


"Ungersk jude söker tillstånd" 

Alexander Griinfeld och de svenska myndigheterna 
1938-1948 

Ilona Treitel 

Ankomst till Sverige 

Den 9 april 1938 steg en liten familj av tågfärjan i Trelleborg. Det var min 

far Alexander Griinfeld och min mor Masza med mig, 20 månader gammal, 

i famnen. De visste inte exakt i vilket nordiskt land de hade hamnat, men 

deras mål var Stockholm, ungefär tio timmars tågresa norrut. 

De hade rest från Budapest via Berlin och Sassnitz. Men den färden var 

bara den sista sträckan av en resa som hade börjat långt tidigare. I viss ut

sträckning liknade deras flyttande från plats till plats de vandringar som 

företagits av tidigare generationer judar, vilka sällan levde - eller dog - i sina 

födelseorter. Men deras resa kom att få betydligt lyckligare följder än de 

kunnat föreställa sig: i Sverige förskonades familjen från Förintelsen och 

levde i säkerhet under krigsåren. Under samma år försvann spårlöst så gott 

som hela min mors släkt och många medlemmar av min fars familj. Om 

man betänker omständigheterna kring resan till Sverige, var det nästan ett 

under att vi undkom katastrofen. 

Icke desto mindre var de första åren svåra, i synnerhet då vår position 

som utlänningar var mycket oviss. Varken förlängningen av vårt uppehålls-

visum eller förnyandet av min fars handelstillstånd var säkerställt. I det 

följande vill jag försöka redogöra för mina föräldrars svårigheter under dessa 

år. 

Min berättelse kommer delvis att bygga på mina och familjens minnen. 

Till stor del kommer den emellertid att stödjas av dokument. Efter min fars 

död fann jag en mängd handlingar rörande familjens första tio år i Sverige. På 

Riksarkivet i Stockholm har jag fått tillgång till dokument, som belyser både 
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Sveriges hållning gentemot utlänningar under dessa år och mina föräldrars 

försök att bemöta de krav som den svenska utlänningspolitiken ställde.1 Efter

som det i regel var min far som hade kontakt med de svenska myndigheterna, 

är hans historia mycket bättre dokumenterad än min mors, i synnerhet som 

han, i motsats till henne, bevarade en mängd handlingar.2 Dokumenten 

illustrerar både hans farhågor, hans företagsamhet och hans begåvning. Mors 

oro och bistånd kan däremot bara anas. Ändå spelade hon en betydande roll i 

fars kamp för att få stanna kvar i Sverige, slå rot och utvidga sin affärsrörelse. 

Hon förde hans korrespondens tills han fick tillstånd att anställa en sekrete

rare. Viktigare än så, hennes starka personlighet, hennes vänlighet, språkbe

gåvning och skarpa intelligens bidrog i hög grad till hans framgång. Därför är 

naturligtvis min fars historia även hennes. 

Mina föräldrars öde är både unikt och typiskt. Unikt i så måtto som alla 

enskilda öden är unika men typiskt inte minst vad gäller kontakterna med 

de svenska myndigheterna. Skildringen av mina föräldrars erfarenheter ger 

därigenom en inblick i hur myndigheterna agerade gentemot utlänningar 

som lyckats ta sig in i Sverige. 

Masza Minska 

Mor föddes 1909 eller 1910 (dokumenten är oklara) i Pinczow, en polsk 

småstad. Hon växte upp i Lodz, till en början i välstånd men efter krigs

utbrottet i svår fattigdom, som förvärrades efter faderns tidiga död. Modern 

och de äldre systrarna försörjde sig med nöd och näppe, men min mor lyck

ades få stipendium och komma in på gymnasiet. Sin studentexamen avlade 

hon med utmärkta betyg. 

Mors dröm var att studera tyska vid universitetet. Efter studentexamen 

arbetade hon som guvernant för att tjäna ihop pengar till sina studier. Så 

småningom flyttade hon till Warszawa och skrev in sig på universitetet där, 

men av ekonomiska skäl tvingades hon avbryta studierna efter en kort tid. 

1 Jag är oerhört tacksam mot Lars Hallberg på Riksarkivet, som varit mig till stor 
hjälp. Även Lennart Ploom på Stockholms Stadsarkiv och Birgitta Odén på Polis
myndigheternas arkiv har varit mycket hjälpsamma. 
2 Detta hänger också samman med att för svenska myndigheter vid den här tiden var 
flyktingen/invandraren en man. 
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Under de följande åren arbetade hon som sekreterare och förmodligen 

var det på sin arbetsplats som hon träffade min far, även han anställd i 

Warszawa sedan 1930-1931. Fotografier från det tidiga 1930-talet visar ett 

ungt, lyckligt och välklätt par i Warszawa eller på resor. Deras judiska bröl

lop ägde rum in november 1934, men den borgerliga vigseln följde först i 

april 1936.3 

I april 1937 flyttade familjen till Budapest, där min mor emellertid inte 

kunde finna sig till rätta. Troligen bidrog hennes vantrivsel i Ungern till 

mina föräldrars beslut att lämna landet. 

Alexander Griinfeld 

Min far föddes 1905 i Békéscsaba, Ungern. Även hans familj var mycket 

fattig. Han började sin skolgång i en judisk-ortodox skola och fortsatte 

därefter att läsa på stadens gymnasium, där han tog studentexamen. 

1926 skrev han in sig på universitetet i Frankfurt am Main och började 

studera nationalekonomi. Det är svårt att avgöra om han lämnade Ungern 

för att slippa bli inkallad till den ungerska armén eller på grund av den 

stränga anti-judiska Numerus clausus-politik, som bedrevs vid Budapests 

Universitet och övriga ungerska lärosäten.4 

Efter ett år fortsatte han studierna vid Friedrich Wilhelm Universitetet i 

Berlin. Hans tentamensbok vittnar om grundliga och omfattande studier i 

bland annat handelspolitik, socialpolitik och affärsjuridik. Redan under de 

första studieåren anställdes han hos en tysk-judisk metallfirma och 1931 

sändes han till Warszawa för att leda firmans polska filial. Han nödgades 

3 En orsak till att mina föräldrars judiska bröllop (som inte erkändes av de polska myndig
heterna) ej omedelbart följdes av en borgerlig vigsel var sannolikt risken att min mor, som 
automatiskt skulle bli ungersk undersåte i ett äktenskap med en ungrare, då skulle förlora 
en del av sina rättigheter som polsk medborgare. Till beslutet bidrog möjligen också den 
våg av antisemitiskt våld som svepte fram över Polen 1935—1937, liksom diskussionerna 
om en ny restriktiv polsk medborgarskapslagstiftning, som bland annat syftade till att bli 
av med polska judar bosatta utomlands. Se t.ex. Johanna Michlic-Coren, "Anti-Jewish 
Violence in Poland 1918-1939 and 1945—1947" i An to ny Polonsky (ed.), Polin Studies in 
Polish Jewry vol. 13 Focusing on the Holocaust and Its Afiermath (London, Portland & 
Oregon 2000), s. 36; Wolfgang Benz, The Holocaust. A German Historian Examines the 
Genocide (New York 1999), s. 27. 
4 Se Laura Palosuos bidrag i föreliggande volym. 
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lämna universitetet utan slutexamen, tydligen till följd av såväl penningbrist 

som svårigheter att förena studierna med arbetet.5 

I samband med 1930-talets depression gick den polska filialen i konkurs, 

och min far fick uppdraget att avveckla dess affärer.6 I juli 1935 förlängdes 

för sista gången hans polska arbetstillstånd som anställd vid det tyska företa

get och därmed även hans uppehållsvisering. Ett år senare, kort före min 

födelse, förlängdes dock hans visum för en kort period, då han nu var bor

gerligt gift med en infödd polska, som väntade hans barn. 

Ett ungerskt mellanspel 

När familjen Grtinfeld i mars 1937 reste in i Ungern, var det på ungerska pass. 

Nu inställer sig två frågor: varför bestämde sig mina föräldrar för att inte 

stanna kvar i Ungern, och, ännu viktigare, varför valde de att resa till Sverige? 

Min mors vantrivsel var säkert inte den enda orsaken till deras emigration. 

Inte heller tror jag att de påverkades bara av Hitlers snabbt växande makt. Ett 

viktigt skäl att lämna landet tycks ha varit risken att min far skulle bli inkallad: 

enligt ett dokument utfärdat i juli 1936 var han frikallad från armén endast så 

länge han vistades utomlands. Dessutom tycks han ha haft svårigheter att 

etablera sig som affärsman i Ungern efter så många års frånvaro. 

I sin korrespondens med de svenska myndigheterna under det tidiga 

1940-talet nämner far ofta att han redan i Polen varit representant för de två 

vin- och livsmedelsföretag som senare sände honom till Sverige. Av dessa 

företag hade han fått uppdraget att resa till Stockholm för att undersöka den 

svenska marknaden. Detta påstående styrks av brev från båda firmorna till 

min far och av det handelsvisum, giltigt för tre månader, som svenska kon

sulatet i Budapest utfärdade i mars 1938.7 

5 Min fars äldre bror, som även han studerade nationalekonomi vid Friedrich Wilhelm 
Universitetet, sände i ett brev daterat Berlin 21.6.1931, ett intyg om studieavbrott samt 
betyg för de kurser min far genomgått. Brodern tycks ha klarat sig väl och förde ett 
aktivt studentliv. Tio år senare dog han, hans maka och deras två döttrar i Koncentra
tions- och Förintelselägret Majdanek. 
6 Ariseringspolitiken förefaller att döma av bevarad korrespondens inte ha spelat någon 
roll i sammanhanget. 
7 Handlingarna finns på Riksarkivet i Utlänningskommissionens arkiv. Där finns 
också alla övriga dokument angående familjens uppehållsviseringar fram till 1948, 
och det är dessa som åberopas i texten när ingen annan källa anges. 
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Masza och Alexander Griinfeld i Karlsbad 1935. Foto i privat ägo. 

Vilka planer hade mina föräldrar när de steg av tåget i Trelleborg? Ville de 

undersöka affärsmöjligheterna i Sverige? Kan de redan nu ha funderat på att 

immigrera till detta nordiska land, om vilket de visste så litet? Eller betraktade 

de Sverige som en första station på flykten från nazisternas framfart i Mellan

europa?8 Enligt en uppgift till polisen i oktober 1938, hade min far för avsikt 

8 Min far brukade berätta att han under sina arbetsresor till Tyskland efter Hitlers 

övertagande av makten ofta varit ögonvittne till nazisternas våldsdåd. Han hävdade 
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att resa till England senare samma år. Detta bidrog möjligen till att han fick 

uppehållsvisering eftersom han då kunde betraktas som transmigrant.9 Fak

tum är att mina föräldrar till en början inte kunde planera på lång sikt utan 

tillbringade sitt första år på olika pensionat i Stockholm. 

Rättigheten att under en tid av femton dagar bedriva 
handel 

Under detta första år i Sverige var deras situation prekär. Min far var tvungen 

att förnya sitt handelstillstånd var femtonde dag mot hög betalning. Det tidi

gaste svenska dokumentet i min ägo är ett kvitto från Överståthållarämbetet 

för polisärenden i Stockholm daterat den 9 maj 1938, där det står: 

Herr Sandor Griinfeld från Budapest som anmält sig vilja inom Sverige bjuda 
ut eller sluta handel om utländska varor att framledes från utlandet levereras 
samt skriftligen uppgivit sig ämna inom riket kvarstanna intill den - har här-
städes erlagt den i gällande förordning angående bevillningsavgifter för sär
skilda förmåner och rättigheter fastställda avgift av TRETTIO FEM 
KRONOR för rättigheten att under en tid av femton på varandra följande da
gar, räknad från och med denna dag till och med den 23 maj 1938 idka sådan 
handel. Och erinras om behörigt iakttagande av vad gällande författningar i 
avseendet å dylik handel stadga. 

Min far betalade denna avgift varannan vecka tills han 1942 beviljades han

delsrättigheter av Kungl. Maj:t. Bland hans papper fann jag ett tiotal sådana 

kvitton. 

Enligt 1908 års bevillningsförordning skulle en utlänning som inte beta

lat kommunal inkomstskatt, när han reste omkring i landet och idkade 

handel, lämna en skriftlig uppgift till närmaste kronouppbördsman angå

ende hur länge han tänkte stanna i Sverige. Vidare skulle han periodvis och i 

förskott betala en hög avgift för tillståndet att idka handel. Förordningen 

ändrades år 1935, och igen i december 1936. Nu skulle utländska resande för 

företag i länder som Tyskland och Ungern erlägga en avgift på trettiofem 

ibland att det var minnet av stormtruppernas stöveltramp som mest påverkat hans 
beslut att lämna kontinenten. 
9 Som framgår nedan sökte han visum till USA på våren 1941. Mot slutet av sitt liv 
berättade han att han före resan från Budapest trott att Stockholm låg i Norge, 
varifrån en flykt västerut skulle vara möjlig. 
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kronor för de första femton dagarna. Efter en viss tid skulle avgiften gå upp 

till 50 kronor för varje tidsrymd av femton dagar.10 

Trots att 1908 års förordning inte uttryckligen nämner judar, är det 

troligt att den föranleddes av strömmen av judiska flyktingar från Ryss

land. Mot denna immigration protesterade allt högljuddare svenska anti

semiter, däribland handelns företrädare, som fruktade konkurrens från 

gårdfarihandlare och framställde den blygsamma judiska invandringen 

som en formlig massinvasion.11 Även 1935/36 års kungörelser utfärdades 

troligen som följd av konkurrensfruktan och antisemitism, men de riktade 

sig mot flyktingar från Nazityskland snarare än rysk-judiska immigranter. 

Samtidigt tog regeringen hänsyn till internationella handelsförbindelser, 

som ju bygger på ömsesidiga tillstånd. Förbudet att direkt leverera varor 

mot betalning kan anses vara riktat mot kringvandrande handlande sna

rare än "legitima" representanter för aktningsvärda företag. Men avsikten 

med de progressivt ökande avgifterna var nog att avskräcka utländska 

handelsresande från att stanna kvar i landet för länge. Tvånget att dessa 

skulle inställa sig hos kronofogden varannan vecka gav dessutom myndig

heterna möjligheten att hålla utlänningarna under uppsikt, vilket också 

var en del av syftet. 

Visum 

På bevillningskvittot understryks att avgiften på trettiofem kronor inte för 

med sig rätten att vistas i Sverige, och till en början hade min far svårig

heter att få familjens uppehållsviseringar förlängda. Hans första ansökan 

om uppehållsvisum för sex månader är, liksom de följande, ställd till 

Kungliga Socialstyrelsen, Byrån för Utlänningsärenden.12 Den är daterad 

23 juni 1938, ett par dagar innan hans handelsvisum skulle förfalla. Han 

10 Lars Hallberg, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840— 
1990 (Stockholm 2001), s. 98; Carl Henrik Carlsson, Medborgarskap och diskrimine

ring. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920 (Uppsala 2004), s. I39f. 
11 Se Mattias Tydén, Svensk antisemitism 1880-1930 (Uppsala 1986), s. 38-43; Göran 
Blomberg, Mota Moses i grind. Ariseringsiver och antisemitism i Sverige 1933—1943 
(Stockholm 2003), s. 54f. 
12 Utlänningar som rest in till Sverige på visum måste anhålla om uppehållsvisering. 
De som inrest från länder befriade från kravet på visum (t. ex Tyskland) måste an
söka om uppehållstillstånd efter tre månader; Hallberg (2001), s. 29. 
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skriver att han vistas i Sverige som representant för en ungersk vin- och 

spritproducent och bifogar ett intyg från firman, attesterat av det ungerska 

exportinstitutet. Hans lön sägs betalas av ungrarna. Liksom på alla senare 

ansökningar om visering, bifogar min far namnen på svenska referenser -

och anger sin religion som "mosaisk". 

Såväl Overståthållarämbetet som Utrikesdepartementet tillstyrker min 

fars ansökan nästan omedelbart, men först i oktober, efter drygt tre måna

der, meddelar Socialstyrelsen mina föräldrar att de fått sina viseringar bevil

jade fram till den 28 december 1938. Det betonas emellertid att beviljandet 

inte är prejudicerande. 

Till ansökan om visering måste mina föräldrar bifoga sina pass. Under 

de månader som deras ärenden utreddes, hade de alltså inga legitimations

handlingar. Till nästa ansökan, daterad 23 december 1938, bifogades lik

nande bilagor, såväl som ett brev från Valdemar Langlet, Sveriges konsul i 

Budapest. Till en början avslog Socialstyrelsen denna ansökan, men slutli

gen blev viseringen förnyad fram till 28 juni 1939, "varefter vidare förläng

ning av tillståndet icke torde vara att påräkna". Trots denna varning hyrde 

nu mina föräldrar en enrumsvåning på Gärdet. Tydligen hade nomad

tillvaron på olika pensionat blivit för påfrestande - och för dyr. 

Valdemar Langlet 

I en bilaga till en av de första viseringsansökningarna finns ett brev från 

Valdemar Langlet på Sveriges konsulat i Budapest, som bekräftar att min far 

representerar en framstående ungersk vinproducent i de nordiska länderna. 

Dr. Langlet tillägger att han personligen känner firmans innehavare, en högt 

aktad köpman, som hade bistått sångkören "De Svenske", vars ordförande 

var Lennart Bernadotte, med ett frikostigt lån och därmed möjliggjort kö

rens framträdande i Budapest. "Hela den svenska kulturpropagandan i ut

landet [...] har anledning att i tacksam erinring bevara det stöd, som detta 

sällsynt älskvärda tillmötesgående [...] beredde", skriver Langlet.13 Kungl. 

Socialstyrelsen tycks inte ha imponerats. 

13 Valdemar Langlet var universitetslektor vid Budapests Universitet och svensk 
konsul i den ungerska huvudstaden. Som sådan och som chefsdelegat för svenska 
Röda Korset räddade han efter tyskarnas inmarsch i Ungern ett betydande antal 
ungerska judar, bland annat genom att förse dem med svenska skyddsbrev redan före 
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Vidare viseringar 

Socialstyrelsens varning till trots beviljades min fars efterföljande ansök

ningar om uppehållsvisering för sex månader, alltid tillstyrkta av Overståt-

hållarämbetet och Polisen, samt till en början åtföljda av intyg från ungerska 

vin- och livsmedelsföretag, som han nu representerade i Sverige, de nordiska 

grannländerna och de baltiska staterna. Allt efter omständigheterna ändrade 

min far så småningom sina motiveringar för ansökan. Under den första 

tiden betonade han sin verksamhet i grannländerna och framhöll att denna 

icke torde skada svenska intressen. Men efter invasionen av Norge och 

Danmark 1940 och Sveriges tilltagande importsvårigheter och hotade livs

medelsförsörjning underströk han alltmer sina utmärkta förbindelser med 

framstående ungerska livsmedelsproducenter, sin kännedom om svenska 

marknadsvillkor och sina kontakter med ledande personer på den svenska 

livsmedelsmarknaden. Han hänvisade till dem som referenser, och de bifo

gade mycket riktigt goda vitsord.14 

Dagsböter 

Men fars ansökningar innehöll även mindre fördelaktiga vitsord: polisen 

noterade alltid att han förbrutit sig mot Näringsfrihetsförordningen och 

blivit ådömd böter. Det är troligt att hans tidiga viseringssvårigheter hängde 

samman med denna förseelse. 

Den 1 oktober 1938 meddelade Stadsfiskalskontoret i Stockholm Kungliga 

Socialstyrelsen "jämlikt Kungl. Maj:ts cirkulär den 26 november 1937 angå

ende insändande av uppgifter om för brott eller förseelser åtalade utlän

ningar", att ungerske undersåten Alexander Griinfeld blivit åtalad för förseelse 

Raoul Wallenbergs ankomst till Ungern. 1944 vände sig min far till dåvarande 
statsrådet Gunnar Danielson, som var vår granne, och bad om hans hjälp för sina 
syskon i Ungern. Genom Danielsons ingripande fick de som bodde i Budapest 
svenska pass, troligen av Wallenberg. De räddades. Se Björn Runeberg, Valdemar 
Langlet. Räddare i faran (Bromma 2000). Se även Langlets memoarer, Valdemar 
Langlet, Verk och dagar i Budapest (Stockholm 1946). 
14 Mina föräldrars uppehållsviseringar var giltiga endast så länge de stannade kvar i 
landet. På handskrivna kartotekskort noterades varje visering, dess giltighetsperiod 
samt anteckningen "Ej återresa". Min far ansökte dock vid några få tillfällen om 
tillstånd att återkomma till Sverige efter handelsresor. Dessa tillstånd beviljades och 
noterades. 
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mot näringsfrihetsförordningen. Samma dag erhöll min far en stämning av 

Polisdomstolen. Vid rättegången blev han dömd till femton dagsböter å fyra 

kronor. Kvittona på dessa böter sparade han hela sitt liv. 

Av en rapport från hösten 1938 samt en utlänningsdossier, som utförligt 

redogör för hans biografi, framgår att min far hade bjudit ut och direkt sålt 

fotografier i Stockholm, medan hans handelstillstånd endast tillät framtida 

leverans. Han erkände förseelsen och påstod att han tillsänts foton från en 

bekant i Paris med uppdrag att sälja dem till svenska tidningar. Bonniers 

Bokförlag hade köpt en del bilder, men andra publikationer hade inte visat 

något intresse. På rapporten noteras att han inte kunnat förevisa något pass 

utan hävdat att detta lämnats till Socialstyrelsen i samband med hans ansökan 

om förlängt visum. Socialstyrelsen tillfrågades och bekräftade uppgiften. 

Det påstods att ett klagomål hade nått kriminalpolisens utlännings

avdelning, enligt vilket en viss Griinfeld "skulle här gå omkring och utbjuda 

till direkt försäljning bilder till olika tidningar". Liknande klagomål om utlän

ningar som sålde bilder "till stort förfång för de svenska yrkesövarna [sic]" 

hade upprepade gånger ingivits av "svenska fotografer och deras föreningar".15 

Vad min far inte nämnde under sitt förhör var att "vännen" i Paris i 

själva verket var hans svåger, som innehade en fotostudio i den franska hu

vudstaden. Jag håller det för troligt att fotografierna varit med i bagaget vid 

ankomsten till Sverige, liksom även frimärken. Så vitt jag vet förde nämligen 

min far in sådana i Sverige, blev även senare tillsänd frimärken och handlade 

med dem under flera år.16 

Han visste troligen att hans handelstillstånd inte gav honom rätten att 

överlämna varor direkt till kunder, bland annat därför att kvittot på trettio

fem kronor var översatt till tre språk, bland dem tyska, som min far behärs

kade utmärkt. Men han tycks ännu inte ha insett att andra regler gällde i 

Sverige än i Polen och Ungern. Där berodde ofta judarnas överlevnad på 

deras skicklighet i att dupera myndigheterna. I Sverige fungerade systemet 

annorlunda. Han måste nu anpassa sig till detta system. 

15 Bland min fars papper finns stämningen samt kvitton på erlagda böter. De övriga 
handlingarna ligger på arkivet hos Polismyndigheten i Stockholms län. Beträffande 
pressfotografernas agerande mot judisk konkurrens under 1930-talet, se Blomberg 
(2003), s. 169. 
16 Egna barndomsminnen och uppgifter från ungerska släktingar. 
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Särskild utlänningsanmälan 

Det är svårt att med bestämdhet avgöra om de svenska myndigheternas 

förhållande till mina föräldrar påverkades av att de var judar. Sveriges 

utlänningspolitik under denna tid var ytterst restriktiv, i synnerhet när det 

gällde judiska flyktingar, och regeringens hållning gentemot judarna i 

Sverige var troligen till viss del influerad av Nazitysklands krav. Av eko

nomiska, allmänt främlingsfientliga och antisemitiska skäl vände sig dess

utom företrädare för flera professioner mot en liberal hållning gentemot 

flyktingar från nazisterna.17 

Mellan den 10 och 18 februari 1939 genomförde Socialstyrelsens utlän

ningsbyrå en särskild registrering av utlänningar som vistades i Sverige, 

bland annat i avsikt att undersöka hur många av dem som var judar. På 

det formulär varje utlänning måste fylla i efter att ha uppvisat sitt pass på 

närmaste polisstation, anmodades han/hon att angiva de uppgifter som 

nästan alltid krävdes av myndigheterna: födelseort och födelsedatum, 

civilstånd, yrke, inkomster, anledningen till vistelsen i Sverige samt reli

gion. Men i denna "särskilda utlänningsanmälan" tillfrågades utlänningen 

inte bara om sin religion, utan uppmanades också att svara på frågor som 

sannolikt var influerade av nazisternas rasistiska kategoriseringar: "Fadern 

jude? (ja eller nej), Modern jude? (ja eller nej) Vid frågans besvarande tages 

hänsyn till föräldrarnas härstamning, oavsett om de äro mosaiska trosbekän-

nare". (Författarens kursivering.) I formuläret försäkrades utlänningen att 

uppgifterna inte skulle komma "inför obehörigas ögon".18 

17 Blomberg (2003); Svante Hansson, Flykt och överlevnad. Flyktningsverksamhet i 
Mosaiska Församlingen i Stockholm 1933-1959 (Stockholm 2004). 
18 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och 

säkerhetstjänst I, Betänkande angående flyktingars behandling, SOU 1946:36; Anna 
Svensson, "Svensk registrering av judar", Judisk Krönika (1991:1); Hans Lindberg, 
Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936—1941 (Stockholm 1973); Matilda 
Olsson, '"Judisk mor och/eller judisk far?' En studie av Socialstyrelsens arbete med 
utlänningsräkningen", opublicerad C-uppsats Historiska institutionen, Uppsala 
universitet (Uppsala 2005); Blomberg 2003, s. 210. 
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Amerika 

Mina föräldrar måste ha förstått innebörden av den särskilda utlännings

anmälan, både vid ifyllandet av blanketterna (även i mitt namn) och senare, 

när Nazitysklands trupper ockuperade Sveriges grannländer och en invasion 

av Sverige syntes överhängande. 

Det är därför inte underligt att de sökte visum till USA. Enligt en kopia 

av min fars brev till den Amerikanska Legationen i Stockholm fick Masza 

Griinfeld ett "Frejdbetyg" av den ungerska polisen, men min far nödgades 

bifoga sin polisrapport och försöka förklara den. Om Amerikaresan inställ

des till följd av att visum inte beviljades (på grund av polisrapporten eller, 

troligare, till följd av Förenta Staternas restriktiva invandringspolitik) har jag 

hittills, trots förfrågningar hos det amerikanska Utrikesdepartementet, ej 

kunnat avgöra.19 Det är emellertid sannolikt att resplanerna övergavs i juni 

1941, när Hitlers trupper invaderade Sovjetunionen, och den tilltänkta färd

vägen till USA spärrades. 

Till Konungen 

I likhet med det tyska hotet måste den temporära karaktären av deras tillvaro i 

Sverige ha oroat mina föräldrar. Trots att deras visum nu förlängdes varje 

halvår, var min fars ställning som köpman inte alls reglerad. Tvånget att an

mäla sig hos myndigheterna varannan vecka och betala trettiofem kronor för 

tillståndet att hos svenska kunder söka beställningar, som sedan måste levere

ras till dem direkt från de utländska företagen, utgjorde ett dyrt och osäkert 

arrangemang. I september 1941 tog min far sina första steg på vägen till en 

ansökan hos Kungl. Maj:t om ett mer permanent handelstillstånd. 

Bland hans papper har jag funnit ett stort antal utkast till hans anhållan 

Till Konungen. De flesta är skrivna av honom själv enligt förslag från hans 

advokat. Det gällde att framhålla att det vore till statens fördel, om Alexander 

Griinfeld själv fick importera livsmedel och sälja dem från sitt eget lager, i 

19 För två diametralt motsatta uppfattningar rörande den amerikanska flyktingpoliti
ken under kriget se David S. Wyman, The Abandonment ofthe Jews. America and the 
Holocaust (New York 1998) respektive William D. Rubinstein, The Myth of Rescue. 
Why the Democracies Could Not Have Saved More Jews from the Nazis (London & 
New York 1997). 
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synnerhet då transporten av små kvantiteter genom Tyskland nu var dyr och 

vansklig. Vidare var det viktigt att understryka hans egen universitetsutbild

ning och långvariga erfarenhet och förbindelser med ungerska livsmedelsföre

tag. Hans djupa kännedom om den ungerska livsmedelsproduktionen samt 

hans förtrogenhet med den svenska marknaden skulle, om tillståndet blev 

beviljat, främja hans mål: att förse det svenska folket med billiga och nyttiga 

livsmedel. 

Dessa punkter återkommer i alla de utkast min far skrev mellan oktober 

1941 och april 1942, tillsammans med detaljerade - och dokumenterade -

levnadsbeskrivningar. Hans farhågor att tillståndet inte skulle bli beviljat 

framgår tydligt i en del av dem, i synnerhet sedan han erfarit att Stockholms 

Handelskammare hade avstyrkt hans ansökan och då insett i vilken grad 

svenska köpmäns fruktan för konkurrens kunde ha inflytande på Kungl 

Maj:ts beslut. 

Familjen Griinfeld i Stockholm 1941. Foto i privat ägo. 

Handelskammarens inställning kan ha påverkats av att vissa ungerska köpmän 

missbrukat sina tillstånd, skriver han. Men själv tillhörde han icke de "visserli

gen beklagansvärda, oförskyllt hemlösa flyktingar, vilka nödtvunget söka 
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näringstillstånd för att skaffa sig en grundval för stadigvarande bosättning". 

Han framhåller att han är ungersk medborgare och har, enligt bifogat till

stånd, behållit rätten att återvända till Ungern. Emellertid, betonar han, torde 

han under rådande förhållanden möta praktiska svårigheter med genomresa 

genom vissa områden. 

I det sista och definitiva utkastet påpekar han att hans import av livsme

del från Ungern hittills tillgodosett folkförsörjningen, och att tillståndet att 

importera större varupartier, vilka kunde lagras och disponeras av honom, 

skulle främja det svenska folket. 

Till ansökan bifogades, bland annat, prästbetyg, myndighetsbevis, intyg 

från Polismyndigheten i Stockholm, intyg från skattemyndigheterna, Statens 

Livsmedelskommission, Mosaiska Församlingen i Stockholm och Overståt-

hållarämbetet. I det senare tillstyrktes visserligen anhållan, men ämbetet mot

satte sig tillstånd att handla i "öppen bod" och att anställa mer än ett biträde. 

Vidare inlämnades borgensförbindelser från flera banker samt varma rekom

mendationer från Sveriges ledande livsmedelsfirmor.20 

Kungl. Maj:ts tillstånd till ungerske medborgaren Alexander Griinfeld 

att i Stockholm under tre år idka handelsrörelse, varvid "omständigheten att 

han är utländsk medborgare icke skall utgöra hinder för honom", utfärdades 

den 30 april 1942. Det är stämplat med Konungens sigill och undertecknat 

av Gustaf V. Min far bevarade naturligtvis alla Kungl. Maj:ts tillstånd.21 

Trots att handelstillståndet var begränsat kunde mina föräldrar nu andas 

ut. De hyrde en något större våning, och där bedrevs till en början verksam

heten av Handelsfirman Alexander Griinfeld, som registrerades på Overståt-

hållarämbetet i maj 1942. Efter ett år flyttades kontoret till Biblioteksgatan 11, 

nära Stureplan. Där stannade firman även när min far sålde den vid sin pen-

20 Från Statens utlänningskommissions arkiv på Riksarkivet. Bevarade som bilagor 
till min fars ansökan om svenskt medborgarskap, i Justitiedepartementets konseljakt 
av den 12 mars 1947, finns dessutom tolv rekommendationsbrev från ledande per
sonligheter inom Sveriges främsta livsmedelsbolag från åren 1941—1942. Handlingar 
beträffande tre ansökningar om handelstillstånd finns i Handelsdepartementets 
dossier, även den på Riksarkivet. 
21 Möjligen påverkades handläggningen av ärendet av det faktum att den svenska 
flyktingpolitiken vid denna tid förändrats. Från och med hösten 1941, då den nazi
stiska regimen i Tyskland förbjudit judar att lämna tyskkontrollerat territorium, 
började Sverige ta emot flyktingar i allt större skala och ett omfattande lägersystem 
skapades. Se Tobias Berglunds bidrag i föreliggande volym. 
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sionering och till och med ett par år efter hans död. På en annan adress och 

under en annan ledning finns Handelsfirman Alexander Griinfeld AB ännu 

idag. 

Lök 

Omständigheten att min far var utländsk medborgare medförde dock svårig

heter även efter 1942. I likhet med andra utlänningar tilläts han ej besöka vissa 

strategiskt känsliga platser, däribland Stockholms Frihamn. Det förekom 

emellertid att hans speditörer lagrade hans varor i Frihamnen. I Utlännings

kommissionens dossier på Riksarkivet finns handlingar från hösten 1944, som 

vittnar om detaljerade förhandlingar om dispens från detta förbud för min far. 

Han hävdade nämligen att han regelbundet måste beträda Frihamnen för att 

undersöka tillståndet för ett stort parti lök som lagrades där. 

Medan Frihamnens kontorschef motsatte sig Griinfelds obegränsade 

tillträde till Frihamnen, stödde sig min far på intyg från experter, bland 

annat från en "av magistraten förordnad besiktningsman", som varnade att 

en "katastrof' kunde hota lagret: löken kunde börja "gro" och hela partiet 

förstöras om det inte omsorterades av en sakkunnig i god tid. Han rekom

menderade att min far skulle få tillträde minst en gång i veckan. 

Efter förnyad prövning tilläts till slut Alexander Griinfeld att besöka 

Stockholms Frihamn varje tisdag under en period av sex veckor. 

Dessa förhandlingar om tillstånd att besiktiga ett parti lök kan nu läsas 

som en kuriositet, men 1944 var det allvar. 

"Griinfeld, ungersk jude, ansöker igen" 

Ungefär samtidigt som han förhandlade om tillträde till Frihamnen började 

min far förbereda sin ansökan till Kungl. Maj:t om ett nytt handelstillstånd 

för tre år. Förfaringssättet liknade 1942 års procedur: far skrev flera utkast, 

och myndigheterna gjorde grundliga utredningar. 

Även i 1945 års ansökan gällde det att understryka Alexander Griinfelds 

stora bidrag till Sveriges livsmedelsförsörjning. Sedan han fått tillstånd att 

disponera över eget lager, skrev han, hade han importerat stora kvantiteter 

av kryddor, lök, grönsaker, fågel samt konserver. Ett viktigt exempel var 
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importen av paprika: då vanlig peppar inte nådde Sverige på grund av kri

get, hade den paprika han lyckats föra in från Ungern varit en utmärkt 

ersättning, som dessutom visat sig vara betydligt hälsosammare. Myndighe

terna hade därför till och med givit upp kravet på importlicens för paprika. 

Emellertid vägrade Stockholms Handelskammare även denna gång att 

tillstyrka min fars ansökan. Att far insåg att denna vägran kunde ha ödes

digra följder framgår av hans Promemoria, skriven den 27 mars 1945, alltså 

en dryg månad före Tysklands kapitulation. Han framhöll, att han nu an

sökte om en förlängning av ett tidigare beviljat handelstillstånd, vars villkor 

han noggrant följt. Vore han nödsakad att plötsligt upphöra med sin affärs

verksamhet, skulle han inte kunna möta sina juridiska och kommersiella 

förpliktelser, och verkningarna vore då "fullkomligt ruinerande" för honom 

och hans familj. Men även de svenska affärsmän, med vilka han hade för

bindelser, vore ej "betjänta av en dylik allt förlamande störning" i hans 

handelsrörelse. Tvärtom, skrev han, vore det "en avgjord fördel för den 

svenska marknaden, att jag med mina särskilda förutsättningar även får 

inrymmas i den kommersiella beredskap, som står färdig att möta freden". 

Min far visste nog inte hur berättigade hans farhågor var. I Handelsdeparte

mentets dossier på Riksarkivet har jag funnit en handskriven lapp utan under

skrift, troligen en sammanfattning av den utredning som gjorts i hans ärende. 

Där står: 

Griinfeld, f. 1905, ungersk jude, kom i april 1938 som representant för en 
firma för vin och livsmedel. Han erhöll 30 april 1942 tillstånd att under 3 år 
idka handelsrörelse i Sthlm [....] Ansöker igen. Handelskammaren motsäger 
sig. Överståthållarämbetet tillstyrker. (Obs. Första förlängningen av handels
rättigheter är därför prejudicerande. 2 år?) 

Varför var den anonyme ämbetsmannen så försiktig? Ligger ett stråk av 

antisemitism dold i hans notering att sökanden är jude (ett faktum som ej 

nämns i vare sig ansökan eller i själva tillståndet) och i hans farhågor inför 

att skapa ett prejudikat? Delade han kanske en uppfattning som tycks ha 

varit utbredd i Sverige under denna period: att judar och andra flyktingar 

borde återvända till sina hemländer efter krigets slut?22 Det är svårt att veta. 

Säkert är, att om handelstillståndet beviljades för tre år, skulle det vara gil-

22 Se t.ex. Hansson (2004), s. 271-273. 
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tigt i april 1948, då min familj efter tio års vistelse i landet skulle kunna söka 

svenskt medborgarskap. Det fanns alltså en risk att den ungerske juden 

Griinfeld och hans familj skulle kunna stanna i Sverige för gott. 

Faktum är, att Kungl. Maj:t den 11 maj 1945, alltså bara ett par dagar ef

ter Tysklands kapitulation, beviljade Alexander Griinfeld en förlängning av 

1942 års handelstillstånd, som gällde i två år. 

Handelskammaren tillstyrker 

Efter två år måste alltså min far på nytt söka en förlängning av handels

tillståndet. Nu ansökte han även om tillstånd att anställa mer än ett biträde, 

och Handelsdepartementet tillstyrkte, liksom Overståthållarämbetet, Riks
banken och Polisen. Intyg, rekommendationsbrev och diverse utlåtanden 

bifogades precis som tidigare. Denna gång tillstyrkte Stockholms Handels
kammare hans ansökan. 

Polisen bifogade som vanligt en utförlig levnadsbeskrivning och rappor

terade att Griinfeld hade utvidgat sin rörelse: han importerade varor från 
Egypten, Spanien och Indien såväl som från Ungern. I hans privatliv hade 

ingenting förändrats förutom födelsen av en dotter 1946. 

I sin ansökan framhöll min far att han etablerat nya affärsförbindelser på 

världsmarknaden, så att han nu kunde importera varor som var otillgängliga 

i Europa, särskilt i hans "hemland" Ungern, allt detta "till fördel för den 

svenska livsmedelsförsörjningen". 

Handelskammarens förändrade inställning har en mycket enkel förklaring: 

den 2i november 1946 hade Alexander Griinfeld beviljats inträde i Handels-
kammarföreningen, "vilket torde utvisa att Handelskammaren gynnsamt 

bedömt min hittillsvarande affärsverksamhet i trots av mitt ungerska medbor

garskap". 

I Kungl. Maj:ts Handelstillstånd förklaras den 8 augusti 1947, att "den 
omständigheten att sökanden är utländsk medborgare icke skall utgöra 
förhinder för honom att tills vidare, så länge han är bosatt i Stockholm, 

därstädes idka handelsrörelse". Det torde ha varit uppenbart för myndighe

terna, att min far inom en mycket kort tid ämnade ansöka om svenskt med

borgarskap. Om detta beviljades, skulle han inte behöva Kungl. Maj:ts 

tillstånd att idka handelsrörelse i Sverige. 
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Värdiga att bli svenska medborgare? 

En knapp månad efter det att Handelstillståndet beviljats vidtog mina för

äldrar, mycket riktigt, sina första åtgärder på vägen mot det svenska med

borgarskapet. 

I sin ansökan till Kungl. Maj:t den 30 september 1947 betonar de båda 

sin stora önskan att bli medborgare i det land de betraktar som sitt hemland 

samt sin strävan att uppfostra barnen i svensk anda och med svenska språket 

som modersmål. Min mor framhåller sin makes fasta förankring i det 

svenska näringslivet, och denna förankring framgår tydligt även i den del av 

min fars levnadsbeskrivning, som täcker åren efter ankomsten till Sverige. 

Denna levnadsbeskrivning upprepas och utvidgas i en lång rad blanketter, 

intyg och referenser, som bifogas ansökan.23 

Den polisrapport som medföljer ansökan är särskilt utförlig. Där redogörs 

ingående för min fars bakgrund, hans verksamhet i Sverige, min mors syssel

sättning inom hemmet och min skolgång. Vidare noteras min fars inkomster, 

tillgångar, sjuk- och livförsäkringar. Han har uppgivit alla sina bostäder i 

Stockholm - från och med det första pensionatet på Drottninggatan. Intyg 

från pensionats- och hyresvärdar har bifogats och deras underskrifter har 

vidimerats. Om det var min far eller polisen som tog kontakt med vederbö

rande framgår ej av texten.24 Däremot är det tydligt att min far har anmodats 

att bifoga rekommendationsbrev från svenska privatpersoner, och att dessa för 

polisen har bekräftat såväl innehållet i redogörelserna som sina underskrifter. 

Naturligtvis noteras även min fars förseelse mot Näringsfrihetsförordningen. 

De rekommendationsbrev som bifogades ansökan kan delas upp i tre 

kategorier: från svenska vänner och bekanta, från hyresvärdar och portvakter 

samt från affärskontakter. De epitet och omdömen som oftast återkommer i 

samtliga kategorier är "hederlig", "blygsam" och "skötsam". 

Vännerna betonar familjen Griinfelds utmärkta personliga egenskaper, 

barnens goda uppfostran och makarnas aktiva verksamhet i socialt arbete för 

23 Utrikesdepartementets dossier i ärendet innehåller mer än femtio handlingar. 
Förutom de utredningar som direkt berör ansökan om medborgarskap har till UD 
remitterats ett flertal tidigare dokument, som ingivits i samband med ansökan om 
Handelstillstånd. 
24 Det bör framhållas att hotell, pensionat etc var ålagda att till myndigheterna (först 
polisbyrån, senare Socialstyrelsen) rapportera om de hade utlänningar boende hos 
sig. 
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nödställda. Även portvakter och hyresvärdar framhåller - förutom intygan

det att hyran alltid betalats i tid - att familjen är stillsam, städad och älsk

värd mot grannarna. Makarna Griinfeld sägs vara "idealiska hyresgäster" och 

"goda förebilder för många infödda svenskar". 

Bland affärskontakternas vitsord finns ett par iögonfallande omdömen. 

En direktör menar att min far har egenskaper, "som man av gammalt anser 

utmärkande för svensken, såsom känsla för korrekt uppfyllande av ingångna 

avtal". Han fortsätter: 

Om myndigheterna över huvud taget finna motiverat, att i utlandet födda 
personer böra tillerkännas svenskt medborgarskap, är det min personliga 
uppfattning att Griinfeld är en värdig aspirant till dylikt. I sådant fall tvekar 
jag inte att tillstyrka hans blivande ansökan härom. 

En apotekare i Stockholm berättar att han och min far tillsammans importe

rar farmaceutiska varor från Indien, Mexiko och Argentina. Apotekaren 

meddelar att han visserligen ej umgås personligen med Griinfeld, men han 

kan intyga att min far är "anmärkningsvärt måttlig" och dessutom varken 

röker eller dricker starksprit. Som affärsman är han duktig och rättrådig, 

utan att "roffa åt sig" eller ge sig in på "lurendrejerier", skriver apotekaren, 

som till slut intygar att han utan tvekan anser Griinfeld "värdig att upptagas 

till svensk medborgare". 

Det vore intressant att veta hur mina föräldrar, som båda hade en ut

märkt förmåga att läsa mellan raderna, reagerade vid läsandet av dessa om

dömen. Det intressanta med omdömena är hur som helst att de så tydligt 

ger uttryck för föreställningar om såväl det föregivet typiskt "judiska" som 

det "svenska". Griinfeld är inte någon "jude" - varken en roffare eller en 

lurendrejare - utan "svensk", det vill säga måttlig, korrekt, hederlig, skötsam 

och med respekt för ingångna avtal. 

Kungl. Maj:t beviljar 

Den 12 mars 1948, alltså nästan på dagen tio år efter ankomsten till Trelleborg, 

upptogs av Kungl. Maj:t Alexander och Masza Griinfeld, liksom döttrarna 

Ilona och Ruth Vivianne, till svenska medborgare. Jag kan fortfarande se min 

fars ansiktsuttryck när han berättade för mig att ansökan bifallits. Händelsen 

firades i vårt hem, och till och med jag fick dricka en skål. 
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Det faktum att min far behöll just de många handlingar som hade sam

band med hans strävan att få stanna i Sverige understryker, tror jag, hur oer

hört viktigt detta mål var för honom själv och för hans familj. Handlingarna 

reflekterar otvivelaktigt en inställning som fanns hos de svenska myndighe

terna och hos vissa personer som mina föräldrar kom i kontakt med: den var 

trångsynt, chauvinistisk, antisemitisk och påverkad av Nazityskland. 1939 års 

särskilda utlänningsanmälan är bara ett exempel. De främlingsfientliga stånd

punkterna är särskilt påfallande när de betraktas genom nutida linser som 

färgats av massimmigration och mångkulturalism. Det är desto mer tragiskt 

att Sveriges dåtida hållning gentemot utlänningar i allmänhet, och judar i 

synnerhet, ledde till att otaliga judar och andra flyktingar stängdes ute från 

landet - liksom från större delen av den fria världen - och därigenom dömdes 

till förintelse. 

Men bland dokumenten finns även brev och intyg som vittnar om hjälp

samhet, vänlighet och uppskattning. Och ett fåtal judar och utlänningar fick 

trots allt möjligheten att finna tillflykt bland svenskarna. 

Mina föräldrar hörde till detta fåtal, och de var tacksamma. Samtidigt 

som de bevarade sin judiska identitet gjorde de sitt bästa för att anpassa sig 

till det land de kom att betrakta som sitt hemland. De lärde sig språket 

snabbt, och i hemmet talades svenska. De läste svensk litteratur och skaffade 

sig snart ett omfattande svenskt bibliotek. De var väl insatta i landets aktu

ella frågor och utnyttjade Stockholms kulturella erbjudanden, troligen på 

min mors initiativ. Men ännu mer påfallande är min fars utomordentliga 

företagsamhet, ihärdighet och framgång. Inom ett fåtal år lyckades han 

skaffa sig viktiga kontakter inom den svenska livsmedelsmarknaden, och 

senare även på det farmaceutiska området. Många av dessa kontakter var 

hjärtliga och långvariga, och hans firma utvecklades snabbt till ett betydande 

företag. 

Min berättelses lyckliga slut kan ses som ett mirakel. Men det är även 

följden av de tillfällen som erbjöds - trots en viss motvilja - av Sverige, ett 

land lyckligt nog att undslippa kriget. Huvudsakligen tror jag dock att det 

är resultatet av en kamp förd av två intelligenta unga människor med ambi

tion, energi och målmedvetenhet. 
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