnande sionist som äls-
kade idrott. Makkabiaderna måste Sverige delta 
i, ansåg han, och ville genast anmäla en svensk 
delegation för nästa tillfälle. Men då kunde man 
enbart delta i en Makkabiad om man var med-
lem i en judisk idrottsförening, något som inte 
fanns i Stockholm då. Simon Brick beslöt sig 

därför för att starta IK Makkabi Stockholm. Den 
13 september 1933 hölls det första grundande 
mötet och resten är historia.
  För cirka två år sedan började IK Makkabi 
Stockholms styrelse att planera inför förening-
ens 70-årsjubileum. Vad skulle man göra? Hur 
skulle man uppmärksamma de gångna åren? 
Efter en del överläggning beslöt styrelsen sig 
för att hålla en stor fest samt sammanställa 
klubbens historia i en bok.
- Vi har tagit fasta på helgen 12-14 september 
eftersom det är exakt datum då klubben grun-
dades för 70 år sedan, säger Dan Scharfstein, 
ordförande i Stockholm.
  Festen riktar sig till alla; tidigare och nuva-
rande idrottare, aktiva och soffliggare, män och 
kvinnor, unga och äldre. Dan hoppas att många 
kommer att anmäla sig till den 13 september 
eftersom IK Makkabi inte bara angår dem som 
idrottar:
– Det kommer att serveras god mat och bra 

Heja Judarna!
Titeln ”Heja judarna!” hänför sig till en händelse tio år efter 
klubben hade grundats. Så här skriver Tommy Bab i förordet till boken:

Makkabiaden 2005
Sommaren 2005 kommer den 
17:e Makkabiaden att hållas i 
Israel. Förberedelserna med att 
skicka en judisk svensk landslags-
trupp pågår redan nu.
  Vi behöver din hjälp! Hör av dig 
om du vill vara med  eller om du 
känner till någon till
daniel.jonas@judforsgot.a.se

Sportfilmer på Internet
Steven Spielberg har startat ett 
judiskt filmarkiv på Internet. Där 
finns bland annat två judiska sport-
filmer du kan titta på: In vig ningen 
från den första Makkabiaden i Is-
rael 1932 http://www.spielbergfilm
archive.org.il/kv/prestate.swf samt 
en boxningsfilm från München, 
januari 1947, med överlevare från 
Förintelsen. Den är på jiddisch http:
//www.spielbergfilmarchive.org.il/
kv/holoc.swf  

Välgörenhet via Maccabi 
World Union
Maccabi World Union sysslar 
inte bara med sport utan även 
välgörenhet. Förra året samlades 
pengar in till över 600 välfyllda 
matpaket som mer än 2 400 per-
soner i staden Dimona fick glädje 
av. I år har förbundet tagit initiativ 
till samma sak.
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Pionjärerna 1932-1938
Det är i detta ögonblick som tanken föds. 
Försommaren år 1932. Simon Brick sit-
ter försjunken framför sin skrivmaskin, 
letar efter de rätta orden. Hans ögon är 
slutna och händerna vilar i knäet. För 
sin inre syn framträder flaggparaden 
genom Tel Avivs gator med  Dizengovs 
vita häst i täten. Han öppnar ögonen 
och slår ned de första tangenterna:
”I uppmarschen deltog femtusen sport-
klädda personer med ryttare och hundra-
tals motorcyklar i spetsen. Gatorna, husen, 
bussarna och bilarna vore alla flagg- och 
blomstersmyckade, och täta åskådar-
massor bildade häck längs tågets väg.”
Simon Brick är nyss hemkommen från 
den första Makkabiaden i Palestina, där 
judiska idrottsmän från 23 länder har 
samlats för att tävla tillsammans. En 

svensk delegation har besökt spelen, men 
utan att delta i själva tävlingarna. För att 
få delta krävs medlemskap i en judisk 
idrottsförening och någon sådan existerar 
inte i Stockholm. Resan har gått genom ett 
Europa där den spirande nationalismen tar 
allt aggressivare former. I 20 dagar färdas 
man, först med tåg genom Tyskland med 
stopp i Berlin där Nazisterna installerat sig 
som största parti i parlamentet, sedan med 
båt över Medelhavet innan man ankrar vid 
hamnen i Haifa. Brick är Sveriges fanbära-
re under invigningen. Han är 32 år gammal 
och det han nu skriver ska bli entusiastiska 
artiklar i Idrottsbladet och Judisk Krönika. 
Och det är alltså nu som tanken föds; 
att bilda den första sionistiska idrotts-
föreningen för judar i Stockholm. Ja, 
faktiskt den första så kallade invand-
rarföreningen i Stockholms historia. 
Simon Brick ler förnöjsamt. Ju mer han 
tänker på det, ju mer beslutsam blir han. 

Han ser det som en naturlig del av sitt 
glödande engagemang för Palestina och 
beskriver i slutet av artikeln spelen som: 
”ett strålande bevis på det tusenåriga ju-
diska folkets inneboende livskraft och vilja 
att fortbestå som en sund och fri nation”.
På så sätt är sionismen och den judiska 
idrotten två länkar i samma kedja. Ska 
man kunna göra anspråk på ett eget land, 
så måste man vara fysiskt rustad att stå på 
egna ben. Simon Bricks resonemang kan 
därför sägas vara ett tidens barn. I början 
av 30-talet finns ett hundratal judiska 
idrottsföreningar runt om i världen, med 
cirka 85 000 medlemmar. Makkabirörel-
sens hjärta finns än så länge i Tyskland 
med judiska föreningar i samtliga större 
städer. Åker vi till i Plovdiv i Bulgarien, till 
Wien, Berlin, Trondheim, Jerusalem och 
Kairo, ja till och med till Lund, Malmö och 
Göteborg möter vi judiska idrottsklubbar. 
Nu har turen kommit till Stockholm.

underhållning. Kvällen avslutas med 
dans till såväl liveband som disco. Det 
kommer inte att säljas lotter eller finnas 
inbetalningskort under tallrikarna. Den 
här kvällen ska vi bara roa oss i Makkabis 
anda, inte samla in pengar. 

Samma helg 
som festen går 
av stapeln kom-
mer även boken 
om IK Makkabi, 
”Heja Judarna!”, 
att släppas och 
utställningen på 
Judiska Museet 
att öppnas. Mat-
tias Grosin är 

redaktör och författare av boken. Han 
har ett varmt hjärta för klubben efter 
att ha spelat fotboll för dem sedan han 
var 19 år, deltagit i en Israel Makkabiad, 
två Europeiska Makkabspel samt spelar 
med i veteranlaget än idag.
– Några av dem som var aktiva när fören-
ingen grundades lever fortfarande; Abbe 
Mankowitz, Arnold Jodelsohn, David 
Glück. De har givit en färgstark bild av 
klubbens historia, berättar Mattias.

Makkabi Stockholm fyller 70 år:

Fest i dagarna tre
Den 13 september är det exakt 70 år på dagen sedan Simon Brick grundade 
IK Makkabi Stockholm. Detta kommer att firas med en fest, en utställning på 
Judiska Museet och en bok om den gångna tiden och människorna bakom klubben.

Utdrag ur boken ”Heja Judarna!”

foto: urban orzolek
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Active Capitals affärsidé och mål är att som
aktiv ägare skapa hög avkastning för aktie-

ägarna genom ett entreprenöriellt och
ansvarsfullt ägande.
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Marknadsledande i Sverige inom inredningar till skolsektorn och
möbler för förvaring till företags- och fritidssektorn.
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Marknadsledande ställning av stöldskyddsprodukter för detaljhandeln

med 97% på export.
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Vetenskaps- och teknologipark som drivs i campusform, största

hyresgäst är Blekinge Tekniska Högskola.

För mer information om Active Capital besök vår hemsida:
www.activecapital.se
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