Raoul Wallenberg
En berättelse om mod och motstånd under Förintelsen

”Vi kämpar ... och det är huvudsaken”

Foto: Ewa W ymark

Minnesmärke i Göteborg
över Raoul Wallenberg
av konstnären Charlotte
Gyllenhammar. Monumentet
invigdes 2007.

Raoul Wallenberg räddade och skyddade 1944 tusentals judar i Budapest från nazisternas
och de ungerska pilkorsarnas övergrepp. Människor över hela världen känner till hans insats.
Han är hedersmedborgare i tre länder. I många städer har monument rests till hans ära.
Skolor, torg och byggnader bär Wallenbergs namn. Minnet av hans historiska gärning lever
vidare i böcker, musik och filmer.

l l a : Ce
n t r o pa
m å l- o
ch b il d
kä
V i t t n es

be rg

Vit tn

ldk
o ch bi
es m å l-

äll a:

S e a rc

hi n g

ao u
fo r R

l en
l Wa l

rlevde
”Jag öve
ningarna
t
ju
k
s
s
d
dö
n”
vid flode

z), 12 år,
era Wac lburger, 15 år.
m
u
(n
te
Ka
ntor.
K ad e
Gustav
bergs ko
l Wallen
nes bror
u
n
k ter
o
e
ta
a
h
n
R
h
o
å
c
o
affärsk
pojke p
e
g
d
n
a
ri
h
p
j
s
ass.”
var
famil
sk yddsp
r Gustav t eftersom min
a
ll
ro
a
b
k
c
in
fi
”M
be
ror
e fått job
ch min b
Han had . Mamma, jag o
i Sverige

Gyula Fold
es, 11 år.
”Pilkorsare
trängde s
ig in i vårt
iväg oss ti
hus och tv
ll sit t hög
in
k varter. N
pappa oc
ästa dag to gade
h farbror
till floden
gs min
och förde
Donau. Ja
s till getto
g räddade
t. På så sä
s
dödsskjutn
tt överlev
de jag
ingarna v
id floden.”
tion
Fo u n da
be rg
l Wa l
l en
nal R
ao u
n at i o
Vit tn

es m å l-

V i t t n es

o ch bi
ldk

äll a:

d
m å l: Ya

T h e In
t er

Pr i va t
| Fo to :
Va s h em

”Pappa, mam
ma
och alla min
a syskon
lyckades få s
venska
skyddspass”

i hus som
”Vi bodde
r svenska
e
d
n
u
d
o
t
s
ens
ambassad
beskydd”

V i t t n es

m å l- o ch
b il d k ä l

l a : Fer en
c

Fl a mm

7 år.
hlesinger,
Esther Sc
vårt hus,
ackerade
tt
a
re
a
rs
ffades jag
är pilko
dshus, trä
”En natt n
yd
k
s
tur
t
k
s
men som
at sven
ett så kall
rt skadad
å
”
v
t.
s
o
v
tt
le
e
b
g
. Jag
ård i
av en kula om hand och fick v
g
var togs ja

Bernard
Fischl, 3
S on e n G
7 år.
áb
”Pappa,
mamma or Fischl ( född 1
946) berä
sk yddsp
och alla
ass. De
mina sy
ttar:
b o dde i
s
ambass
ett hus s kon lyckades få
adens b
o
svenska
m
esk ydd o
stod und
c
tyska oc
h ungers h räddades på s er den svenska
å
ka nazis
ternas fö sätt undan de
r följelse
r.”

”De ham
nade
i gettot o
ch
överlevd
e”

Gizella Flam
m, 31 år,
och sönerna
János, 3 år oc
h György, 4
Sonen Ferenc
år.
”Den 7 janu
Flamm (föd
ari bröt sig u
d 1946) berä
tt
n
ar :
gerska nazis
och mina brö
ter in i huse
der bodde. A
t där mamm
människorn
lla
ju
d
ar
a, pappa
ja
gades ut på
a togs senar
gården. Mån
e till floden
sätt hamnad
D
ga av
o
n
au
e mamma, p
och mördad
appa och m
es där. På n
ina bröder i
ågot
gettot och öv
erlevde.

raoul wallenberg – en berät telse om mod och motstånd under förintelsen © svenska kommit tén mot antisemitism

3

Vem var Raoul Wallenberg?
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Raoul
Wallenberg
12 år.
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R

aoul Gustaf Wallenberg föds den 4 augusti
1912 på Lidingö utanför Stockholm. Hans
pappa dör i cancer några månader innan
Raoul föds. Hans mamma, Maj, är då 21 år.
När Raoul är sex år gifter Maj om sig med
Fredrik von Dardel. Samma år börjar Raoul småskolan.
Han är sju år när lillebror Guy föds. Två år senare får de
en syster, Nina.

Raoul Wallenberg växer upp
i en rik familj. Vid elva års
ålder börjar han Nya Elementar. Det är en skola som satsar
Raoul Wallenbergs
på moderna pedagogiska idéer och
födelseannons.
andra språk utöver latin. På schemat
står gymnastik och även fäktning, vilket Raoul gillar.
Han har många andra intressen, bland annat musik, film,
ridning, böcker och frimärken. I början går studierna lite
trögt, framför allt i matematik och tyska. Därför får Raoul
tillbringa sommaren 1925 hos en familj i Tyskland. Andra
sommarlov reser han till England och Frankrike. I gymnasiet väljer Raoul att läsa ryska istället för latin, vid sidan
av engelska, tyska och franska.

”Älskade farfar…”

En viktig person i Raoul Wallenbergs liv är farfar Gustaf
Oscar Wallenberg, son till grundaren av Stockholms
Enskilda Bank (föregångare till SEB). Under större delen
av Raouls uppväxt är Gustaf Wallenberg svensk ambassadör i Tokyo och Konstantinopel (nuvarande Istanbul,
Turkiet). Trots avståndet engagerar han sig i sonsonens
uppfostran. Gustaf Wallenberg vill förbereda Raoul för
en ledande position inom bankväsendet. Raoul och farfar
Gustaf skriver många och långa brev till varandra. Raoul
inleder ofta breven med orden ”Älskade farfar…”. Sommaren 1926 reser Raoul ensam som 14-åring till sina
farföräldrar i Konstantinopel.
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Raoul Wallenberg växer upp utan sin
pappa. Farfar Gustaf Wallenberg blir
en viktig person i hans liv.

Brev från Raoul till farfar Gustaf daterat 22 juni 1929:
Älskade farfar!
Jag mottog för några minuter sedan farfars brev av den 15
dennes. Jag ber att få tacka för farfars goda råd beträffande
undervisningen och är glad att kunna säga att jag hittills
och med gott resultat följt ungefär samma plan.

Raoul Wallenberg funderar på att bli sjöofficer som sin
pappa och farfar. Men han är färgblind och kan inte
skilja på signalflaggorna på sjön. Han börjar då drömma
om att göra karriär som internationell affärsman eller
kanske arkitekt. Trots att det är ovanligt vid denna tid
att studera i USA, föreslår farfar att Raoul ska välja ett
amerikanskt universitet. Efter värnplikten reser han
därför till den lilla staden Ann Arbor i Michigan för att
studera arkitektur. Han trivs bra och anpassar sig snabbt
till det amerikanska universitetslivet. Han är duktig i
engelska och redan första terminen får han högsta betyg
på sin uppsats ”What Does the Idea ’The United States of
Europe’ Mean?”.
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Raoul Wallenberg
på bron över
Hudson River
(nuvarande George
Washington
Bridge) i New York,
USA.
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Under USA-vistelsen
gör Raoul Wallenberg
många resor. Han
liftar flera gånger och
vid ett tillfälle blir han
hotad med pistol och
rånad. Trots den ganska
hotfulla situationen
förblir Raoul lugn. I
brev till sin mamma
och farfar beskriver
Raoul hur han förhandlade med rånarna:
De frågade om pengar, och jag gav dem vad jag hade i
bröstfickan, och jag sade också att jag hade mera i min
kappsäck. De togo då ut ett kuvert som innehöll såväl pengar
som en del papper och också nyckeln till mitt [bankfack].
De senare lyckades jag få tillbaka genom bluff. [”För mig är
nyckeln ett dyrbart minne, men för er är den värdelös”], sade
jag och talade inte om att det var nyckeln till mitt [bankfack].
[…]
När de hade fått mina pengar, tyckte jag att det var deras
tur att vara hyggliga, så jag bad dem köra tillbaks till
landsvägen, eftersom det var sent och eftersom mina grejor
voro tunga. De tilläto mig att sätta mig bredvid föraren, och
sedan lastade de bagaget ovanpå för att hindra mig från att
röra mig. Vid det här laget hade de blivit förskrämda, kanske
på grund av mitt lugn … Kanske trodde de att jag hade
planer på att lura dem i ett bakhåll. Följden var emellertid
att de plötsligt kastade mig i diket med bagaget ovanpå. Jag
tryckte mig genast in i en buske av fruktan, att de skulle ge
mig ett avskedsskott med revolvern.
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Jul och nyår 1931-1932 tillbringar Raoul Wallenberg hos
släktingar utanför New York. På juldagen skriver han i
ett brev till farfar:
Jag har mycket trevligt här och har fått en [trevlig] omväxling
till det något enformiga livet i Ann Arbor i de bjudningar och
danser som jag går på här.
[…]
Jag har nu haft tillfälle att bilda mig en uppfattning om
New York ... Flera av skyskrapedistrikten i synnerhet det
omkring Grand Central Station d.v.s. från 41 till 52 gatan äro
storartade. Där finnas bl.a. de nya Empire State och Chrysler
byggnaderna som med sina 107 och 72 våningar betydligt
överskrida Woolworth Building ... De nya skyskraporna äro
mycket vackra och verka lätta och graciösa.
[…]
Jag har trivts oerhört här i storstadsatmosfären … och jag har
lärt mig mer om det verkliga Amerika här under två veckor
än under hela terminen i Ann Arbor …

Resan till Kalifornien

Sommaren 1934 funderar Raoul Wallenberg på att resa
hem, men farfar tycker att han bör skaffa sig ett sommarjobb. Raoul har svårt att hitta jobb eftersom det fortfarande
är lågkonjunktur i USA. Farfar föreslår då att Raoul reser
till Kalifornien för att där knyta kontakter med ledande
personer inom det amerikanska näringslivet.
Efter den långa resan över den amerikanska kontinenten
återvänder Raoul Wallenberg till universitet. Studierna
går bra. På fritiden promenerar han, cyklar, går på konserter eller bio tillsammans med sina vänner. Han skriver
till farfar att han är ledsen över att snart behöva åka tillbaka till Sverige. Han förklarar att det finns flera saker
han gärna vill studera innan han reser hem, till exempel
luftkonditionering, ”Hot-dog”-kiosker, reklam och tidningsteknik. Raoul anser att detta är en viktig kunskap som kan
ge honom bättre möjligheter på arbetsmarknaden.
I slutet av terminen arbetar Raoul Wallenberg med en
omfattande studieuppgift. Han ska planera ett bostadsområde för 4500 invånare, med två kyrkor, en skola,
ett dagis, butiker och en brandstation. Raoul tycker att
det är svårt men intressant. Han lyckas mycket bra och
får högsta betyg för sitt arbete med bland annat enkla
fyra-våningshus utspridda i ett parkområde. I februari
1935 avslutar Raoul sina studier i USA och reser hem till
Stockholm.
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Innan Raoul lämnar Sverige ritar han ett förslag till ett
utomhusbad på Riddarholmen i Stockholm. Badet byggs
aldrig men hans ritning väcker både uppmärksamhet
och beundran.
Raoul Wallenberg kommer till Kapstaden i början av
juli 1935. Först arbetar han hos en bekant till farfar men
snart byter han till en svensk firma som handlar med
papper, trä och läder. På kvällarna tar han lektioner i
bokföring och maskinskrivning. När Raoul ett halvår
senare lämnar Kapstaden har han två fina betyg med sig
som intygar att han är en utmärkt organisatör, mycket
god förhandlare och har en gränslös energi.

Efter några månader i Haifa är det dags att återvända
till Sverige och en månads militärtjänst. När månaden
är slut väntar Raoul ivrigt på att farfar ska komma till
Stockholm för att presentera honom för möjliga arbetsgivare, men farfar blir sjuk och ställer in resan. I februari
1937 kommer han till Sverige för vård. En månad senare
dör Gustaf Wallenberg. Det är en stor förlust för Raoul.
Raoul söker nu bland annat jobb inom familjen Wallenbergs olika företag men får ingen fast anställning utan
måste nöja sig med olika arbeten och uppdrag.
k t i o n: SKMA

När Raoul Wallenberg kommer hem funderar han på
om han ska hitta ett arbete som arkitekt eller få ett jobb
inom familjen Wallenbergs bank- eller affärsverksamhet. Enligt farfars plan ska tiden i Stockholm bli kort.
Han vill att Raoul ska få mer internationell erfarenhet
och ordnar en praktikplats på ett kontor i Sydafrika.

Nästa praktik gör Raoul Wallenberg på en bank i Haifa,
i den judiska delen av det brittiska mandatet Palestina
(nuvarande Israel). Meningen är att han ska lära sig hur
arbete på en bank går till. Ganska snart upptäcker Raoul
att detta arbete inte lockar honom och förklarar för farfar
att han hellre vill syssla med arkitektur.
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Sista fotografiet
på farfar Gustaf
Wallenberg,
taget i den
franska staden
Nice vintern
1936-1937.

Artikel från Svenska Dagbladet den 24 april 1935:
”Riddarholmsbad med historiska traditioner. Kungshuset [Svea hovrätt,
Birger Jarls torg 16, Stockholm] hade bassäng från början. Raoul
Wallenberg visar första skissen till nya badet [bilden till vänster].”
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1930-talet är en orolig tid i Europa, med hög
arbetslöshet i flera länder, lågkonjunktur och
politiska spänningar. I Tyskland tar ett högerextremt
parti makten under ledning av Adolf Hitler.
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Efter första världskrigets slut 1918, förlorar Tyskland stora landområden i
Versaillesfreden. Tyskarna tvingas dessutom betala ett stort skadestånd till segrarmakterna Storbritannien, Frankrike och
Ryssland. På 1920-talet sjunker pengarnas
värde i Tyskland. Följden blir att många
tyskar ur medelklassen förlorar nästan
alla sina tillgångar. Efter börskraschen i
USA 1929 är närmare sex miljoner tyskar
arbetslösa. Många tappar förtroendet
för de stora etablerade partierna och
demokratin. Det högerextrema Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP),
nazistpartiet, får allt större betydelse.
1933 kommer nazistpartiet under ledning
av Adolf Hitler till makten. Han stöds av
många ur medelklassen.
Valaffischer för NSDAP.

Judarnas rättigheter begränsas
1933 bor cirka 500 000 judar i Tyskland. De utgör mindre
än en procent av befolkningen. Antisemitismen (fientlighet mot judar) märks allt mer i det tyska samhället.
NSDAP inför många antijudiska lagar som begränsar
judarnas rättigheter och ekonomiska möjligheter.
Enligt den nazistiska ideologin kan mänskligheten delas
in i ”raser”. Hitler menar att den germanska (tyska)
”rasen” är överlägsen alla andra, inte minst judar och
slaver. Han anser att tyskarna behöver mer ”livsrum”
och måste återta de förlorade landområdena samt utvidga
Tysklands gränser.
Många tyskar ser Adolf Hitler som en stark ledare och
tror att han ska återupprätta Tysklands storhet. Partiet
får allt fler anhängare, samtidigt som politiska motståndare arresteras och sätts i särskilda läger som kallas
koncentrationsläger.

Antisemitism
Ordet antisemitism betyder fördomar och hat
mot judar.
Judar i Europa har under århundraden varit
utsatta för diskriminering och förföljelse. Från
början spreds fientligheten av den kristna kyrkan
som anklagade judarna för att ha mördat Jesus.
Under 1800- och 1900-talen blev antisemitismen
alltmer påverkad av nationalistiska och rasistiska
tankegångar. Under perioder av ekonomisk och
politisk oro anklagades judarna för att ha för
stort inflytande i samhället.
Det mest extrema exemplet på antisemitism är
det nazistiska Tysklands folkmord på närmare
sex miljoner judar under andra världskriget.
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och Norge av Tyskland. Efter att norska judar i november 1942 deporterats (transporterats) till förintelselägret
Auschwitz-Birkenau inser flera svenska diplomater att
svenskt medborgarskap kan ge judar skydd, och de börjar
agera för att ge hjälp.
Under hösten och vintern 1942 tar Sverige emot flera
hundra norska judar som lyckas fly över gränsen. Hösten
1943 tar Sverige även emot 7000 judiska flyktingar från
Danmark. I oktober samma år meddelar man offentligt
i radio att alla judiska flyktingar som har möjlighet att ta
sig till Sverige kommer att tas emot.

Judiska flyktingar stoppas vid gränsen
När nazisterna tar makten i Tyskland
1933 försöker många judar fly, men få
länder är villiga att ta emot judiska flyktingar. 1938 hålls en konferens i Evian i
Frankrike, där representanter från många
av världens länder diskuterar hur man
ska lösa ”det judiska flyktingproblemet”.
Sveriges representant, liksom företrädare
för många andra länder, säger att Sverige
inte kan ta emot några judar alls.
I början av oktober 1938 begär Sverige
och Schweiz att Tyskland ska stämpla pass
som tillhör judar med ett ”J” så att man
vid svenska och schweiziska gränsen kan
identifiera och avvisa judiska flyktingar.

Flyktingpolitiken förändras
Fram till andra världskrigets utbrott 1939
tar Sverige emot omkring 3000 judiska
flyktingar. I april 1940 ockuperas Danmark

Danska judar som
räddas med båt
till Sverige undan
nazisternas förföljelser
i det ockuperade
Danmark.
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Tjänstemän och även folk i allmänhet, har ofta en negativ, antisemitisk, inställning till judar. I sin ansökan får
en person som vill få inresetillstånd till Sverige ange
vilken ”ras” han eller hon tillhör. Helst vill man på utlänningsbyrån och svenska utrikesdepartementet (UD)
vara säkra på att judar som får uppehållstillstånd bara
ska stanna en kort tid, i väntan på resa till ett annat land.

Efter
påtryckningar
från myndigheter
i Sverige och
Schweiz stämplar
tyskarna ett ”J”
i pass som
tillhör judar.

Bi l d k

Det första statliga rasbiologiska institutet i Europa grundas 1922 vid Uppsala universitet. Precis som i andra europeiska länder delar man in människor i olika ”raser”.
En lag från 1920-talet ska ”skydda den svenska arbetsmarknaden” och ”bevara den svenska rasens renhet”.
Lagen används för att hindra judar som vill fly från Nazityskland att invandra till Sverige.
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Under 1900-talets första årtionden delar
man i Europa in människor i olika ”raser”.
Denna människosyn påverkar den svenska
invandringspolitiken.

Andra världskriget bryter ut
Tyskland anfaller Polen och andra världskriget i Europa är ett faktum. Unga män i Sverige kallas in
för att göra militärtjänst. Raoul Wallenberg får i uppdrag att leda en grupp i hemvärnet.

D
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en 1 september 1939 bryter andra världskriget ut
i Europa. Tyskland anfaller Polen västerifrån, och
drygt två veckor senare anfaller Sovjetunionen österifrån. De båda stormakterna har på förhand kommit
överens om att inte angripa varandra och att de ska dela
Polen mellan sig. Storbritannien och Frankrike förklarar
krig mot Tyskland, medan Sverige förhåller sig neutralt.
Några månader senare invaderar Sovjetunionen Finland
och i april 1940 invaderar och ockuperar tyska trupper
Norge och Danmark.

Wallenberg engagerar sig i hemvärnet

Den svenska riksdagen beslutar att bygga upp ett så kallat
hemvärn, en frivillig enhet som ska hjälpa armén om
Sverige dras in i kriget. Hemvärnet ska samla de män
som inte redan gör militärtjänst. Efter bara några veckor
har 90000 frivilliga anmält sig. En av dem som engagerar
sig i hemvärnet är Raoul Wallenberg. Han har goda ledaregenskaper och blir en mycket duktig instruktör. Raoul
lär männen vapenhantering och betonar hur viktigt det
är att man fungerar i grupp.

Wallenberg börjar arbeta på Mellaneuropeiska
Handelsaktiebolaget

Samtidigt som Raoul Wallenberg engagerar sig i hemvärnet fortsätter han att leta efter jobb. Under våren 1941 blir
han bekant med Koloman Lauer, en ungersk-judisk affärsman som nyligen bosatt sig i Stockholm. Kontakten leder
till att Raoul under sensommaren börjar arbeta på Lauers
nystartade firma Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget.
Företaget sysslar med import och export mellan Sverige
och olika europeiska länder. Precis som i Nazityskland
har man 1938 i Ungern infört antijudiska lagar. Lauer som
är jude kan därför inte göra affärer i sitt hemland. Detta blir
Raoul Wallenbergs uppgift. Raoul har redan tidigare gjort
resor till Budapest där han lärt känna flera betydelsefulla
personer. I Ungern, liksom i många andra länder i Europa, är
namnet Wallenberg väl känt och hans svenska pass gör det
möjligt för honom att resa fritt mitt under brinnande krig.

10

Sergeant Raoul Wallenberg som hemvärnsinstruktör.
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Raoul Wallenberg iklädd fältuniform.

Raoul Wallenberg ger instruktioner för
konditionsträning i växlande tempo.
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Raoul Wallenbergs insatser uppmärksammas
i Stockholms-tidningarna.
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h i s t o r i ska fak ta

Från förföljelse till mord
På 1930-talet inför Ungern lagar som begränsar den judiska befolkningens medborgerliga rättigheter.
Landet, som leds av en nazistvänlig regering, allierar sig med Nazityskland strax efter krigsutbrottet.
I mars 1944 ockuperar tyska trupper Ungern.

Efter 1941 vill Nazityskland att man i Ungern ska samarbeta för att genomföra ”den slutliga lösningen på judefrågan”. Men den ungerska regeringen går inte med på detta.

Ungern ockuperas
Vintern 1943-1944 går det allt sämre för den tyska armén
på östfronten. Tyskland känner även av hotet från de allierades förestående invasion av Västeuropa. I hemlighet
förhandlar de ungerska ledarna med Storbritannien och
Frankrike om att Ungern vill byta sida. Man ber Tyskland om att få kalla tillbaka sina trupper från fronten.
När den nazistiska ledningen förstår att Ungern vill dra
sig ur samarbetet med Nazityskland beslutar sig Hitler
för att agera.

Ungerska judar tvingas utföra tvångsarbete vid fronten.

Den 18 mars 1944 blir den
ungerske statschefen, amiral Miklós Horthy, inbjuden
av Adolf Hitler till slottet
Klessheim i Salzburg, Österrike, för att diskutera den
militära situationen. Medan
samtalen pågår marscherar
tyska trupper mot Budapest.
Morgonen därpå når trupperna staden och den 19 mars
inleds den tyska ockupationen av Ungern. Omedelbart
placeras tyskar och nazistvänliga ungrare på flera viktiga statliga tjänster. Miklós
Horthy är fortfarande officiellt
Ungerns statsöverhuvud, men
tvingas att tillsätta en tyskvänlig premiärminister.
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Bildk äll a: K arl Gabor

Ungern ställer sig på Tysklands sida
Vid krigsutbrottet förklarar sig Ungern,
under ledning av statschefen amiral
Miklós Horthy neutralt. Men några
månader senare ställer man sig på Nazitysklands sida. Sommaren 1941 invaderar
tyska trupper Sovjetunionen trots att stormakternas ledare, Hitler och Stalin, tidigare kommit överens om att
de inte ska angripa varandra. Ungerns regering beslutar
skicka hundratusentals soldater för att hjälpa den tyska
armén vid östfronten. Judiska män diskrimineras och får
inte göra militärtjänst, men tiotusentals tvingas att utföra
tvångsarbete vid fronten.

B i l d k ä l l a : Ya d Va s h e m

Under 1930-talet påverkas Ungern alltmer av Nazityskland både ekonomiskt
och politiskt. Man inför lagar och bestämmelser, liknande dem i Tyskland,
som reglerar vad landets judiska befolkning får och inte får göra. I valet 1939
får det nybildade nationalsocialistiska
(nazistiska) partiet, tillsammans med
andra små fascistiska (högerextrema)
partier, cirka 25 procent av rösterna.

Judiska män läser ett
meddelande från
den nazistiska
ockupationsmakten.

Antijudiska åtgärder
Våren 1944 finns cirka 800 000 judar i
Ungern. Situationen för de ungerska judarna har länge varit svår. Redan 1938 infördes
antijudiska lagar. Efter den tyska ockupationen blir förhållandena ännu sämre. Den
tyske SS-officeren Adolf Eichmann, som har
en betydande roll i förföljelsen av judar, blir
ansvarig för att i Ungern organisera deportationerna (transporterna) av judar. Som på andra platser med en större judisk befolkning
kräver Eichmann att judiska råd ska bildas.
De görs ansvariga för att nazisternas order
följs. På detta sätt begränsar tyskarna sin kontakt med judarna.

s tj ä r n a : B i l d k ä l l a : K a r l G a b o r · l i s ta : B i l d k ä l l a : W i k i p e d i a C o m m o n s
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Strax efter ockupationen beordras alla judar bära en sexuddig gul stjärna väl synlig på ytterplagget. Precis som i
andra tyskockuperade områden genomför
man nu en rad antijudiska åtgärder. Judar
förbjuds till exempel att ha radioapparater, cyklar och telefoner. De får inte
resa utan tillstånd eller byta adress. Ett
antal judiska ledare arresteras.
Listan visar antalet judar som tyskarna räknar med finns
i olika länder i Europa. Judenfrei vid Estland innebär att
landets judiska befolkning flytt österut eller mördats.

”Den slutliga lösningen på judefrågan”
I januari 1942 hölls ett möte i förorten
Wannsee utanför Berlin, där höga
nazistiska officerare och tjänstemän
kom överens om hur man skulle
samordna vad nazisterna benämnde
”den slutliga lösningen på judefrågan”.
Planen, som förmodligen hade
bestämts någon gång under sommaren
eller hösten 1941, var att ”finkamma”
Europa från väster till öster för att hitta
alla judar.
Redan innan konferensen i Wannsee
hade dödandet av judar och romer
startat genom masskjutningsaktioner, i
framför allt östra Polen. Förintelselägren
Chelmno i västra Polen och Belzec i
östra Polen hade börjat byggas före

mötet i Wannsee. Chelmno togs i bruk i
december 1941 och Belzec i mars 1942.
Ytterligare två läger i byarna Sobibor
och Treblinka påbörjades under våren
1942. De byggdes alla med ett enda
syfte – att snabbt döda så många
människor som möjligt. Ett fåtal fångar
togs ut till arbete. Alla andra mördades
omedelbart vid ankomsten till lägren.
Hundratusentals judar transporterades
med tåg från länder ockuperade av
Nazityskland till förintelselägren i
Polen. Totalt mördades nästan två
miljoner människor i dessa fyra läger.
Två läger byggdes som både
förintelseläger och så kallade
koncentrationsläger, där fångarna skulle

hållas inspärrade: Auschwitz–Birkenau
och Majdanek. Koncentrationslägret
Auschwitz inrättades 1940 i den polska
staden Oswiecim. Då antalet fångar
ökade bestämde sig SS (Schutzstaffeln,
tyska för ”skyddskårer”) för att
bygga ännu ett läger i byn Birkenau
cirka tre kilometer från Auschwitz. I
Birkenau, eller Auschwitz II som lägret
officiellt benämndes, byggdes ett
förintelseläger med gaskamrar. Från
våren 1942 var Auschwitz–Birkenau ett
kombinerat arbets- och förintelseläger.
Gaskamrarna i Auschwitz–Birkenau
användes till november 1944. Då hade
uppskattningsvis en miljon judar och
cirka tjugotusen romer mördats där.
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Tiotusentals deporteras varje dag

Med hjälp av ungerska tjänstemän delar
tyskarna in Ungern i sex zoner. Runt om i
landet samlar man ihop judarna och placerar
dem i getton, där de separeras från den övriga
befolkningen. Gettona sätts upp nära större
järnvägslinjer. Därifrån skickas tiotusentals
människor varje dag med tåg norrut. På
knappt två månader, mellan den 15 maj och
7 juli, deporteras ungefär 437 000 ungerska
judar – män, kvinnor och barn. De allra flesta
förs till förintelselägret Auschwitz-Birkenau
och gasas ihjäl direkt vid ankomsten.
Ungerska judar samlas ihop och placeras i getton.
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Karta över Ungern 1944. Varje stjärna representerar ett getto.

Skylt vid ingången
till ett judiskt getto i
Ungern: ”Område för
judar. Kristna får inte
vistas inom området.”
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Judar från ett ungerskt getto väntar på deportation.

B i l d k ä l l a : Ya d Va s h e m

B i l d k ä l l a : Ya d Va s h e m

Det judiska gettot i Munkács vaktas av en ungersk militärpolis.

Ungerska judar kommer till förintelselägret Auschwitz-Birkenau i maj
1944. Tyska SS-läkare och officerare skiljer män och kvinnor åt. Ett fåtal
tas ut till arbete.

Förintelsen
Nazisternas folkmord på Europas
judar under andra världskriget 19391945. Skrivs oftast med stor bokstav:
Förintelsen.(Holocaust på engelska.
Shoah på hebreiska.)

Förintelseläger
(dödsläger, utrotningsläger)
Läger enbart byggda och utrustade
för massmord. Människorna

De som inte tas ut till arbete leds bort och förs direkt till gaskammaren.

mördades framför allt i gaskamrar
eller gasvagnar. Under andra
världskriget byggde Nazityskland
sex förintelseläger belägna i det
ockuperade Polen där främst judar,
men även romer mördades. De
sex förintelselägren var: Chelmno,
Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek
och Auschwitz-Birkenau. De två
sistnämnda fungerade även som
koncentrationsläger.

Koncentrationsläger
Fång- och arbetsläger där människor
hölls inspärrade på grund av rasistiska
motiv, politiska eller religiösa åsikter,
eller sexuell läggning. Det första
tyska koncentrationslägret, Dachau,
öppnades 1933, därefter byggdes
tusentals läger av olika slag. Två av
dessa, Majdanek och AuschwitzBirkenau, fungerade också som
förintelseläger.

raoul wallenberg – en berät telse om mod och motstånd under förintelsen © svenska kommit tén mot antisemitism

Situationen i Budapest förändras
Deportationerna av judar från landsorten är
avslutade. I huvudstaden tvingas judarna
bo i särskilda hus. Detaljerade rapporter
om förintelselägret Auschwitz-Birkenau
når omvärlden. Några världsledare, bland
dem den svenske kungen, protesterar mot

Kön till svenska ambassaden
i Budapest ringlar lång på
Minervagatan.
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behandlingen av de ungerska judarna.

R
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edan när Tyskland ockuperar Ungern den 19 mars
skriver Dagens Nyheter och New York Times om det
ökade hotet mot de ungerska judarna. Många vet vid den
här tiden att svenska diplomater är beredda att hjälpa och
skydda judar. Svenska utrikesdepartementet (UD) mottar
en stor mängd brev, telegram och telefonsamtal från utlandet med vädjan om hjälp för anhöriga. Utanför ambassaden på Minervagatan i Budapest köar hundratals
desperata människor varje dag. Den svenske ambassadören
Carl Ivan Danielsson och ambassadsekreteraren Per Anger
försöker hjälpa så många som möjligt.

Omflyttning till ”stjärnmärkta hus”

Svenska
ambassaden
i Budapest.
Bildk äll a: K arl Gabor

I början av juni 1944 har endast några få transporter med
judar från Budapest skickats till förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Den ungerska regeringen pressas hårt av
de tyska nazistiska ledarna för att snarast genomföra ”den
slutliga lösningen på judefrågan”. Ännu har inget getto
skapats i Budapest. Istället får judarna order om att senast
den 24 juni lämna sina hem och flytta till särskilda hus.
Husen ligger spridda runt om i staden och är märkta med
en gul sexuddig stjärna.
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Ledaren i Dagens Nyheter, 1 april 1944, beskriver judarna i Ungern som
”den sista miljonen” judar i Europa.

Ett hus i Budapest märkt med en gul stjärna.
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För att undvika det uppseende, som en deportering för
öppen dag av ¼ miljon människor måste medföra, lär
man ha för avsikt att nattetid … fängsla Budapests
judar samt avföra dem till [förvaring], respektive
deportering.
[…]
Bortförandet av huvudstadens judar, vilket enligt
ovanstående avses att vara fullbordat inom tre veckors
tid, ställer huvudmassan av dessa olyckliga inför ett
fruktansvärt öde.
[…]
… barn, svagare kvinnor eller åldringar uppgives
komma deporteras till förintelselägren i AuschwitzBirkenau, nära Katowitz i Polen.

fotogr afierna Bildk äll a: U.S. Holocaust Memorial Museum

I slutet av juni skriver Sveriges ambassadör i Budapest,
Carl Ivan Danielsson, en rapport till utrikesdepartement
(UD) som beskriver situationen för Budapest judar:

Sveriges ambassadör Carl Ivan
Danielsson.

Ambassadsekreterare Per
Anger på svenska ambassadens
takterrass.

Den svenske kungen protesterar

Judiska församlingen i Budapest tar under
senvåren del av en ögonvittnesrapport som i
detalj beskriver hur Europas judiska befolkning mördas i förintelselägret AuschwitzBirkenau. Informationen publiceras inte
eftersom man är rädd för att den kan skapa
panik, men man ser till att rapporten når
den ungerske statschefen Horthy. Vid ungefär samma tid får Horthy ta emot protester
gällande behandlingen av de ungerska judarna från flera
håll, bland annat från påven Pius XII, den amerikanske
presidenten Franklin D. Roosevelt och den svenske
kungen Gustaf V. För att understryka allvaret låter den
amerikanske presidenten även bomba Budapest den 2 juli.
Protesterna, tillsammans med rapporten och det faktum
att kriget håller på att vända, gör att Miklós Horthy beordrar att alla deportationer (transporter) ska upphöra
den 7 juli. SS-officeren Adolf Eichmann trotsar ordern
och lyckas få iväg ytterligare ett par transporter till
Auschwitz-Birkenau. Men Horthy står fast vid sitt beslut och stoppet innebär en tillfällig lättnad för judarna
i Budapest.

i anledning av att jag har fått
reda på Er regerings utomordentligt
hårda och stränga åtgärder gentemot
den judiska befolkningen i Ungern,
tillåter jag mig personligen vända
mig till Er för att be Er att i
mänsklighetens namn vidtaga åtgärder
för dem som fortfarande återstår att
rädda av denna olyckliga ras. Denna
vädjan till Ert generösa hjärta
förestavas av min gamla vänskap
för Ert land och av min uppriktiga
oro för Ungerns goda anseende i
nationernas gemenskap.

Kung Gustaf V:s brev till den
ungerske statschefen Miklós Horthy.
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Något måste göras!
Efter ockupationen av Ungern försöker judiska organisationer och enskilda personer övertyga
ledare i de allierade länderna att göra något för att rädda Ungerns judar.
nder våren 1944 har massdeportationerna av ungerska judar blivit alltmer uppmärksammade i de allierade länderna. Judiska församlingen i Sverige följer noga
utvecklingen och bildar en särskild grupp som undersöker om det går att skicka någon till Budapest för att
hjälpa judarna.

Krigsflyktingbyrån bildas

I januari 1944 grundar USA:s president Franklin D.
Roosevelt Krigsflyktingbyrån, War Refugee Board. Dess
uppdrag är att hjälpa Europas judar. USA ber även neutrala länder att sända fler diplomater till sina ambassader i
Ungern. Man hoppas att diplomaternas närvaro på något
sätt ska kunna hindra nazisternas framfart. På svenska
utrikesdepartementet (UD) är man villig att förstärka
personalen i Budapest eftersom man vet att ett stort antal
människor söker sig till ambassaden för att be om hjälp.

Raoul Wallenberg får ett uppdrag

Många letar alltså efter någon som kan resa till Budapest
för att försöka hjälpa judarna. UD frågar Raoul Wallenberg om han vill ta uppdraget. Efter några dagars betänketid svarar han ja. Raoul ska placeras vid svenska
ambassaden med uppgift att rapportera om händelseutvecklingen. Han kommer att avlönas av UD och resa
på diplomatpass. Den amerikanska krigsflyktingbyrån
utlovar ekonomiska resurser så att han ska kunna genomföra hjälpinsatsen.

Bildk äll a:

Firman Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget där Raoul
Wallenberg arbetar tillsammans med Koloman Lauer

ligger på Strandvägen i Stockholm. I samma hus ligger
amerikanska ambassaden. En av ambassadens representanter, Iver Olsen, träffar av en händelse Koloman Lauer
och frågar honom om han känner någon ”pålitlig, energisk och intelligent person” som kan skickas till Budapest. Koloman Lauer berättar då om Raoul Wallenberg.
Han säger att Raoul har varit i Ungern flera gånger, har
internationella kontakter, kan många språk och kommer
från en känd familj.

Ya d Va s h e m

U

Ungerska judar har ställts upp i led vid
ankomsten till Auschwitz-Birkenau,
27 maj 1944.
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Wallenberg reser
till Budapest
I början av juli 1944 kommer Raoul Wallenberg till
svenska ambassaden i Budapest. Han börjar genast
organisera arbetet som ska rädda människoliv.
Raoul Wallenberg.
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en 7 juli flyger Raoul Wallenberg från Bromma flygplats till Berlin. Där hälsar han på sin syster Nina
Lagergren och hennes man Gunnar, som är diplomat på
svenska ambassaden. Nästa dag tar Raoul nattåget till
Budapest. Han har inte mycket bagage, bara lite kläder
och en lista med namn på inflytelserika personer och pålitliga antinazister som han rekommenderats ta kontakt
med. I bagaget finns också en pistol. ”Den är bara för att
inge mig mod”, förklarar Raoul senare.

Per Anger välkomnar Raoul Wallenberg

Strax efter ankomsten till Budapest möter Raoul Wallenberg ambassadsekreterare Per Anger, som berättar att
deportationerna från landsorten nu är slutförda och att
den ungerske statschefen Horthy har beslutat att inga fler
transporter får ske. Samtidigt säger Anger att han tvivlar
på att tyskarna kommer lämna Budapests judar i fred.
Per Anger informerar Raoul Wallenberg om de hjälpinsatser
svenska ambassaden redan genomfört. Han visar bland
annat de tillfälliga pass som man skrivit ut till några få
judar med släkt eller affärskontakter i Sverige. Passet, tillsammans med ett intyg från de ungerska myndigheterna,
befriar innehavaren från att bära den gula stjärnan. Han
eller hon behöver heller inte följa de antijudiska bestämmelserna. Problemet är att de tillfälliga passen endast kan ges
till personer med nära anknytning till Sverige och bara i
ett mycket begränsat antal.

Svenska Röda Korset i Budapest

Förutom svenska ambassaden gör Svenska Röda Korsets
representant Valdemar Langlet tillsammans med sin
fru Nina betydande insatser för att rädda och skydda
judarna i Budapest. Langlet skriver bland annat ut passliknande ”skyddsbrev”.

Ett tillfälligt (provisoriskt)
pass utfärdat i Budapest
1944.

Ett diplom från Svenska fotbollsförbundet. Med hjälp av detta diplom
kunde Henrik Todor visa att han hade ”kulturella” förbindelser med
Sverige och därför få ett tillfälligt pass för sig och sin familj.

Falska förhoppningar

Tyskarna har i redan i januari 1943 uppmanat de neutrala
länderna att ta hem sina judiska medborgare från Ungern.
I mitten av juni 1944 skickar svenska ambassaden en förfrågan till de ungerska myndigheterna om utresetillstånd för 450 judar med tillfälliga svenska pass. Ungerska myndigheter lovar ge tillstånd för utresa, förutsatt
att de får en namnlista. Även tyskarna ger först tillstånd
men låter sedan inte någon lämna Ungern.

Wallenbergs första rapport

Enligt Wallenbergs avtal med utrikesdepartementet (UD)
ska han stanna i Budapest ungefär två månader. Direkt
efter ankomsten börjar Raoul Wallenberg stämma träff
med personer han känner och knyta nya kontakter.
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Raoul Wallenberg har tät kontakt med Koloman Lauer
på Mellaneuropeiska Handelsaktiebolaget. Den 17 juli
skriver Lauer till Wallenberg att han just hört att Judiska
församlingen i Stockholm lovat ta emot 200 barn. Han
vädjar till Raoul att göra allt han kan för att få med Lauers
sexåriga systerdotter Susanna, en elvaårig pojke och en
annan liten flicka bland barnen. Men tyskarna låter inga
judar lämna Ungern.

Bildk älla: K arl Gabor

I de första rapporterna till UD informerar Wallenberg
om ”avskyvärda” och ”ojämförbart brutala” förhållanden
i uppsamlingsläger och vid transportplatser. ”Det är svårt
att fly”, skriver Raoul, ”eftersom judar är tvungna att bära
den sexuddiga gula stjärnan väl synlig på ytterplaggen
och bara får vistas utomhus några timmar per dag. De
har dessutom plundrats på pengar och värdesaker”. Han
beskriver också livsmedelsfördelningen mellan icke-judar
och judar i Budapest.

Medarbetarna vid svenska ambassaden i Budapest och Svenska Röda
Korsets representant Valdemar Langlet (mitten).

I slutet av juli meddelar ungerska myndigheter att de
inte längre godkänner svenska ambassadens så kallade
skyddsbrev. Nu godtar man endast tillfälliga pass. Raoul
Wallenberg och hans medarbetare utformar då ett nytt
dokument. Meningen är att detta ”skyddspass” ska se
imponerande ut. Det ska förses med Sveriges riksvapen,
Tre kronor, få en stämpel från ambassaden och skrivas
under av ambassadör Danielsson. Passet ska dessutom
ha ett löpnummer och ett foto, samt intyga att personen
finns med på ett kollektivpass (som gäller flera personer)
för ”hemresa” till Sverige. Det ska också stå:

B i l d k ä l l a : L é va i , s . 6 9 , r e p r o d u k t i o n : SKMA

Wallenberg utformar ett nytt dokument

Raoul Wallenberg beskriver livsmedelsfördelningen i Budapest för
icke-judar och judar.

Fram till utresan står ovan nämnd person och hans bostad
under beskydd av [svenska ambassaden] i Budapest.
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Verksamheten på ambassaden växer. Raoul Wallenberg
anställer mer personal och hyr ytterligare rum i en villa
på Minervagatan. Han organiserar avdelningar för bland
annat mottagning, registrering, ekonomi, transporter

Bil

”De intressantaste veckorna i mitt liv”

or

Ungerska myndigheter går med på att ambassaden får utfärda passen. Tyskarna kräver dock att ungrarna först måste
skicka de tiotusentals judar som inte står under beskydd
till Nazityskland som arbetskraft. Vid den här tiden vet
Wallenberg och de flesta andra att detta innebär att judarna
kommer transporteras till arbetsläger eller förintelseläger.
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Raoul Wallenbergs
fickkalender med
anteckningar om de möten
han planerade under sin
första vecka i Budapest.

F o t o : T h o m a s Ve r e s , r e p r o d u k t i o n : K a r l G a b o r

Raoul Wallenberg vid sitt skrivbord på
svenska ambassaden i Budapest.

och bostäder. Snart arbetar ett fyrtiotal frivilliga tillsammans med honom. De flesta av dem är judar som fått
tillfälliga pass och inte behöver bära den gula stjärnan.
De nya dokumenten ska ge samma skydd som de tillfälliga passen. Men de får fortfarande bara utfärdas till
judar som har släkt i, eller långvariga affärskontakter
med Sverige. Raoul Wallenberg är noga med att formulären fylls i ordentligt. De måste till exempel innehålla
texten “Bevis på …” eller “Jag bekräftar att …”. Annars
går de inte att använda.
Raoul Wallenberg skriver till sin mamma:
Jag har här varit med om de kanske intressantaste 3-4 veckorna
i mitt liv … [visserligen] ser man runt omkring en tragedi av
ofantliga dimensioner men dagar och nätter [fylls] av arbete …

En osäker situation

Tyskarna vill att deportationerna ska återupptas, men
den ungerska regeringen samarbetar inte. De ungerska
ledarna förstår att Nazityskland är militärt försvagat
och beslutar avskeda den tyskvänlige premiärministern.
En ny regering bildas och situationen för Budapests
judar blir något bättre. Den nya regeringen bestämmer
dock att judar mellan 14 och 70 år måste anmäla sig till
”arbetstjänst”, vilket betyder tvångsarbete.
På Minervagatan ringlar köerna fortfarande långa. Förmodligen är det bara en tidsfråga innan deportationerna återupptas. Det verkar inte heller troligt att tyskarna
kommer låta judar med svenska skyddspass åka till Sverige.
Raoul Wallenberg föreslår att ambassaden ska söka tillstånd för att skydda judarna på plats. Han förhandlar
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Den 12 september meddelar Raoul Wallenberg utrikesdepartementet (UD) i Stockholm att inga fler deportationer kommer att ske. Fortfarande utfärdar ambassaden
ett stort antal skyddspass, men Raoul tror att insatserna
snart ska övergå till ekonomisk hjälp och fördelning av
mat. För egen del räknar Raoul med att snart kunna
återvända till Sverige. Koloman Lauer meddelar att han
har ett nytt intressant jobb för honom i Stockholm.

Bildk äll a: K arl Gabor

med myndigheterna och lyckas ordna så att ambassaden
får tillgång till tre hus för några hundra judar med tillfälliga pass.

Skyddspass
Namn:
Bostadsort:
Födelsedatum:
Födelseort:
Längd:
Hårfärg:          Ögonfärg:
Underskrift:

I slutet av september skriver Raoul Wallenberg två
slutrapporter: En till UD och en till Iver Olsen, den amerikanske ambassadtjänstemannen som är Krigsflyktingbyråns representant i Sverige.

Wallenberg skjuter upp sin hemresa

Eftersom kriget ännu pågår och judarnas situation fortfarande är ytterst osäker skjuter Raoul Wallenberg upp
sin hemresa. Koloman Lauer vädjar till Raoul att han ska
komma hem, men Raoul förklarar att han inte kan lämna
tusentals människor utan hjälp.

Den Kungliga Svenska Ambassaden
i Budapest intygar att ovanstående
person inom ramen för – genom
auktorisering av Kungliga Svenska
utrikesdepartementet – kommer att
repatrieras till Sverige. Personen ifråga
är också införd i ett kollektivpass.
Fram till utresan står ovanstående
person och hans bostad under beskydd av
Kungliga Svenska Ambassaden i Budapest.
   Giltigt: 14 dagar efter inresa till Sverige.

Raoul Wallenberg
vid skrivbordet
tillsammans med sina
medarbetare.
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Tillståndet gäller endast tillsammans med kollektivpass. Inresevisum
införs endast i kollektivpasset.
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Statskupp i Ungern
Den 15 oktober 1944 ändras läget i Budapest drastiskt när det nazistiska Pilkorspartiet kommer till makten.

I

På morgonen den 15 oktober grips statschefen Miklòs
Horthys son av SS-soldater. Trots detta meddelar Horthy
att Ungern kommit överens med Sovjetunionen om vapenstillestånd. Senare kommer dock ett nytt radiomeddelande
från den ungerske arméchefen som uppmanar trupperna att fortsätta kämpa på tyskarnas sida mot de sovjetiska trupperna. Statskuppen är ett faktum. Det ungerska
nazistiska Pilkorspartiet har tagit makten. Omedelbart
ökar våldet mot judarna. Beväpnade pilkorsare tränger in
i de stjärnmärkta husen, dit judarna tvångsförflyttats. Man
sliter ut människor, skjuter vilt och hänsynslöst omkring sig.

B i l d k ä l l a : Ya d Va s h e m

början av oktober 1944 försöker Ungern åter dra sig ur
kriget och ingå ett fredsavtal med de allierade. Tyskarna
bestämmer sig då för att ingripa och förser medlemmar
av det ungerska nazistiska Pilkorspartiet (Nyilas) med
vapen. Samtidigt tränger sovjetiska Röda armén allt
närmare Ungerns östliga gräns.

Pilkorspartiets ledare Ferenc Szalasi (mitten) med några av sina
ministrar.
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SS-officeren Adolf Eichmann får tillsammans med sitt
specialkommando, som består av cirka 200 erfarna män,
åter ansvar för den ”slutliga lösningen på judefrågan” i
Budapest.
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Jag vill å det bestämdaste varna alla judar och de som
bevakar deras intressen för att alla myndigheter i staten
håller deras verksamhet under uppsikt […] I detta
sammanhang gör jag ingen [skillnad] mellan judar [som
tillhör] katolska, mosaiska eller israelitiska församlingar;
jag talar endast om den judiska rasen. Jag kommer inte
erkänna giltigheten hos några lejdebrev eller utländska
pass för ungerska judar, oavsett vem som har utfärdat dem
[…] vi kommer inte tolerera inblandning av någon, vare
sig i Ungern eller utomlands. Ingen individ av judiskt blod
ska därför tillåta sig att tro att han kan bryta mot ungerska
statens lagar och regler med utlänningars hjälp.

.
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Ambassadör Danielsson meddelar utrikesdepartementet
(UD) att han fått besked från den nya ungerska nazistiska
regeringen att de svenska passdokumenten inte längre
erkänns. Den 16 oktober uttalar sig den ungerske inrikesministern Gábor Vajna på följande sätt om ”judefrågan”:
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Vid ett senare sammanträde på ungerska UD får Raoul
Wallenberg och den schweiziske ambassadsekreteraren
Carl Lutz besked om att deras skyddslingar kan få utresetillstånd. Utresan måste ske senast 15 november. Förutsättningen är dock att Sverige och Schweiz innan dess
erkänner pilkorsregeringen. Ambassadör Danielsson
meddelar UD i Stockholm att om inget erkännande kommer finns stor risk att den ungerska nazistiska regeringen
kan utnyttja situationen och hindra ambassaden från att
hjälpa judarna i Budapest. Men varken Sverige eller Schweiz
erkänner den nya regeringen.
Efter pilkorsregeringens utspel försöker Raoul Wallenberg
på alla möjliga sätt ordna utresan för de svenska skydds-

lingarna. Men varken tyskarna eller pilkorsregeringen
har egentligen några planer på att låta judarna resa till
Sverige, och till slut tvingas Raoul ge upp.

Från stjärnmärkta hus till Internationella gettot

Efter kuppen har den svenska regeringen och svenska ambassadens personal i Budapest insett att man måste tänja
på de strikta reglerna för skyddspass för att kunna hjälpa
så många som möjligt. Officiellt har Sverige fått tillstånd
av den ungerska regeringen att utfärda 4500
skyddsdokument. I
själva verket är det
många, många fler
som har fått svenska skyddspapper
eller falska ”svenska” dokument.

coll age: övre foto Bildk äll a : K arl G abor
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un d r e f o t o B i l d k ä l l a : Ya d Va s h e m

De neutrala ländernas diplomater gör vad de kan för sina
skyddslingar. Raoul uppvaktar den nye utrikesministern Gábor Kemény och får löfte om att regeringen trots
allt ska respektera de neutrala ländernas skyddspass och
andra dokument.

Trots de kaotiska förhållandena lyckas Raoul Wallenberg ordna en mycket välstrukturerad organisation för
”svenskhusen” (den svenska ambassadens skyddshus)
i det internationella gettot. I husen utses personer som
blir ansvariga för olika områden, till exempel sjukvård,
ekonomi och fördelning av mat.
Raoul Wallenberg och hans medarbetare har på förhand
köpt in stora mängder livsmedel, trots detta är bristen på
mat ett av de svåraste problemen i gettot. Ett annat problem är hur man ska ta hand om de sjuka.
Några av Raoul Wallenbergs medarbetare får ansvar för
att rapportera till svenska utrikesdepartementet (UD) om
särskilt brutala övergrepp mot judar. I flera av rapporterna
beskrivs hur människor grips och sedan försvinner spårlöst. Raoul uppmanar medarbetarna att finnas till hands
dygnet runt för att när som helst kunna rycka ut. Genom
att ingripa i olika situationer lyckas de rädda många judar
som hotas till livet av pilkorsare.

Marianne Vaney
– en av Raouls medarbetare berättar:
Foto : Pr i vat

I början av november meddelar pilkorsregeringen att alla
som står under internationellt beskydd ska placeras i ett
getto. Omflyttningen från de stjärnmärkta husen till det
så kallade Internationella gettot påbörjas den 12 november och avslutas tre dagar senare. Runt området finns inget
stängsel men det är strängt förbjudet för judarna att lämna
husen med undantag för någon timme mitt på dagen.

Efter den 19 oktober
blev folk tagna på
gatan och förda till
en tegelfabrik utanför
Budapest för vidare
transport till Auschwitz.
Det var bråttom och
jag erbjöd mig att åka
med skyddspass till
dem som fanns med
på listorna. Jag var ung
och såg inte så judisk
ut. Wallenberg, som
jag stumt beundrade,
frågade oroligt om jag var säker på vilka risker det innebar.
Uppdraget var farligt för jag var själv tvungen att visa mitt
identitetskort som anställd för vakten och listan med namn
på dem som skulle få passen. Jag svarade ”ja, ja” utan
att tveka. Väl inne i lägret var det outhärdligt att ropa upp
namnen och se hopp i människors ögon. Många tog min
hand och bönade och bad om hjälp. ”Är jag på listan?”,
frågade folk desperat. De som fanns på listan togs till
”svenskhusen” [den svenska ambassadens skyddshus].

B i l d k ä l l a : Ya d Va s h e m

Skylten visar att byggnaden
”står under svenska
ambassadens beskydd”.

Skiss över Internationella
gettot och de neutrala
ländernas skyddshus.
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Tiotusentals tvingas gå mot gränsen
Nazisterna begär att 50 000 ungerska judar ska föras till Tyskland som arbetskraft. Judar från
Budapest tvingas gå till gränsen mellan Österrike och Ungern.

Enligt rapporter som når svenska ambassaden har flera
tusen människor dött av utmattning och svält under
marschen. De som överlevt den så kallade dödsmarschen
förs vidare in i Nazityskland.

Dödsmarschen mot Hegyeshalom

Bland pilkorsarna finns en poliskapten, Nándor Batizfalvy, som tycker att pilkorsregeringen driver en för hård
politik mot de ungerska judarna. Batizfalvy tar kontakt
med svenska ambassaden och andra neutrala länders
diplomater. Han informerar dem om de fruktansvärda
förhållanden som råder på vägen mot Hegyeshalom.
Den 23 november åker Raoul Wallenberg, Per Anger
och några av medarbetarna mot gränsen. Med sig har
de ett team läkare och sjuksköterskor, samt mat och
mediciner. Genom övertalning, list och fräckhet lyckas
Wallenberg och hans kollegor denna gång rädda några
hundra personer, men många, många tusen kan de inte
göra något för.
Dr. Odon Zinger, en av Raouls medarbetare, berättar:
Fångarna skulle deporteras. Vi hoppade in i Wallenbergs bil
och for iväg. När vi kom till lägret skrek Wallenberg: ”Släpp
de svenska medborgarna! Hur vågar ni deportera [svenskar]!

Kvinnorna på bilden är systrar. Bilden till
vänster är tagen innan de tvingades gå mot
gränsstationen Hegyeshalom.

Bilderna till höger
är tagna efter
dödsmarschen,
när Raoul och hans
medarbetare räddat
kvinnorna.

Sverige är ett neutralt land som representerar Tyskland
i många länder”. Han ropade upp namnen på dem som
hade pass, och de radade upp sig bakom honom. Medan
han samlade in passen smög han över dem i min hand och
jag delade ut dem till andra. Den dagen räddade vi nästan
sexhundra människor med hjälp av hundra pass.

Zvi Eres var 14 år då han räddades från deportation. Han
berättar om hur Raoul och hans medarbetare bluffade
för att rädda människor:
När vi närmade oss Hegyeshalom, slutmålet för marschen,
såg vi två män stå vid sidan av vägen. Den ene – som var
klädd i en lång läderrock och pälsmössa – sade att han
var från svenska [ambassaden] och frågade om vi hade
svenska pass. Om vi inte hade några, sade han, kanske de
hade tagits ifrån oss eller rivits sönder av pilkorsarna? Våra
krafter var [slut] men vi var tillräckligt uppmärksamma för
att förstå vinken och vi svarade, ja, det var precis vad som
hade hänt, fast ingen av oss någonsin hade haft ett svenskt
”Schutzpass”. Han skrev ner våra namn på en lista … alla
som fanns uppskrivna på den skulle släppas.

raoul wallenberg – en berät telse om mod och motstånd under förintelsen © svenska kommit tén mot antisemitism

B i l d k ä l l a : L é va i, s . 13 3, r epr o d u k t i o n: SKMA

1944 råder stor brist på arbetskraft i Nazityskland. SSofficeren Adolf Eichmann kommer därför överens med
pilkorsregeringen om att skicka 50 000 judar till Tyskland. I början av november samlas tusentals människor
ihop på gatorna i Budapest, majoriteten av dem är kvinnor och barn. De förs till tegelbruk i närheten av staden.
Därifrån tvingas de gå cirka 20 mil till gränsstaden
Hegyeshalom. Det tar ungefär en vecka. De redan utmattade judarna får gå i lera och snö, utan varma kläder och
skor. De får knappt någon mat eller dryck. Under hela
marschen vaktas de av pilkorsare som slår och skriker.
Vakterna skjuter dem som inte orkar gå.

Thomas Veres berättar:
På tågstationen fanns mellan 10 000 och 15 000 judar som skulle
deporteras. De hade hämtats från Budapest och arbetslägren
runtomkring staden.
[…]
Wallenberg var där. Han satte upp ett litet bord. Jag gick fram till
honom och han viskade i mitt öra: ”Thomas, ta så många bilder du
kan.”
[…]
Jag hade min rock på mig och en halsduk. Jag brukade alltid ha en
fickkniv med mig. Med den g jorde jag ett hål i halsduken … Sedan
stack jag ut kameraobjektivet och började fotografera, genom
halsduken. Andra gånger satt jag i bilen och tog bilder.
[…]
Wallenberg hade sin svarta liggare framme. ”Alla mina människor
ställer sig på linje här!” ropade han. ”Allt du behöver göra är att visa
mig ditt skyddspass!” Han närmade sig samlingen av ”passagerare”.
”Du, ja, jag har ditt namn här. Var är dina papper?” Den överraskade
mannen drog fram ett brev. ”Bra, nästa!” Wallenberg hade
dragit fram hundratals män från linjen
när han märkte att
nazisterna började
förlora tålamodet.
”Tillbaka till Budapest,
allihop!” sa han. Och
de nya svenskarna gick
ut från stationen till
friheten.
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Thomas Veres 21 år, var fotograf och tog bilder på judar som
skulle få skyddspass. Han följde också med Raoul Wallenberg till olika
platser dit Raoul och hans medarbetare åkte för att rädda människor
som skulle deporteras.

4

Budapest 194

Fotot har tagits av Thomas
Veres. Det sägs att det är
Wallenberg som står till
höger med knutna händer
bakom ryggen och förhandlar
med tyskarna.

Foto: T h o m as V er es , r epr o d u k t i o n: K a r l G a bo r
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”Kamp på liv och död”
Situationen i Budapest blir allt värre.
Ett nytt getto skapas.

[Pilkorsregeri
ngen] befaller
alla juda r
so m bä r den gu
la stjä rnan at
t
fly tta in i
[ett begränsat]
om råde […] i di
strikt VII i
Budapest. [Det
ta] är ett sepa
re
rat om råde
(getto) för en
ba rt juda r, sk
il
t
från om rådet
dä r icke-judar
bor.
[...]
Icke-judar få r
inte bo i de om
råden so m
tilldelats juda
rna och få r in
te
arbeta dä r.
My ndigheter oc
h offentliga in
st
it
ut
ioner få r
inte heller ha
kontor i dessa
om råden.
I denna ka mp på
liv och dö d, so
m ko mm er
att avgöra ödet
för det ungers
ka
folket i
århu nd raden fr
am över, måste
vi alla göra
uppo ffringa r. Re
geringen är me
dveten om de
ex traordinära
svårigheter so
m
vä ntar den
icke-judiska be
folk ningen so m
tv
ingas fly tta
[ut från de om
råden so m enda
st
få
r bebos
av juda r]. Vi
hyser en stark
ti
ll
tr
o om en
bättre fram tid,
och so m en insa
ts måste vi
göra detta offer
...

B il d k ä l l a : k a r l g a bo r
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I slutet av november
beslutar pilkorsregeringen att utöver Internationella gettot skapa
ett getto i centrala Budapest för de tiotusentals
judar som inte står under internationellt beskydd. Detta så kallade
Centralgetto omgärdas
Ungerska judar i Centralgettot.
av ett högt träplank och
delvis av en mur. I utkanten av området ligger den stora synagogan. Det är
brist på mat och vatten och mycket trångt i gettot. Sjukdomar sprids och många människor dör.

Order från den
29 nove mber 19
44.

Ovan: Del av muren som finns kvar idag.
Till vänster: Del av muren som omgärdade
Centralgettot, markerad med rött.
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Wallenbergs sista rapport
I en rapport till utrikesdepartementet i Stockholm beskriver Raoul Wallenberg den kaotiska
situationen i Budapest. Röda armén är på väg att inta staden.
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Dagen efter, den 9 december, bryter sovjetiska Röda armén igenom tyskarnas yttre
försvarslinje. Staden utsätts för att allt hårdare beskjutning. På ambassaden väntar man
på att slaget om Budapest ska avgöras. Det
är osäkert om man får möjlighet att resa hem
innan ryssarna intar staden.

Totalt kaos

Den 14 december stoppas Svenska Röda Korsets
verksamhet och pilkorsarna lägger beslag på
förråden av mat och mediciner. Även ”svenskhusen” (den svenska ambassadens skyddshus)
attackeras nu allt oftare.
Också hos den tyska nazistiska ledningen växer
irritationen. Adolf Eichmann är ursinnig på Raoul
Wallenberg och hans verksamhet. Ambassadör
Danielsson meddelar Stockholm att Wallenbergs
liv kan vara i fara. Vid ett tillfälle kör en tysk last-
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Förhållandena i Budapest är kaotiska, ändå planerar ambassadpersonalen att fira jul tillsammans. Men på julaftons morgon attackeras ambassaden på Minervagatan
av pilkorsare och några ur personalen arresteras.
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Raoul inser att han inte kommer att vara hemma till jul
och avslutar brevet med jul- och nyårshälsningar. Detta
är det sista brev Raoul Wallenberg skriver hem.

Dagarna före jul genomförs flera brutala attacker mot
skyddshus och barnhem. De neutrala staternas representanter lämnar då en gemensam protestskrivelse till både
den ungerska säkerhetspolisen och utrikesdepartementet.
Men det hjälper inte, våldet mot judarna fortsätter.
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Läget är spännande och äventyrligt, min arbetsbelastning
nästan omänsklig. Banditer drar omkring i staden, pryglar,
plågar och skjuter människor. Bland min personal har
bara jag haft 40 fall av bortföranden och misshandel.
[…]
Vi höra dag och natt kanondundret från de annalkande
ryssarna …

bil rakt in i Raouls bil. Som tur är befinner han sig inte i
bilen. Trots den allt farligare situationen fortsätter Raoul
Wallenberg sitt uppdrag.

Bildk äl
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en 8 december 1944 rapporterar Raoul Wallenberg
till svenska utrikesdepartementet om läget i Budapest. Han skickar även en hälsning till Koloman Lauer
där han berättar att han vill bilda en förening som ska
hjälpa judar att efter kriget återfå sin plundrade egendom. Samma dag skriver Raoul till sin mamma:
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Raoul Wallenbergs
sista rapport.
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Dödsskjutningarna vid Donau
Ungerska nazister skjuter judar till döds på gatorna och vid floden.
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slutet av december är det livsfarligt att vistas utomhus i
Budapest. På många platser pågår gatustrider. Pilkorsare
attackerar de neutrala staternas skyddshus och för grupper av judar till kanten av floden Donau. De ställs upp
på led och skjuts kallblodigt. Kropparna faller ner i det
iskalla vattnet. Vid flera tillfällen griper Raoul Wallenberg
och hans medarbetare in och räddar människor till livet.

Károly Szabó (1916-1964).

B il d k ä l l a : Wi k iped i a C o mm o n s | Ta m as S z a bo

ns
iped i a C o mm o
B il d k ä l l a : Wik

ns
iped i a C o mm o
B il d k ä l l a : Wik

Några ungrare börjar reagera mot pilkorsarnas brutala
övergrepp. En av dem är Károly Szabó. Han arbetar på
svenska ambassaden som tekniker. Szabós barndomsvän
Pál Szalai är vid den här tiden en högt uppsatt tjänsteman inom poliskåren. Genom ett samarbete med Raoul
Wallenberg och hans medarbetare kan Szabó och Szalai
förvarna om attacker som pilkorsarna planerar. Tillsammans med lojala polismän bryter sig Szabó och Szalai även in i pilkorsarnas högkvarter och räddar judar
som kidnappats från ”svenskhusen”.

Pál Szalai (1915-1994).

Internationella gettot stängs

Den 2 januari 1945 verkställer pilkorsregeringen en tidigare utfärdad order som innebär att cirka 35 000 judar i
det internationella gettot ska överföras till Centralgettot.
För Raoul Wallenberg och de andra diplomaterna är detta ett hårt slag. Alla vet att det är svårt att föra in matleveranser till Centralgettot. Under kommande dagar protesterar Wallenberg gång på gång hos pilkorsregeringen
och den tyska militära ledningen. Men hans ansträngningar är förgäves.

Minnesmonument över pilkorsarnas offer från oktober 1944 till januari
1945. Monumentet uppfördes 2005 och består av en permanent
installation av skor i järn utmed floden Donau i Budapest.
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Gizella Flamm och hennes söner János och György.
Sonen Ferenc Flamm (född 1946) berättar:
Natten mellan den 7 och 8 januari bryter sig ungerska nazister in i svenska ambassadens skyddshus på Jókai-gatan 1 på jakt efter värdeföremål. Trots att alla i huset har svenska skyddspass jagas
de ut. Ingen hinner sätta på sig skorna.
Bland dem som jagas ut finns min mamma och pappa, Gizella och Sándor Flamm, samt mina
bröder, morföräldrar och flera andra släktingar. Plötsligt får mormor en hjärnblödning och
ramlar ihop. Mamma vill hjälpa henne men en pilkorsare hotar att skjuta om hon inte fortsätter
att gå. Den natten tvingas mamma lämna mormor och morfar där i snön.
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Först förs gruppen till pilkorsarnas högkvarter på Városház-gatan. De flesta mördas senare
vid Donau. På något sätt hamnar mamma, pappa och mina bröder i gettot där de två veckor
senare befrias av Röda armén.

Foto: P
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Detta skyddspass
finns i bronskopia
på baksidan
av Raoul
Wallenbergmonumentet i
London.

Esther Schlesinger, född 1938 i Salgotarjan, Ungern.
Min syster och jag togs till ett ”stjärnmärkt hus” på Népszínház-gatan
tillsammans med vår moster. Man sa att judar kunde känna sig trygga där
eftersom byggnaden stod under svenska ambassadens beskydd. Det var trångt
i de små lägenheterna.
En regnig natt kom en grupp beväpnade tyskar och deras ungerska
samarbetsmän för att lära oss en läxa. En av de som bodde i huset hade tidigare
hånat tyskarna och nu ställdes vi alla till svars.
Männen stövlade in. De slog och sköt människor urskillningslöst. En kula
träffade mig vid ögat och blev kvar där. Tillsammans med min moster och en
kusin som också blivit skadade, slängdes jag på en hög av människor. Man antog
att vi var döda. Men vi räddades och fick vård inne i gettot.
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Ovan: Broarna över Donau sprängs.
Till vänster: Gatustrider i Budapest.
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Raoul försvinner
D

Den 13 januari tar sovjetiska soldater kontroll
över området. Den 14 januari lämnar Wallenberg och Langfelder Benczurgatan i sällskap
med sovjetisk militär. Tre dagar senare kommer ett meddelande till utrikesdepartementet i
Stockholm som säger att sovjetiska myndigheter
tagit Wallenberg under sitt beskydd. Samma dag
utfärdar dock vice försvarsministern i Sovjetunionen, Nikolaj T. Bulganin, en arresteringsorder:

Bildk äll a: K arl Gabor

en 10 januari är de sovjetiska trupperna
på väg att inta Budapest och gatustriderna
blir allt hårdare. Trots den farliga situationen
besöker Raoul Wallenberg sina medarbetare
runt om i staden för att se om det finns något
ytterligare som de kan göra. Den 11 eller 12
januari flyttar Wallenberg och hans chaufför
Vilmos Langfelder in i Internationella Röda
Korsets hus på Benczurgatan 16.

Benczurgatan i Budapest.

Raoul Wallenberg, som påträffats/återfunnits
i den östra delen av Budapest
på Benczurgatan, skall
arresteras och föras till
Moskva. Motsvarande
instruktioner har utgått
till kontraspionaget Smersj
[rysk säkerhetspolis som
var verksam för att hindra
spionage].

Den 17 januari, förmodligen
någonstans på väg mot det ryska
högkvarteret i den ungerska staden Debrecen, förs Raoul Wallenberg och hans chaufför Vilmos
Langfelder bort av Sovjetunionens
militära säkerhetspolis.
Bildk äll a: K arl Gabor

Ett telegram från Sveriges ambassadör i Moskva, Staffan Söderblom, som
meddelar Stockholm att sovjetiska militärmyndigheter ”vidtagit åtgärder för
skydd” av Raoul Wallenberg.
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Ambassadör Danielsson och övrig personal
kommer så småningom hem till Sverige. Men
Raoul Wallenberg återvänder aldrig.

Gabo
K arl
äll a:

som fånge i Lubjanka-fängelset i Moskva.

Inskrivningskort för
Raoul Wallenberg
på Lubjankafängelset.

Bildk

Den 6 februari registreras Raoul Wallenberg

r

Vad hände sedan?

Vad händer egentligen efter de dramatiska
dagarna i mitten av januari 1945? Det vi vet
med säkerhet är följande:

Bildk äll a: K arl Gabor

17 januari 1945

Lubjankafängelset i
Moskva.

Osäkra uppgifter

Under tiden som Raoul Wallenberg sitter fängslad
försöker svenska myndigheter få reda på vad som hänt
honom. Sveriges ambassadör i Moskva, Staffan Söderblom, meddelar svenska utrikesdepartementet (UD) den
17 januari 1945 att han fått veta att sovjetiska myndigheter
tagit Wallenberg under sitt beskydd.
I april möter Söderblom ambassadör Danielsson som tillsammans med den övriga ambassadpersonalen förts från
Budapest till Moskva av sovjetiska myndigheter. Genom
honom får Söderblom nya uppgifter som han förmedlar i
ett telegram till UD den 14 samma månad:
[Raoul Wallenberg] ”synes … ha avrest med bil till Debrecen
och befaras ha omkommit under resan. Olika teorier
finnas: bilolycka (mycket sannolikt), rånmord, bakhåll
av pilkorsare etc. Jag fruktar att klarhet aldrig vinnes.”

Ett år senare får Staffan Söderblom information som
pekar på att Raoul Wallenberg är i livet och förmodligen
fånge i ett sovjetiskt läger. En svensk medborgare som
släppts ur fångenskap i Sovjet säger att han träffat två
fångar som sett Wallenberg och hans chaufför Langfelder.

Wallenberg lämnar Budapest under
”beskydd” av sovjetisk militär.

25 januari

Wallenberg skickas till Moskva.

6 februari

Wallenberg registreras som fånge
i Lubjanka-fängelset och sätts i
cell 121.

8 februari

Wallenberg förhörs i Lubjankafängelset.

(?) februari

Wallenberg skriver en protest mot
häktningen och begär att han som
svensk medborgare och diplomat
ska få komma i kontakt med
svenska ambassaden i Moskva.

6 (?) mars

Wallenberg flyttas till en annan cell.

28 april

Wallenberg förhörs igen.

29 maj

Wallenberg flyttas till Lefortovofängelset.

(?) december

Wallenberg författar en skrivelse
på franska till Sovjetunionens
ledare Stalin där han begär att få
komma i kontakt med svenska
ambassaden i Moskva.

17 juli 1946

Wallenberg förhörs på nytt.

1 mars 1947

Wallenberg genomgår ett nytt
förhör. Han flyttas tillbaka till
Lubjanka-fängelset.

11 mars 1947

Wallenberg förhörs för femte
gången.

Efter detta datum finns det inga säkra uppgifter
om Raoul Wallenbergs öde. Efterforskningar pågår
fortfarande.
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Svenska
Dagbladet
19 april
1945

Tio år senare, den 6 februari 1957, kommer en annan
rapport där ryska myndigheter meddelar att Raoul Wallenberg dött i Lubjanka-fängelset den 17 juli 1947 och att
kroppen kremerats.

Familjen ger inte upp hoppet

Under våren 1945 lämnar den svenska ambassadpersonalen Budapest och reser under sovjetisk bevakning via
Bukarest och Moskva till Sverige. De anländer med båt
på morgonen den 18 april. Raoul Wallenbergs mamma,
Maj von Dardel, har visserligen fått besked om att Raoul
inte finns med på båten, ändå står hon bland de många
väntande på kajen.

Bildk äll a: K arl Gabor

Maj och Fredrik von Dardel ger aldrig upp hoppet. De
är övertygande om att Raoul är i livet och gör allt för att
ta reda på vad som hänt. 1947 får de stöd genom att flera
föreningar går samman i den så kallade Wallenbergaktionen. Ett stort antal namnunderskrifter samlas in och
överlämnas till Sovjets ambassad i Stockholm tillsammans med en begäran att Raoul Wallenberg ska släppas fri.

Till Söderbloms efterträdare, Gunnar Hägglöf, säger
sovjetiska myndigheter att det är svårt att ta reda på
om Raoul Wallenberg verkligen är fånge, speciellt som
Sovjetunionen har så många arbetsläger.
I november 1946 publiceras en bok av Rudolph Philipp
som bland annat presenterar teorin att Wallenberg är
fånge i Sovjetunionen. Boken väcker debatt och frågan
om ”fallet Wallenberg” tas upp i svenska riksdagen.
Regeringen begär nu att sovjetiska myndigheter ska
lämna besked, men något sådant kommer inte.
Under kommande år uppger flera vittnen att de sett Wallenberg. Han kan alltså vara i livet. Utrikesminister Östen
Undén visar dock inget större intresse för att undersöka
uppgifterna.
Den 18 augusti 1947 meddelar Sovjetunionens vice utrikesminister Vladimir J. Vysjinskij:
[Wallenberg är] ”okänd för oss”. ”Det återstår då endast
att förmoda, att Wallenberg under striderna i Budapest
omkommit eller blivit tillfångatagen av Szalasis anhängare.”

Den 26 juli 1947 skriver Raoul Wallenbergs mamma Maj von Dardel ett
brev till Sovjetunionens ledare Josef Stalin. På utrikesdepartementets
inrådan förmedlar Sveriges ambassadör i Moskva aldrig brevet vidare.

raoul wallenberg – en berät telse om mod och motstånd under förintelsen © svenska kommit tén mot antisemitism

Bildk äll a: scanpix

Bildk äl

en
l a: Post

Frimärk

en

Till 100-årsminnet av
Raoul Wallenbergs
födelse gav Posten,
år 2012, ut ett
nytt frimärke.

När Raoul Wallenbergs mamma och pappa dör 1979
fortsätter syskonen, Nina Lagergren och Guy von Dardel,
kämpa för att få klarhet i vad som hänt Raoul. Tio år
senare, när Sovjetunionen är på väg att falla samman,
bjuds de in till Moskva. Sovjetiska myndigheter upprepar då att Wallenberg dog i Lubjanka-fängelset den 17
juli 1947. Syskonen får ta emot en ljus trälåda med några
av Raouls personliga tillhörigheter. Tjänstemännen uppger att man av en tillfällighet hittat lådan i ett arkiv.
2001 tillsätter svenska regeringen ännu en grupp som
ska utreda hur utrikesdepartementet (UD) agerat i ärendet. Utredningen visar att UD och War Refugee Board,
som sänt Raoul Wallenberg till Budapest, borde ha tagit
ansvar för honom när hans liv var i fara. Rapporten, ”Ett
diplomatiskt misslyckande”, presenteras 2003. Samma år
ber dåvarande statsminister Göran Persson Raoul Wallenbergs familj om ursäkt för det lama svenska agerandet.
Ännu finns inget säkert svar på vilket öde som drabbade
Raoul Wallenberg. Det finns mycket kvar att undersöka
i ryska arkiv, alla dokument är inte tillgängliga. Kanske
kommer vi under detta årtionde få veta sanningen om
vad som egentligen hände den svenske diplomaten.

Raoul Wallenberg valde att agera för att hjälpa
och skydda människor han inte kände. Med
uppfinningsrikedom, mod och energi lyckades
han rädda tusentals judar undan nazisternas
förföljelse. Han inspirerade sina medarbetare och
gav hopp till människor i det ockuperade Budapest.

Raoul Wallenbergs personliga tillhörigheter som överlämnades
av sovjetiska myndigheter till syskonen Nina Lagergren och
Guy von Dardel 1989.

Till häftet ”Raoul Wallenberg –
En berättelse om mod och motstånd
under Förintelsen” finns en sammanställning
av pedagogiska reflektions- och
värderingsövningar, samt dokument,
som du enkelt hämtar på SKMA:s hemsida
www.skma.se

Raoul Wallenbergs liv och gärning visar oss att en

Studiematerialet kan beställas

människas val kan göra stor skillnad.

kostnadsfritt i klassuppsättning.

Därför är han viktig för oss idag.
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