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Vandring i Raoul Wallenbergs fotspår
Om man gör ett stort och yvigt svep kan man besöka de flesta adresser 
som var viktiga under Wallenbergs dryga halvår i Budapest. En rask 
vuxen vandrare i ett inte alltför stort sällskap behöver minst sex-sju 
timmar på sig för att göra hela promenaden. Det finns en inbyggd 
extraslinga som tar dig upp till Eichmanns högkvarter på Svábhegy 
XII. Om du hoppar över den tjänar du ett par timmar. Så gott det är 
möjligt följer vi en tidsaxel och startar alltså på Nyugati Pályaudvar 
VI och avslutar i det gathörn där han sist sågs. Några långa spjutkast 
från det hörnet ligger Europas förnämsta badanläggning, ta med 
badkläderna.

Raoul anlände till Budapest med tåg söndag 9 juli 1944. Han hade 
gjort uppehåll i Berlin för att träffa sin syster som just hade fått barn, 
för övrigt en flicka som sedermera skulle komma att gifta sig med FN:s 
förre generalsekreterare Kofi Annan. Den första natten tog han in på 
lyxhotellet Hotell Gellért, alldeles i närheten av den svenska legatio-
nen. Hotellet inhyste paradoxalt nog även Gestapos högvarter. 

Vi tar oss raskt iväg till Hotell 
Gellért alltså. Ta blå metró till 
hpl. Deák Ferenc tér och byt där 
till någon av spårvagnarna 47 
eller 49. Det går utmärkt att starta 
promenaden här också förstås! 
Alldeles strax passerar vi  på 
vänster sida den stora synagogan 
på Dohány u. VII men sitt kvar, 
vi återkommer hit i sinom tid. I 
korsningen med den stora Rakócsi 
út VII ligger Hotell Astoria i det 
högra hörnet. Här hade den tyska 
armén sitt huvudkvarter.

Vi åker nu på den inre ringen 
och korsar så småningom Donau 
på Szabadság híd. Kliv av 
direkt efter bron, alldeles framför Szabadság híd och hotell Gellért 
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Hotel Gellért. Gå upp norr om hotellet på Kelenhegyi út XI. Notera 
klippkapellet, Sziklakápolna, uppe till höger. Har du tid så gå upp hit, 
utsikten söderut längs Donau är inte alls dum. Ta direkt höger precis där 
själva hotellbyggnaden tar slut, vid restaurangen Löwenbrau Hullám 
Étterem. Vandra uppför trapporna på Verejték u. XI som egentligen är 
en gångväg uppåt i parken och verkligen inte förtjänar att kallas gata. 
Till vänster om dig kommer strax ett taggtrådsförsett grönt staket som 
omgärdar Fővárosi Vízművék, Vigyázz a kutya harap! (Varning, 
hunden biter!) som är huvudstadens vattenverks område.

När du träffar på 
Minerva u. XI står du 
alldeles framför nummer 1. 
Härinne fanns den svenska 
beskickningen envist kvar 
ända till slutet. De flesta 
andra beskickningar följde 
med den flyende ungerska 
regeringen västerut i krigets 
slutskede medan svenskarna 
och Wallenberg stannade 
kvar för att kunna fortsätta 
med sitt räddningsuppdrag. 

Wallenberg startade sin C-avdelning här men flyttade omgående 
ner till nästa hus, det med nummer 3/a-b. Där blev också snart för 

trångt och han flyttade 
vidare ut på stan till olika 
adresser. C-avdelningen 
växte ständigt. I mitten 
av november 1944 hade 
avdelningen över 400 
judiska ”anställda” som 
gjorde allt från att skriva 
ut skyddspass till att 
fungera som chaufförer och 
tolkar. Administrationen 
av de skyddade husen 
sorterade också under 
C-avdelningen.

Om du ställer dig framför grinden och tittar upp till höger på Gellért-
hegy ser du tydligt och symboliskt Frihetsmonumentet.

Minerva u. 1.

Minerva u. 3/a-b
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Här kommer extraslingan för dig som tänker bese Eichmanns hög-
kvarter på Svábhegy XII. Vid Wallenbergstatyn återsamlas alla och du 
som åker direkt dit kan börja läsa under faktarutan på nästa sida.

Gå Minerva u. XI rakt söderut och ta dig sen på valfritt sätt rakt 
ner till spårvagn 61:s ändhållplats, precis där den stora Villányi út 
XI går in på Móricz Zsigmond körtér XI. Enklast är att ta trapporna 
Somló lépcső XI och Kollégium lépcső XI. Åk spårvagn 61 ända 
upp till hpl. Déli Pályaudvar. Är du en försiktig och klok person 
går du över gatan till vänster i färdriktningen och in på plattan 
framför stationen. Sväng höger och gå i gångtunneln under Alkotás 
u. XII och ta vänster när du kommer upp. Stig på första bästa buss 
90 eller 90A. Den våghalsige springer förstås med fara för eget liv 
över gatorna men det rekommenderas verkligen inte, skyll dig i så 
fall helt själv. 
Nu bär det iväg uppför, du ska inte kliva av förrän på hpl. Sváb-
hegy. Karthauzi u. XII går in parallellt med spåren rakt framme 
till vänster. När Eichmann och hans, ett par hundra man starka, 
specialförband kom till Budapest i samband med den tyska ocku-
pationen 19 mars 1944 paraderade man in i staden i en två kilo-
meter lång kolonn. Häruppe på Svábhegy XII fanns sedan länge en 
stor andel tyskspråkiga så kallade schwaben. Man får förmoda att 
ockupationen var delvis önskad och väl förberedd. SS-kommandot 
tog genast över så gott som samtliga hus på gatan och på Evetke út 
XII som svänger ner till vänster och rätt omgående byter namn till 
Melinda út XII. 
I huset som idag har num-
mer 4/c. hade Eichmann 
sitt huvudkvarter, då var 
det ett hotell med namnet 
Majestic. Nästa hus, på 
nummer 6 var högkvarter 
för den militära säkerhets-
polisens, SD, kommando. 
I hörnhuset med adress 
Evetke út 2. XII inhystes 
soldaterna i Eichmanns 
kommando, då hette det 
Lomnic Panzió. 

Hotell Majesic, Eichmanns högkvarter
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För att komma till Wallenbergstatyn går du tillbaka 
ner till Hotel Gellért och tar där spårvagn 18 norrut 
till hpl. Moszva tér. Där byter du till spårvagn 61 
och åker fyra hållplatser. Titta till höger i färdrikt-
ningen så ser du strax statyn i grönområdet. 

Gå över gatan och ta spårvagn 61 eller buss 
22 tillbaka ner till hpl. Moszkva tér. Gå upp på 
gångbron i torgets södra spets, du hamnar nu på 

Nere i kurvan till höger på Melinda út. 1. XII, det gula huset, låg 
lilla Hotell Majestic. Fortsätt uppför gatan och strax där till vän-
ster på nummer 16 ligger ett magnifikt funkishus som också hörde 
ihop med Hotell Majestic. Ännu längre ner på samma gata, på 
nummer 30-32, hade RSHA (Reichssicherheitshauptamptsabtei-
lung, den paraplyorganisation som under sig hade alla Gestapoav-
delningarna i olika länder, ett av sina högkvarter).
Gå tillbaka lite grann och ta upp vänster där det står Széchenyi 
Kilátó XII, skänk en avskyns tanke till det bristande parkunder-
hållet som hindrar dig från att se Budapests i särklass häftigaste 
utsikt från tornet och försök leta rätt på Rege út XII. Häruppe i 
parken avrättades ofta enskilda, eller mindre grupper, judar efter 
förhör i något av SS-husen.
Gå upp till korsningen med Golfpálya út XII och avnjut vid 
framkomsten en välförtjänt måltid på den eminenta restaurangen 
Kőbüfé. När du sitter däruppe ser du klart och tydligt hur kugg-
hjulsbanan, Fogaskerekű,  kommer in och föraren går ut och by-
ter till andra änden för att köra ner. Tåget går var tjugonde minut 
på vardagar och oftare på lördag och söndag. Bestäm själv men 
på någon av turerna ska du med. Du ska nu bese det imponerande 
Wallenbergmonumentet av skulptören Varga Imre som restes 
1987.
Åk ned till ändhållplatsen och gå över den hysteriska gatan Szilá-
gyi Erzsébet fasor XII. Ta vänster och fortsätt promenera några 
kvarter, närmare bestämt åtta, på gatans östra sida. Till höger om 
dig har du en liten strimma park i vilken du snart kommer att se 
honom titta fram mellan två block bohusländsk granit. Det går att 
åka spårvagn 61 också förstås, ta den precis där du kommer ut 
från Fogaskerekűns ändhållplats, den har en hållplats precis vid 
statyn, den går inte att missa.  
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Várfok u. XII. Gå gatan rakt fram 
och uppför tills den tar slut och 
du stöter på Ostrom u. I. Här på 
nummer 9–11 hade Wallenberg 
sin officiella hemadress, den som 
stod tryckt på hans körkort.  

Din uppgift är nu att ta dig till 
Margit híd. Är du intresserad av 
konstig arkitektur tar du Fiáth 
János u. XII och snuddar vid 
Hattyúház. Annars är snabbaste 
vägen ner till Széna tér XII, där 
du ska ta spårvagn 4 eller 6, just 
Ostrom u. I. 

Gå av på hållplatsen mitt på Margit híd. Det är nu läge att stanna 
upp och filosofera lite. Där på Pestsidan, till vänster om brofästet, låg 
det internationella gettot där Wallenbergs så kallade skyddade hus 
låg. Där nere på kajen skedde många avrättningar under pilkorsarnas 
skräckvälde från den 15 oktober 1944 till mitten av januari 1945. En 
vanlig metod var att binda ihop tre fångar, skjuta den mittersta och låta 
alla falla i det iskalla vattnet. Det finns ögonvittnen som har berättat om 
ett tillfälle när pilkorsarna gick in i barnsjukhuset, hämtade ut barnen, 
körde dom på lastbil ner till floden och slängde i alla för att dom skulle 
”lära sig simma”.

Wallenbergs officiella bostad

Det internationella gettot i Pest
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Gå ner och under och upp på brons vänstra, norra, sida och vandra 
över till pestsidan. Sväng in till vänster på Pozsonyi út XIII. Här på 
gatan fanns de flesta av de skyddade husen. På högra sidan husen med 
numren 1, 3, 5, 7, 15 och 17, på den vänstra sidan husen med nummer 4, 
6, 10, 12, 14–16, 22 och 40. 

I sexan fanns det största 
kontoret för avdelning C. Det 
fungerade till den 16 januari 
1945 och innehöll storkök, 
lager, husförvaltning, kurirtjänst 
och social avdelning. I huset 
14-16 öppnades ett sjukhus 
den andra december 1944. Hit 
fördes folk som kollapsade på 
dödsmarscherna. I samtliga 
hus förvarades stora mängder 
mat för användning under 
belägringen. Det mesta av den 
maten stals av pilkorsarna som 
lämpligt nog hade ett avdelningskontor nere på hörnet med adress Szent 
István körút 2. XIII.

Gå Pozsonyi út XIII upp till Szent István park XIII. Här samlade 
pilkorsarna ihop de människor som skulle torteras, förödmjukas och 
därefter mördas. I de flesta fall skedde detta nattetid och fångarna var 
tvungna att stå i timmar barfota i nattdräkt i snöslasket. Här i parken 
står också en staty föreställande en man som kämpar med en orm vilket 
alltså är Wallenberg mot fascismen enligt symbolprotokoll A1. 

Pozsonyi út 6, C-avdelningens 
huvudkvarter.

Originalet restes redan 1946 och ska-
pades av Patzay Pál. Natten innan den 
skulle avtäckas släpades den bort av 
ryska soldater. Den återfanns senare, 
med hakkorset på ormens huvud av-
slipat, utanför en medicinfabrik i De-
brecen i östra Ungern. Gjutformarna 
till originalet återfanns av Patzays elev 
Győrfi Sándor som kunde göra en exakt 
kopia vilken restes 1999. En liten kopia 
finns sedan 1989 framför Radiologiska 
kliniken Üllöi út 78 (ker. VIII).

Originalkopian och
 miniatyrkopian
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Under Wallenbergs sista dag i relativ frihet, den 17 januari 1945, tog 
han avsked av en del av sina vänner och arbetskamrater här i kvarteren 
innan han åkte mot Debrecen. En ofta återberättad episod handlar om 
hur han halkade på den isiga gatan i hörnet Balzac u. XIII, Tátra u. 
XIII och därefter gick in och tog den sista koppen kaffe i frihet på det 
magnifika Cukrászda Dunapark i norra kanten av parken.

Raoul Wallenberg u. XIII, under kriget hette den Phönix utca, hade 
paradoxalt nog inga skyddade hus på sig däremot finns en relief med 
plakett på väggen i hörnet vid Pozsonyi út XIII som sattes upp 1989. 

Tátra u. 6. XIII var huvudkontor för administrationen av de skyddade 
husen och det var här Wallenberg tog farväl av sina kamrater inför sin 
resa till Debrecen, den han aldrig kom tillbaka ifrån.

nu haR vi fem hållpunkteR kvaR. Den första är en installation till minne 
av alla de människor som dödades längs Donaus kajer. Vandra tillbaka 
ner till Jászai Mari tér V, gå un-
der den stora Szent István körút V 
och ta spårvagn nummer två rakt 
söderut. Gå av på hpl. Kossuth 
tér, i södra änden av torget med 
Parlamentet. Gå rakt ned mot 
floden, korsa den stora trafikle-
den mycket försiktigt och vandra 
söderut längs kajen. Strax ser du 
skorna. 

”A svéd követség titkára 
szinte emberfeletti bátorság-
gal mentette a háború alatt 
üldözött zsidókat. Többezer 
életet mentett meg”.
”Den svenske beskicknings-
sekreteraren uppvisade ett 
övermänskligt mod i sina 
ansträngningar att rädda 
förföljda judar under andra 
världskriget. Han räddade 
tusentals liv”.
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Gå tillbaka till hållplatsen du klev av på men gå nu ner och ta röd 
metró till hpl. Astoria. Gå upp ur underjorden och försök orientera dig. 
Du ska gå rakt norrut ett kvarter upp till synagogan på Dohány u. VII. 
Här bakom låg alltså det allmänna gettot. Gatorna Király u. VI i norr, 
Kertész u. VII i öster, Dohány u. VII i söder och Károly körút VII i 
väster begränsade gettot. Det fanns endast två ingångar, den ena vid 
Nagy Diófa u. VII och den andra där Wesselényi u. VII möter Kertész 
u. VII. Av säkerhetsskäl drogs den exakta gränsen en bit innanför dessa 
gator. På det sättet slapp man bygga ett högt staket längs och i gatorna. 

Gå in på Síp u. VII, där på nummer 
12 hade judiska rådet sitt kontor 
1944 och har så fortfarande. Dock 
har det förstås ett annat namn och 
en annan funktion idag. Fortsätt 
in mot Klauzál tér VII, gettots 
centrum, insup lite atmosfär och 
vandra sen ner mot SO till Blaha 
Lujza tér VII. 

Vi är nu på väg till Teleki László 
tér VII. Det går utmärkt att åka 
spårvagn 28 eller 37. Om du har tid och lust kan du gärna promenera. 
Det är inte särskilt långt och Népszinház u. VIII är en mycket genuin 
och trevlig gata. Förr kunde man leva hela sitt liv i ett par kvarter säger 
budapestborna, allt man behövde fanns där. 

Síp u. 12. 
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Under november och 
december 1944 samlade 
pilkorsarna dagligen 
ihop judar här i husen 
kring torget för vidare 
befordran till slavarbete i 
stadens utkanter. Ofta var 
det fråga om att bygga 
skyddsvärn mot den 
annalkande Röda armén. 
Flera av husen fylldes 
till bristningsgränsen. 
I dessa gick pilkorsare 
bärsärk nattetid och beordrade ut folk i kylan och plågade och dödade. 
I hörnhuset med nummer fem plockade Wallenberg, enligt vittnen, vid 
ett tillfälle i december 1944 ut 38 dödsdömda kvinnor från en lägenhet 
på femte våningen under stort tumult. 

Enligt vittnena var metoden den vanliga. Wallenberg och hans 
medhjäpare rusar in i fastigheten och viftar med diverse officiella 
och halvofficiella dokument fulla av stämplar och skriker på tyska 
att de människor han ska rädda är svenska medborgare, vilket deras 
skyddspass visar. Ett antal skyddspass delas ut i tumultet och gruppen 
kan snabbt föras ut till friheten.

Sök upp den dystra gatan 
Dobozi u. VIII i torgets 
sydöstra hörn. Gå gatan 
söderut, snedda genom den 
illa hållna och av hundbajs 
fyllda parken ut till Fiumei út 
VIII. Gå över vägkorsningen 
med Salgótarjáni u. VIII och 
upp på plattan framför den nu 
nedlagda stationen Józsefvárosi 
Pályaudvar. Härifrån gick de 
flesta tågen mot Auschwitz. 

Det här är också platsen för en av de väl dokumenterade fritagningarna 
utförda av Raoul Wallenberg. Den 28 november räddades uppemot 400 
personer genom att svenska skyddspass delades ut. Händelsen finns 
dokumenterad bland annat på några fotografier tagna vid det tillfället 
och där Wallenberg tydligt syns.

Teleki tér 5.

Józsefvárosi Pályaudvar



186

Raoul Wallenberg

Vi ska avsluta den här odyssén genom att åka spårvagn, gå, åka 
trådbuss och gå. Vandra tillbaka ner till Fiumei út VIII och plocka upp 
spårvagn 24 nere vid Orczy tér VIII. Åk norrut till ändstation hpl. Keleti 
pályaudvar. Du kan förstås gå om du vill, det är bara en kilometer. 

När du väl är framme vid stationen gäller det att hitta Garay u. VII. 
Det är en parallellgata till den stora Thököly út VII som löper på norra 
sidan av stationsbyggnaden. I skrivande stund är det något rörigt framför 
Keleti, den nya metrólinjen håller som bekant på att konstrueras och 
just precis här är ett stort hål rakt ner i marken men följ folkströmmen 
som ska åt ditt håll så reder det ut sig.

I kvarteret på norra sidan den stora 
Thököly út VII, på Garay u. VII i hörnet 
med Nefelejcs u. VII (det betyder 
passande nog Förgätmigejgatan),  
startar trådbuss nummer 78. Ta den 
och häng med på kartan, det är dags 
att gå av bussen direkt när du har 
kommit in på gatan med det intressanta 
namnet Bajza u. VII, det är den tredje 
hållplatsen. Fortsätt i färdriktningen 
och gå över den stora Városligeti fasor 

VII. I hörnhuset i korsningen med Benczúr u. VI, med nummer 16, finns 
idag som synes den österrikiska ambassaden. Här låg på Wallenbergs 
tid Internationella Röda korsets huvudkontor. 

Till det här huset flydde 
han den 11 januari 1945 
undan de dödspatruller från 
pilkorsarna som var på jakt 
efter bland annat honom. I 
källaren togs han tillfånga av 
Röda armén den 13 januari.

Wallenbergs sista dag i 
någon slags frihet var den 
17 januari 1945. Han åkte 
då i en bil körd av hans 
egen chaufför Langfelder 
Vilmos och bevakades av två motorcyklar, den ena med sidovagn i 
vilken en officer från NKVD satt. (NKVD skulle senare efter en del 
ombildningar bli KGB). Wallenberg, som var röd-grönt färgblind, 

Nefelejcs utca spelar en 
viktig roll i slutet av bo-
ken ”Mannen utan öde” 
av Nobelpristagaren Ker-
tész Imre. Huvudpersonen 
kommer hem hit efter sina 
år i koncentrationsläger. 
Gatunamnet är förstås av 
stor betydelse.

Benczúr u. 16.
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observerade möjligen inte att gradbeteckningarna var NKVD:s gröna 
till skillnad från den vanliga arméns röda. Bilen förde Wallenberg till 
det internationella gettot där han ordnade med pengar och kvitton och 
tog farväl av sina medarbetare. De återvände hit där han tog adjö av 
sina kolleger i huset, bilen fortsatte gatan fram i riktning österut, vilket 
du också ska göra fast till fots. Däruppe i hörnet av Benczúr u. VI och 
Dózsa György út VI (på den tiden Aréna út) svängde bilen till vänster 
och smet runt hörnet. 

Sedan dess är Raoul Wallenberg borta.

Om du vänder dig om 180 grader beskådar du Budapests allra fulaste 
hus, en makaber skapelse i glas och metall med adress Dózsa György 
út 84. VI. Paradoxalt nog ligger härinne en alldeles lysande självser-
veringsrestaurang, Átrium Étterem, med låga priser, hög kvalitet på 
maten och generösa öppettider, 11-18. Inomhus är det möjligen fulare 
än på utsidan men det glömmer man lätt när man drar i sig en tung 
pörkölt. 

En förståndig människa stegar nu in i Városliget, passar på att 
promenera en aning på Olof Palme sétány XIV, passerar snarast Hősök 
tere XIV, förfasas av priserna på den världsberömda restaurangen 
Gundel just i kröken av Állatkerti körút XIV och kommer välförtjänt 
fram till en av höjdpunkterna i den europeiska badkulturen, Széchenyi 
Gyógyfürdő. Hela kroppen behöver efter den här vandringen nedsänkas 
i ljuvliga vätskor.

I det här gathörnet sågs Raoul Wallenberg för sista gången 


