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UNDERRÄTTELStr-ARBETE FRÅN NORGE - MIN BREV-

CENTRAL - SAMTAL MED QUISLING OCH QUIS-
LINGAR - ARTIKLAR OM ''DE TRE" SOM EJ

PUBLICERATS - GESTAPO HÄKTAR MIG.

Revyn i Oslo var över - Gullbrand Lunde hade "drunknat" i en fjord

- Lunde, alltså Quislings propagandaminister. Han och hans fru var
på bilfärd och skulle köras ombord på en båt vid en av fjordarna,
När Lundes bil var mitt på landgången så backade båten av någon an-
ledning (Nåja, anledningen var väl rätt klar!) och Lundes bil åkte i
vattnet. Och i Oslo berättades dagen därpå att "Tänk kaptenen var en

hjälte! Han dök tre gånger ner till minister Lundes bil - för att se

att dörren uar ordentligt stängd!"
Lunde hade ett visst intresse av mig. Han fick Quisling att rrpphäva

förbudet mot mig att uppträda - det som tyskarna utfärdat officiellt
till norska pressen. . . Och nu fanns han inte mer. . . en av mina före-
språkare hade kommit bort . . .

Under denna tid hade jag sänt åtskilliga rapporter över gränsen

med "kurir", som aldrig såg en passkontroll. Bland annat hade jag
fullbordat en roman från det ockuperade Norge och fått iväg den till min
"brevadress" i Sverige. Den hette "Dö i tid", och den har kommit
ut samtidigt som denna bok. Den smugglades ur Gestapos Norge ! Den
smugglades in i Mestapos S:t Sigfrids-Sjukhus-koncentrationsläger!
Den skrevs om där! Den smugglades ut därifrån! Till "centralen"
igen. Teaterförläggare Arvid Englind, som ju är välbekant som Sveri-
ges äldsta, stora Teaterförlag försökte placera den - och skrev ett
par brev och berömde min pjäsupplaga - men permitenttågen hade
rullat flitigt - ryssarna voro ännu inte i Berlin - och Christian Gün-

thers U. D. hade visat en så kolossal känslighet för saker, som kunde
såra Adolf Hitlers Tredje Rike, så en sådan pjäs som min "Dö i tid" -
den hade väl blivit förbjuden första kvällen. Vi[ ni se min oförblomme-
rade inställning till nazismen efter fyra, fem månader i ett av Hitler
ockuperat land så läs min roman "Dö i tid". Den är skriven som sagt

dels i ett ockuperat land - dels på ett svenskt koncentrationsläger.

Jag har också fått över en artikelserie, som senare S.E publicerade

i tre nummer, nämligen "De tre". Carl Adam Nycop köpte dem av
min "brevvän", och vi har talat om det efter kriget, så att jag

kan gott tala om det så här dags - även om det väcker förvåning. Se-

chefen, Rune Moberg, blev mycket förvånad, när i ett möte mellan
honom, Pelle Meurling och mig - 

jag plötsligt talade om det.

Jag sitter och bläddrar just nu i en massa upptecknade samtal, som
jag skrev ner i Norge och som månad efter månad gick över gränsen
till min "brevcentral" för vidare befordran. Jag skall inte gå in på det
för vidlyftigt - det är vàl inte av så stor betydelse jag kan
inte neka mig att ta med följande i korta drag:

Bn kväll på Gimle sa Quisling med stolthet i stämman:

- Jug och min adjutant, Franklin-Knudsen, låste personligen gene-
ralstabens dörrar, för att den skulle vara ur spel, Allt gick i lås utom
ett citadell som öppnade eld.

Och Franklin-Knudsens replik något senare var:

- Det var mitt livs stoltaste ögonblick, när Quisling och jag låste in
generalstaben den nionde april. Vi skrev norsk historia i det ögonblicket.
Man kallar oss i Sverige för förrädare, men ett så överlägset spel som
vårt har aldrig gjorts. Vi kontrollerade B0 procent av krigsmakten
genom våra manipulationer. AIlt klaffade utom en fjordfästning.

Polisminister Lie på cocktailparty 1942:

- Vi är djupt tacksamma mot de svenskar som samarbetade med oss

under de kritiska dagarna 1940. (Tyvärr sa han inga namn då.)
Samtal med Terboven lg42:

- Den svenska insatsen är strålande. Ministerlistan är praktfull:
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Bara nu Ryssland är nedkämpat snart, så kommer givet Sverige offici-
ellt med oss - och det kommer att göra intryck västerut.

Samtal med Sturmbahnführer Neuman (Einsatzstab Neuman) :

- Sveriges nazistiska regering kommer att bli en mycket stark be-

sättning. Vi vet ju redan allt - so oder so - vad som händer i Sveri-

ge, men snart ha vi hundra Procent.
Och jag sitter och ser på alla de flickor, som mer eller mindre gick

tyskarnas och nazisternas ärende. Rader av telefonnummer och namn

har jag hällt ut över mitt skrivbord.

Snälla Aimée, Babs, Mosse, Mary, Eva, Wibe, Alfhild, Marit, Inge,

Solweig, Margot, Marta, Turid, Liv, Kari, Wiwi, Laila, Milla, Esther,

Ruth, Elisabeth, Edle,'Berit, Anne-Lise, Kenny, Dagny, Randi, Elna,

Tyra, Kirsten, m. fl. - Ni är förinodligen straffade vid det här laget.

Jag kan väl bara säga till försvar för er: Visste ni överhuvudtaget vad

ni gjorde? Och fanns ni inte i alla ockuperade länder? Och cigaretter

är cigaretter, strumpor är strumpo¡ likör är likör, vin är vin och så

vidare!

Den enda sak, som man Íornxellt skulle kunna åtala mig för efter

kriget i Norge, är föIjande:
Jag visste - geíôom min vän Günther Falk i Gestapo (En av amiral

Canaris män mot Hitler) att man misstänkte mig för att jag umgicks

mycket med Jössingar.
Det var ju ytterst misstänkt, att ett bolag som Norsk Telefunken A/S

hade låtit mig sjunga in ett par plattor på norska ihop med Øivind Bergs

orkester från Bristol. Ingen kunde ju vare sig då eller nu betvivla Bergs

eller Norsk Telefunkens nationella hållning, och det var också skumt i
norska nazisters och tyskarnas"ögon att jag fått salja tio schlager till
Norsk Musikhus A/S i Oslo, vars hela ledning var ur-jössingar'

Därför försökte man provocera mig, och man sâmmanförde mig med

folk, som låtsade sig vara mot tyskarna och Quisling, för att se om

jag var nog "nazist" för att rapportera det.

Men Canarismannen Falk rapporterade försåtet i god tid när det

verkligen blev något allvarligt tillbud, och det kom. Man lyckades pre-
sentera mig för en flicka, som intresserat mig på den tyska restauranten

Elefanten (Löwenbreu) i Oslo, och hon ville ha mig med att lyssna på ett
tal, som kung Haakon hade hållit och som spreds i Norge på smygvägar

på grammofonskiva.

Jag blev ju inte så lite förvånad. Ett halvfnask - på en tysk restau-

rant - med kung Haakons tal på grammofonplatta!

Jag "kållade" med Falk.
Han log på Gestapos högkvarter och viskade :

- Piken jobbar på Nasjonal Samlings egen tidning "Fritt Folk", sen

begriper du resten. Anmäl fort som fan, annars åker du dit på den

saken.

- Var skall jag anmäla henne, frågade jag.

- 
Hos norska polisen, sa Falk.

- 
För vad?

- För spridning av ytterst illegal propaganda som kungens tal på

grammofonskiva. Men det måste ske i dag !

Jag begrep ju ögonblickligen fällan!
Och jag anmälde henne för "norsk" polis för kungatalsplattan. Av

någon anledning måtte hon ha haft bekanta som inte var nazister, och

av rapporterna nu efteråt ser jag att fyra, fem stycken lyckades bli an-

hållna för att höras om det hela, men i rapporten framgår inte det

minsta om huvudpersonen själv, flickan alltså, som jobbade på.Quislings
tidning "Fritt Folk". Jag skall med glädje resa till Norge och "svara i
denna sak om man - för ordningens skull - vill höra mig inför norskt

forum.

Minister Lunde var död, som sagt, och Falk tyckte jag tog för stora

risker.

Vi nalkades julen 1942 och jag skulle resa till skalden Kaare Björgen,

som var i Nasjonal Samlings tjänst och skrev vikingaverser på något

slags gammalnorska, som jag ej tror Quisling själv var klar över vad det

betydde.

t
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Men innan jag kommer fram till Gestapos arrestering av mig så måste

jag publicera en av artiklarna om "De Tre", alltså ur den serien som

tidningen Se i Sverige publicerade i tre nummer, men den här är

förut inte publicerad. Den handlar om propagandaminister Lundes

död, sådan som den berättades för mig. Jag återger den med all re-

servation, men jag själv betvivlar inte att det gick till på det sättet,

som jag här har tillfälle att återge:
Den är skriven 1942 och inte ändrad. Den skulle publicerats anonymt.

En minister möter sitt öde

Minister Gullbrand Lunde hade en längre tid så fort han avslutade

sina tal sagt: "Kungen och hans följe i London äro förbrytare. Kungen

är en Al Capone!". Därför var ministern dömd i varje riktig norrmans

ögon. Det spelade ingen roll hur straffet - 
döden - träffade minis-

tern bara han kom bort. Arten, sättet, allt var likgiltigt, bara han verk-

ligen kom bort en gång för alla.

Men det gällde också atl vata försiktig, att inte utsätta hämnarna

för någon risk.

Det hade varit lätt att skjuta ner ministern när som helst, för han

älskade att visa sig offentligt och bli fotograferad - helst i exakt samma

poser som propagandaminister Goebbels - men detta tillvägagångssätt

hade kunnat åstadkomma våldsamma repressalier och det ville man

undvika, för så mycket hade man sett av nazisterna' aIt de voro full-
ständigt hejdlösa när de någon gång skulle hämnas. Och om proPa-

gandaministern, "Tale-Gullbrand" som han kallades, skulle komma bort,

då sloge väl blixten ner. Nej, man måste gå fiffigare till väga, den

saken var tydlig.

Vid denna tidpunkt hade "De tre" ännu inte gjort något väsen av

sig. De hade visserligen ställt till med åtskilligt förtret för Gestapo och

den nazistiska statspolisen, men de hade ännu inte kommit på idén att
lägga sitt visitkort med hälsningar efter sig. Varför de började med den
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idén, frågar säkerligen många? Tja, det kanske var något mera av
äventyr över det hela genom detta, mer romantiskt än en vanlig blodig
hämnd.

En kväll hade de träffats och börjat diskutera minister Lunde. Minis-
tern var den skickligaste av Quislingarnas ledande män, det var en sak
som man var klar över. Han skydde ingenting, varken pengar, arbete
eller tid för propaganda! Visserligen var det väl inte så många som
lyssnade till honom, men i alla fall så måste jättepropaganda i det långa
loppet dra med några svaga själar - och även detta lilla eventuella
tillskott måste hindras.

Ministern använde sig av alla vägar för sin propaganda: Böcker,
tidningar, broschyrer, filmer, radio, husknutar, plakat i spårvagnar, jät-
teutställningar. Varje chans till þroþaganda anuändes au den uitale pro-

þagandaministern. }{an rnåste alltså bort !

Det voro "De tre" fullständigt eniga om.
Och så lade man upp saken, enkelt men absolut riktigt.
Ministern skulle få "omkomma" på en av sina otaliga resor i den

norska landsorten. Han var nämligen mycket ivrig att tala pã så många
platser som möjligt och han åkte alltid bil.

Den som känner Norge vet ju att det finnes många lömska passager
för en bilist. Man har många chanser att köra ut från vindlande vägar
exempelvis, men detta ansågo "De tre" var för svårt att ordna. Det
krävde så mycket förarbete och dessutom kunde man inte vara säker på
att det verkligen blev ministerns bil som kom först.

Man beslöt sig i stället för att ordna "olyckan" vid något av de till-
fällen då ministern var tvungen att läta sin bil köras ombord på färjan
över någon av de många fjordarna.

Så kom meddelandet om att ministern planerade en ny resa och man
fick även fatt i resrouten och så lade man sista handen vid planen. Det

beslöts att bara en av "De tre" skulle ordna saken. Man hade nämligen

fãtt rcda på att ministern trotsade den lag, som över nästan hela världen

förbjuder passagerare i bil att sitta kvar när bilen köres ombord på

färja eller båt. Det orkacle han aldrig, utan han satt kvar

I'rån början hade man tänkt sig "olyckstillfället" på ett annat sätt,

men detta förenklade betydligt det hela.

En av "De tre" hade startat före ministern och väntade strax bredvid
färjläget på att stunden skulle vara inne.

Höstmörkret skulle hjälpa honom att dölja sig, det var han på det

klara med. Ingen bevakning var anordnad. Man hade tydligcn blivit
lite nonchalant mot farorna.

Han såg på sin självlysande klocka. Det var cirka tio minuter tills
ministerns bil skulle anlända. Han såg alt Êàrjan hade kommit och

låg och väntade. Lämmen, som bilen skr.rlle köra ombord över, var redan

utlagd.

Polistjänstemannen kastade av sig kläderna. Han frös litet i det rå-
kalla vädret. Han kastade sig i fjorden och sam upp på färjans utsida.

Vigt äntrade han upp på däck. Det var tydligen i sista ögonblicket, för
nu sågs lyktorna på en bil ner mot färjläget. Bilen körde fram, brom-
sade strax före lämmen men körde så ut på den.. . och han trodde
inte sina ögon...bilen stannade på lämmen...chauffören steg ur...
hade han blivit galen . . . man bad ju faktiskt om att ministern skulle

försvinna. . . han skrek åt skepparen och frågade om allt var klart. , .

Allt klart hördes från denne,

Ingen såg den nakne mannen som' ett ögonblick var ombord och

ordnade om så aIt fàrjan började glida ifrån land, Mannen var för-
svunnen på ett par sekunder och ställde sig akterut för att awakta
resultatet,

Och det kom. Lämmen miste sitt stöd i relingen och bilen började
rutscha ner i vattnet. Chauffören klarade sig och även en fylkesman som

satt på förarsätet.
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Minister Lunde och hans fru klarade sig inte. Två Quislingar hade
nåtts av domen, rättvisans dom över förrädare.

I Oslo gick alla officiella flaggor på halv stång och det kom stora
rubriker i tidningarna.

Det underligaste var innehållet i rubrikerna. "Ett land i sorg" stod

det. Men det var då omöjligt atl märka i Oslo. Tvärtom kunde man
bland allmänheten märka förstulna, belåtna leenden när de läste ny-
heten. Det var som om nittionio procent av stadens befolkning velat
säga "Jo, jo. Straffet kommer".

Det hela rubricerades som ren olycka. Man kunde ju aldrig tänka
sig något annat.

"Han som gjorde det" hade som sagt var stannat kvar och sett resul-
tatet. Så fort som bilen åkte i vattnet gled även han ner i det våta ele-

mentet och sam omkring en liten stund för att se vad som skulle hända.
Chauffören och skepparen döko flera gånger, men till inget resultat.
Lyktorna på bilen lyste nere på botten. Det var inget att göra.

IIan sam tillbaka till sitt startställe där han hade en frotterhandduk
och en fickplunta konjak väntande och det behövdes i kylan.

En dag senare var han i Oslo och gick omedelbart till sängs och
pysslades väl om av den kvinnliga medlemmen av "De tre". Det var
den första stora saken de hade lyckats med och den manade till efter-
följd.

En av förrädarna vaî borta - men fler funnos kvar!
Det var det alltså!

Jag skrev en hel rad artiklar om "De úe" 1942. Men, som sagt, bara
tre publicerades i "Se". Jag skrev dem exakt som de berättades för mig.

Kanske är de lite "romantiserade", men i alla fall kan jag inte neka

mig den här lilla berättelsen, som handlar om:

,,DE TRE'' SKÄMTAR MBD QUISLING -
TERBOVEN OCH READIEZ.

De tre hade fått en ny idé. Man skulle underblåsa misstänksamheten

fi'ån de tyska soldaternas egen ledning. Den fanns där redan. Vid flera

tillfällen hade de tyska polismyndigheterna kommit på sitt eget folk med

att ha illojala skrifter och annat liknande materiel och i varje fall hade

stränga straff utdömts.

De tre hade räknat ut att det var svårt att åstadkomma massdöd

bland de tyska soldaterna i Norge. Visserligen hade förhållandevis många

kommit ur spel vid de lyckade sprängningarna av transporterna ej

långt från Oslo, men detta hade lett till att järnvägslinjerna blivit
mera övervakade och så kunde man ju inte alltid ha samma tur. Nej,

om man i stället lyckades få en massa tyskar dömda av sina egna myn-
digheter så åstadkom man följande: Dels ökad oro för början till
upplösning, dels att de dömda komme bort för en god tid och dels att
de dömda måste bevakas i sin tur.

Och vad skulle man då få dem dömda för? Jo, naturligtvis illojalt ma-

teriel !

Man började med att trycka en försvarlig upplaga av en fyr-
sidig liten tidning full av antinazistisk propaganda, men dock i den

naiva, tyska propagandastilen som aldrig förnekar sig och så förstås

givet på tyska språket.

Så utdelades materialet bland cirka tio medarbetare, som i sin tur
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I

spridde det bland hundra, vilka i sin tur delade ut det bland tusen o. s. v.
Det gällde att få så stor massverkan som möjligt av clet och så samticìigt
över hela landet på en gång.

Det började så nätt med ett hundratal soldater hos vilka man hittacle
illojalt propagandamaterial. En del av detta stämcle nog så tillvicìa som
dess innehavare visste om det, men en del hacle ingen aning om
sitt farliga innehav, med andra ord: det härstammacle från "De tres"
distribution. De dömdes strängt som vanligt. Men det tog inte slut. Man
började hitta material hos både underofficerare och officerare och civila
tyskar. Gestapo rasade! Vad var detta för något? Var det början till
upplösning?

Kulmen r¡åddes när m'n en dag hittade nästan dagsfärska illojara
nyheter hos två betrodda tjänstemän i Rikskommissariatet. Gestapo
jublade förstås den dagen, för sedan långt tillbaka rådde i det när-
maste öppet deklarerad ovänskap mellan s. s. och Rikskommissariatet.
Båda ville vara värst.

corpus delicti fanns ju emellertid och det var inget annat att göra än
att döma de två tjänstemännen.

Vid en "hemlig" konferens, vid vilken såväl Terboven som Gestapo-
chefen Redies var närvarande, fastslogs att clet måste clelvis röra sig om
material som placerats hos vederbörande. Men om nu detta skulle tagas
som utgångspunkt så visste man ju inte heller i vilka fall det verkligen
rörde sig om illojalitet 

- och att sådan existerade det visste man ju
säkert. Det hotade bli rent kaos alltså, vilket De tre utnyttjade, ty som
bekant blev alla "hemliga konferenser" blancl euislingar och tyskar i
Norge fort bekanta. De tre började gå till väga på ett annat sätt. I stäl-
let för massutdelningen, som nu ansågs ha nått sitt måI, så började man
välja ut speciella tyskar hos vilka man placerade tidningarna så att de
förr eller senare måste upptäckas.

Nervositeten blev allt större i den tyska Norge-ledningen och ,,jös-

singarna" (patrioterna) fingo allt morsammare.
Det gick inte en dag på Karl-Johann utan att tyska polissoldater visi-

terade tyska permittenterr polisbilar stannade tyska militärbilar och ge-

nomsökte dem mycket noggrant. Ofta ledde dessa undersökningar till

att någon av polissoldaterna tog ratten och så gick färden mot arresten.

Men höjdpunkten nåddes dock vid en festlighet, som rikskommissarie

Terboven gav i Deutsches Haus på Karl-Johann'

Det var både tyska och norska gäster och stämningen hade - trots

clet clåliga krigsläget - varit mycket hög. Man levde för stunden och

tänkte väl att varje dag hade nog av sin plåga och man var antagligen

glad för att kunna slå sig lös för en kväll och glömma bort skuggan a;u

det hotande nederlaget.

I de kotterier som efter middagen hade bildats hade just de illojala

tidningarna varit mycket på tal, för undel de senaste dagarna hade

flera, både tyskar och norrmän, militär och civilister, blivit arresterade

och dömda.

Det lecl mot slutet av tillställningen och de högsta gästerna stodo ute

i hallen och höllo på att förbereda sig för hemfärden. Där sågs förutom

Rikskommissarie Terboven även Quisling, polisminister Lie, inrikesmi-

nister Hagelin med flera. Även polisgeneral Readiez sågs i sällskapet.

Terboven såg på generalen och sade ironiskt:

. Nå, herr general, kan man beräkna att spridnfngen av alla de

illojala skrifterna nu snart är definitivt stoppad, med andra ord att ur-

sprunget blir funnit?
"Kapten Bobby" som stod ett par meter ifrån gruPPen kunde inte låta

bli att le när han hörde svalet'

- 
Herr rikskommissarie, jag är fullt övertygad om att det kommer

att ta slut, vi slutför just undersökningar, vilka komma att leda till
att vi finner källan till det hela.

- Utmärkt, svarade Terboven, jag väntar mig att bli underrättad

genast) för att lâ reda på vilka kretsar som är inblandade.

Rikskommissarie Terboven stoppade ner sin högra hand i rockfickan

{ör att taga upp sina handskar. I stället drog han upp ett fyrkantigt vikt
litet pappersstycke. Han betraktade det noga. Det var en illojal, tysk-

språkig tidning. Rikskommisarien räckte tidningen till Gestapochefen.

Hans min kunde inte varit älskvärdare om det varit tyska rikets högsta

orden han just överlämnade,
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- Jug hoppas, general, att ni gör mig tjänsten när ni hm. . . trä[far
ledningen för denna tidning. . , och överbringar mitt tack för exemplaret.

Rikskommissarien vände sig mot Quisling och de andra gästerna.

- Herr ministerpresident, mina damer och herrar, herr general,
tack för i, afton. Heil Hitler !

Och Rikskommissarien gick med snabba steg följd av sin uppvakt-
ning ut till den väntande bilen.

Fru Quisling hade just öppnat sin väska.

- Vidkun, sade hon blek till sin man, se här ! Och hon drog upp
ur sin väska en kopia av tidningen som Rikskommissarien nyss haft.
Quisling och Lie och även Hagelin kände nästan skuldmedvetet i sina
uniformsfickor och de fingo alla tre napp i form av samma tidning.

Gestapogeneralen säg ut som två kolliderande åskmoln, men han be-
härskade sig och framtvingade ett leende.

- Man har tillåtit sig att skämta rired oss. .fag är övertygad om att
jag snarast skall beivra det. Herr ministerpresident, mitt herrskap, Heil
Hitler! I Í 

l

Och även general Readiez gick ut till sin bil och susade i väg. De som
sett Terbovens och hans bilar på väg ut till Skaugum den kvällen trodde
minst det var fråga om Norgemästerskapet i bitkörning. General Readiez
kände inte efter i sin ficka förrän han satt i bilen, där ingen såg honom,
Även han hittade ett exemplar av tidningen.

De tre hade ett mycket lyckat nachspiel efter festen.

Det var alltså ännu en liten provbit av min lilla verksamhet i Norge
som ingen ville stå för när sal<en kom till kritan.

Men ju närmare jul 1942 vi kom - desto mer började marken
bränna. Någon liten tjänsteman på Sveriges honsulat i Oslo hade lyckats
lura av mig mitt pass under bedräglig uppgift att jag skulle få ett nytt.
Mitt foto hade nämligen lossnat och det kunde inte godkännas vid
passkontroll. Jag besökte därför Sveriges konsulat i Oslo och mottogs
mycket vänligt den första gången av en äldre tjänsteman, som tydligen

þade reda på att svenska generalkonsulat den gången var till även för
svenskar i utlandet - inte bara för tyskar. Men andra gången så J<om

någon slags tjänsteman, som fick mitt pass med det lösa fotot. llan sa :

Ett ögonblick. Och försvann med passet. För att komma tillbaka om en

stund och meddela att jag inte skulle få nytt pass och att jag inte kunde
få det gamla. Poesiskrivaren Christian Günther kan ju ta avstånd ifrån en

sådan sak om han vill - Italicn är ju långt borta och Danmark tackade
ju nej till den - i varjc fall i Tyskland den gången - högt uppskattade

svenske utrikesministern, Darder var Dardel, och det måste man ju
förstå att om man i stället för "pillede rejer" blir bjuden på gammal

strömming, så är det ju skillnad. Men som sagt - det är ju möjligt
att den lille tjänstemannen i Oslo inte handlade på order, trots att
hans "tyska" bekantskapskrets var ganska betydande, vilket jag fick

berättat på Gestapo efteråt.

Det var bara ett par dagar kvar till Jul. Jag bodde på ett litet hospits

i samma kvarter som Grand Hotel och snett emot Stortinget' På Karl

Johann alltså. Jag hade fått fram mina väskor och packat ner mina

grejor och skulle fara till diktaren Björgren, som jag nyss talade om.

Han hade en gård mitt ute på landet och jag ville gärna koppla av

eft tag från Oslo, och det ibland lite spännande och påfrestande arbetet

där med att ena sekunden sitta med de vcrkliga nazisterna och nästa

sekund sända iväg lite "IJnderrättelse-saker" med hemliga kurirer över

gränserna. Jag stod just och packade in julspriten som "Polet" vänligen

gett mig, punsch och det ena med det andra, då det knackade på min

dörr.

- Kom in, sa jag.

Jag hörde dörren gå upp.

Jag vände mig inte om, för jag tr:oclde givet att det var någon eller

några vänner som kommo upp för att önska God Jul eller något i den

stilen.

Herr Bode.

- Sitt, sa jag på tyska. Jag shall servera en liten juldrink strax.

- Herr Bode, . .leider. . . vänd Er om.

Jag tyckte inte om tonen i stämman så jag vände mig om och stir-
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rade in i tre maskinþistolmynningar bakom uilka tre allaarliga unif ormer
ui.sade si.g.

Jag kände officern som var med.

- Skämta inte nu för fan, pojkar, sa jag. Jag har bråttom. Vill ni
ha Schwedenpunsch eller konjak.

Jag var övertygad - nästan - om att det var skämt.

- Ta upp händerna, herr Bode... leider.,. det är allvar... Vi har
order om att häkta er!

Det lät sig inte missförstås.

Jag höjde händerna!

- Det var som fan . . . Vad har jag gjort då . . .

- Vi vet inte, herr Bode. . . Det är givet ett misstag. . . men vi kan
inget göra. . . Ni vet ju att order är older, och jag är mycket tacksam
om Ni vill komma med utan att det väcker för stort uppseende. . .

- Jo. .. ja... det är klart,.. Jag kommet att klaga hos Hitler och

Göring. . .

- Herr Bode. . , det förstår jag också. , . men jag lyder bara order.
Kan vi gå?

Hotellbetjäningen skymtade, och Gestapomännen gingo in och
stängde dörren.

Jag packade ner en del kläder. Dom rotade lite i mina grejor, men
fann inget - givetvis! Trodde man att man hacle med idioter att göra?

Man tog min koffert, mina revolvrar, min inbyggda radio.
Man tog min julsprit !

Och man förseglade dörren till mitt rum för att kunna återkomma
och göra grundlig undersökning.

Vi tågade ner den i väntande bilen, som höll vid Stortinget - unge-
ftu där jag några månader tidigare hade blivit hälsad i Gösta Bkmans
uniform och varit väntad av Terboven.

Nu väntade inga vänliga samtal längre!
Nu väntade herr Himmlers Gestapo aft fã. reda på varför jag var i

Norge.

Nu väntade först och främst en cell på Gestapos högkvarter Viktoria-
terasse 7 i Oslo och sedan väntade en ensamcell och bojor på Grini
koncentrationsläger.

Günther Falk visade sig ett ögonblick när jag fördes in på Viktoria_
terasse :

- Spelet är slut, Johnny, för Dig! Gör det bästa möjliga. Blåneka.
Har du hemliga depåer eller gömda paPPer så säg till mig.

Och så gick min vän Falk, och det första förhöret började.
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L9

GRINI KONCENTRATIONSLÄGER - NÄSTAN AVSLöJAD -
ETT PROVINVASIONS-öDE - GöSTA EKMAN - ERNST ROLF

-OSCAR WINGE - KARL GERHARD - UTLÄMNAD AV
GESTAPO- FöRD TILL \4ESTAPO.

- Bode, spelet är slut. Komedin är kommen till sista akten. Hur tror
ni den kommer att sluta?

Gestapochefen såg triumferande på mig. Han var mycket teater-
och musikintresserad. Vi hade druckit många bägare ihop under
de gångna månaderna. Han visste det! Jag visste det! Vårt samtal var
som på ett party. Förbindligt ! :ilskvärt! Men med en skog av bajonetter
bakom varje ord.

- Komedier slutar alltid lyckligt, om regissörerna vill det, svarade
jug.

- Jag beundrar er fattning.

- Tack.
Han började bläddra i tjugo kilo papper som ordentligt buntats in och

låg på hans bord.

- Ni känner Erik Karlmark, polisläkaren i Sverige, eller hur?

- Ja.

- Hur länge?

- Minst femton år.

- Hm... vcrkligen. .. Ni började samarbetet tidigt?

- Förlåt. . . samarbetet. . .

- Samarbetet, ja. Ni vet naturligtvis inte att Karlmark en längre
tid varit i polistjänst?

- Jo, då.

- Verkligen. Älskvärt att erkänna en sådan detalj, herr Bode,

_- För all del.

-- Känner ni Torsten Söderström?

- Till namnet.

- Verkligen.
-- Han är polisman.

- Han râkar vara det, ja. I Svcnsl<a siikcrhetspolisen.

-- Ni känncr honom?

-- Bode, Bocle, revy i det sista. Torsten Söclerström är enligt vår

mening den mest dugande mannen i Sveriges säkerhetspolis. Om allra

högsta ledningen hade lite mer vett än dom har, så satt han som chef.

IHan àr hyperfarlig - genonl sitt begrepp om den strikta neutraliteten.

Han spårar med samma nit på varje främmande makt som spionerar i
Sverige.

- Intressant.

- Jug förstår det. Och ni känner väl möjligtvis inte underståthållare

Hallgren?

- Till namnet.

- Mycket intressant. Ni kanske vet att han är högste chef för säker-

hetspolisen i Sverige.

- N"j, men det är möjligt.

- Bocle, Bode, vad ni är välinformerad. Känner ni rent av till
något som heter Secret Service?

- Ja. Jag har sett någon film om det,

- Velkligen. Det var väl en hemlig instruktionsfilm om deras ut-
bildning i så fall. Känner ni också en snygg gosse som gått omkring i
Oslo och kallat sig Kleiber?

Nu brändes det. I{leiber! Vi stod nära illegalt!

- JoS känner en Kleiber. Han brukadc gå på Elefanten. Ifan hade

kort till Löewenbreu utställt av Rikskommissariatet tror jag.

- Bode! Påminn oss inte om underordnade tjänstemäns idioti. Vi
vet att han hade kort - och i sitt falska namn. Vad vet ni om honom?

- Han kände Turid.

- Den blonda, lilla?

- Ja.

- Hon var snygg. Mycket snygg.
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- Mycket sn)'gg.

- Jäkla snygg stjärt, eller hur?

- Mycket. Och snygga bröst.

- Ja... mycket snygga... hmmmm. .. varvar vinu,.' Jo, vad vet

ni om Kleiber. . . Mer än att han kände vår gemensamma väninna

Turid?

- En glad gosse. Äter, dricker. Har mycket pengar.

- Just det. Har mycket pengar. Har haft, alltså.

Jag hajade tili inombords igen. Om Kleiber var fast och tuingades

tala, dä kunde jag se framåt mot den långa sömnen, Ni vet den där i
en slarvigt uppgrävd grop med plats för flera - utan blommor ovanPå.

- Är Kleiber. . . hm. . .

Jag gjorde en talande rörelse mot halsen.

- N"j... inte ännu... men snart, Bode, mycket snart... Jag vill
så gärna se två gamla vänner som ni och Kleiber, fast inte bara på

Elefanten utan även här hos oss.

Vad hade Kleiber sagt?

Hur lå.ngt hade man tuingat honom?

- För in Kleiber, sa Gestapochefen till den efterskickade adjutanten.

Jag glömmer aldrig synen.

En blodig nlassa, totalt oformlig, ansiktet t)ar en enda köttklumþ!
Ena armen hängde slaþþt ner: Han löstes itt au tuå gestaþogangster!

I{leiber ! Hansl

.lag uet inte ditt riktiga na.mn. Det uþþgaus aara både Burgmann

och Thälman och Schmidt! Du hette säkert inget au dessa namn. Du
uar strålande tapþer, sönderslagen, nästan styckad, bränd och torterad

þå ftera omänskliga sätt! lag hoþþas att dina uþþdragsgiuare läser

dessa rader, genon'r att någon öuersätter dem och sänder iuäg dem! De

aet nog annars bara att du "rapþorterats saknad efter sþecialorder".

I{anske sitter det en kuinna i ett hörn au zttirlden och aäntar þå dig!
Du kommer inte! Och den höga þosthuma medaljen är ì.ngen tröst -
men den är ett besked! Hon behöuer inte uäntø längre! Och hon minns

hjälteminnet!

- Kleiber. Ni känner Bode, frågade Gestapochefen.

Kleiber nickade och kisade med de igenmurade ögonen.

- Ni ordnade ju hans rapporter över gränserna eller hur, Kleiber?
Kleiber skakade på huvudet vilket renderade honom en spark i un_

derlivet så han domnade av ett slag.

Hade jag haft pistolen på mig hade jag skjutit de tre Gestapogang-
sterna i underlivet, men jag hade ingen. Det var synd, för jag hade
kunnat förkorta Kleibers lidande också.

- Kleiber ser dålig ut, sa Gestapochefen.

- Egendòmlig manicure och skönhetsvård ni har här, svarade jag
och övermänniskan blängde till.

Man fick liv i Kleiber med en tuss någonting.

- Bode, fick ni inte pengar av Kleiber?
Det brändes igen.

- N"j'

- Hur kan det då komma sig att Kleiber fick märkta tusensedlar
en gång och att ni växlat en av dem?

Aj som tusan. Liusfara. Suar þå en sekund utan att blinka.

lag mindei de tretti tusen jag fått au Kleiber en gång.

- Kleiber förlorade den på kortspel till mig.

- Hm ... juju... givet lögn... jag kan inre bevisa lögnen. Ni kan
inte bevisa sanningen. Men de brev ni skrev hem på er maskin och som
aldrig kom fram. Se här, Bode! Edra egna brev. Och kontrollskrivningen
på er skrivmaskin finns bredvid. Ni har fel på A och T i er maskin.
Samma fel går igen, om ni ser noga efter.

- J"g har inte skrivit dem.

- Hm. . . Bode. . . Ser ni Rikskansler Hitler tycker mycket om
begåvade kompositörer . . . särskilt om dom skriver bra marscher . . .

men han tycker inte om när musikgossarna börjar skriva små uppgifter
om trupprörelser, numerarer, var slagskepp finns och så vidare. Och
han är så gränslöst intresserad av var gossarna kan ha fått upplysning-
arna,

- Någon måste ha begagnat min skrivmaskin när jág var ute från
mitt hotellrum.

- Ni har aldrig tänkt på att ge ut en bearbetning av H. C. Ander-
sens sagor, Bode. Det borde ni ligga bra till för, Men nu är det alluar,
Bode. Leken är slut. Bekänn, Bode eller Kleiber!
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Tystnad.

- Ta fingrarna på Kleiber.
ordern utfördes. Det var för ruskigt. Man satte hans hand i en ställ-

ning på bordet. Ena Gestapogangstern höll Kleiber. Den andra körde

tändstickor under fingernaglarna på hans fastsatta hand - och tànde på.

- Nå Kleiber!
Tänstickorna brunno. De kommo närmare. Skulle jag bekänna?

Jag såg þå. Kteibers små sþringor till ögon'-- det som kunde se!

Ingen bekännelse! signalerade han. Tänk þå de andra som åker fast

isåfalt. , I I I ì

Det började osa suett kött.
I{leiber gau uþp ett gurglande och sjönk gudikeloa ausui'mmad ihoþ!

T ändstick orna släc kt e s !

- För ut suinet. Han skjuts i rnorn.

Kleiber fördes ut.

- Bode, jag kan inte hjälpa er längre - ni åker till Grini i natt'

Tänk på saken. Tänk på edra fingrar. Man spelar så dåligt efter vår

Iilla Gestapomanicure.

Förhöret första natten var slut. Och iag lördes tiII det ökända Gri.ni.

Ensamcell och bojor. Dödsgången kallades det jag kom i av någon

anledning.
Förhör varje natt.

Efter tre veckor eller något dylikt slängdes jag in i en cell med två

andra fångar i. Två unga motståndsmän.

Ingen litade på någon. Alla misstänl<te varandra till att börja med.

l\{an var lite rädd för mig, enär jag lyckades komma över penna och

notpapper och mellan noterna då och då gjorde anteckningar för att

komma ihåg allt från Grini. Hade jag velat att Gestapo skulle ta mina

anteckningar efteråt hade jag inte behövt hålla på med det.

Men jag kom ihåg så mycket att jag 
- efter hemkomsten -- från

Mestapos (Medicinalstyrelsens koncentrationsläger-dårhus S:a Sigfrid i
Växjö lyckades smuggla ut till min brevcentral en artikel med titeln

"Jul på Grini" odn den publicerades au tidskrif tert Folket i BiId, varför

jag återger den här direkt efter tidningen:

(En Bodeartikel ur Folket i Bii¿i.)

JUI,NATT PÅ GRINI.

Det var Julafton 1942 i det berömda eller rättare sagt ökända Grini-
fängelset i Oslo. Det var "på den gamla, goda tiden" då fångar, som

satt i isoleringsceller, kunde stå i förbindelse med varandra och även

i någon mån med yttervärlden hur underligt det nu kan låta. Julafton
1942 skall sent, nej aldrig, glömmas av dem, som fick uppleva den i
isoleringscellerna på Grini.

I den förtvivlade situation alla befann sig framträdde kärleken till
landet starkare än någonsin. Här var den äkta och oförfalskad, buren
av män, som visste att livet kunde vara slut vilken timme som helst.
När som helst kunde dörren slås upp och marschen till exekutionspa-
trullens hotfullt blänkancle mynningar börja. Alla var besjälade av
samma tanke - bankchefen, arbetaren, ingenjören, tjänstemannen -alla visste, att parollen var : Enighet till Dovre faller.

Förbindelsen mellan fångar, vars celler låg vid samma korridor, uppe-
hölls genom det ut mot gången anbringade ventilationshålet några cen-
timeter ovanför golvet. Mellan olika våningar gick också budskap me-
delst brev, som hissades ner med sytråd, men också genom samtal i
fönstren. Det sista var mycket riskabelt med tanke på vakterna utanför.

Det var lite svårt ibland att uppfånga orden från korridorens ena sida
till den andra. Det ordnades på så sätt, att en av mittcellernas inuevå-
nare blev ordförande och speaker på en gång. Dels gav han alltså ordet
i tur och ordning, och dels upprepade han till andra sidan gången och
vice versa.

Klockan är 18.00 Julafton 1942, och julfirandet skall börja. Ord-
föranden hälsar alla välkomna. Han hoppas " aIt alla infunnit sig och
ingen saknas." Det är en bisarr humor,

Det ligger något fullständigt overkligt över det hela. På båda sidor
av en 50 meter lång gång befinner sig människor i 25 celler, människor,
som aldrig sett varandra. De har talat med varandra i månader, men
de flesta vet inte hur kamraterna ser ut,

Och nu är det jul. Det är konstigr å något sätt. Här låg allesam.
mans nedkrupna på golvet intill ventilerna för att ej gå miste om ett enda
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ord. Förut på dagen hade alla de fångar, som bodde ute i barackerna,

varit uppställda ute på gården. I och för sig var detta ingen nyhet, men

i dag hade lägerkommendanten talat till dem och hans ord, översatta

av en av fångarna, nådde upp till de isoleringsceller, som ligger åt

gårdssidan.

Lägerkommendanten sade att han gick med på att det firades "en

riktig norsk jul".
"Julen", sade han vidare, "är en nationell manifestation, och därför

skall folksångerna sjungas. D. v. s. inte "Ja vi elsker" men alla andra

visor om troll och dylikt. Var och en, som ej fått paket hemifrân, får

ett paket med extra förplägnad, bröd, smör och korv av fängelset."

Lägerkommendanten hoppacles, att fångarna skulle uppskatta all

clenna vänlighet från hans sida. Detta upprepade han tre gånger i sitt

tal. Inga psalmer skulle få sjungas, ingenting ur bibeln eller annat av

religiös art läsas.

"Kvällen skall vara nationellt norsk !"
Hur länge fångarna ficl< vara uppe skulle lägerkommendanten be-

stämma när han fått se hur all hans vänlighet upptagits. Så önskade

han en God Jul och upprepade, att han väntade sig, att vi skulle upp-

skatta hans stora vänlighet,
Ì-ångarna i isoleringscellerna hunde inte lika litet som de 1.500 på

gården låta bli att le vemodigt när det talades om "typisk norsk jul"
mecl hot om bestraffning i händelse psalmer sjöngs eller Bibeln lästes'

Det är möjligt att många inte var så religiösa, men jul och religion ha

ju Skandinaviens folk sedan barndomen betraktat som oskiljaktiga fak-

torer. Detta måtte emellertid "de germanska bröderna", som kommit

för att "hjälpa" Norge, icke ha förstått, trots deras "O Tannenbaum"

och "stille Nacht, heilige Nacht". Bevakningen på Grini utgjordes ju

också mest av S. S.-män, som trodde på Valhall.
Nå, så höll vi vår egen julfest, vi i cellerna längs korridoren. Ord-

föranden gav ordet till "pastorn". Harr var inte präst, men han läste

"Fader Vår" på ett stilla och försynt sätt. Aldrig har bönens ord gripit

som denna gång. Efter den inledancle bönen sjöngs en psalm, och så

kom pastorn med sin julpredikan.

Hela tiden måste minst två man varu pâ vakt i händelse några av

vaktmanskapet skulle komma på inspektionsrond, men bevakningen

var inte så stor under helgerna. De flesta var nere i sina baracker där

clet dracks och skålades. Men lyssnarposterna våra var ändå på vakt.

Rätt som det var kunde man vänta nyckelrassel och stöveltramp.

Predikan var slut. Ekot av de sista orden rullade ut i gången och dog.

Så kom en annan röst, en myndig, lugn och behärskad stämma. Den

talade om alla cle kära därhemma, som ingenting visste' (All slags

korrespondens var nämligen förbjuden, och besök tilläts endast i ett fall

på hundra.) Tankarna gick hem till de kära. Vad kunde de fira för jul?

De visste inte om de hade sina fängslade anhöriga i Norge eller bort-

transporterade som slaktboskap till Tyskland. De visste inte om vi

överhuvudtaget var i livet. Deras tankar gå dock säkert till oss i kväll,

var vi än må befinna oss. GestaPos makt är stor, sade rösten, det har

tusenden lätt erfara, men över tanken rår ingen.

Efter talet om dem därhemma följde en punkt i programmet där

alla högt kunde säga var sin hälsning till kamraterna längs gången, och

sällsamt lät det.

- Om det är nödvändigt, så låt oss med glädje ge våra liv för Nor-

ges sak!

- Julefrid även över våra fiender. Låt deras hjärtan öppna sig så,

att de ser sina egna fel !

- Ge oss kraft att gå igenom dessa hemska dagar fyllda av väntan

och ångest för det som skall komma, Låt oss stolta möta vad som än må

komma.

- Kamrater, misströsta aldrig en sekund på segern. Tyskarnas och

N. S.-folkets räkenskapsdag kommer.

Någon tog upp "Ja vi elsker" . . . och sagolikt, fantastiskt, klingade

nationalsången genom gången. . .

Ordföranden annonserade 20 minuters paus för att utbyta julhäls-

ningar och kanske få nyheter, riktiga nyheter från England. Det hade

utlovats en extra fin nyhetsservice under julen.

Pausen utnyttjades även till att utbyta julhälsningar med Grinis

engelska f.ängar, sex flygare och en ingenjör. De var på gott humör' De

fick mer mat än de norska fångarna.

Nästa år har vi vunnit kriget, sade de. Nästa jul är vi i London.
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Nu kom åter ordförandens röst, och det var den bästa julpresent vi

kunde önska oss, som nu utdelades till de andlöst väntande mäDnen. Ny-

hetsförmedlingen hade skött sig alldeles utmärkt'

Tyskarna går ett stort nederlag till mötes vid Stalingrad, meddelade

London, som dessutom utlovade, att tyskarna skulle vara utkastade ur

Afrika till sommaren' Detta höjde stämningen'

Visserligen hade det förut i rapporterna talats om stalingrad, men

att det skulle gå så fort och så bra, hade man inte anat'

Nyheterna åtföljdes av julhälsningar från baracherna och fångarna

under och över oss, och därefter kom en hompletterande nyhet Förvå-

ningen var stor. En svensk på Grinis politiska fängelse. Engelslnännen

underrättades, och de blev genast intresserade och ansåg, att det måste

vara en svenskamerikan. *

Det meddelades vidare, att stämningen på en del håll var orolig med

anledning av den nya fången. Det fanns många norrmän i gränstrak-

terna, som talade svenska flytande. Det kunde vara en s' k' "tystare" d'v's'

en N, S.-spion, som utåt gällde som jössing och god patriot, men som

låtit spärra in sig för att se om han kunde avlocka medfångarna några

hemligheter . . .

Engelsmännen bad ordföranden att tredje våningen skulle inhämta

ordentliga upplysningar om svensken. Det visade sig senare, att han

var helt all right. Han hämtades ideligen till pressande förhör nattetid

och fördes enligt de uppgifter, som stodo att 1ä, sedermera direkt till

Fornebo och så med flyg till Tyskland. IJtom Grini har man försökt

forska vidare men endast fått fram att mannen torde stått i amerikansk

tjänst. Men svensk var han - i varje fall passet'

Julunderhållningen hade nu varat ett par timmar, och vi vågade

ej hålla på längre utan sade god natt.

Fångarnas orkester kom och spelade några gamla kända melodier i

gången. så blev det tyst. Julafton sänkte sig över Grini. . . ljusen släck-

tes.. . Ett par hundra isoleringsfångar och cirka 1.500 baracklägers-

fångar gick till vila.. .

* Svensken var jag. Detta lades till enär denna artikel, som publicerades i FIB,

givet kom till Gestapo genom legationen och jag ville förvilla dem om författaren.

16,1

Genom tystnaden klingade på renaste engelska: "Carry me back to

old Virginy". Det var engelsmännen, som fortfarande firade jul.
Och minuterna och timmarna gå sedan tysta fram emot tvåtiden.

Dä fï'"r en av fångarna ett hysteriskt anfall. Man hör honorir förtvivlat

sparka och slå på fönster och dörrar, och hans hjärtskärande skrik höres

över hela fångelset:

"Hjälp mig... hjälp mig... hjälp..."
Det är sjuttonhundra man, som vill hjälpa, men ingen kan hjälpa

honom. Bevakningen struntar blankt i honom.

Under hans förtvivlade skrik nalkas juldagen, den heliga dagen.

"Hjälp mig . . . hjälp !" Till sist är han så hes att man bara ibland kan

urskilja några ord, och så slutar julafton på Grini.

De flesta har väl inte vetat om att jag har suttit på Grini en gång.

Jag lyckades en gång få det omnämnt i en tidning - med petitstil
långt inne i tidningen. Genast vaknade några av mina fiender till och

spred ut ryktet att lohnny Bode satt uisst þå. Grini. men det aar för att
sþionera på de intagna andra fångarna där.

Detta är ju strålande uttänkt au mina fiender, enär det ju är troli'gt

att man först sitter i bojor en lid i Gestaþos koncentrationsläger och

sedan, efter att ha suttit ytterligare en tid i. ceII öuerlöres au Gestaþo

och öuerlämnas till suenska statsþolisen i. Charlottenberg och därefter

UTAN DOM, UTAN RANNSAKNING hålles i tre år au Mestaþo þå
d år hu s -k on c e nt r atio n sI ä g e r !

Den 517 1946 skickade "Det politiske fangeregister, Oslo Politikam-
mer", till dåvarande ordförande i mitt företag meddelandet:

"Jag beklager at det har tatt så lang tíd før jag har kunnet svare på

Deres brev, for det første p. g. a. sykdorn og dernest er det temmelig
omfattende undersøkelser som må foretas før jeg kan besvare alle Deres

spørsmå1.

1. Johnny Bode ankom til Oslo 2213 1942.

2. Undersøkes videre.
3. Umuligt å besvare; protokollene er brennt av tyskarna.

4. Undersøkes videre.

i
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5. Umuligt å få brakt på det rene.

6. Undersøkes videre.

7. Bode har selv oplyst det norske fi'emmedkontor ved ankomsten

at han har søkt opptagelse i Waffen S. S. men at den ennu ikke

var innvilget. Vidare oplyste han at han skulde arbeide for av-

delningen i Oslo og Holmestrand og at han skulde virke for Na-

sjonal Samlings propagandaavdelning. Bode satt på' Grini fra
22112 1942 tit 3011 1943. HvoÀan han blev behandlet og hvor-

for han blev arrestert kan ikke bringes på det rene, heller ikke

om han blev transportert ut av landet'
Oslo Politikammer

(Oläslig namnteckning)

Det är två saker i Oslo politikammer som man bör lägga märke till,
nämligen att jag var tvungen att vända mig till "Norska fremmedkon-

toret" ett tag för att få förlängt uppehållstillstånd - är det någon som

på fullt allvavr tror att det behövs och att jag behövt lämna några upp-

lysningar om jag hade stått väl till hos Quislingarna och tyskarna?

Nej ! Absolut inte. För det andra, så lägg märke till att tyskarna så mörk-

lade allting, att man inte ens på norskt håll visste om "Bode blev tran-

sportert ut av landet eller ikke".

Men när jag satt på Grini så kom några minnen för mig. Jag satt där

som en kedjefånge och drömde i min mörka cell om natten med den

gnistrande norska vinterstjärnhimlen utanför, där ett par av dem jag

tänkte på fanns. Jag tänkte på min mamma' Men de tankarna äro ju

privata. Och jag tänkte på andra. Och när jag hom hem till Sverige och

Mestapo verkligen beviljade mig att 1ä använda min egen skrivmaskin,

så skrev jag ner dessa tankar från Grininätterna !

DEN GAMLE I TORNET - GöSTA ]ìKMAN.

Varför kallades han "Den gamle i tornet" ? Jo, därför att på hans

teater fanns ett rum en trappa upp) som han förvandlat till ett privat-

kontor, möblerat efter hans egen personliga stil. Där vimlade det bland

annat av vita elefantcr i alla storlekar. Och upp till kontoret ledde en

trappa som till ett torn och så, hur det var, så började Hasse och jag

tala om honom som "Den gamle i tornet" och så blev det så.

Den gamle i tornet var landcts största skådespelaregeni, som tjusade

och grep sin publik vad han än spelade för roller från uppsluppcn

operettJ vars melodier han visslade fram, när han var för hes för att

sjunga ibland, till fars, komedi och stor tragedi.

Jag var som barn i huset. Långt in på nätterna tills morgonen inbröt

höll jag Den gamle i tornet sälìskap.

Det var bland annat under tiden då Per Gynt skulle upp. Det hade

varit en syn om man haft en ljudfilmsupptagning i all hemlighet ute

i köket.
Där stod Den gamle store och fräste kotletter i högsta hugg, Hasse

satt med textexemplaret, jag med noterna och Dcn gamles hjälpreda

Calle Jansson var ljudeffekt och bastrumma.

- Per Gynt, sjunger vinden, deklamerade den gamle.

- 
Kvidevidevidevidevitt, trallalalala, nynnade jag lekande orkcstern.

- Ouiii. . .ouiiiii. . . bom, bom, kom det från hjälpredan Calle,

som samtidigt var vind och bastrumma.

- Se molnen seglar där uppe som vita måsar, så vill jag segla ut över

världen stor och stark.

- Det är fel, pappa, det finns inte här.

- O, det är väl möjligt, vet du, jahadå, men det är vackert, det

är väldigt vackert, det tar vi om. Får jag lite vind och orkester, får vi
höra hur det låter.

- Se molnen seglar där uppe som vita måsar.

- Kvidevidevitt, . . trallalala. . . fidelidelej . . .

- Ouiiii. . . ouiiiiii. .. bom. . . bom.

- Guuud, vad snyggt. . . är det inte snyggt. . . Johodå. . . tänk orn
man skulle skriva om hela pjäsen. . . piffa opp den så att säja. . . men
den är bra som den är förstås. Nu fortsätter vi barn. Så vili jag segla

ut över världen kvidevidevitt.

-Ouiii...bom.
- Stor och stark. . , jäkla fläskkotletter, dom vill bränna vid. . . så

ja. . . nu struntar vi i Per Gynt ett slag. . . skall jag sjunga för er nått
väldigt snyggt:

i
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Hon mötte honom i stadens park,

Ja i stadens park, ja i stadens park,
Och hon var söt och han var stark.
ja, han va så väldigt sta-a-rk.
De älska varann de tvenne,
allt fick han av henne få-å!
Men sen när de blivit trenne
fick ensam hon där gä-ãL-â-ä!

Är det inte en stilig, känslig sak av min begåvade son, lätt omgjord
av mig, Johnny teckna ner melodin . . . Herre Guuud . . . Beethoven och

Grieg och alla dom där gamla' käringarna vad dom heter, Peterson-

Berger och allt möjligt, dom skulle bleknat om dom Êätt tag i en sån

melodi.
Det var underbara dagar att få följa en av de största skådespelare,

som någonsin funnits i världen, arbeta med saker som Gynt,
Fedja, kanske en diktare och många andra av de oförglömliga pjäser-
na, för att inte glömma Hamlet.

Och jag såg, hörde och lärde. Inte för att bli skådespelare, men för
att lära mig teaterns själ och teknik för att kunna skriva musikpjäser.
Och nog var detta en skola betydligt bättre än fem elevskolor. Så skulle
Den gamle plötsligen uppträda på en välgörenhetssoiré och hade ingen-
ting att sjunga, för Sigge Wulffs melodier tyckte han, att han sjungit för
mycket redan.

Så blev det gjort några melodier. Hasse skrev texterna och jag skrev
musiken. Men Den gamle var med och ändrade lite här och där som
han tyckte, så strängt taget var han nog medarbetare. Särskilt tyckte
han om slutet på en visa, den kunde han nynna ofta, ofta och när hans
egen grammofoninspelning kom så spelade han den jämt. Den löd så

här, alltså i slutet:

Jag har förlorat mina pengar . . .

och mina smycken har jag sålt. . .

Allting kan jag mista, det gör ej ett smack,

blott jag får behålla min frack !

I)agen innan grammofoninspelningen gick Den gamle igcnom sakerna

med mig, och då fann han att hombinationen till "En herre i frack"
var alldeles för tam. Den hette "Yackra Madonna från Venedig"!

- Den måste piffas upp, sa Den gamle, den blir långtråkig annars,

om hela det där förspelet skall spelas. Det är snyggt, visst tusan är det

snyggt, men något saknas. .. Guuud... nu har jag det.. . vi måste ha
henne med. . . förstår du i början. . ,

- Vem, frågade jag.

- Guuud, vad du är dum, en dum blåögd ko är du. . . Madonnan
skall med förstås. . . den ljuva madonnan från Venedig. Vi tar Karin
Ekelund.

Och så skrev Den gamle på rak arm en dialog att talas under förspelet

och clen gick ut pâ att han satt i månsl<enet i Venedig i en gondol och

svärmade. När hon frågade vacl han tänkte på, så svarade han att han
tänkte på sin plånbok som låg kvar hemma på hotellet, varpå hon lite
stucken skulle säga att hon trodde att det var på henne han tänkte,
men då svarade han att det var just för hennes skull.

Allt det där låter konstigt när man beskriver det, men faktum var
att när Den gamle ihop med Karin Ekelund dagen därpå gjorde det

på skivan, så kan det ifrågasättas om den sidan hade blivit något särskilt

utan det.

Sådan var han, Den gamle. Alltid fascinerande, alltid utstrålancle en

hemlig magisk glans, som smittade av sig på hans omgivning, så att den

gjorde sitt bästa och i hans närhet överträffade sig själv.

Två timmar innan Den gamle skulle sjunga på soirén så blev jag

tillkallad.

- Jug måste läsa en egen dikt också, sa Den gamle, jag har skrivit
en nu. Du får ha musiken klar i mellanakten, så jag får repetera.

Det var bara att skriva musik ögonblickligen det och två timmar
senare stod Den gamle med mig som ackompagnatör på Operakörens
fest på Fenix Kronprinsen och rev ner fullständiga applådåskor efter
sin dikt, vars första vers löd så här:
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Jag var ung, jag var dum!
O, så dum.

Och jag trodde att allt var så enkelt.
Men nu vet jag varför mänskor ibland är ledsna.

Och Nyårsdagen 1950 står jag framför Göstas grav på Norra kyrko-

gården.

Det ser lite tomt ut,
En krans från Gösta Ekmans Minnesfond ligger där samt en bukett

översnöade rosor,

Och jag tänder ljuset jag haft med mig. Det flammar upp så vackert
mot den gröna bronsskulpturen som pryder graven.

Jag lar av mig hatten och viskar tyst:

Jag var ung, jag var dum,
o, så dum.,.

(Det där med att jag skulle knyckt silvret, det var lögn, det vet
Gösta själv. .. det var tillåtelse.. *och jag trodde att allt var så enkelt).

(Pom, pom, sa den glade hästen. . . några månader på Beckomber-
ga . . . men inte tio års helvete).

Men, nu vet jag varför mänskor ibland är ledsna.

God natt, dyre prins. . .

jag tror att Du har fått ro. . .

Och jag minns

REVYI(UNGEN - IìRNST ROLF

På en av huvudstadens gator låg den nyöppnade dansrestauranten,
dit "hela stan" måste gå, och naturligtvis gick jag dit. Och ibland gick
jug lrpp och sjöng refrängerna med orkestern.

Och'så begav det sig inte bättre än att restauranten helt plö*ligt
saknade en conferencier till månadsskiftet.

Direktören kom ihåg den unge mannen som hade sjungit ibland och

frågade om jag inte ville provsjunga för conferenciersplatsen. och så

bestämcles det att provet skulle äga rum samma kväll jag blev tillfrågad,

för då skulle Revykungen i landet komma dit.
Revykungen var något väldigt. En stor reslig figur, blixtrande vita

tänder, ett enastående rytmsinne och hittills okänd förmåga att sjunga

tydlig text plus ett kraftfullt, charrnigt ansikte hade fört fram Revy-

kungen till den ledande mannen inom sin bransch i ett par länder'

När jag första gången fick träffa honom hade han stått på toppen så

clär cirka 13 år, men hade alltjämt samma popularitet och kolossalt på-

kostade revyer.
Revykungen hade egen matematik beträffande sina revyer. I hans

första egna revy gick dagsutgifterna på 2'800:00 kronor, medan inkomst-

möjligheterna med till sista plats utsåld salong kunde inbringa 2.400:00

Emellertid kanske det inte var så rasande galet, som det låter, för Revy-

kungen hade också eget musikförlag, som tryckte melodierna från re-

vyn, och dessa gingo ut i våldsamma upplagor på noter liksom även

på grammofon, och detta gav ju Revykungen inkomster och måste räk-

nas in i inkomsterna på revyn. Naturligtvis gick det inte ihop ändå, men

Revykungen visade en oanad förmåga att ailtid kunna skaffa fram

pengar till nya revyer hur åt helsingland den sista än hade gått.

Jag var inte nervös. Jag har aldrig bestått mig med det påhänget'

Jag hade beslutat mig för att sjunga både egen musik och text, för att

försöka göra bättre intryck.
Så kom då Revykungen "med stab", i vilken ingick kuplettförfattare,

komponister, artister, kapellmästare, sekreterare, kamrer, ackompagna-

tör samt ett stycke liten söt fru från grannlandet i väster. IJtan denna

uppvaktning kunde Revykungen knappast tänka sig att gå ut någon-

stans. Och så kom han alltid en à två timmar för sent. Detta gällde

även när han skulle ha audiens för sin konung, varför det inte blev nå-

gon audiens hos denne, men Hans Majestät infann sig i alla fall för-

låtande på revyn, och det var ju också huvudsaken.

Klockan hade hunnit bli framåt tre innan Revykungen och staben

hade ätit. Även jag var inbjuden till bordet. Då och då så tittade Revy-

hungen på mig, som då var väl ungdomlig'
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- Fan vad han ser ung ut, sade den store första gången han tittade
på mig.

- IJndras om det inte är en flicka, sa han andra gången han tittade.

- Det måste väl i alla fall vara en fikus (Homosexuell), sa han
tredje gången.

- Fräck tusan, han rodnar inte ens, sa han fjärde gången.

Och så tågade Revykungen ut och satte sig på restaurantens andra
våning med följet plus några fler som restaurantdirektören inbjudit, me-
dan jag och restaurantens pianist gingo ned på den lilla scenen som
egentligen var orkesterpodium.

- Jug skall be att få presentera en melodi med text och musik aV

mig själv, sade jag så malligt jag kunde inför lejonet på hyllan, och
satte uppnäsan ännu mer i vädret och sjöng någonting om "Träffa
mej var Du vill men aldrig hemma", Det var den sannaste refräng ,iag
gjort.

- Du är inte dålig, din lille fan, skrek Revykungen och applåderacle.

Detta uppmuntrade mig till ännu en visa av mig säljv. Den handlade
om Revykungens konkurrent, en herre som skrev sina texter själv och
då sjöng dem med uppträdande på scenen och i en takt som gjorde att
man den gången aldrig var riktigt säker på om nästa rad skulle kom-
ma eller ej. Visan hette "Bara inte han" och senterades livligt av Revy-
kungen den också. Så tyckte jag tiden var kommen för att visa att
jag även var jazzpianist och så klämde jag iväg med Revykungens egen
storschlager Dinali, vilken jag sjöng och spelade för fulla muggar.

Därefter var engagementet klart.

- Han är värd så där femhundra för en månad, sa Revykungen
som aldrig var snåI, vilket inte heller restaurantdirektören var och så

blev det femhundra för en månad.

Det var ingen stor framgång för mig. Man kan säga att jag accep-
teracles som en väl ungdomlig "kom-fram-och-säj" och så utfyllcle jag
pauserna, och något anrral var ju inte heller meningen.

Bn vecka efter det jag hade börjat kom Revykungen plötsligt ner-
dimpande på restauranten och hälsades av mig med en visa, som jag

gjorde i ordning på säger och skriver femton minuter och detta im-
ponerade på Revykungen.

- Kom till mig med några bra visor i morron kväll, sa han till mig.
Och jag infann mig punktligt och fick spela upp för Revykungen,

som under inspelningen hann med ett samtal med Berlin, ett med

Paris, tre samtal med anställda samt ett gräl med sin fru. Jag var
övertygad om att det inte skulle bli någon affär. Det var ju inget in-
tresse. Men där bedrog jag mig, för Revykungen kom fram till mig när
jag slutat.

- Det ar bra saker. Texten kan ju skrivas om lite, men idéerna

låter bra. Vad skall Du ha?

- Jug vet inte, sa jag, bestäm själv.

- Tju, vi skall se sex melodier à tre hundra, artonhundra, vi säjer

femtonhundru jämt. Är Du nöjd med det?

- Ja tack, sade jag snabbt. Jag hade väntat mig kanske tre à fem-
hundra.

- Skriv kvitto på baksidorna av originalen, sa Revykungen och lade
upp femtonhundra på flygeln.

Det var en själaglad pojk som gick ifrån Revykungen, det är väl
onödigt att påpeka.

- Det är en liten duktig fan, den där Bode, men fan vet om han inte
är fikus förstås, fast mina balettjäntor säjer motsatsen, men man kan
aldrig lita på fruntimmer, sa Revykungen.

Melodierna han hade köpt av mig, de kommo aldrig ut. Han var
sådan, Revykungen, han köpte och köpte och köpte och en tiondel
kanske publicerade han och knappt det.

Och Nyårsdaqen 1950 - efter det jag tänt ett ljus på Gösta Ekmans

grav - gär jag vidare en liten bit och står framför Ernst Rolfs grav.

Det är också lite tomt där. En ensam hyacint är allt som nu finns
kvar av de magnifika blomsterkorgarna.

Jag tänder mitt lilla ljus och tar av mig hatten och viskar tyst:
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.Ä. jeg huskel gansLe goclt jeg sang

ut på Bygdønäs en sommer.

Aldrig sørget jeg,

nej, violen sørget for mej.

Jeg var tyve år den gang

og jeg sang med tomme longer,

men bar min hat på snej

for violen sørget for mej !

Folk sa : "Vad er det for styr?

Vem er den svensken som fly
her på eventyr -
en røver

som tøver
med små pikerna i fleng,

en i dag, en ny i morgen!

Men det greit alltid sej

for violen sørget for mej.

Sov gott Ernst Rolf. Och sjung ibland några visor för Vår Herre.

Han behöver det säkert som världen ser ut. Rolfs värld var bättre och

vackrare. .

Och tankarna går till en levande.

DEN VÄLDIGE - OSCAR WINGE.

Jag hade blivit engagerad till landets tredje stad av teaterdirektören

Den Väldige. Han hade förstås fått namnet sitt på grund av den kolos-

sala gestalt han hade. Det föll sig också naturligt att landets södra

okrönte teaterkung var bred, tjock, stor och frodig. Det gick lik-
som ihop med alla traditioner där.

Den Väldige hade antagit mig på fotografier och grammofonskivor,

varför han blivit helt felorienterad. På fotografierna syntes ju inte att

det rörde sig om en smal, ung, liten yngling och skivorna återgåvo re-
dan den ungdomliga rösten på ett helt annat sätt än den lät i sig själv.

Den Väldige hade skrutit vådligt om mig innan jag kom. Till pressen

och bekanta hade han gjort uttalande om, att nu var den verkfige ope-

retthjälten att vànt"a med utmärkt figur, strålande utseendel och cn

briljant röst.

Så kom den stora dagen för min ankomst. Den Väldige och hans

oumbärlige adjutant hade infunnit sig på stationen.

Så rullade tåget in och Den Väldige stod och spanade åt alla håll
för att få syn på sin ståtlige operetthjälte. Men han såg ingen.

- Tror du han kommer, frågade han sin oumbärlige Degerberg.

- Or, visst kommer han, det är klart.
Så gick det en stund och plötsligen stod en ung, liten yngling och

bugade framför Den Väldige. Denne hälsade så där lite diskret och

frånvarande som han brukade. Det var väl någon skolpojk, som häl-
sade, tänkte han. Men ynglingen stod kvar och till slut måste ju Den

Väldige beskåda honom uppifrån sin höjd.

- Goddag direktörn, sade jag artigt, mitt namn är Bode.

Den Väldige nickade åt mig fortfarande rätt frånvarande.

- Goddag, sa han och så fortsatte han att se sig omkring alltmedan
han då och då tittade på adjutanten. Till slut måste han dock bekväma

sig att fråga efter operetthjälten, så han sänkte åter blicken ner mot
mig.

- Hm.. . Hm. .. Hm. . . (tå blev det en lång paus) hm. .. hm. . .

När kommer er far?

Hade jag kunnat sjunka genom stationsjorden så hade jag gjort det
och jag glömmer aldrig Den Väldiges uttryck, när jag förklarade att
jag var den efterlängtade sångaren, man kontrakterat. Den \¡äldige
ville emellertid inte erkänna sitt misslyckande, utan snabbt och trium-

ferande vände han på sina föregående åsiÏter om mig.

- Vad var det jag sa, han blir en bra buffatyp. Ni dansar väl?

- Jadà, svarade jag frankt.

- Utmärkt, då kan vi utöka rollen med dans. Nu äter vi middag.



Jag var kvar i två månader den gången hos Den Väldige. Det gick

inte att ge mig någon roll, jag var för ung och rösten, endast grammo-

fontränad, räckte knappt femton meter, vilket gjorde att i den väldiga

teaterlokalen, som varit cirkus, där försvann den alldeles.

I över tio års tid har jag därefter vid genomresa eller uppehåll i
Iandets tredje stad uppsökt Den Väldige. Ibland för att spela upp re-

vymelodier för honom och ibland för att spela upp en halvfärdig

operett, Den senare har varit densamma hela tiden, Den förelåg i text-

upplaga, Och varje gång har Den Väldige varit intresserad. Det har

ätits middagar antingen i Den Väldiges lyxvilla nere vid havet, där man

drack kaffet i en gammal klosterruin, eller också har vi varit på mitt
högkvarter i södra delen av landet, det gamla fina, ärevördiga hotellet,

vars källare äro de äldsta i landet och som har ett kök, som gör att
man kan resa dit bara för det, om inte hotellet vore så trivsamt och

välskött som det är i regi av en riktig gammal fin källarmästarefamilj,
där skötseln av ett hotell ärvs så småningom och hotellet fortfarande är

till för gästerna och inte tvärt om som på många ställen nu för tiden. x

Varje gång har det bestämts att min oPerett "Azoternà" skall upp till
hösten, men den har inte kommit ännu.

I stället för operrettdiskussioner brukade jag ibland jaga ihop med

Den Väldige på hans gård, där viltbeståndet och fiskbeståndet ideligen

planterades in, Där i den gemytliga matstugan har månget nyskjutet

vilt avätits och efteråt har vi flyttat upp i Vikingasalen, en jättesal över

hela huset med brutet tak, full av uPpstoppade djur som Den Väldige

skjutit själv, försedd med storartad gammaldags, härlig spis och med

bänkar löpande runt det väldiga rummet, och bänkarna äro snidade

med olika motiv. Där har Den Väldige mången kväll suttit och talat

med mig, men ibland har Den Väldige liksom nästan inte kommit ihåg

att jag varit närvarande, utan har bara talat liksom för sig själv. och

där har jag fätt lära mig teaterhistoria, teaterminnen och teaterkun-

skap av ett geni, ett överväldigande, barnsligt roat geni, som om han

velat kunde stått på Nationalscenen hyllad och ärad, men som mera

har trivts med att sköta sin teater och så fara upp till sin gård, se till
djuren och jorden och gå på jakt, och där har jag också känt den drag-

* Hotell Tunneln, Malmö; med di¡ektörerna Elias och Ivar Smith'
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ning till jorden, till skogen, som bondeblodet i mig kräver och som
till slut kommer att göra att jag följer Den Väldiges exempel och skaf-
far mig en gård för att ibland dra mig tillbaka på. Men det skall inte
vara någon reklam-gård, som bara är till för att fungera som pittoresk
bakgrund till jakt- och skördebilder, utan det skall vara en riktig gård. I
södra delen av landet shall den ligga, för där trivs jag bäst. Helst skall
den ligga i närheten av Den Väldiges domäner, så att man kan rida
över till varandra ibland och sitta och prata vid stockelden med en
flaska på ett grovt bord och stora rejäla jägarmuggar att dricka ur.
Då skulle Den Väldige med sitt monumentala lugn och sitt kolossala
persongalleri kunna berätta mycket mer, saker som annars komma att
gå bort med Den Väldige, och det àr ràtt lustigt att Den Väldige be-
rättar så mycket för mig, för i vanliga fall får man dra orden ur
honom med tång. Ett telefonsamtal med Den Väldige går, nämligen till
så här:

- Hallå, ja, direktörn?

- Hm ... ja.

- Ju, det är ifrån Stockholm. Vi måste få besked nu angående
saken vi skrivit om så många gånger. Kan vi få ia eller nej i dag?

- Hm...tja... jo...naj... hm... (Så ser plötsligen Den Väl-
dige ett fartyg ute på havet genom fönstret och glömmer att han ta-
lar i telefon och så går ett par perioder).

- Hallå, hörs telefonfröken, samtalet är strax slut.

- Hallå, säger Den Väldige, är ni l<var?

- Ja,

- Vi bryter.

- Ring igen !

Men sådana små episoder gör ingenting. Den Väldige är och förblir
Den Väldige ändå både som teatcrleclaren och godsägaren Oscar Winge.

Och jag hittar till slut en liten artikel som jag skrev i hemlighet hos
Mestapo i Sverige sedan Gestapo lämnat ut mig i Mestapos våld:
Nämligen ett þrouinuasionsöde.

Det är i december 1942. Tidningarna i de allierade länderna ha
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många gångcr sysselsatt sig med artiklar och kannstöpning om invasio-

ncn, men från överkommandona får man - givetvis - inget veta.

I största hemlighet bedrives emellertid gigantiska övningar. När dagen

randas och timmen slår för invasionen, var den nu än blir, så skall varje
man utföra sitt arbete som ett urverk - ingenting får klicka.

Därför övar och övar man de mest otroliga saker för att få allt förbe-

rctt. I december 1942 startade som ett lcd i dessa övningar en provbe-

lastningsfärd med resroute England-Norge-England.
Varje "tirg" bestod av ett jättelikt dragplan, ett luftens lokomotiv

alltså, samt tre stora segelplan som "vagnar" förbundna med starka

kättingar.
När man säger "stora" segelflygplan så överdriver man inte - snarare

motsatsen. Varje plan innehöIl 18 till tänderna beväpnade män, 12

motorcyklar och en pansarbil samt ammunition till automatvagnen

och drivmedel.
Det hela gick utmärkt på utresan och humöret ombord var som

vanligt plima trots att man inte precis satt i en luxuös clipper.
Men ovanför Syd-Norge kommer katastrofen. Det har blåst kraftigt

och i en luftgrop får det sista segelplanet i en av eskorterna pä samma

gång det sänker sig en kraftig kastvind - och bogserkättingarna
springer av hclt intill det andra segelplanet. Men en olycka kommer
sällan ensam. Med stor kraft slår kättingen i ena vingen, som krossas.

De andra planen kunna ingenting göra. Varje försök att gå ner skulle
vara absolut liktydligt med ändå större förlust, då man - även om
man shulle ha turen att klara av ev. fiender - aldrig skulle kunna
starta igen. Det är dystert att lämna kamrater, men det gives ingen
räddningschans.

Det sönderslagna segelplanet virvlar neråt och alla man ombord
äro på det klara med att de nu bara ha någon minut eller ett par kvar
i livet, mcn som genom ett undel lyckas föraren få bukt på planet och
får det visserligen i sviktande men dock någorlunda glidläge igen, och det

bromsar givet upp fallfarten.
Planet tar mark i en skog. Även detta får tillskrivas föraren. Och

dct lindrar i någon mån smällen. Men 12 man dödas ändå ögonblickli-
g-en, men de andra 6 undkomma nästan utan skråmor,

t'tB

De tar sig snabbt ut ur planet sedan de förvissat sig om att inget

mer går att göra för de döda kamraterna och det är på hög tid, för

planet har börjat brinna och ett par sekunder efter det siste man

lanclat på marken står det i full låga och ammunitionen åstadkommer

en serie detonationer.

Givetvis ha tyskarna observerat saken och efter en par timmar ha

cle sex överlevande inget annat att göra än överlämna sig till fienden,

och så börjar då marschen och resan till fånglägret - skulle man tro -
och från början är det väl också meningen, men så har det brunna se-

gelplanet undersöks och man har funnit skeletten till motorcyklarna

och pansarbilen.

Nu blir det hela inte längre en militär angelägenhet utan en Gesta-

posak. Och vad det innnebär förstår ju var och en som följt med under

de sista åren.

I sin skuggrädsla för saker man ej beräknat skall hända fick nämligen

tyskarna alltid en svår inbillningssjuka.

I detta fall får man i huvudena att den engelska aktionen har varit
avsedd till att taga Quisling till fånga och föra honom till England.

Tyskarna räknade ut att meningen med den stora eskorten vat atL

fånga honom på Gimle och så snabbt iväg till en väntande rrbåt vid
Oslofjorden.

Att engelsmännen voro i sina vanliga uniformer och alltså knappast

hade kunnat taga sig fram en mil utan upptäckt - i den mån de

l<unnat landa ostörda - det tänkte man inte på.

Det hela var typiskt för tysharnas förmåga att konstruera upp spöken

av ingenting och visar att de totalt tappat huvudena när någonting
inträffar vars möjlighet inte inneslutes i någon order eller något reg-

lemente. Och det värsta är att ingen makt i världen kunde rubba deras

tro på deras uppkonstruerade saker.

För de sex engelska flygarna blev det alltså inget vanligt krigsfängelse
utan i stället inspärrning i cell på Grini koncentrationsläger.

Gestapo har pressat och pressat dem med förhör, vilkas metoder väl
äro bekanta, men de ha givetvis endast fått sanningen ur de fångna
flygarna - och det var naturligtvis en stor besvikelse,
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Det har ofta talats om tyskarnas behandling av krigsfångar, och det

har kommit fram i ljuset massor av övergrepp. Till dessa kan man nu
lägga behandlingen av de sex engelsmännen på Grini.

För det första hållas de i ett rum alla sex. Detta rum har från början
aldrig varit meningen som cell och är möjligen lagom för inkvartering
till tre. Det saknar toilettmöjligheter. En spann får ersätta detta. Den

tömmes två gånger om dagen. Promenad beviljas ingen. Mat få de något

mera än de norska fångarna - det är också enda ljusningen.

Emellertid så indrages ofta maten vid minsta disciplinära fel, för att

"mjuka upp dem".
Den sista tiden har det varit omöjligt att komma i kontakt med dem'

De äro flyttade till en annan del av Grinifängelset.

Givetvis en bestraffning för något vad det nu kan vara.

I detta omskrivna fall har man helt enkelt det fullstäncligt felaktiga

självförsvaret att de sex engelsmännen ej behöaer betraktas som krigs'

f ån gar utan som gerillasoldater eller sabotageförbrytare.

Detta är ju en fullständigt enastående förklari.tg - och jag har den

direkt från ledande tyska kretsar i Norge. Vid behov alltså förklarar
man vem som helst för vad som hclst. Och man känner sig fullständigt

berättigad till det, det är det hemska. Alla som hotar Tyskland får be-

handlas hur som helst. Ett hot från herrefolket är alltid kriminellt'
Från deras sida alltså. -x En gång kommer emellertid invasionsflottorna seglande till lands och

till sjöss, det kan "herrefolket" känna sig säkra på, och då blir det att
förklara alla folkrättsliga förbrytelser man gjort sig skyldig till.

Dessa sex engelska flygares öde är visserligen bara en liten detalj i
det hela, men det skadar inte att publicera den ändå.

Den belyser också tyskarnas fullständiga panikartade skräck-känslor

för allt oväntat.
Och var lugn, kamraterna till dessa sex, de kommer när de minst äro

väntade.

* Obs. Skrivet februari 1943 efter utlämningen från Gestapo, Norge, till
Mestapo, Sverige.
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Saken är ju inte alk märklig - 
jo7 rnenar artikeln jag tog

med den ändå. Det kanske inte är många som känner ti.il den.

En vacker morgon kommer lJntersturmführer Dentzer och hämtar
mig själv. Han ser nedstämd ut. Jag börjar ana det värsta.

Vi kommer in på hans kontor. Han sitter och skruvar sig.
Så kommer det.

- Det gick inte, Bode. Domen är klar.

- Domen! Jag har ju inte varit inför rätta.

- Behövs inte. Bevisen var för kraftiga. Ni är dömd. Jag har do-
men här!

- Ni arkebuseras i gryningen, Bode. Synd på en man som er. Men
jag lyder min plikt.

Tanken stå,r still Det är slut i morgon.
Liuet har en ände och nu har jag alltså nått den.

- Gör der Führer en tjänst lör att sona edra f elsteg, Bode, säger Dent-
zer. Ni. dör inte lugnt om ni i.nte aubördar er listan þQ alla edra medhjäI-

þare. Tänk öuer saken i er cell. Det är ju några timmar kuar.

Jag förs upp i cellen.

Jag säger ingenting till mina kamrater.

Jag ber dem sända en illegal hälsning till Sverige om de kan, var jag
funnits någonstans.

Och natten går.
På morgonen hämtas jag.

Lägerkommendanten och Dentzer tar emot mig.
En mugg brännvin står uppslagen.

Jag erbjuds den, Och jag tar den. Och dricker den ! En mugg bränn-
vin mer eller mindre spelar ingen roll på vägen mot evigheten.

- Dö som en man, Bode, säger Dentzer, säg oss listan,

- Jug dör som en man, hoppas jag, herr lJntersturmführer. Just där-
för får ni inte ]istan.

Jag förs ner någonstans på Grini.
Jag ser in i arkebuseringsplutonens mynningar.
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- Ge oss listan, Bocle, säger Dcntzer' Ni är ju död om ett Par sekun-

der. Låt oss få ett vackert minne av er'

- N"j, säger jag'

Dentzer viftar till.
Gevärsmynníngarna s än ks !

- Ni är benådad, Bode, säger Dentzcr och ler.

Jag tänker ett par sekunder'

- Lögn, Dentzer, säger jag. Erkänn att det var ett trick.

Han skrattar.

- Det var ett trick för att få listan.

Och jag förs upp i cellen igen med besked om att jag skall föras till
tyskt koncentrationsläger - Buchenwald.

Jag säger adjö till mina två medfångar. De lovar smuggla ut ett med-

delande till Sverige.

På natten förs jag från Grini i handbojor till Viktoria-Terasse, Gesta-

pohögkvarteret.
Günther Falk besöker mig.

- Johnny, jag vet dina förbindelser i Sverige' Ordna kontakter för

mig som representant i Norden för CanarisgrupPen. Jag kan lämna

alla uppgifter. Sänd kurirer till mig' Dom ska få allt. Det enda jag

begär efter kriget är uppehållstillstånd några år för mig och Cati ' ' '
Adjö, Johnny. Samarbetet har spruckit. Sverige har begärt dig hem'

Och nu far du. Man säger att du åker in hemma hos dej och det

tror Terboven på, annars vore du på väg till Buchenwald eller skjuten.

Jag trof det inte.

Och morgonen gryr, Vid sjutiden kommer fångvagnen, sorn Oslo

kallar "Svarta Maja".
När vi kommer till stationen blir det rent sPex.

- Gå själv före oss, Bode, säger Gestapoofficeren, som följer mig,

det får inte se ut som om ni inte reste frivilligt.
Och tåget rullar iväg. Jag har fått andraklassbiljett och följs av en

tysk Gestapoofficer och en Quislingnorsk Hirdman.

Föga anar jag vad som väntar mig där hemma. På grund av

följande visa, sjungen i norsk Quislingradio av mig' Och gjord på af-

fischer som hängdes upp långt före min ankomst och som hade till

tgz

rubrik: Har Du hört vad svensken sicr. Sjungen i ett land vars nüstan

alla radioapparater voro beslagtagna. Att påstå att visan kunde väckt
förargelse i Sverige är fel, därför att inte ens tio personer torde hört den.

För man lyssnade väl inte allmänt på Quislingradion då här hemma?

Det vore skrämmande i så fall. Och jag erkänner att visan är olämplig
och att jag önskat jag inte sjungit den - men att den är värd livstids
förföljelse och bojkottning, det kan jag inte gå med på. Jag understryker,

att jag var tvungen sjunga den redan andra veckan av min norska vis-

telse 1942 - för att kunna stanna kvar och fullgöra vad jag ansåg jag

borde fullgöra - och jag utgick ifrån att apparaterna till 99 procent

voro beslagtagna så ingen skulle lyssna. Och så här är visan som jag fått
läsa om i så gott som varenda svensk tidning. Den är säkert en besvikel-

se för mina läsare.

HAR DU HöRT VAD SVENSKEN SIER

I Sverige skriver tidningarna nu var pressens man

dom skriver blott om Norge och så ofta som dom kan.
Dom älskar att slå upp varenda sak till stor rubrik
Om Ni vill ha ett smakprov så vad säger Ni om slik. ,

Refräng:
Har Du hört vad svensken sier -
det finns icke smör i byn
och tio millioner engelsmän ha dumpit ncr Îrån skyn.

Har Du hört vad svensken sier -
Biskop Berggrav blir profet
men om och när och hur och var är det ingen än som vct
Men ännu lever ju norska tidningar
fast dom ej ha riktigt samma spridningar.
Har Du hört vad svensken sier

Ryssland vinna kriget ska -
Ja, vad sier svensken vhis det vajar hakkors i Moskva?
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Efter det grova krigsförbrytare dcnazifieras på löpande band,

efter det att alla Tysklands stora namn praktiskt taget är tillbaka på
scen, film och estrad, efter det Sverige applåderat åtminsto¡e ett par
av de tyska stora namnen, som frotterade sig med Hitler och Goebbels
och Göring med flera, efter detta kanske jag äntligen kunde få bekräf-
telse på att visan som jag återgivit icke är landsförräderi. Jag höll inga
tal i fienderadio som Ezra Pound, den amerikanske skalden, som arreste-

rades och straffriförklarades efter kriget, men som i alla fall fick ett av
de finastc amerikanska litteraturprisen. Det enda pris jag fick, när jag
l<om hem genom Gestapos försorg, det var möjligen en pris snus av
någon mördare på Mestapos koncentrationsdårhus S:t Sigfrid i Växjö

- och det ville jag inte ha. Det är tydligen skillnad på frihet och tole-
rans i olika länder. Det vore nog inte så dumt om vi studerade U. S. A.
även i sådana fall och inte bara i valuta-dollar-frågor. Se även på:

L Danmark.' Hans W. Pedersen är - trots sin bevisade nazism - till-
baka på scen och film. Tolerans!

2. Norge: Kirsten Flagstad är mottagen med öppna arrrrar. Tolerans!

3. Finland: Aulikhi Rautavaara, som sjöng vecka ut och vecka in i
quisling-tyska radion, har väl ingen sagt något oml Tolerans !

4. Suerige : Zarah Leander: Tillbaka först hösten 19+9 - efter mycket
gurgel! Jug - hittills stoppad! Tolerans?
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KVITTERAD AV STATSPOLISEN - DÅRHUSKONCENTRA-
TIONSLÄGER IGEN - SIiKERHETSPOLISEN GöR VISII. -NATTSUPÉ MED SCEN- OCH FILMSTJÄRNOR - LIKBODS-
FYLLDSLAGET - ETT SöTT SJUKSKöTERSKE,BITRÄDE 

-FöRSöKSUTSKRIVEN P.{ STADSHOTELLET MED SPRITFöR-
BUD - PARKSPELNINGAR.

Till ackompagjemang av }lermann Görings högtidstal på National_
socialismens högtidsdag 

- tioårsdagen efter maktövertaganclet i rysk-
land 

- fördes jag över gränsen till Sverige den 30 januari 1943 
- cri-

rekt från Grini via Gestapohögkvarteret. och med mig reste en Gesta.
poofficer och en Quislinghirdman.

Jag minns, att ingen frågade de två sista efter pass, utan de travade
bara av tåget och gick direkt upp till landsfiskarskontoret i charlotten-
berg. Jag kan inte påminna mig om det gemytliga mötet mellan general
Falkenhorst 

- överbefälhavaren för Hitlertrupperna i Norge _ och
Sveriges överbefälhavare den gången, general Thörnell, hade ägt rum,
men vänligheten vid gränsen mot min bevakning var icke att ta fel på.
Man böt väl någon gång då och då förmodar jag.

Däremot förekom ingen vänlighet mot mig. Jag har för mig att vem
tusan som än kommer till sveriges gräns så får man växla in fem eller
tio kronor i svenskt mynt - men detta gick inte på charrottenbergs
station 

- har man rätt neka det tro?
Vi travade som sagt in i Sverige från tåget, gestapoofficeren, hircl_

gossen och jag, och polisen mottog mig betydligt vänligare. Man kvitte_
rade mig från Gestapo, ett stycke Johnny Bode mottagen av Gestapo,
kvitteras svenska statspolisen, eller landsfiskalen charlottenberg. Där-
efter avtågade tysken och nazinorrmannen.
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Jag bjöcls på utmärkt middag. IJnder det man slog i eftcrlysningar

och ringcìe Stockholm, varefter besked kom att jag kunde fortsätta på

fri fot. Till Stockholm.

Några minuter därefter kom kontraorder. Man hade hittat över-

[äkare Hjalmar Kjellins förut återgivna slçrivelse om "återförande till
S:t Sigfrids". Ingen rättegång, inget försvar, inga anklagelser, bara

Peder-Björk-taktik à la Himmlers Gestapo: fn, in, in med dom bara'

Tror man att en straffriförklarad har några som helst rättigheter i ett

fritt land? I helvete heller! Inte så länge Mestaporådet Peder Björck

sitter kvar och värnar om idiotmakten och idiothärligheten.

Jag var väntad till Charlottenberg. Några år senare, närmare be-

stämt den 18 mars 1946 får jug på begäran mottaga ett brev med för-

klaring om detta från poliskonstapel Hilding örnemark i Charlotten-

berg. Det lydcr så här:

Till herr grammofonsångaren Johnny Bode,

Sjöbergs Säteri, Tenhult.

Under hänvisning till Eder skrivelse den 12 mars 1946 får jag på

uppdrag av landsfiskalen i charlottenbergs distrikt meddela följande.

I slutet av januari 1943 meddelades från norsk polismyndighet, att

tyska myndigheter utvisat svenske medborgaren Johnny Bode från

Norge samt att Bode av tysk gränspolis skulle överlämnas till lands-

fiskalen i Charlottenbergs distrikt. Detta meddelades pr telefon till
kriminalpolisen i Stockholm, varvid upplysning erhölls, att där förva-

rades handlingar, enligt vilka Bode skulle överföras till S:t Sigfrids

Sjukhus, Växjö. Handlingarna, som omedelbart skulle översändas hit

för verkställighet ankommo den 31 januari. Samma dag klockan 13'50

avlämnades Bode här av tysk gränspolis. Den 1 februari 1943 förpassades

Bocle till S :t Sigfrids Sjukhus. Handlingarna bifogades förpassnings-

ordern.

Charlottenberg den 18 mars 1946

Hilding örnemark.

PolisöverkonstaPel,

Ni läste alltså att rzorsk polismyndighet neddelat att tyska rnyndig-
lreter utvisat svenske . . . och att tysk gränspolis . . . sött, men inte pryd-
ligt.

Tåget går till Växjö med mig under bevakning. Och så ser jag det
koncentrationslägerdårhus, där jag förut tillbringat sju månader (efter
17 månaders råttbofängelse etc.) för en matta, som aldrig stals.

Och jag får ligga tills överguden eller övermänniskan - läs vilket
ni vill - kommer. I detta fall är det Kjellin, överläkaren, vars roddiga
skriftväxlingsmani med kriminalpolisen förut återgivits.

Man införes i nattskjorta och filttofflor för Mestapos replesentant,
där han står omgiven av förste läkaren, underläkaren, förestånderska
och hela svansen, utan vilken en överläkare icke kan gå två meter.

- Det var väl intressant i Norge?

- Ja.
Vad fan skall jag svara annars !

- Och nu är ni här igen?

- Ja.
Vad fan skall jag svara annars!

- Ni får väl stanna här nu då!

- Ja.
Vad fan skall jag svara annars!

- JuS har bett att få er flyttad, men det gick inte !

- Nehej.
Samtalet är intelligent och utmärker sig för sin mångsidighet.

- Varför är jag här, jag har inget gjort, säger jag.

- Nä...se...det där med radioutsändningen i Norge...det
gjorde att sinnessjuknämnden begärde återintagning.

- Efter sju år? Jag trodde jag var utskriven långt innan jag for till
Finland.

- Både jag, doktor Weström och doktor Ewaldson har begärt det
i sinnessjuknämnden 1939, 1940, 1941 och så vidare, men er över-
vakare, det är ju er styvfar, han avstyrkte och så avslog sinnessjuk-

nämnden det.
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- d¡¡¿¡s hade jag ju inte kunnat intagas igen. Någon rättegång om

utsändningen i norsk radio kunde ju aldrig bli tal om eller hur?

- Givetvis inte.
Så uar det då fastslaget? Medicinalrådet Peder Björcks ansaar och de

euentuellt i beslutet deltagandes, när Kjellin fick order, enligt uad han

själu uþpger, att begära min återintagníng med hjälþ au krimi.nalpolisen!

Eller har herr Peder Björck f attat beslutet s jälu?

öppna frå.gor tiII rnedicinalrãdet Peder Björck:
I ) Finns det þrotokolt på att några andrd cleltog i, det beslut som med-

delades öuerläkaren Kjellin, uilket, enligt I{iellin själu, gjorde

att han begärde hämtning au mig?

2) I så lall n,amnen på de i beslutet deltagande.

3) Vad hade jag gjort som gjorde att iag skulle reinternaras pci tre år

igen? Herr Björck uille uäl inte þåstå att man i Suerige hade eller

har rätt att internera en person för att han åstadkommit förargelse
och indignation genom e¡t radioutsändning, som icke en gång tan-

gerat lagen om sþioneri eller dylikt, inte ens oloulig underrättelseuerk-

samhet? 
' 
;'.1. i

Fråga ttummer tre ouan ställes ochså. till justitiekanslern samt tíll
lronom äuen löljande frå.gor:

Handlade nt.edicinalrådet Björck rätt? I så f all àr det uäl medgiuet i
Iagen: - tidlös internering þå grund au förargelse och indignation
genotn. radioutsändning, d. u. s. om det gàIler en straffriföt'klarad?

- JuS kan inget göra för att ni skall komma ut, säger överläkaren

ctt par dagar senare. Ni har inget här att göra. Ni behöver ingen vård.

.]ag kan inte ge er någon. Ni har aldrig varit och är inte sinnessjuk.

- Vad vänTar vi på då, frågar jag?

- På nämnden. Sök var fjärde månacl.

Och det gör jag. Det är avslag på avslag. Man {år bara söka var

fjärde månad nämligen.

Och tiden går på dårhuset. Med eget rum visserligen - det måste

jag tacka Kjeltin för, det var vad han kunde göra för mig. Men jag får

inget skrivpapper första tiden. Bara ett ark någon gång clå och då till
brev. Man är rädd för det skrivna ordet. Månntro har man order från
Björck och nämnde'! se upp så han inte skriver ocrr smuggrar ut nå-
gonting. u. D. viìl inte ha bråk med tyska avslöjancren och Bocre måste
veta mycket,

Jag arbetar på nätterna för att kunna hålla ut. och snälla överskö-
terskan, syster Karin Hellberg, som frivilligt valt rivsticl i cletta helvete,
hon ger mig rikligt med dasspapper. Mera än vacl ett kompani med
diarré behöver. Hon vet säkert att jag sl<river en operett på dem, ,,Micl-
nattssolens sång". Den är inbunden nu i dasspapper, seclan mitt musik-
förlag fått göra kopior. Få se om den kommer vad det lider. Till och
med sångerna äro som idéer uppteck'ade på dasspapper. Mången kansr<e
säger, hans melodier bör skrivas å dasspapper 

- men vi får se, vi får se.
så bryter mina illegala l<ontakter vägen in till mig. Min brevl<o'taht-

central börjar komma igen. Dct kommer pengar till skrivmaslçin och
det ena med det tredje. Det kommer en liten fin mottagare, som ingen
på dårhuset någonsin såg, mer än en invigd av personalen. En som
frivilligt reagerade och gick i min och frihetens tjänst. Han gjorcle stora
tjänster för vilket jag med flera nu tackar,

och uppsyningsman Karlsson 
- en tvättäkta socialdemokrat 

- han
erkänner att det är åt helvete, att jag sitter inspärracl, men han kan
inget göra mera än afi offraa sina frikvällar ocrr gå meci mig på bio och
teater i staden. Det medger nämligen Kjellin att jag får. och cret måste
man i alla fall räkna honom till godo.

I stället har chefläkaren weström 
- tyclligen politiskt rädcl nu --frångått sin förra manhaftighet och nekar mig att få spela som förra

gången i festsalen. (Jäkla ord förresten, "Festsal" på ett koncentrations-
lägerdårhus.) "Gör något nyttigt i stället", skriver han tillbaka mecl
stämpel och allt på min hövliga begäran. och nu kommer det unclerliga.
överläkare Kjellin, som är chef för mansavcrelningen, kan inte 1åta sin
patient spela, om överläkaren på kvinns, weström, förbjuder det, för
weström är chefläkare och flygeln är en "administrativ sak". psykiatri,
Ditt namn är stort! Men idiotin är större.
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Det smugglas ut högar av manuskript. Min brevcentral i Stockholm

säljer artiklar om nazisterna, avslöjande antinazistiska artiklar. Tid-

skriften Se publicerar en serie av dem "De Tre"' Carl Adam Nycop var

då chefreclaktör. Tidskriften Folket i Bild publicerar min artikel "Jul
på Grini", som återgivits förut i denna bok och så vidare'

Min högnazistiska bok och pjäs "Dö i tid" smugglas in' Jag arbetar

om den och lägger in Grinikapitlet. Och så smugglas den ut igen' Teater-

förläggare Arvid Englind försöker placera den, men misslyckas. Permi-

tenttågens skenskarvar och de alltmera tilltagande ångestskriken från

Adolf Hitlers tortyrläger stör utrikesminister cristian Günthers sömn.

Nya Teatern har fått ett uppförandeförbud. * Inte reta Adolft Hitler,

den store. För Guds skull. Ingen antinazism i sverige, om Günther kan

hindra det. Hitler har beställt sitt segermonument i svensk granit. Tänk

om vi inte får leverera det. Och "Dö i tid" kommer inte upp som pjäs

och inte ut som roman. Men samtidigt som denna bok så. kommer den,

läs rlen, om ni, uiII se uad jag tänkte och kände och uisste om n.azismen

redan 1942 och 1943, när jag tuingades till tlstnad au ntestaporådet

Björck, sinnessjuknämnd o. s. a. Ni behöuer inte taeka en sida en gå.ng

om hur stark mi.n antinazism uar och uilken ausky jag kände. och uad

jag uisste redan då.! Och hur iag redan 1942 såg slutet alldeles klart.

"Dö i tid" är ruskig, det uet iag, den har ett kapitel, som man inte

trodde skulle f örekomma i mänsklighetens saa.rta historia - detta med

små. uansinniga aþmänniskor, som man Iät skättda döttrar eller makor

till patrioter som inte bekände - i deras egen åsyn. Det fanns nog

ingen i Norge, men i "Dö i tid" som i.nte är i)ndrad sedan 1942 och

1943 är den inlagd ändå. Jag tror inte man hade mer än ett þar
exemþlar, men det räckte. Och man uar kolossalt rädd om att det inte

siþþratte ut. De torde ha anuänts i' Polen och Balkan. Jag har uþpgiften

om dessa små duärgmännisko-aþor från gestaþooflicerare själua och jag

skulle inte trott det om inte iag sett ett foto aa ett 4u exemþlaren'

Veckorna går på S:t Sigfrids dårhuskoncentrationsläger och en vacker

* Trots Pe¡ Axel Branners nazistservila "arier-paragraf", vilkert förbjöd hel-

cller halvjudar att uppträda på Branners teater.

dag kommer Erik Karlmârk, polisläkaren ner. Éran kommer ett par
gånger' och han har redan andra gången med sig Torsten söderström
i säkerhetspolisen. vi har rårrga och angenäma samtar. överläkare
Kjellin har tagit sig till att stoppa brev till säkerhetstjänstens chef
Erik Hallgren, i vilka på mycket tidigt stadium 

- år innan,spionerierna
avslöjades 

- 
jug meddelade dem.

- Bode ska inte syssla ined sånt, säger överläkaren.
Upplysningsman Karlsson, som är verklig clemokrat, är upprörcì, och

han lovar att komma ihåg och vittna om saken om det behövs.
Givetvis nådde breven säkerhetspolisen senare, via Karlmark, men

det var först sedan mina illegara möjligheter på koncentrationsräger-
dårhuset kom i gång. Man liunde stdppat några herrar förut.

Men när Söderström och Karrmark äntrigen kommer så har vi mycket
intressant a|t tala om. Vi gör det på Stadshotellet.

Hårsfjärden i min version, som'jag tror den hände, den är emeler.tid
inte vännen Torsten söderström med på - av för mig outgrundlig an-
ledning. Är det av ren solidaritet med polisen som han har sin inställ-
ning? utredningen blev ju ett svidande fiasko för polisen genom dom-
slutet.

ström, trots att sinness juknätnnden måste uetat, att han uisste att jag inget
gjort sont motiuerade internerin'g 

- uttn som sinnessjuknämnd)n borde

t/
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.-

- Günther skall få. en bok tìll Rom sri kan han ju snctra orn han aill

- lnerl enskild tjänstematts uiskning kan betyda allt när det gäller den
rättslösa kategorin strat't'ria i Suerige.

En episod inträffade undel besöket av Söderström-Karlmark
i Växjö.

I

Hasse Ekman hade turné.

Arsenih och gamla spetsar!

Det kom en del buketter upp på scenen. På alla stod det: Välkomna
efteråt i Stadshotellets festvåning, hälsningar Johnny.

Det var till Hasse Ekman själv, tjll Cliristina Sorbon, till Sigge Fürst,
till Rune Halvarson.

De skakade sina huvuden!

Johnny Bode! Han var ju internerad!

Men på första bänken satt han! Mecl Torsten Söderström på ena och
Erih Karlmark på den andra sidan.

Och efteråt var det nattsupé precis som det var skrivet på biljetterna.
Hasse, Christina, Sigge och Rune trodde inte sina ögon. Vad var det
för skojinternering?

Och ögonen blevo ändå större, när Johnny Bode behövde pengar
och det anmäldes av betjäningen vid ett tiden på natten att Underståt-
hållare Erik Hallgren var i telefon personligen, och efter det samtalet
betalades det ut en del.

Förbindelsen var ju säregen. Men det låg en hel del bakom. Det var
bara synd att inte Torsten Söderström själv kunde bestämma den
gången. Med hjälp av Erik Karlmar-h. Då hade vi gjort stora saker.

Nu kom clet smolk mellan salertrËüpðUr"ñ ã-.h-'mig.- Framför 
'allt

genom att man inte kunde hålla sitt löfte och plocka ut mig. Söder-
ström-Karlmarks anhållan avslogs ju.

I arbetsrummets hötn. Uppsynen þãuerkad au Orson Welles.
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1943-19++ på dårhuskoncentrationslägret S :t Sigfrid . . . Jag lycka-
des få en förmyndare avsatt - en jurist som satt på en trälåda med en

telefon och en pilsnerbutelj som enda advokatutstyrsel, men som ändå
hölls om ryggen av överförmyndaren och förmyndarkammaren i
Stockholm. Jag lyckades få en ny förmyndare, som gjorde försök att
plocka ut mig.

Och på sommaren 1944 var försöksutskrivningen klart tillstyrkt hos

sinnessjuknämnden av överläkare Kjellin. Jag skulle försöksutskrivas
och till att börja med bo på Västkusten med min förnyndare.

Men dagen innan Sinnessjuknämndens möte hade några interner på
kriminalavdelningen 

- samtliga med beteckningen "alkoholist" i pap-
peren ordnat med ett jättefyllslag bakom "likboden" på dårhuset. Dom
bars in dödfulla. Och tombuteljernas massor bakom de dödas väntplats
talade sitt tydliga språk. Var hade spriten kommit ifrån? Den har Bode
fått in via en sjukskötare, Som alla alkoholister så stod dom där och
erkände vad som helst och hittade på vad som helst för att slippa ifrån
skulden. Och för att ställa sig in hos överläkaren så indragningen av
den mycket viktiga "frigången" inte skulle vara för länge.

Den utpekade sjukskötaren förhördes. Han var ju totalt oskyldig, så

det gav ju inget resultat.
Och så kommer det dråpligaste. Detta bevis på infantilism hos en

psykiatriker. Konfrontation mellan alkoholisterna och mig. Att tro att
alkoholister erkänner något om sprit, det anser jag vara barnsligt. Det
var ju mest på detta deras utskrivning hängde. Och att tro att jag som
stirrat Gestapo i vitögonen på Grini skulle falla till föga för en liten kon-
frontation, även om jag smugglat in såar av sprit.

Varför jag blev misstänkt var en dörrs fel. Jag hade varit uppe hos

ett litet snyggt sköterskebiträde och på hennes ottoman haft en liten
drink-love-stund. Jag tänkte inte på att det hängde ett draperi på
väggen. Bakom den var en dålig dörr, visserligen låst, men tillåtande
varje ljud rätt igenom till nästa rrm, där ett annat biträde bodde. När
jag lämnade rummet passade mig den andra i korridoren och utbrast
med hektiskt rodnad på kinder, som borde färgats av komjölkning i la-
gården i stället för av avlyssnad erotik på ett dårhus: Så hemskt. Och
att hon kan därinne ! Jag har hört vartenda ljud.
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.- Ni stod väl nära dörren också så att inte enS en andning und-
gick Er, sa jag skrattande. Vad ska man säga till en dum jänta? (Hon
tillhörde undantagen, de flesta bland personalen var annars vettiga.)

-- Och Gud, skrek hon, Ni luktar sprit också!

Varefter hon rapporterade det hela.

överläkare Kjellin kallade ner mig på sin expedition. Han försökte

åtminstone se allvarlig ut.

-. Ni har ju varit hos det där biträdet många gånger.

- Ju, är det något fel då . . . kanske behövs . . .

- Hm...tju...det passar ju inte vidare på ett sjukhus... och

nu vet ju alla det. . ,

- Hon hade flyttat samma dag. Jag visste inte om att det bara var

en dörr, dold av draperiet intill nästa rum.

- Nä, nä. . . men jag måste ringa upp och rapportera det för
sjukhusnämnden.

- Det är väl detsamma som avslag. För rapporten om fyllan bal<om

likboden rapporteras väl samtidigt, och att jag är misstänkt som an-

skaffare.

- Det kan jag inte undvika.

Auslaget uar klart.

I stället försöksutskrevs jag i september 1944. Och inacl<orderades hos

den utmärkte källarmästaren Fritz Person på Stadshotellet i Växjö -
stans enda ställe med spriträttighetcr - med föreskrift att jag inte fick
dricka vare sig sprit, vin eller maltdrycker klass två. Förmodligen hade

man väl tänkt på min figur för det var ett jäkla kutande var gång man

skulle upp och ta en sup eller en konjak i festvåningen, för att inte

exponera sig för ev, fiender i matsalen.

Och min övervakare blev den utomordentlige stadsfiskalen Erik

Sandelius i Växjö.

Och det till L. O. anslutna Svenska Musikerförbundet hade genom

direkt ingripande av sin oldförande Echert-Lundin givit mig tillåtelse

att få spela med musiker i och runt om Växjö. Vilka engagement skulle

ombesörjas av Musikerförbundets man i Växjö, Per Henrikson. Och jag

var ute några gånger och spelade i Folkets Parker runt Växjö. Och



lyckades förvåna min gamie vän Hihner Borgeling. När han kom på

stationen så mötte jag honom. Jag skall ackompanjera dig i parken i
kväll, sa jag.

'- Hm . . .sa Borgeling.

Vi gick till hotellet. Han trodde tydligen jag var sinnessjuk, men
i'ingde parkchefen och fick bekräftelse på att jag vikarierade, och så satt
jog på en svensk Folkparkscen igen - som pianist, vilket hela publiken
visste. Och Hilmer var nöjd med mitt spel och tydligen publiken också.

Men, mcn, men . . . det höll på att gå bra . . . det fick det inte göra.

Iìn "groggbemängd" person på Mahnö Stadsteater, som just öppnats,
sl<rrlle ordna ett hclt års internering till åt mig.

2T

GROGG-GUBBE PÅ MALMö STADSTEATER ORDNAR INTER-

NERING - RYHOVS KONCENTRATIONSLÄGER I JöNKö-
PING - ERNST SVENSSON - 2 MILLIONER I NORGE -

POLISRESA STOCKHOLM - KOMMUNIST-KONTAKT.

övervakaren, stadsfiskal Sandelius och jag voro överens om att jag

kunde resa ner till Malmön och se den nyöppnade Stads-Teatern, som ju

var och är ett under av teaterteknik. Och jag reste.

Nu upprepades idiotin från Karl-Gerhardsrevyn' En groggbemängctr

lufs kom in mitt under föreställningen till mig och mitt sällskap och

frågade det senare, om det visste vem de hade i sällskap, och den grogg-

bemängda lufsen upplystes om att han omedelbart torde sluta att störa

oss, och sällskapet visste vem jag var. Lufsen avtroppade och förmoci-

ligen var det väl han som hade ringt till pressen.

Nästa dag hade Kardemumma mitt besök på Malmö Stadsteater,

sedan Sydsvenskan först slagit upp saken. Jag ringde Kardemumma och

frågade om orsaken till denna uppmärksamhet och han svarade, att det

var ju beklagligt, men han hade ju varit i god tro, enär han utgick ifrån
att Sydsvenska Dagbladet kom med helt rihtiga uppgifter. Varefter han

till nästa dags krönika tillfogade följande rader: "Och så har, hur för-
skräckligt det än kan låta, herr Johnny Bode telefonerat från Växjö
och meddelat att han uppträtt oklandcrligt på Stadsteatern i Malmö'
Vad menar Sydsvenskan) som genom err illasinnad notis framställt den-

ne prydlige gentleman i så osympatisk dager". För all del, roligt som

det mesta av Kardemumma. Men om Pressen stannat vid sådana saker

hade det väl gått an, men Aftonbladet smällde i stället till med storsläg-

gan i form av en stor rubrik quislingen Bode þå. fri fot. Detta skrev

alltså Aftonblaclet, om vilken ticlning Karl Gerhard en tid undrade var'-
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för man översattc den i stället för att trycka den direkt på tyska. Och
mot redaktör Lönnegrens försäkran till mig i telefon att "AB anfaller
givetvis inte i denna sakên". 1942 missade AB med uniformstjafset från
Karl Gerhard - då ingrep Torsten Kreuger och ordnadc dementin -nu fick jag inte tag i Torsten Kreuger och kunde inte be om samma sak

igen, innan Mestapos armar nådde rnig cn morgon på Stadshotellet
i Växjö, enligt överläkare Kjellin på orcler igen av Mestaporådet Peder

Björck. Vilken ingrep trots att följanclc skrivelsc i original från överva-

karen-stadsfiskalen nådde honom :

Växsjö stad. Stadsfiskalen.

På begäran varder härmecl intygat, att jag i anledning av en tid-
ningsnotis i Sydsvenska Dagbladet den 23 ohtol¡er 1944 dels hört Bode

själv dels ock köksmästaren Salander i Växjö ang. clc närmare omstän-
digheterna under vistelsen i Malmö, som cnligt uppgift varacle sex tim-
mar. Såvitt jag kunnat finna hade uncler vistelsen i Malmö ickc sprit-
förtäring förekommit eller i övrigt något särskilt anmärkningsvärt före-
I<ommit. Tillstånd att besöka dir. Roos i Karpalund hade Bode inhäm-
tat. Jag hade medgivit detta, enär jag hade tolkat bestämmelserna så,

att tillfälligt kortare uppehåll å annan ort skulle kunna lämnas Bode,

därest skälig anledning därtill kunde visas. Med anledning av vad som

inträffat har jag med Bode överenskommit att vistelse utom Växjö
stad i intet fall får förekomma utan att tillstånd därtill inhämtats av
överläkaren H. Kjellin. Undantag härifrån göres endast, när vistelsen
avser tillfälligt besök i stadens närhet.

Enligt min mening anser jag att vad som inträffat i Malmö icke
utgör tillräckligt skäI, att för närvarande särskilda åtgärder vidtagas mot
Bode i annan mån än att Bode anmodas att noga efterfölja för honom
gällande föreskrifter.

Växjö i stadsfiskalskontoret den 26 oktober 1944.

Erik Sandelius

Stadsfiskal.

En groggbemängd lufs plus Sydsvenskans notis, vidarebefordrad som

rubrik av Aftonbladet - det var lagliga grunder för mestaporådet

Björck - men inte övervakaren-stadsfiskalens rapport. Och givetvis hade

ju inget förekommit på teatern än att jag verkligen haft den

fräckheten att gå in på teatern och se pjäsen. Man hade väl glömt ut-

bytet med nazistteatrarna i Tyskland, förmodar jag. Man minns ännu

ståhejet med mottagningen av de tyska teaternazistelna - och jag minns

Karl Gerhards clråpliga ironiska vers om det, för övrigt på min Juppla-

bommelodi. Men det var clå det! När jag var på stadsteatern i Malmö,

hacìe ju Tyskland förlorat - atl jag glömde det - så förargligt' Men

MAI reste som första lag till Tyskland förståss - men det anser j" jug

själv vara fullstäncligt riktigt. Idrotten har inget med politik att göra,

Inte musik heller, vill jug j" gärna tillägga.

Så blev clet clå internering igen, men nu lyckades överläkare Kjellin
att bli av med mig - 

jag flyttades till Ryhov dårhuskoncentrations-

läger i Jönköping, där jag för säkerhets skull icke beviljades eget rum

eller dylikt, utan stoppades in på en halvorolig avdelning med många

svårt sinnessjuka omkring mig.

Ny organisering av min illegala post givetvis! Denna gången gick det

!ättarc. Nu fanns ju linjerna klara utanför. Det var bata det, att man

fick orclna någon ny bland Personalen .- men även det gjordes'

Det roliga är nu efteråt att tänka på hur dumma dessa psykiatriker

är. Dom utgår ifrån att de själva äro övermänniskor och begripa allt,

varför cle anse alla andra, speciellt de intagna, för idioter. Man miss-

tänkte båcle i Växjö och i Jönköping flera gånger att jag hade förbin-

delse in och ut. Man måste annars ha förklarat mitt jämna humör med

abnormitct. Och det kände man på sig att det var fel' Man tänkte

alclrig på, att jag i allt illegalt arbete - med frihetens fana som led-

motiv och försvar - alltid har använt mig av cle personer, som stod

längst bort från misstankarna.

överläkaren på Ryhovs dårkoncentrationsläger i Jönköping var även

chefläkare och torde väl ännu vara det. Han såg ut som en julgrans-

bock med sitt vita skägg - men var det inte. I stället hade han över-

levt sig själv. Älclcrn hacle kommit för fort, förmoclligen beroencle på
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sjukdom och andra sorger - mcn man kan ju be om förtidspcnsron.

Allt går igen, sa ju också August Strindberg.

- Jug kan inte hjälpa att ni är här. Ni är inte sjuk. Jag kan inte ge

er någon vård, sa chefsläkare Bagger-Jörgensen.

Samma som överläkare Kjellin.

- Jug har l¡ara order att ha er här.
Alltså beuis att si.nnessjukuården erkänt, att uård inte existerar i uissa

fall, utan att man är rätt och slàtt koncentrationsdrirhus f ör misshagliga
eller i oissa fall för þersoner, som äro sina släktin.gar misshagliga, och

därlör blir offer för en förtals- och lögnkamþanj; sorn g[ir i sinnessjuk-

nämnden.
Som karl på täppan visade sig förste läkaren, Gunnar Adell, numera

överläkare. Enligt min mening kan medicinalrådet Björck låta rader av

Adells kollegor gå i skola för honom. Blandningen av mänsklighet, hu-
mor - men aldrig uppgivande självständighet, det är bilden av Gunnar
Adell. Inget servilt krus för Mestapo-Björck och nämnden.

I gengäld fanns det andra läkare som inte voro så bra. En gick om-

kring och var full ibland och påstods ha brutit benet under en liten
fyllerond på sjuk_huset. Likadant hade det varit i Växjö, där en mycket
törstig underläkare en vacker morgon kommit hem till sjukhusets huvud-
grind och utstrålade sitt naturbehov i form av gul grogg på grinden,

då två översköterskor anlände.
Men inte skall väl doktorn kasta vatten här, sa sköterskorna och för-

modligen neg dom också, för visserligen var det ju en kissande karl,
men det var i alla fall en kissande läkare.

Svaret kom genast, och bevattningen av grinden upphörde inte.
Strålen bara riktade sig åt det håll där sköterskorna stod.

- Jug pissar i systrarna och jag skiter i sjukhuset.

På Ryhov träffade jag min blivande fru. Hon arbetade i samma hus

där jag hölls fången. (Nu gråter snälla syster Tyra som var överskö-

terska på min avdelning över "hölls fången". Kära syster Tyra _-
ingen påstår att Ni rår för en sekund av det hela, det är det laglösa

mcstaposystemet som gör dct och bristen av effektiva lagar för dår-
kvackarna och deras hövdingar.)

Min nuvarande fru och jag hade det ofta rätt spännande när vi skulle
ha möten allt gick med lite list. Och hon träffade mig som
fången, men gifte sig sedan med mig i alla falt. Hon är lika rättvis
och modig som söt.

Det fanns på Ryhov en alla tiders kvinna, fröken Ruth Johansson.
Första förestånderskan. Där satte sig inte chefläkaren Bagger-Jörgensen
på näsan inte. Hon reagerade också starkt inför mitt fall, vilket tog sig
uttryck på precis samma sätt som den utmärkta uppsyningsmannen
Karlsson på S :t Sigfrid i Växjö, hon gjorde vad hon troligen aldrig
ejort förut, hon gick med den internerade fången Bode på biografer och
teatrar. Detta tillät nämligen chefläkaren någon gång och doktor Adell
så ofta han var bestämmande.

Förbindelserna med säkerhetspolisen fortsatte. Det smugglades brev
ut och in till min kontaktman.

På Ryhov blev jag också uppsökt av en utmärkt man, ingenjören
gelbgjutare Ernst Svensson, innehavare av Svenssons Metallfabrik i
Jönköping och Sjöbergs Säteri i Tenhult.

Om det funnes många Ernst Svensson i Sverige kunde man stoppa
Mestapos makt utan vidare. Han har hjälpt rader av straffriförklaracle,
som i åratal gått igenom oskyldigt lidande. Psykiatrin saknar som bekant
helt proportioner mellan brott och straff. En matta ]ikamecr tio år. En
hönsstöld, tja sex år I En möderska, som mecl berått mocr skjuter sin
man och så ringer till sin advokat, som kommer och har lite samtal,
medan den mördade ligger där och väntar på polisen, som så små-
ningom kommer, tja, vad kan det bli när psykiatrin har hand om fallet,
nåja, pappan hade många båtar, så ett år så där och så en resa utom-
Iands till fjällort, det är lagom, men vad fick mördare Anderson, som
mördade sin fru för att han kom på henne med direkt otrohet? var inte
det tillfällig sinnesförvirring eller crime passionel? Jo, om ragen följts,
men inte när psykiatrin fick hand om det, för Andersons pappa har möj_
ligen köpt några lakritsbåtar någon gång, så Anclerson rrålls så där pir
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femtoncle året och kanske på livstid. I det ovan påtalade mordet skulle

clet vara mycket roligt att veta om det var villkor vid kvinnans ifråga

försöksutskrivning att avhålla sig från alkohol, vin och pilsner klass 2?

Liksom med mig i Växjö.
Adelt blir överläkare - för den andre har semester. Jag får full fri-

gång och går till stan som jag vill.
Och jag utsättes antingen för provokation eller grovt skämt, möjli-

gen med en underton av allvar i.
En svensk f. d. nazist, f. d. underofficer i Waffen S' S. kommer och

berättar om att det ligger millioner norsha kronor och väntar "någon-

stans i Norge" och att han vet platsen, men vågar inte fara dit av

rädsla för att genast bli häktad om han blir upptäckt'

Kan inte jag fara?

Han upprepar sin berättelse för en dam och en herre i min närvaro.

Vad skall jag tro.
Någon dag senare meddelar en okänd mig i sjukhusparken, att en

bekant från Tyskland kommer där och där vid den och den tiden och

han vill möta mig.

Jag går dit och tycker mig igenkänna Leib, chefen för S' S.-värv-

ningen i Norden. Var det - i så fall synnerligen dumt - skämt, eller

provokation.
Nu underrättas Säkerhetspolisen genom Karlmark och Söderström.

D'oktor Adell, som nu är ensambestämmande, insättes i saken, och

han begriper ju genast att det är frågan om en allvarlig sak' som

endast kan redas upp med mig på fri fot och med mig i Stockhoim,

där tydligen det hela - enligt den som utgav sig för Leib - skulle

rullas upp.
Och doktor Adell utverkar snabbt sjuttiotvå timmars persmission för

Stockholmsresan. Och jag reser utan bevakning, ensam. Nu efteråt för-
vånar det mig att Medicinalstyrelsen så snabbt gick med på Adells bc-

gäran. Antingen var Adells begäran så starkt formulerad, att den intc
kunde avslås, eller också - hoppades man på någon skandal kanske,

som kunde åstadkomma, att det från allt flera människor frarnförda
kravet om mitt frigivande utan vidare kunde avslås med en ny press-

skandal som motivering. Man hoppades kanske på första bänken på

någon Stockholms-teater liksom hos Karl-Gerhard och på Malmö
Stadsteater. Givetvis var i så fall doktor Gunnar Adell inte med i dessa

förhoppningar. Han hade samma vecka starkt tillstyrkt min försöksut-
skrivning och ingenjör Svensson hade förklarat sig villig att bli över-
vakare ihop med kommunalnämndens ordförande i Tenhult, herr Jo-
hanson i Kåveryd, och Ernst Svensson hade förklarat sig villig mottaga
mig som gäst på sitt Sjöbergs Säteri i Tenhult.

Jag reser som sagt till Stockholm. Och på Centralstationen hämtas
jag av doktor Karlmark i polistjänstebil. Och av någon anledning skall
vi ha en konferens på - Beckomberga, för att det inte skulle uppväcka
någon publicitet.

Nu kom den första chocken, som gjorde att dentza stockholmsresa
bleu rena fiaskot. Torsten Söderström uar inte nted och uar oanträff-
bar. T sIälle| kom överkonstapel Strömberg i Säkerhetspolisen, en mycket
snäll och hygglig men tyvärr, i sådana saker, som man här skulle
sysselsätta sig med, måste man kunna ha ett intimt samarbete, och med
Strömberg föreföll det omöjligt för mig att göra några större saker. Med
detta vill jag inte alls såra öK Strömberg på något sätt liksom flera
andra av hans kolleger, men min absoluta mening är, att au þolismän i
säkerhetstjànst och underrättelsetjänst fordras fantasi, skicklighet
och klokhet. Det är inte öK Strömbergs fel om han inte har fantasi,
han är både skicklig och klok i stället, men Torsten Söderström är,
som jag sagt .förut, idealet îör en säkerhetstjänstpolisman i. chefs-

ställning.

Nu satt vi alltså i konferens på Beckomberga. Utanför gick dårar och
krattade och flinade. fnne satt vi och försökte pumpa varandra. Jag
har ju lärt poker som barn, så några ess visades aldrig. Jag gick igenom
vad som inträffat och bad att få en dag på mig till nästa möte för en del
orienteringar i Stockholm. Mötet på Beckomberga resulteradc i absolut
ingenting.

Vi skildes. Och jag, som inte ville bo på hotell, reste ut till en bekant
affärsfamilj utanför staden, som inte trodde sina ögon när de fingo se

mig livslevande stå där. Hade jag rymt? Nej, det hade jag ju inte. Men
gästrum etc. ordnades genast. Och jag gick inte på några teatrar och
exponerade mig,
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I stället följde en rad av möten med mer eller mindre kända svenska

nazister - en del gamla S. S.-män. (Pengarna i Norge, även om det

reducerades till ett par millioner, torde ha existerat, men det är inte

mycket att gå in på nu.) De äro alla, har jag konstatelat, avstralfade -
en del hårt, och dom har sina familjer att tänka på. Deras publicerande

med namn i denna min bok skulle bara åstadkomma tragedier, och det

lånar jag mig inte till. Jag är inte - som vissa psykiatriker - någon

hämnare. Jag är i denna bok bara kommentator och berättare av mitt
eget liv för att fâ" - Ieua - att missunna andra det syns mig lågt, vad

de än ha gjort, eftersom de, i dessa fall, som sagt, ha straffats.

Och det de svenska nazisterna då höllo på med - det var en massa

nonsens med "reorganisation" och kamratföreningar etc. som varken

skulle göra till eller från. Det vara bara en enda sak, som kunde blivit
nägot, men den. hade bliuit en bomb, men polisen ville inte följa mina
clirektiv och slå till på ett par orter, varför jag tröttnade på dem. Karl-
mark försökte att få fram lite mer polisintresse, men Torsten Söder-

ström var bortflugen eller ansågs möjligen inte vara lämplig att sam-

arbeta med mig. Han stod ju, som bekant, länge i "onåd" och beford-
rades inte troligen, beroende pà, att han utförde sitt uppdrag hundra-

procentigt när det gällde razzian hos kommunisterna och Ny Dag. Han
förbigicks flera gånger sedan, vid utnämningar till högre poster. Det är

väl ingen som tror, att Söderström själv ordnade razzian utan att detta
sl<edde på order från högre ort. Men man fann ju inget! Och kriget
svängde. Ryssland kom på segrarsidan. Vännen Torsten fick bli inoffi-
ciell syndabock. Först nu på sista tiden har denne verkligt dugande po-

lisman blivit kommissarie. Blir det ett nytt krig, käre Torsten, så skall

Du få mitt nät au förbindelser öuer hela Euroþa. De flesta leuer än.

Men, herr þolisintendent Thulin, sänd ingen annan lör att be om dom,

f ör det gå.r i,nte. Och þaþþeren äro utomlands - i, gott f öruar.

Polisen följde mig i spåren. Det vet bland annat mitt värdfolk, som

satt på sin altan och såg mystiska förföljelsebilar komma och försvinna
när jag kom.

Men jag behövde hjälþ, hjälp mot Mestaþo för att inte bara bli lör-
.çök.çutskrittetr utan äuen det'initi.ut utskriuen. Och jag sökte den på. ett

þar håll, men m?tste skaka aa mig þolisskuggorîla lörst - uilket giuetuis
inte uar någon konst här hemma, efter duster mecl liaslarriga utländska
kolleger till dem.

Jag går ifrån konferensen i polishögkvartcret 
- 

jag vet, att man
skuggar mig, men pojkarna är särskilt svåra att skaka av sig och efter
en tur neråt Kungsgatan, så har jag obemärkt lyckats ta mig till det
kommunistiska högkvarteret och Ny Dags redaktion i Kungsgatan 84.

Varför gick jag dit?

Den tiden jag var på Vasa-Teatern hos Gösta Ekman som musikalisk
någon slags "rådgivare", så fanns det en man som hette Torsten lfans-
son, som för övrigt gjorde en roll i Göstas Hamletgästspel i Danmark.
och han hade övergått till journalistike'. och jag hade läst en der skarpa
artiklar av denne Torsten Hansson, riktade mot straffriförklaringarna i
sverige samt sinnessjuknämndens sätt att godtyckligt sköta det hela.
Så vitt jag vet var det första gången i direkt pressform, där någon
framför allt angrcp och kritiserade testningen och angrep steriliserings-
frågorna och den tendens inom sinnessjukvården, som då hotade att
göra sig bred, nämligen att varje person som avvek från den banala
medelmåttan förklarades för psykopat och konsekvent straffriförklara-
des med de ohyggliga konsekvenser som detta medförde och fortfarande
givetvis medför, även om man genom Bergqvistska utredningen åt-
minstone någorlunda lyckats dämma upp och stanna av den idiotpsy-
kiatriska produktionen av straffriförklarade. Jag visste att Torsten
Ilansson hade haft ingående samtal med en orädd man som f. d.
hovrättspresidenten Schylter, och denne gjorde ett mycket starkt utta-
lande, som Torsten Hansson återgav - i vilket Schlyter, som en av
våra förnämnsta jurister direkt gick emot läkarna, förlåt, inte läkarna -snälla Casserman, Crawford, Olivecrona, m. fl. jag menar inte emot lä-
l¡¿¡¡¿ - 

jag menar givetvis emot de s. k. psykiatrikerna.

Jag visste också att Torsten Hansson hade gjort flera insatser för
enskilda fall.
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Jag var ju givetvis lite tveksam om att gå just till det komrnunistiska

högkvarteret Torsten Hansson, som jag just ville ha tag i, var
ju den gången anställd i Ny Dag - och så måste man ju tänka på, att

särskilt jag, i den svåra och helt rättslösa situation jag befann mig i,
måste ta hänsyn till att kommunisttidningen då hade tagit upp ett för
hela landet och i synnerhet för mig och några hundra stackars olyckliga

djävlar br{nnande rättsproblem.

Jag mottogs av Torsten Hansson, och jag lade fram min dossier med

olika papper från den gamla tiden. Mottagandet var präglat av älsk-

värd skepsis. Men jag hade lagt papperen på bordet och någon åter-

vändo fanns inte.

Torsten Hansson läste och läste. Han frågade om någon detalj ibland.

Hans ögon blev större och större. Han hade ju väntat sig en nazistbuse,

som han visserligen kände från Gösta Ekmans tid, men här låg oveder-

sägliga bevis på samarbete med de kretsar man minst kunde ha väntat,

här fanns intyg på att jag suttit på Grini koncentrationsläger, och det

fanns bevis på en fantastisk godtycklig, laglös behandling - som helt

stod i paritet med de Hanssonska begreppen om Mestapo. Särskilt för-

vånade det honom, att en straffriförklarad, vars ord är noll och av inget

värde i varje sammanhang - åtminstone enligt medicinalrådet Peder

Björck - hade uppnått förtroende och använts av den svenska säker-

hetspolisen. Den livliga korrespondens sòm förts mellan.mig och docen-

ten, med. dr., jur. kand. Erik Karlmark var gefundenes fressen för det

kommunistiska högkvarteret. Man frågade mig om jag var beredd att

överlämna samtliga dokument samt hela den brevväxling jag haft med

säkerhetspolisens representanter under den tid jag vistats på S:t Sigfrids

dårhus i Växjö och på Ryhovs dårhus i Jönköping. Jag svarade:

- Varsågod! Alltsammans står till herrarnas förfogande. Vid detta

tillfälle hade nämligen Ny Dags utrikesredaktör den gången, fil. dr.

Per Meurling, infunnit sig på redaktionsrummet, och Torsten hade

snabbt satt Per Meurling in i situationen'

För mig rörde det sig helt och hållet om ett svenskt rättsproblem, och

jag ansåg, att om sveriges Kommunistiska Parti den gången eller ett

svenskt liberalt parti ville rensa uPP i rättslösheten var likgiltigt' Jag

försökte att under denna korta stockholmsvisterse få kontakt med
Carl Adam Nycop, men när jag till slut några korta minuter fick
tag i honom i hans bostad, så återstod i det närmastebarasekunder innan
min permission var ute och tåget mot dårhuset skulle gå igen. Nycop
var mycket förstående och bad mig komma igen senare, vilket jag också
gjorde. För mig var denna ftrâga 

- och är altjämt icke - en politisk
sak utan ett allmänt rättsþroblem utan uarje tillstymmelse tilt parti-
þolàtisk asþekt.

Jag vill påpeka, att kommunisterna vid detta tillfälle förr en
konsekvent strid mot nazistisk undfallenhet i sverige, vilket gjorde ett
visst intryck på mig. under de svåraste nazismåren var det ju strängt
taget bara Ture Nermans Trots Allt, Torgny Segerstedts Göteborgs
Handels och sjöfartstidning samt Ny Dag som gjorde detta. Göteborg
med frihetssymbolen Torgny segerstedt var avlägset, en permissionsresa
dit omöjlig, Ture Nerman kände jag inte och kände ingen som kunde
skapa kontakt med honom 

- men i kommunisternas Ny Dag hade jag
en vän från Gösta-Ekmantiden, som jag sagt ovan, Torsten Hansson,
och därmed var ju saken klar vart jag i första hand skulle vända mig.
Sedan jag försent fick tag i Nycop.

Att mina två första kontakter inom kommunistiska partiet Torsten
och Pelle numera tagit avstånd från kommunistpartiets inställning lär
dock ej ens Fritjof Lager skylla på mig.

Alltnog!

rntresset för min ringa person växte snabbt inom det kommunistiska
ledarskiktet' snart kunde jag bland mina vänner räkna sådana kända
kommunistledare som chefredaktören och riksdagsmannen Gustav Jo-
hanson 

- en av vårt lands förnämsta politiska kåsörer 
- samt den utåt

nästân helt okände, men i den inre kommunistiska kretsen desto mera
betydelsefulle Paul Söderman m. fl.

Alla dessa mötte jag med fullständig ärlighet och uppriktighet, men
upptäckte så småningom, att mitt speciella rättsprobrem var av under-
ordnad betydelse medan man såg en chans att utnyttja mig i större
politiska sammanhang som inte voro avsedda för den öppna politiska
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debatten. Man hade funnit så många förbindelseleder med så många

intressanta personer och institutioner. En sak var dock klar: Samtliga

hade blivit övertygade om att mitt nazistiska engagement var av helt

oskyldig karaktär, och detta tog sig uttryck inte bara i diskussioner och

intresse av politisk karaktär, utan fast mera i sympatiyttringar som att

Gustav Johansson och Paul söderman, Pelle och Torsten kom på mina

middagar och för övrigt i en sak, som var och är och blir en kolos.çalt

betydand.e sak för mig, nämligen beträffande mitt samarbete med uår

stora skald Nils Ferlin, ailket titl dags datum resulterat i icke mindre

än tre samlingar med min musik och Nisses texter, nämligen: När

Lyckan mötte Kärleken, Getsemane och Buscn Fabians poesialbum. Jag

erkänner, att om man ser de tre titlarna bredvid varandra, måste man

ju bli lite konfunderad över denna kastning från de mest religiösa sa-

ker som till Busen Fabians Kronbrännvinsmentalitet v¡¡sn -i¿ ssrn

känner mig, och jag hoþþas gen,ortt, delta mitt brokiga f örllutnas fram-

läggande inför offentligheten, att hela länder skall

'känna mig också' skall förstå alt jag ar bli på annat

sätt utan jag måste säga: Så målar jag, det roar mig

att mäla så, det vill säga omskrivet till musik'

Mina kommunistiska vänner framhöll olta - och menade det även

- att mina nazistiska engagement var av pittoresk natur samt atl iag

med nazisterna fört ett dubbelspel som omöjligt kunnat skada Sverige,

utan i stället varit av visst värde för svenska demokratiska intressen

och inte bara för cle svenska demokratiska intressena utan även för ut-

Iändska dito. Men varför gå in på det i vår oroliga tid med atombomben

praktiskt taget hängande i luften dygnet om' Plus vätebomben'

Gustav Johnson - Hjorvard - försvarade mig i en av sina "Vink-
lar" i Ny Dag för ett par år sedan, och han sa klart ifrån, att han inte

förstod varför man anföll en sångare som mig, väl vetande att jag stod

i impopulärt publicistiskt ljus förut, medan man därigenom avledde

uppmärksamhãten från de stora gangsterna, det vill säga män som i det

srrerrsku samhället fått viktiga poster, till och med nyckelposter' och

som trots att man vetat om deras nazistiska intresse, fått behålla sina

platser. Det rör sig dock om män på viktiga poster i Sverige, som inte

tvekat att både offentligt och i skurnraskskymundan ställa sig i Adolf

Hitlers tjänst och sorn just genom sina þoster i samhället uid ett med
Adolf Hitler samordnat attentat mot den suenska demokratin hade be-
tytt mera än kämþande arméer.

Jag återgår till min Stockholmspermission igen. De 72 timmarna höllo
på att gå ut. Polisen och Karlmark, som inte visste vad de ville eller
skulle göra (Läs: Inte visste vad de fick göra) ordnade nya 't2 tirn-
mars permission.

Nya möten följde. Det drogs upp en massa små linjer, som man kunde
följt. Undersökningarna i Norge beträffande Quislingarna började ju
blotta en hel del, men efter Harry Södermans en-mans-revy, när han
skulle öppna portarna på Grinifängelset, så iakttog norrmännen nog en
viss försiktighet mot svenska kolleger i början. Särskilt med tanke på
permittenttåg etc.

Jag återvände till Jönköping.
Adell och alla voro säkra på försöksutskrivning. Men Mestaporådet

Björck hade tydligen fått generaldirektör Höjer med på att det skulle
det inte bli tal om, så den 24 augusti, alltså när kriget var slut, så avslogs
det.

Efter mycket arbete lyckades vi få ut följande papper från Medici-
nalstyrelsen:

Utdrag av sinnessjuknämndens protokoll den 24 augusti 1945.

Näruarande; Ledamöter: Generaldirektör J. Axel Höjer, medici-
nalrådet P. Björck, överläkaren F. wiesel. suppleanter: Hovrättsrådet
N. Beckman såsom suppleant för hovrättsrådet E. Bergendal, vilken var
förhindrad.

Riksgäldsfullmäktigen E. Eriksson såsom suppleant för fru Karin
Fjällbäck-Holmgren, vilken var förhindrad.

s 1.

Föredrog å bifogade lista upptagna ärenden, och beslöt nämnden på
sätt samma lista utvisar.

In fidem:
Assar Ohlsson



Utlåtande
m. m.

Diarie
nr Ärandenas beskaffenhet.

Föredragningslista vid sinnessjuknämndens sammanträde den 24 au-

gusti 1945 kl. 15.

Nämndens
beslutNr

25 2509 Helga Schött, förmyndare, ang.
förséksutskrivningen av JohnnY
Bode från Ryhovs sjukhus.

Sjukvårdsläk.
G. Adell den
18. aug. 1945
Gransknings-
mãn: Hrr Hö-
jeroch Björck

Avslag
Skr. t. vederb.
sjukvårdsläk.
3991
Meddelande
till sökanden
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Bestyrkes å tjänstens vägnar

Christin Carlsson

Kriget var slut. Mattan, som inte stals, hade varit före 1936' Nu var

det 1945 på hösten. Radioutsändningen, som inte ens var åtalbar, hade

ägt rum i april 1942. Vad straffade herrar Björck och Höjer mig fortfa-

rande för nu då? För herrarna var väi eniga? Se ovan.
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HERMETISKT INSPÄRRAD - FöRSöKSUTSKRIVEN

Doktor Gunnar Adells tid som bestämmande vid Ryhovs koncentra-
tionsdårhusläger var ute. Mannen som, enligt min mening, överlevt sig

själv, chefläkare Bagger-Jörgensen, hade återvänt till makten.
Han hade - givetvis från Medicinalstyrelsen - fått höra om

min dubbla 72-timmars-permission - och min frigång till staden. Och
hans läggning gjorde givetvis, att han - på order från högre ort??? -
beslöt indraga allt.

Sålunda - elter 72 timrnars permission i Stockholm, rl;.ed 72 timmars
permission därtill - resande ensàm och återuänd i tid, þunktlig och

n))kter - så drogs alla de lriheter, som chefläkare Bagger-!örgensen ha-
de att besluta öaer (för så vitt inte Mestapo givit order) in.

Jag satt absolut insþärrad. Ingen fri.gång ens innanf ör sjukhusets om-

råde: och: hör och häpna: rätten att nxottaga besök indrogs. Mottag
mina komþlimanger, herrar Bagger-törgensen och Björck, uem nu äran
tillkommer - något mera likt Himmlers he jdukar har åtminstone aldrig
jag sett i Sueri.ge. Men jag har ju bara sett tuå au koncentrationsdårhu-
sen och långt ilrån allø!

Inte ens mi.n nuuarande fru, som då arbetade i samma hus där jag

satt och dagligen gick lörbi i traþþan, kunde få besöka mì.g. Det gick så

Iångt att nxin nxoster, ingenjör Suensson och lru Schött utlärdade skrift-
Iig begäran och en för si.g om att hon skulle få komma
det auslogs. Gestaþo-Mestaþo, det rimmar, herr Bagger-Jörgensen och

en av Himmlers män hade vitt skägg, han också: Kuriöst, eller
hur? - Givetvis uppehölls korrespondens via min illegala väg - men
det var ju inte riktigt detsamma.

Nu visade första förestånderskan vid Ryhovs sjukhus, Ruth Johanson,



'och Ernst Svensson sin klass. Samma indignation, som några månader

:senare skulle sätta i gång krafter som Ruth Gustavson i riksdagen, ad-
'vokaten Arvid Rudling, Pelle Meurling, Torsten Hansson med flera -
det visade de två. De gjorde allt som var möjligt för dem i min situation.

Fanns det något komiskt i den situationen? Ja, en sak' Jag har kvar

en löst växel, som förföll den 1 oktober 1945 i Göteborgs Bank och

som deras Nässjökontor stämplat löst och klar. så stor var alltså min

illegala möjlighet, att jag hade möjligheter att till och med som inter-

,r"ràd få en växel diskonterad. Växeln kan uppvisas hos mig, om Gö-

teborgs Bank tycker det vore intressant. och på inlösningsdagen den 3

oktober !945 var jag hermetiskt instängd - 
trodde mannen, som över-

levt sig själv, chefläkare Bagger-Jörgensen'

Ni förstår ju själva, att jag kunde Promenerat ut från både S :t Sig-

slut på det hela vilket jag ju också fick'

Under den instängda tiden hände genom min illegala postgång och

illegala besök (de senare möjliga genom demokratiskt sinnad personal,

Trivs han på sin plats, vännen Erik, så är det bra'

Hela poiisledningen var för övrigt på väg till Quislingprocessen i
Norge. vad nu svensk polisledning skulle lära sig där. var det aktuellt

då på något sätt?

Men en demokratisk man ordnade i alla fall sammanträden med

polisen och telefonsamtal. D'e ledde till ingenting. Och jag var
tvungen att ordna så att andra krafter fick chans att göra något -
innan alla de nazinorrmän som kunde säga något voro arkebuserade.

Så en vacker afton kom kommunistiska partiets Jönköpingschef, Lo-
rentzon, upp till Ryhovs koncentrationslägerdårhus ocll. föreställde, en-

ligt mig till underläkaren, þolisman. Han þåstod det aldrig själu så rnan

kan inte åtala honom Íön det. tag uar ju straffri,-i,nternerad, så uad jag

sa hade ju den gången ingen betydelse???

Han fick en nlassa dokument etc. sorn skulle upp till säkerhetspolisen

- och han gick sin väg med dem. D'e kom givetvis fram (dock avskriv-
na) - annars hade praktiskt taget allt mellan säkerhetspolisen och mig
avbrutits. Men det var festligt att se kommunistiska partiets man i Jönkö-
ping tåga iväg med ocensurerade brev från en intern som icke fick ha
förbindelse med yttervärlden.

Säkerhetspolisens chef måste då ha haft ett gott öga till mig, 1& jag
glömde i f örra kapitlet att omtala, att innan jag lämnade Stockholm på

den lördubblade þermissionsresan så. uille säkerhetsþolisen ha en be-

rättelse au mig, uarför jag sysselsatte en stenograf med snabbdiktamen
i f yra, f em timmar, Elteråt - när jag satt hermetiskt insluten - som

chefläkaren trodde - i Jönköping, så skrev jag till säkerhetspolisen och
bad att få se vad jag sagt. Och ser man på - Stockholms säkerhetsav-

delning sände papperen till Jönköpingspolisen, som fick sända en man
upp med papperen och låta mig läsa dem på dårhuskoncentrationsläg-
ret. Större raþþakalja än jag dikterade har jag aldrig sett. Att man inte
inså.q det efter en kuarts diktamen, det beuisar att Torsten Söderström
inte uar med i sþelet. Som olliciellt intagen þå. Ryhou kunde jag diktera
aad som helst. Polisen uar imþonerad au min snabbhet i diktamen.
Att du inte startar egen tidning, sa dom. Nåja, uþþklarandet au cykel-
stölder är en sak liksom aåningsstöIder etc. till det behöus ingen säker-

hetsrutin - säkerhetstjänsten tir en tredje - illegal aerksamhet en f järde

- och Torsten Söderström en femte. Och Karlmark är lortlarande en
bra man i just det gamet - om han slutar med då,rkuackeriet i tid, orn
han ej kan hjöIþa det sista med nya rön lörstås !

J
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Men - man var tvungen att försöksutskriva mig och till jul 1945

skulle det bli. Tack vare mest Ernst svensson på sjöbergs säteri och

möjligen (fast det låter otroligt) ev. skamkänsla hos Mestapo' Då hade

alltså 9 /2 fu gätt från mattan , som aldrig stals' *

Men jag ri,ktar en öþþen lråga til justitiekanslern igen' Voro de aill-

kor, som sinnessjuknämnden upþsatte för försöksutskriani.ngen i enlig-

het med suensk tag? lag torde ha eduittne þå. motsatsen, nämligen þå

friailtigheten från min sida att gã med þå. dem! .ämnar jutsitiekans-

Iern beordra undersökning och påy'rka åtgärd om jag har rätt?

* Skulle det möjligen vara J. O. som skall besvara frågan till J. K' så riktas

denna och andra frågor till J. K. i denna bok även till J' O'
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MED HIiSTEN SOM RYTTARE I VÄ.NINGEN.

Fortfarande är det många som frågar mig: Hur var det med den där

hästen i våningen? Kan ni inte berätta det. Jag bör nog göra det i alla

fall själv och här kommer historien: Berättad för vännen Ernst Svensson

på Tenhults säteri och avlyssnad av gamle Lindqvist - 
Plats: Flygel-

salongen. Dryck: Whiskygrogg. Tid: Midnatt'

Vi är på hemväg, skeppsmäklar Susse och jag! Vägen från Mose-

backe är lång och svår, när det är midnatt och dåligt väder och halt.

Med bilarna fulla av söta balettflickor är den ännu längre. Ja, ja, man

var inte ett spår bättre än motorcykelkillarna numera. Eller fyllbilis-

terna. Ena armen om ratten, andra om livet. Gas i botten och fullt ljus.

Man borde naturligtvis haft en månad på Gröna ön, och jag fick ju så

många oförskyllt, så jag skall vara flott och säga, att i varje fall kan

samhället dta av en för bilen.
Vi kommer hem - och haver man skådat !

Utanför står en gammal gubbe med kärra och häst. En som tömmer

om nätterna, Ni vet.

Det regnar och jag vet att gammalt folk fryser om nätterna. Och jag

vet också att bak i bilen ligger en hellåda skotsk wisky - inkommen, ni

vet "lite grann breve", för jag har i alla tider stått dåligt hos Stock-

holmssystemet, och orkar inte med att låna allt för mycket motböcker

när det gäller - utan "allt ordnar sig och jag mig och du dig - lrån
dig tilt mig" 1ör att citera vännerna John Botvid och Thor Modén'

- Skall farbror komma med upp och få en whisky?

,l
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Den gamle sopåkargubbens svarta tänder lyser upp i ett enda le-
ende.

- 
Saan whisky, saan det . . . verkligen (Det kunde varit John Botvid

i någon av hans festliga typer!) ?

- Just, farbror, whisky.

- Det har en annan inte fått på, lå mej si . . . trettisex år.

- Som tusan, som tusan, farbror. . .

Balettflickorna flockar sig omkring den gamle. Han ser flickprakten.
Och går med upp.

- Tackar som bjuder.

Vi kommer upp. Den gamle får whisky - och somnar in. Stackars
gubbe. Whisky efter 36 år - värme, ljus, söta flickor, glädje och sång.

Undra på det ! Vi somnar nog vid den åldern också jag och min årgång!

Hästen!

Hästen!

För höga tusan!

HÅLSTEN !
Hästen står ju och fryser nere på gatan, tänker jag. Han måste upp.

Och snabb som en ål tar jag sockerskålens innehåll och går ner i det
silande regnet - och spänner av åkarkampen.

- Så där ja, Putte... ta mer socker...nafsa... så... nu går vi...
oj, vad du är blöt . . .

En smokingsilkesnäsduk försöker att rykta min vän hästen, som vän-
der huvudet och tittar på mig med stora ögon. Men han säger ingen-
ting. En kamp som gått några år i Stockholm har sett så mycket att han
jnte förvånar sig mera.

Och vi går upp för de breda trapporna!

Och jag ser på hästen och döper honom till Bernhard - efter Bern-
hard Shaw. Han har samma huvud. Det är en gammal häst!

Kom ihåg en sak, Ni som funderar pä att göra om det - det har
nämligen gjorts ett par gånger sedan dess har jag låtit berätta mig -Ni kan alltid få upp en häst för en trappa, men ni kan sällan eller aldrig
ensanl få. den nerför igen.

I alla fall kom min vän hästen Bernhard och jag upp i våningen och
tâgade igenom salongen, där församlingen var.

Dnormt jubel!
Vi ansåg ju 

- ai, uar så unga 
- att ui. skreu hi.storia! En höst i ett

aåni.ng! Alla hade ju berättelser lör ett år framål!
Och vi röjde av i matsalen. Vi flyttade ut stolarna. Vi parkerade flic-

korna på skåpen och sideborden. Vi satte på grammofonen, som sedan

utan avbrott med starkstift brusade fram "Star and Stripes". (Jag har
skrivit och dedicerat min marsch "President Truman" också med en liten
tanke på ursäkt för att vi profant missbrukade U. S. A.:s national-
marsch.)

Skeppsmäklare Susse - i frack 
- på matsalsbordet 

- 
Han á¡ der

grosse Cirkus direktor !
Und ich! lag?
Jag fu the store uerldensberön'"te jokey!
Och ui. lufsar runt bordet under marschens sþrittande toner, jag och

Bernhard!
Brusande applåder från "Pobblikum", vilket stegras till ovationer när

Susse kommenderar:

- Verldensnumret . . .dricker whisky stående på hästryggen.
Vännen Bernhards rygg är, bred - dessbättre - så jag kommer up¡r

och står där drickande glaset, som Susse räckt mig.
För att tala Selma Lagerlöfsspråk, så borde jag just då ha utbrustit:

Ack, i sena tiders fotografer, varför togen I icke en bild, o sena tiders
balettflickor, mjuka som skotsk, len whisky, hängden I runt männen
hals, varför hängde där icke en Kodak-kamera i stället I

Men man får aldrig överdriva en sak - och det gjorde vi nog -vi höll på för länge, för plötsligt hör vi från gatan tit tat tit tat tit tat 
-polissirenens tjut.

Och minuten därefter ringde det på tamburdörren.
Nu gäIlde det sekunderna.
Tuå hjäIper den gamle gubben in i ett au sourummen!
Stolarna ställas på þlats i matsalen!
Grammofonen stänges.

Ljuset i matsalen släckes!
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Alla intar någorlunda lediga platser i salongen.

Och Susse och jag försöker gömma uår uän hösten Bernhard'

Vi, lörsöker i den största garderoben!

Ack och ue! HeIa ändan är utanför! Man kan inte räkna med att

inte þolisen ser den!

Vi tänker!
Signalerna þã dörrklockan har öuergått i' bultningar.

öppna i lagens namn!

Men så minns ui' BALKONGEN !

Och ui för ut Bernhard þå balkongen, Stönger balkongdörrarna och

drar ner gardinerna.

Susse och jag möter þolisen! I dörren!

- 
Har det hänt något i huset, frågar jag försiktigt?

- 
N"j, men det händer visst en del här, säger överkonstapeln'

Bakom poliserna skymtar djurambulansens män.

- Ni har djur här, säger överkonstapeln'

Jag ser med ledsna ögon På Susse.

- 
Susse, Susse, hvi gjorde Du mig detta. Har du löss?

- Ach, clyra broder, några stycken, men dom dog i förrgår'

- Stå inte och driv med oss, vi vill se våningen.

Polisen tågar in och letar. I sängkammare. I kök. I garderober. I
salongen. I matsalen. överallt. Men hittar ingenting. Den gamle gubben-

åkaren, som sover, det tror dom är en gammal släkting, för man kom-

menterar inte fyndet av den snarkande'

- Vad har ni gjort, egentligen, säger överkonstapeln, folket i huset

påstår att det gungat här. Takkronorna i våningen under ha klirrat i ett.

Det måste varit ett stort djur.

- Cirkus Hagenbecks elefant var här nyss, men han tog bil hem

minuten innan herrarna kom, försöker jag'

Humöret blir bättre.

- Bode, skämta inte nu. IJtan tala om - vad ni gjort här?

I kretsen av hela sällskapet inne i salongen avlägger jag "full be-

kännelse".

- överkonstapeln förstår, att baletten här och Susse och jag vi skall

dansa ihop på Södran' på Kulturella Dansens vänner och vi har övat

{olkdanser i matsalen.

- Jaså. Men kan det leva så.

- 
O*, säger en av flickorna, vill ni, så skall vi visa'

- N"j, för Guds skull. Inte mera. Ni får ta det hela lite lugnare på

skivorna, herr Bode. Det finns ju något, som heter bullerlag, eller hur?

- Jo, visst. Säg, överkonstapeln, är tjänsten slut nu?

överkonstapeln ser på klockan.

- Ju, den är slut.

- Sätt er ner och drick en whisky då, det är ju det minsta huset kan

bjuda på en sån här jäkla regnnatt.

- Jaha...hr. ..mjaa...tjänsten är ju slut'.. så'.. ja, vi tackar

väl då. . .

Och styrkan slår sig ner bland skönheten. Susse och jag serverar.

Tiden går.
överkonstapeln och hans män reser sig.

- Nu ska vi tacka för oss.

- Så tidigt?

- Det är en dag i morron också. Tack för i dag. Ursäkta att vi

letade efter ett djur. Men dom inunder var så säkra.

- För all del, det gör ingenting. Folkdanser är ju folkdanser. Och
jag erkänner, att man behöver ju inte hålla på med att öva in dem på

nätterna.
Tystnad inbryter när alla tar alla i hand för att säga godnatt'

Men det är kallt ute!
Det är suårt att uända ute þå balkongen!
Gamle snäIle åkarkamþen Bernhard!
Ingen klandrar dig.
Du har ditt språk - ui har uårt! Vi förstå.r uarandra ändå!

Mitt i den tysta adjösägningen kommer från balkongen ett hiskligt

gnäggande som skär genoftr natten:
H i hi hi hihi hi h i hi hi hi hi hihi hi hi hüüi !
H ihihihi h i hi hihi hi hi hi hi hi hihi hiüü !
Susse och jag ser þå uarandra!

2lB 219



- Han är där ute, överkonstapeln.

Säger jag och pekar på balkongdörren.
Susse och jag drar upp gardinerna, öppnar dörrarna, och sekunden

efter står vår vän hösten Bernhard i salongen, glad och Iycklig öuer uþþ-
märksamheten!

Polisen var faktiskt road - inte förbannad. Vad skulle dom också

vara!
Och ett sånt besvär att skaffa igen den sedan trettio år ömt vårdade

krassen, som Bernhard ätit upp på balkongen.

Det var hästen, Ernst och Lindqvist. SkåI.

Det är nästan så att den gamla sorgsna gumman i salongen på Sjö-
bergs Säteri, 'den gamla Mannerheimgården, hon ler lite. Hon har
hängt i alla ãr där. Det var för hennes skull, som jag bland de första
Ferlindikterna, som jag tonsatte på Sjöberg, skrev musiken till "Fru
Sorg". Ler hon månne för första gången åt min vän, hästen Bernhard,
i så fall har han inte varit på balkongen förgäves.

Och nu hal ni hört den också. Och vilka tidningsrubriker den
åstadkom:

lohnny Bode leker jockey i uåningen!
Så gick det till i alla fall.
Sanningen kryper fram, sa Vilhelm Moberg. Även om hästar i vå-

ningen, tillägger jag.
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ERNST SVENSSONS SJöBERG - RUTH GUSTAVSON, RUD-
LING OCH KOMMUNISTER FÅR MIG FRI - EN öVER-

LÄKARE VISAR SIG VARA LöGNARE - MEDICINALSTY-
RET SÄGER: INGEN SINNESSJUKDOM.

"Försöksutskrivningen", som började julen 1945 och fortsatte några

månader in på 1946 på Sjöbergs Säteri gick lungt. Fastän det var ett oer-

hörda besvär att kunna skapa fram några inkomster. Grammofonbola-
gen, sångarna, alla voro ju mycket skeptiska. De måste ju ha tänkt:
D'et bör vara något fel med Bode, eftersom han så här långt efteråt
inte kan få vistas i Stockholm. Där skadade Mestaþo-sinnessjuknämn-
den mig oerhört. Hade ui fått fram sannìngen om mig den gången -.
då hade allt uarit annorlunda - rnen f ör att nå detta hade jag behöut.c

i Stockholm, i Oslo, etc. öuerallt dàr "upþgörelserna" pågingo.

Under tiden på Ryhov fick jag frisedel. Där ser man ett något under-
ligt begrepp i det militära, för att inte gå så långt som att ev. - inte
påstå, obs. - men fundera över, om inte ett visst samarbete under åren
i mitt fall ägt rum mellan utrikesdepartementet-armén och mestapo-
medicinalstyrelsen.

När jag kom hem från Finland och togs på Gerhards Revy, försökte
jag efteråt bli inkallad. Gick inte. Vapen fick ej sättas i händerna på
försöksutskrivna. Att man gjorde annat också i armén, skalade potatis,
skrev maskin, sjöng etc. - det visste väl inte rullföringsområdet om, --
När jag kom till Norge och blev kvar en tid, och man tydligen ville
ha hem mig, skickade, man - via konsulatet i Norge - s¡ 6¡ds¡ ¿¡1

hemkomma för "eftermönstring". När jag från Grini fördes av Gestapo

till Statspolisen i Charlottenberg, så skrev jag ett brev till överbefälha-
varen Thörnell, och bad att få bli använd i armén i vilket skrotarbete
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som helst. Det fanns ju avdelningar även för "opålitliga i krig", om

Thörnell ville räkna mig ait. I stället fick jag om några månader - till
dårhuskoncentrationslägret - 

en frisedel, utskriven den 77 lB 1943 av

"s. Leijonmark". Jag rullar mig djupt för arméns inskrivningsvisdom

(det gjorde visst många under kriget) ' Ratad 1942, trots egen begäran

om vilken tjänst som helst, begärd till eftermönstring några månader

senare, friskriven 1943. Sela!

Men kunde inte armén sätta vapen i händerna på mig, så kunde

andra. I varje fall fick jag jaktkort 
- 

jug, den på försök utskrivne då-

ren. Tänk om jag fått för mig att chefläkaren Bagger-Jörgensen eller

mestaporådet Björck varit en liten vit kanin' Så här såg kortet ut:

Nr 200 JAKTKORT Utf. 5/3 1946.

för sångaren Johnny Bode f' 1912, Sjöbergs säteri, Tenhult'

Namn, födelseår, hemvist'

gällande jaktåret t17 19+5-30/6 1946.

inom Rogberga, öggestorps och ödestuga

Jaktvårdsavgiften 3 kronor erlagd

Oläslig namnteckning

Namn ävensom ev. med tjänstestämpel, befattning

obs. Detta jaktkort medför icke jakträtt, därest sådan icke eljest lag-

ligen tillkommer kortinnehavaren.
Litt C. 977889.

Stämpel:
Landsfiskalen i Huskvarna distrikt

Jönköping. Postgiro 10323.
Skall medföras vid jakt.
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Landsfiskalen i Huskvarna distrikt visade sig alltså klokare än både

arméns inkallelseavdelning och psykiatrin. Jag sköt ingen!
Månaderna gingo på Sjöbergs Säteri. Jag fiskade och jagade. Och

skrev musik till Nils Ferlins dikter. Men det blev ju inga inkomster.

Sigge Fürst och Calle Reinholdz kommo på besök och det skrevs

avtal om att de skulle lancera mina melodier på Ferlintexterna, sPe-

ciellt de robusta schlagerna i vårt häfte "Busen Fabians poesialbum"

- det skulle bli radiosjungningar, ev. grammofon. Det har hittills inte
blivit något av det - så - i den mån jag nu kan få sjunga egna

aftnar i Sverige och få ut mina skivor igen, så sjunger jag dem. själv.

Det kanske är lika bra det.

Jag fick verkligen tillstånd att resa till Stockholm - och jag reste

- och återvände aldrig mer till Tenhult som försöksutskriven. IJtan
reste ner för att packa ihop mina grejor och gifta mig där.

I Stockholm inträdde nämligen Per Meurling, Torsten Hansson, båda

vid denna tid i kommunistiska tidningen Ny Dag, Arvid Rudling, advo-

katen och - medlemmen i sinnessjuknämnden, ledamoten av riksdagen,

Ruth Gustavson, som faktiskt var upprörd över beteendet mot mig.
Torsten }fansson skrev följande brev till sinnessjuknämnden, (vilken,

enligt fleras mening fullständigt olagligt hållit mig inspärrad efter åter-

intagningen när jag kom från Norge, då man inte ens kunde pådyvla
mig något enda litet brott).

Till Sinnessjuknämnden
Wallingatan 2

Stockholm.
IJndertecknad, som väl känner Johnny Bode, får härmed meddela,

att jag är beredd att äta mig övervakarskapet för honom, när han bo-

sätter sig i Stockholm.
Då jag väl känner Bodes fall samt även är, vilket kanske torde vara

sinnessjukhusnämnden bekant, väl förtrogen med straffriproblemet, vil-
ket jag i många artiklar har behandlat, så uttalar jag en förhoppning om



att Bode dock helst måste slippa övervakning vidare, men för så fall det
verkligen icke skulle gå, utan Bode kommer till Stockholm, så övervakar
jag honom, ensam eller ihop med hans förmyndare.

Att Bode måste vistas i Stockholm anser jag själv vara en tvingande
nödvändighet, enär han endast där kan förtjäna sitt uppehälle, vilket
icke enligt min mening kan eller bör förnekas någon medborgare.

I det jag uttalar en förhoppning om, att det skall lyckas advokaten
Arvid Rudling att helt få Johnny Bode fri, i sämsta f.all Lä honom till
Stockholm med mycket kort övervakningstid, tecknar jag.

Stockholm den 14 maj 1946

Iorsten Hansson
Redaktör, Ny Dag, Stockholm

P. S.

Är av Kungl. Fångvårdsstyrelsen utsedd som övervakare för villkor-
iigt frigivna.

D. S.

I betraktande av att jag hölls inspärrad som påstådd nazist eller vad
man nu kallade det för, och i betraktande av att Torsten llansson var
kommunist och satt i deras huvudorgan, så måtte sinnessjuknämnden
lika med Peder Björck kliat sig i den s. k. skalle han hade. Som tur var så

hade inte bara en förnuftig kvinna som Ruth Gustavson kommit in i
nämnden utan även en klok karl som nuvarande underståthållaren
Wahlbärck i Stockholm.

Dessutom var ju också Arvid Rudling med som jurist för mig, så att
"vänsterbiståndet" för mig verkade kompakt. Sinnessjuknämnden, som

är mycket rädd för pressen och helst önskar att inget står där om psy-
kiatrin, (med undantag för välputsade reportage av prydliga korrido-
rer med blommande begonier, nystärkta sköterskekragar och snälla, fog-
liga patienter) sinnessjuknämnden förstod, att nu hade tiden gått, så

nu kunde det bli tal om tidningsbistånd åt mig.
Min dåvarande förmyndare (att jag satte mig själv under förmynda-

re kanske jag glömt att tala om), som nu avgått emedan jag ville bli
myndig igen - 

jag hade förut ansett att förmyndare vore det bästa

när jag var utomlands, det medförde ju ansvar, och jag kände inte till
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förmyndarkammarens om-ryggen-hållande i smått à la lJnman i stort,
min dåvarande förmyndare talade livligt för min definitiva utskriv-
ning. Likaså min moster, fröken Kilander, likaså min blivande fru,
utom de alla förut nämnda. Det såg mörkt ut för Peder Björck och

nämnden. Chefläkare Bagger-Jörgensen hade tillstyrkt det. Och Ruth
Gustavson, som medlem i nämnden, hon hade sin åsikt klar - Iiksom

hon alltid har haft.
Man tillgrep den sista chansen, nämligen att gâ" till min styvfader,

som varit övervakare för många år sedan. Och han ansåg att det var

"för tidigt" - efter tio år. Sela! Nu var jag emellertid trött på hans

oförmåga att förstå situationen så jag vände mig för första gången till
en annan släkting, förre direktören i Sveriges Köpmannaförening, vil-
ken skrev:.

AVSKRIFT

W. Strömberg
Direktör.
Min hustrus systerson, Johnny Bode, har bett mig taga del av min

svägerskas, fröken Signe Kilanders, skrivelse till sinnessjuknämnden även-

som ândra handlingar, bland vilka jag särskilt fäst mig vid doktor H.
Bagger-Jörgensens utlåtande om Johnny Bode 7 I 5 1946.

Jag är nog liksom fröken Signe Kilander, förmyndaren fru Schött

m. fl. av den uppfattningen, att Bode nu bör kunna förklaras definitivt
utskriven i all synnerhet som han genom sitt giftermåI, till vilket han

erhållit vederbörligt tillstånd, torde komma i ordnade förhållanden.

Stockholm den 17 juni 1946

W. Strömberg

Direktör.
Efter detta intyg lär min styvfar ha ändrat mening, sägs det.

Jag ringde till Ruth Gustavson omedelbart efter sammanträdet och
jag hörde orden!



- Ni är helt fri från och med nu.

Det var 19 l6 1946.

En demokratisk kvinna som Ruth Gustavsson hade lyckats - i enlig-

het med sin livslinje som demokrat - med hjälp av Meurling-Hans-
son-Rudling och andra. Mestapo-Björck, som dagen före sammanträ-

det i ett telefonsamtal med en redaktör uttryckt sin mening om det

diskutabla i definitivutskrivning - han var slagen - genom demokra-

tins folks ingripande. Diktaturerna förlorar alltid - förr eller senare!

Så var jag då äntligen fri. Efter tio år. Vad tycks. En prydlig bild,

som icke gär att sudda ut enär intygen finns' En prydlig bild av laglöshet

i ett fritt samhälle. Plats för ingripande, herr statsrådet Zetterberg -
med lag - för endast en sådan kan tvinga idiotipsykiatrin på plats.

Och försök herr statsråd - eller om det faller under inrikesdepartemen-

tet - så försök, herr statsrådet Mossberg, att ta reda på hur många som

sitter kvar felaktigt av de under Kinberg-idioti-epoken straffriförklarade-

Försök att få ut dem, som undgått att bli tokiga ùnder tiden. Ett fritt
land kan inte ha skamfläckar av sådan art. Statistiken bör làtt vara

gjord. Det ankommer i så fall på varje överläkare att sätta upp listor med:

Namn, brott, tid, sjukdomsutlåtande, uppförande under tiden - om det

senare skulle rymma något brottsligt. Samt att sjukdomsutlåtandet di-
rekt säger ifrån om sinnessjukdom förekommer eller inte' Eller -
älsklingsuttrycket - så svår psycopathia att den jämställes med sinnes-

sjukdom. Och så lite stickkontroll, förstås, för att se om uppgifterna

stämmer. Man kan aldrig vara nog säker. Både statsrådet Mossberg och

statsrådet Zetterberg äro rättrådiga män, som båda skulle kunna ta
intiativet till en psykiatrisk storstädning. Och man vinner platser åt
sjuka också. Det är ju alltid psykiatrins stående uttalande: Vi har så få

platser. Det är klart, att har man Gestapos princip: Hellre in än ut, sä

uppstår platsbrist.
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Jag behöver väl inte säga, att efter tio års behandling av mitt fall
i sinnessjuknämnden så brann det i knutarna och telegram måste sändas.

Det såg ut så här: (Med rött och allt.)

SSS SSS SSS Stockholm JP 210 l9llT W 19/6 1050 STATS :
Vederbörande Sjukvårdsläkare Ryhovs Sjukhus Jönköping.

Johny Bode utskrivning.
Sinnessjuknämnden.

Typiskt. Dom kunde inte stava förnamnet rätt en gång. Det vill säga

sekreteraren. Men man skall icke begära för mycket.

Nu kommer - för sista gången 
- 

meddelande från sinnesjuknämn-
den.

IJnder äratalhade man helt öppet skrivit om mig på dårhus i tidning-
arna. Som när jag kom hem från Norge etc. Med stora rubriker och
artiklar. Jag har dem kvar.

Men nu blev det alldeles jäkligt hemligt. Så hemligt att en tidning,
som ringde upp och frågade om jag var definitivt fri, fick till svar

"att det kunde rnan inte ltimna uþþIltsning om". DeLta ansåg jag var
så urdumt 

- 
typiskt givetvis men i alla fall - att jag riktade en skri-

velse med begäran om att det skulle meddelas - och fick svaret:

Med anledni.,g. . .har nämnden den 4 juli 1946 beslutat lämna mig
i uppdrag underrätta Eder därom, att vid eventuella förfrågningar an-
gående Eder den upplysningen skall lämnas, att Ni är definitivt ut-
skriven och att nämnden för den skull ej längre har bestämmanderätt
över Eder.

Stockholm den I juli 1946

enligt uppdrag
Per Erik Enbark
t. f. sekreterare.



För att till slut visa en typisk bild av psykiatrins idioti och ansvars-

löshet i sverige, dess uppenbarliga nonchalans och slarv, så vill jag

inte neka mig att taga med vad som hände när jag stegade in på

Jacobs Pastorsexpedition i Stockholm ihop med min dåvarande fäst-

mö, min nuvarande fru, för att ta ut lysning. Observera att jag i min

hand då redan hade intyg från chefläkare Bagger'Jörgensen om att

sinnessjukdom eller sinnesslöhet icke fanns. Men lika förbaskat flãt ut

fötjande skriuelse (och ingen lysning):

Pastorsämbetet i S:t Jakobs
församling. Jakobsgatan 2

Box 1034 Stockholm 16

Tel. 10 05 39

Att Pastorsämbetet från S :t Sigfrids Sjukhus Växjö mottagit raPPort

angående kompositör Johnny Bode att han den 22 12 1945 inskrvits i
Ryhovs sjukhus enl. av d:r H. Bagger-Jörgensen 23f 2 1945 utfärdat

intyg under angivande "lider av sinnessjukdom - - -intygas 
härmed"'

Stockholm S:t Jakob 615 1946

G. Buréus

Stämpet. Komminister

Men nu ilsknade jag till ordentligt. Ren lögn från chefläkare

Bagger-Jörgensen. Herrn kan inte skylla på någonting. Ni har ingen

chans. Ni står för evärdeliga tider i mitt fall som lögnare i lakobs

{örsarnlings böcker. Och jag uar klok nog att ta ut auskrift med stämþel

och uittnen och allt innan en eu!. städning "städat" bort det. Snopet

ua, herr lögnare Bagger-Jörgensen. Ar det överansträngning eller ål-

derdomssvaghet, eller vad är diagnosen på det här då?

Två dagar senare anlände detta intyg från doktor Bagger-Jörgensen

vilket går stick i stäv med det gamla:

Avskrift.
Till Pastorsexpeditionen
S:t Jakobs församling Stockholm

Med anledning av Johnny Bodes (född den 6/ I I9l2 i Falköping)

begäran om att få äktenskapsbetyg, får jag härmed intyga med stöd

av den kännedom jag har om Johnny Bode från den tid han som
patient varit intagen å Ryhovs sjukhus samt med stöd av de papper
som översänts från S:t Sigfrids sjukhus Växjö, när Bode överflyttades
till Ryhovs sjukhus samt med stöd av dr Eva Lagervalls rättspsykiatriska
undersökning av Johnny Bode, att Bode icke har uppvisat och icke upp-
visar symptom på vare sig sinnessjukdom eller sinnesslöhet och att han
sålunda enligt mitt förmenande icke kan nekas äktenskapsintyg och
lysning, enär vad Bode varit intagen å sjukhus för icke har något att
göra med vad som enligt lag utgör hinder för äktenskaps ingående.

Jönköping den27 maj 1946

H. Bagger-Jörgensen
Rätt avskrivet intyga: överläkare

David Mårtenson Axel Hardel

Men nu var det säkrast att vädja till den högsta psykiatriska instansen
i riket, för att ha absolut svart på vitt på att jag aldrig hade varit sin-
nessjuk eller var det och att jag aldrig varit det. Och jag fick också
följande intyg:

Kungl. Medicinalstyrelsen
Telegramadr : Medicinalstyret
Postadr. Stockholm 3.

D:nr 2455 R, P.

I svarsskrivelse torde
ovanstående diarienummer
angivas,

UTL.Å.TANDE.

I ett den 27 maj 1946 rörande kompositören Johnny Bode i Stock-
holm född den 6 januaril9l2, utfärdat intyg för vinnande av lysning har
överläkaren vid Ryhovs sjukhus i Jönköping H. Bagger-Jörgensen bland
annat anfört, att på grund av vad som blivit honom meddelat och av
honom själv iakttagits samt av vad i övrigt vore honom bekant han
ansåge, att hos Bode som av honom vårdats sedan den 22 februarj I94S
inga tecken till sinnessjukdom kunnat eller nu kunna påvisas.

228 too



Efter att hava tagit intygets innehåll i övervägande får medicinal-

styrelsen härmed avgiva det utlåtande, att beträffande Johnny Rode

sådant äktenskapshinder icke föreligger som avses i 2 kap. 5 $ gifter-

målsbalken.
Stockholm den 5 juli 1946.

På Kungl' Medicinalstyrelsens vägnar

dess rättsPsYkiatriska nämnd :

John Byttner Assar Ohlsson

Gunnar Lundquist

R. P. 269 Stig Björklund

och så var jag fri et'ter tio å.rs heluete för en n'La.tta sonx inte stals

och för en radioutsändning som inte kunde åtalas

Och jag hade både intyg þå' - uia þastorsexþeditionen - att jag uar

sinnessjuk - samtidigt som jag hade intyg från samma intygsgiuare att

jag atdrig uarit och inte uar sinnessjuk.

Och det uiktigaste au allt: Kungliga Medicinalstyrelsens rättspsykiat-

riska nämnd hade sagt sitt ord och godkänt uttrycket: Inga tecken till
sirutessjukdom har kunnat eller kunna nu þå'uisas.

Fri, men förfötjd! Fri! Som fågeln! Men får inte sjunga! Munkaule

þå. en sångarmun! Tuångströja þå þiani.stfingrar! Fri inbunden

i en ny ofri.hets praktband! Förf öljeke!
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FöRFöLJELSEN SÄTTER IN -- BOJKOTTAD HELT -
BUSARNA FABIAN - ODÉONREVY - FRIERI I BADKAR.

Vad jag än försökte med så motarbetades jag. Det var naturligtvis

många som trodde på det där med att jag varit blodsnazist de hade

bara läst en del rubriker angående min norska tid. När de tillfrågades,

många av dem som motarbetade mig: Vad vet Ni om Johnny Bode?

Ja,han gjorde något i Norge. Han var nazist. Han var ju i nazistunilolm

hos Karl Gerhard. Mera visste inte de flesta och det var ju fel. Man
får ju hoppas att denna bok når dem och många andra, så att man kan

ändra sin inställning mot mig.

Jag försökte att göra en konsert på Konserthuset med som huvud-

nummer visorna ur de tre album med texter av Nils Ferlin, som har

kommit ut: Busen Fabians poesialbum, När Lyckan mötte Kärleken,

och Getsemane. Men genast var någon tidning framme och slog sönder

det hela. Det dummaste av allt i den historien är den rädde kapell-
mästaren Sigurd Ågren, som för pressen - groteskt nog - den gången

framhöll, att "Först sedan jag skrivit under kontraktet fick jag veta

att det var Johnny Bode som skulle sjunga". .Ågrens uppträdande och

uttalande är så dumt sä man egentligen inte skulle ödsla tid och plats

på det, men man bör ur renlighetssynpunkt påpeka att det i kontraktets
text stod medverka vid "Johnny Bodes konsert" och det var även un-

derskrivet av Musikerförbundets ansvarige, som godkänt avtalet. Det
olyckliga med att Europahjälpen inte var fullt på det klara med att iag
sjöng vet jag inte hur det kom sig. Konserthuset betalade ju skadestånd

för att de på okända grunder bröt kontraktet om förhyrning. Den, som

hyrt det, hade mycket ont om pengar den gången och accepterade visst

ett par tusen som gottgörelse - men vad hjälpte det mig. Direktör Fo-
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gelmark och Konserthusstyrelsen kanske nu - efter denna bok -,
efter musiken till en hel del filmer och efter rader av publiceringar,

och efter det Lapp-Lisa sjungit min Himlens Gyllne bro 7 gånger i just

Konserthuset vill hyra ut Konserthuset igen. Jag skulle behöva en lokal

i slutet av mars. Min impressario får väl bjuda in direktör Fogel-

mark och herr Spångberg med flera till min lilla "provvisafton", som

några pressmän och experter lovat bevista, för att höra mitt splitternya

program från en scen och ge mig goda råd, något som jag säkert behöver

efter lång bortvaro. Och Konserthusets styrelse kan väl inte gärna på-

stå, att mina visor och min musik är sämre än annat i branschen, som

ideligen framföres på Konserthuset ! Till och med undervisningsrådet

Ruben Wagnsson får väl försöka lova mig att omvärdera sina syn-

punkter på mig, sedan han den gången meddelade pressen att han ansåg

mig "alltför komprometterad för att Europahjälpen skulle kunna ta emot

överskottet på en konsert". Även Carl Albert Anderson, som "tog helt

avstånd", kan väl ändra sig. Båda herrarna ato välkomna till min afton-

Jag tror inte ni får tråkigt.
Dä var Kardemumma roligare! Han skrev:

"Herr Johnny Bode, som under ockupationen i Norge ansågs vara

en förskräcklig nazist, har nu visat intyg pä att han suttit fängslad pä

Grini. Det blir bättre och bättre dag för dag, som Rolf sjöng, och snart

får Bode frihetsmedalj och handskrivelse på att han var med om atten-

tatet mot Hitler. - Han slutar som försvarsminister, säger fröken H.

Lafzort".
När jag läser i mina rader av pressklipp - 

jug får snart hyra ett

särskilt lagerrum åt dem - så finner jag med glädje att jag mitt under

kriget blivit helutskälld av Folkets Dagblad under dess nazistiska period.

Det var i en högantisemitisk artikel, där jag beskrevs som en som "hade

alfãrer med juden". Det hedrar mig mycket att en nazistisk smutstid-

ning, som väl ingen vettig människa vill förneka att Folkets Dagblad

var den gången, skrev följande::
"Den store (varför stor, författaren?), vilohemspatient med nationella

komplex av underligaste slag, grammofonplattcharmör av renaste smör-

typ, hade inte högre nazistideal än att han kunde bli kompanjon med . . '

o. s. v. "Det var surt sa den nazistiska lilla räven i Folkets Dagblad om

rönnbären. Det hör ju till saken att detta var, tror jag, 1944, och jag

hade icke haft någon affär med den judiske affärsmannen sedan cirka

1931, men det gjorde ingenting. Huvudsaken var att blanda jn mitt
namn i en skandal, för att huvudpersonen i skandalen och jag träffats

för cirka femton år sedan. Allt i syfte att skada mig.
En tidning som dock redan för ett par år sedan tackade mig och

kallade mig "orädd" etc., det var restaurantpersonalens tidning, som,

tackade mig för att jag avslöjat en spritspion (enligt mig är en sådan

jämställd med nazist i ett land, som skall vara fritt.) En del tidningar
slog givetvis upp saken så, att jag anmält saken för att få fast kyparen -
på min egen supé. Givetvis i skadesyfte. Men helsidan om saken i restau-

rantpersonalens tidning gjorde att restauranterna visste var de hade

mig. Och de visste de förut.
Kardemumma, som ofta har haft mig med i sina kåserier, skrev när

lika-betalt-principen i svenska revyer genomfördes följande :

"Om nu en revy innehåller en kvick kuplett av Karl Gerhard och en

visa av Johnny Bode om violblå ögon, så ska herr Bode ha lika mycket

betalt som Karl Gerhard, i stället för smörj."
När Petterson den äldre, kommunistkåsören i Ny Dag, försvarar min-

net av Widkun Quisling blir jag emellertid mycket rörd. Vad sägs om

följande med anledning av att andra människor tillkallade radiopolisen,

när en äldre skriftställare började uppträda störande på en restaurant

genom att skrika en massa tillmälen till mig. Vad sägs om kommunis-

ten Petterson den äldre!
"När Johnny Bode, Quislings och Terbovens förre grammofonskive-

och cabaretminister (finns det i Sovjet? Författarens anmärkn.) satt på

en restaurant och bälgade i sig åtskitliga flaskor punsch ' . . blev en

skriftställare arg och kallade honom Quisling. För detta har skriftställa-

ren åtalats. Vilket är löjligt. Ty där var det väl trots allt den avrättade

Quisling som förolämpades."

Sött, eller hur. IJndra vad Marx hade sagt. Och undra vad Petterson

den äldre tror skriftställaren hade sagt om jag inte, som han påstod,

"bälgat i mig några flaskor punsch". Hade jag druckit vodka hade han

kanske kallat mig för Stalin. Och då vete väl tusan vad radiopolisen och

rätten hade gjort?
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Enligt både ovan nämnde skriftställare och Petterson den äldre skulle

ilskan berott på att jag skulle gjort en insamling för barn på Mose-

backe Restaurant ett par dagar innan. Det hade jag emellertid inte.

Jag deltog i en klubb "Busarna Fabians Klubb" - stiftad på basis av

mina sånger till Nils Ferlins klassiska figur "Busen Fabian". Vi hade
,ordnat och arbetat (utan ett öres ersättning) länge med att få till stånd

den verkliga maskeraden i Stockholm igen efter kriget. Och allt hade

:gått - biljetterna voro i det närmaste övertecknade - när AB - av

outgrundlig anledning - på såväl löpsedel, första sidan som ledarsidan

for ut i en vild rubrik "Johnny Bode bakom Busen Fabian" och skrev

om att jag skulle ha pengarna. P. G. Petterson kan ju fråga sin vän Per

Meurling, som skrivit förord till denna bok och försvarat mig i tidningen

Se i år, så får han reda på att jag inget skulle ha, inget begärt, utan

bara deltog som många andra i arbetet. Klubben skall gärna arrangera

en ny maskerad - 
med kontroll av AB - om P. G. Petterson lovar att

stödja oss i pressen. Och vi lovar varje krona till barnen' Vår förra
rnaskerad var mycket lyckad, enligt samtliga deltagare, men gick inte

ihop genom den massa återbud som kom genom artikeln ifråga. Men

med fullt hus, som vi fått - utan artikeln - så hade det blivit stort

överskott, trots fyra våningar dekorerade och två revybaletter och tre

'orkestrar och så vidare.
Man har i ett par tidningar ondgjort sig över min lilla bok "ÉIan

friade i badkaret". Man kallar den pornografisk! Var är den det? Teck-

ningarna i den äro kanske lite vågade, men varje pressman torde veta,

att dem beställer förläggaren, och författaren har sällan ett dugg med

dem att göra. Men pornografiska äro de inte. Och kan någon misstycka,

att jag, som vid den tiden icke fick tjäna mina inkomster på vanligt
sätt, på det enda sätt jag kan - genom musiken, sången etc. -, kan nå-

gon misstycka alt jag tog chansen att skriva en roman när jag erbjöds

fast avtal med betalt, som räckte en bra stund. Och den har gått bra.

Marianne i AB tyckte tydligen inte boken var så farlig som de två

andra presskollegerna, utan i ett "Råd till gräsänklingar" skrev hon:

"Undvik hetsande litteratur, t. ex. Johnny Bodes debutroman "Han
friade i badkaret". (Kan ni tänka er J. Bode fria i ett badkar?) Jag kan

inte ens tänka mig honom i badkaret. Enligt förlagsreklamen (Förlags
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AB Ugglan) är hr Bode "ett mellanting mellan Decobra och P. G.

Woodhouse. Bara nu inte något förlag i England presenterar Wood-

house som ett mellanting mellan Johnny Bode och Sigge Stark ! I vilket
badkar får man f. ö. varmvatten till ett frieri? Blir det "Han skiljde sig

under duschen" nästa gång, och hur många roliga pantlekar kan dom

i "Busarna Fabians Klubb"? (Sit venia parenthesi,)

När Odéon-Teatern i Stockholm 1949 hade sin höstrevy hade jag

gjort i det närmaste hela musiken med pseudonym Rob Robertson i
programmet. (Denna pseudonym var även utsatt i 1949 års nyårsrevy,

men då gick det bra) . En tidning anföll med stora rubriker. Men änd-

rade sig sedan, och den som skrev det och jag har blivit goda vänner

sedan dess.

Vad som mest förbluffade mig var att tidningen "Såningsmannen"

tog upp saken och skällde på mig och påstod att jag vid upprepade till-
lällen "upphöjt nyordningen till skyarna, precis som'Snuvige Sixten' i
ett annat land". För det första var det ju ren lögn. För det andra, så

visste jag inte att "Såningsmannen" hade intresse av revyer. I motsats

till, jag tror nästan hela pressen, nämnde Ny Dag mig i recentionen

på följande sätt:
"Originalmusiken hade gjorts av Rob Robertson, alias Johnny Bode,

vilken satt i salongen. Men det tycker vi inte dir. Juberg skall genera sig

för. Ty anlitar man f. d. strejkbrytaren och nazisten Karl Ewert som kup-
lettförfattare så duger naturligtvis också Terbovens förre 'kulturgosse'

som kompositör."
Tänk att Ny Dag kan få den snälle och populäre kuplettförfattaren

Karl Ewert till både strejkbrytare och nazist. Det är inte dåligt, Det är
ju tur att Ny Dag skäller på mig, så att inte den hänvändelse till kom-
munisterna jág skrivit om i denna bok leder till att man fortsätter att
skälla och hindra mig från mitt arbete bara med skillnaden att man

utbyter ordet nazist mot kommunist. Båda mina första bekantskaper,

Per Meurling och Torsten Hansson, ha hoppat av för länge sedan, som

väl de som läser detta vet.

Men det kom en glädjande tilldragelse i samband med artikeln om

att jag skrivit Odéons musik, för Cello skrev dagen efter i Stockholms-

Tidningen, vilket jag är honom djupt tacksam för:
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"Vid det här laget lär det ha varit revypremiär på Odéon-teatern,

vars direktör i går blev avrättad i AT med anledning av att han enga-
gerat 'den herostratiskt ryktbare Johnny Bode, som orginalkompositör
för musiken' i revyn. Man har nämligen lyckats lista ut att den som

kompositör angivne Rob Robertson är ett täcknamn för Bode.

Vi har inte för vana att ta Johnny Bode i försvar, men man frågar
sig ändå om det är absolut nödvändigt att förmena honom möjligheten
att göra fullt hederligt arbete. Och även om problembarnet Bode i och
för sig inte är mycket att hänga i julgran, så är det väl inte nödvändigt
att därför hänga en man, som ger den herostratiskt ryktbare en chans

att skaffa sig en ärlig bärgning under mindre herostratiska former. Att
till varje pris tala om hr Bode endast i herostratiska sammanhang, är
ungefär som att l:ara tala om rep i samband med hängning. Även
problembarn bör ha sin chans. Och är de diskreta nog att uppträda
under täcknamn, så är det inte alltid nödvändigt att avslöja deras rätta
bara 1ör att bevisa att det är otäckt."

Det skulle glädja mig mycket om Cello tog sig tid och hörde mina
visor - förslagsvis på "provgenomgången", som jag talat om förut.

Gösta Ekman sa en gång till mig:

- Johnny, bry dig aldrig om vad man skriver om dej. Var glad

att man skriver. Då är det eller blir det någonting med dej. Den dagen
det blir dödstyst -- då skall du bli rädd.

Jag är förvånad över att jag alltid varit så omskriven - flve¡ om det
de sista åren varit på otrevligt sätt, men jag hoppas alt alla de rader
pressmän, som under åren nu skrivit om mig, vill skriva om mig, även
om jag nu kan få börja och sjunga och komponera under mitt eget

namn. Kritik i yrket mår man bara bra av, men kritik utan att få göra
sitt yrke, det kan döda.
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LAPP-LISA OCH.JAG

Tanken på I app-Lisafilmen föddes hösten 1949, och jag var uppe och

förhandlade med henne.

Hon är förtjusande rar och enkel. Precis som man föreställer sig

henne.
Och hennes tro på sin Gud och sin Jesus, den är som granitklippan.

Den kan ingen rubba.
Lapp-Lisa gick bara med på filmen, om Frälsningsarméns chef tillät

det. Vilket han gjorde. På vissa bestämda villkor angående filmen, vil-
ket vi höllo.

Och Lapp-Lisa blev övertygad om att hon skulle göra filmen efter det
kommendör Kitchings skrivelse var klar. Och efter det hon hört
min melodi "Ilimlens Gyllne bro". Jag glömmar aldrig när hemma
hos Lapp-Lisa Gösta Sandin, direktören för Svensk Talfilm och Lapp-
Lisa och jag sjöng den ihop.

- Nu är jag säker på att det är mening med filmen, Johnny, sa

Lapp-Lisa. Himlens Gyllne bro, den rymmer på något sätt mitt livs
meningen, alt làra människor att gå på Himlens Gyllne bro.

Och samma sak sa hon på möten innan hon sjöng melodin. Och det
gladde mig faktiskt. Har jag, som religiösa människor säger, "syndat"
någon gång, så torde jag väl just i detta kapitel erinra om den religion,
som ligger till grund för den kristna trons och som en av grundtankarna
har ett litet ord, som numera är ganska bortglömt, och som i förening
med mitt namn varit helt uteslutet, nämligen ordet "förlåtelse". Jag är
inte Guds bästa barn, som Pelle Meurling skriver, men jag är lika över-
tygad som Pelle om att "Gud bryr sig nog inte om på vilka instrument
han spelar sina visor".
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Lapp-Lisa visste genom mig själv, att det kunde bli något lite skri-

verier om att jag under pseudonym gjorde visor. Jag sa klart ifrån, att

det var bråk om mitt namn, och därför så använde vi Robertson, i
vilket namn jag gjort sånger till odéonrevyn, skrivit sånger på film och

grammofon åt Bertil Boo, Sven Arefeldt, Calle Rheinholdz, Anders

Börje, Britta Borg, Lasse Krantz, Sune Waldimir, Georg Enders, Åke

Jelfving, Maj och Siv, Kjerstin Dellert och Emy Hagman och alla

möjliga,
Men Lapp-Lisa gjorde våfflor, och vid kaffet, när jag ätit upp ett

fat, som borde ha räckt till femton personer, sa Lapp-Lisa till mig:
_- Ser du, folk har svårt att förlåta syndare' Men Frälsningsarmén

har allticl gjort det. Jag sjunger dina sånger.

Då hade Lapp-Lisa redan för flera månader sedan sjungit in min

melodi "Tinglavakt" med text av Gunnar Dahl-Einar Westling som

gjort "Barnatro".
Så blev då filmen till'
stackars Lapp-Lisa, vacl vi rumsterade om i hennes lilla villa. Åtta

man och en sminkös hade vi med oss. Men sminkösen fick gä sysslolös,

för där hjälpte inte att regissören Ragnar Frisk bokstavligen talat 1åg

på knä och sa att Lapp-Lisa skulle bli mörk i ansiktet om vi inte fick

sminka henne. Fotograf Dahtin vågade inte tänka på bilderna utan

smink. Men Laþþ-Lisa gau inte efter'

- 
Inte så mycket som en gnutta smink på mig, sa hon' Och så fick

vi filma ändå.

Och filmen blev färdig.
När clen skulle provköras för frälsningsarméns högsta chefer, var hela

direktionen på svensk Talfilm bortresta, så jag efterringdes och fick ta

emot kommendör Kitching, överste Georg Nilsson, sekreteraren, med

flera. De voro mycket nöjda och kommo igen ett par dagar senare och

såg om den ihop med Lapp-Lisa. Och kommendören sa några vackra

tackord efter visningen. Och Lapp-Lisa var nöjd' Och ingen kan ju

heller påstå att vi profanterat henne genom filmen, som ju består av

fyra sånger med naturbilder plus Lapp-Lisa själv'

Men så mycket brev stackars Lapp-Lisa fick' Hon var förtvivlad en

dag, när någon hacle skrivit att "Hon övergivit Gud". Hon var ledsen

över att ha kunnat bli så missförstådd. Så mycket religiös film som
redan gjorts så behöver väl ingen drömma om att filmen är emot Gud.

Så kom då artikeln "öppet brev till Lapp-Lisa" i "Se" av Rune Moberg.
och jag var mest ledsen för Lapp-Lisas skull. Jag skall inte gå in på ar-
tikeln. Bokförläggare Bonnier och Se:s chef och jag har ingått förlikning.
Vi publicerar inte villkoren. Jag anser att Bonniers handlat fair play.
Särskilt genom att i Se också ta in "öppet brev till Johnny Bode" av
doktor Per Meurling, vilket utgör det första beviset på pressomsvängning
i mitt fall. Vill Bonnier sedan trycka min sagobok "Tummelull och prin-
sessan Näckros", som Viktoriaförlaget som ett litet förlag saknar re-
surser till, så blir jag ändå gladare, Jag skulle gärna vilja ha ut den -emedan jag av barnexperter fått så kolossala lovord för den. Och den
är försedd med sånger etc. och väntar bara på tecknare och förlag. Den,
finns till och med översatt på både tyska och engelska, vilket min vän,
Kurt Lewi-Carlsson ordnat, men han är tyvärr inte förläggare.

Efter Se-artikeln kunde väl förmodas att Lapp-Lisa skulle klippa av
alla förbindelser med mig. Men i stàllet uisade nu Laþþ-Lisa sin klass
som kristen och människa. Hon sände mig och min fru en kudde och.

en jullöþare med ett förtjusande breu till jul. Och ui sände en liten

þalm, som jag hoþþas uäxer under Laþþ-Lisas, .lohans och Sius aård.
Det var givetvis kolossalt obehagligt för både Lapp-Lisa och Frälsnings-

armén med skriverierna om mig, men vi kanske får säga som en äldre
religion: Mektub! Det stod skrivet. Att Hon och jag skulle mötas. Och
att hennes förståelse skulle få andra att höra efter vad det var för fel
på mig - och förlåta.

Lapp-Lisa vet själv också vad skvallret l<an ställa till. Man tror ju
att Lapp-Lisa har inkomster av samma storlek som andra sångerskor
och sångare med jättepopularitet. Men så är det inte. Det mesta går
till armén. Många gånger går inte resorna ihop för henne, när det gäl-
ler att hjälpa armén på någon liten plats. Och i hennes post vimlar
det av ofta rätt befängda tiggarbrev. Och folk tror att hon har fyra
gårdar och jag vet inte allt. På filmen, fick man för sig i Hedemora, att
hon tjänade femtiotusen. Det har ingen mig veterligt fått för en lång-
film i Sverige hur stor stjärna han än varit.

Ja, Lapp-Lisa är ingen vanlig stjärna. Hon är en av Vår Herres vack-
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rast lysande stjärnor, som Vår Herre har gett ett speciellt uppdrag i vår

sorgliga värld: att sprida tröst och mod och förhoppning genom sina

sånger. Har jag kunnat hjälpa till en tusendels millimeter med det

genom mina små sånger, så är jag glad och tacksam.

Jag vet att Du har bett för mig, Anna-Lisa-Lapp-Lisa' Att jag skulle

{å gå på Himlens Gyllne bro. Och en sak är jag säker på. Det är i varje

fall vår Flerre som släpper in mig och ser på mig och talar till mig.

llan avvisar ingen utan att veta varför.

Jag borde kanske inte tagit Dig med i min bok, Lapp-Lisa, men mitt

samvete bjöcl mig, ja, tvingade mig titl det - 
efter det som har varit.

Jag tror inte Du tar uPP det illa'
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GAMLA PAPPER.

Jag sitter och bläddrar i en massa papPer i kväll, när jag skriver

dessa rader. Vad det samlar sig i lådor och lårar. Jag hittar ett lugubert

dokument, det är en skrivelse till ingen mer eller mindre än AIB Stock-

holmssystemet daterad juli 1946 - månadert efter det jag blev definitivt

fri.
Man kan ju levnaden ut köpa bara svart sprit, men om inte annat så

måste man för sinarepresentationstillställningar åtminstone kunna köpa

vin på egen bok, så man slipper låna. Skrivelsen är undertecknad av cn

rad narnn. Och nederst på den står det:
I egenskap av överläkare vid Ryhovs Sjukhus, M-K. Jönköping

från vilket Johnny Bode def. utskrivits enl. beslut av Sinnessjuknämnden

19 Juni 1946, 1àr jag härmed på begäran meddela, att enl. den känne-

dom jag har om Johnny Bode, jag anser, att han bör få motbok.

Jönköping den 10/7 1946

H. Bagger-Jörgensen

överläkare.

Med tankepå förrakapitlets ord: Förlåtelse, vill jag utan att i övrigt
göra några som helst jämförelser, säga, att detta intyg förmildrar mina

tankar om doktor Bagger-Jörgensen en del. Jag är nog skyldig tillägga,

att jag är övertygad om att doktor Kjellin i Växjö även utställt det-

sammar om han varit närmast till det.

Nu blev det Bagger-Jörgensen.

16 
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Av någon anledning har jag också uttagit ett intyg 1946, där Expedi-
tionsföreståndaren vid Stockholms Stads Nykterhetsnämnd högtidligt
intygar att jag "icke blivit dömd för fylleri eller annan rusdrycks-
förseelse",

Och under detta hittar jag ett intyg av med. d:r och jur. kand. Erik
Karlmark, som med anledning av att jag skulle ha körkort skriver föl-
jande:

Till vederbörande Polismyndighet.
IJndertecknad känner sedan år 1930 kompositören Johnny Bode.

Bode har meddelat mig, att han har för avsikt att inlämna ansökan

för erhållande körkort. I detta sammanhang har Bode hemställt,
att jag skulle uttala mig beträffande frågan om, såvitt jag har mig
bekant, Bodes vanor i avseende på hans alkoholkonsumtion härvid-
lag borde anses utgöra hinder.

Jag vill härvid anföra följande:

Jag har varit i tillfälle att observera Bode vid många tillfällen
och har därvid också iakttagit honom, då han konsumerat alkohol.
Bode har vid dessa tillfällen icke på något som helst sätt reagerat
onormalt för alkohol och min bestämda övertygelse är, att Bode

icke med ringaste fog kan sägas vara begiven på sprit.
För många år sedan åkte jag själv med i bilar med Bode som

förare, och jag fick därvid den uppfattningen, att hans framförande
av motorfordon ägde rum under utnyttjåncìe av den snabba fatt-
ningsförmåga) som i så många andra avseenden utmärker honom.

Som en sammanfattning skulle jag vilja uttala, att jag icke är
förtrogen med några förhållanden, som skulle kunna anföras som

skäl talade emot att Bode beviljas körkort för framförande av

automobil. Stockholm den 6. juli 1946

Erik Karlmark

Med. d:r, jur. kand.

Och här hittar jag något festligt, Inget mer och inget mindre än
underrättelse om sökt utmätning och den utmätningen skulle verk-
ställas på S:t Sigfrids koncentrationslägerdårhus enligt stadsfogden I
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i Växjö, som undertecknat papperet ifråga den 23 februari 1943. Det
är en gammal historia som spökar. Vid rättegången 1936 var jag även
ätalad för att ha "åkt gratis" mellan Malmö och Stockholm. Vilket jag
inte hade. Jag anmälde för konduktören genast jag märkte det, att min
biljett var stulen. Men Statens Järnvägar, som måtte ha väldigt lite att
göra, kräver mig ständigt återkommande på ett belopp, som jag aldrig
var skyldig.

Det festliga utmätningspapperet 
- i betraktande av var jag

meddelar, att Statens Järnvägar vill ha 28:10 kr. i "skadestånd" och
23:00 i kostnadsersättning" och samtidigt meddelas då till mig, stac-
kars inspärrade tusan, a|l "därest gäldenären ickø genast härstädes be-

talar skulden jämte underrättelsekostnad, kommer utmätning att äga
rum utan hinder au gäldenärens frånuaro. Tänk om jag varit frånvaran-
de och stadsfogden mätt ut någon annan påstådd dåre i stället och sänt
till Statens Järnvägar. Eller tänk om dorn sålt S:t Sigfrid på exekutiv
auktion. Det kunde ställt till med en massa trassel. Snälla generaldirek-
tören för Statens ,|ärnvägar, tag och skriv av det nu. Jag har aldrig
varit skyldig någon gång, men jag är och har varit och blir väl stor
kund. Jag reser för flera kronor om året.

Till slut hittar jag ett tjusigt kort - från Ernst Rolfs första fru. Jag
fick det i Oslo i samband med revyn. Det är handskrivet och lyder:
(Jag gjorde "Er förstående lilla vän", insändarbrevbesvarerskan, som i
Norge kallas Klara Klok).

Kjaere Klara Klok.

Jeg vil gjerne få takke Dem for hyggelig samvar og gode råd !

Og ber dem samtidig sende min hjertelige hilsen og takk till
sangeren ok komponisten Johnny Bode.

23110 +2 Margit Strugstad Rotf .
Det är ett av breven med tack från tvättäkta patrioter och jössingar.

Jag tog med det här för att det var Ernst Rolfs fru som skrivit det. Det
kändes så skönt i Oslo att få det den gången.

Ja, tänk vad man kan hitta i gamla lådor.
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REVY, MINISTERMIDDAG, POLISLUNCH I HELSINGFORS.

- THOR MODÉEN ANH.Â,LLES FöR ''DU GAMLA

MÅNES SKULL''.

Finland 1946 - 
det höll jug på att glömma bort' Hur kunde jag

komma dit, frågar man sig? Det var ju visum. Kommunisten Leino var

polisminister. Och var inte jag ansedd som nazist? Jo, men kom ihåg,

atl jag hade inflytelserika vänner i kommunistiska partiet. Följden blev,

att visum var ju en bagatell, och medförande introduktionsbrev till
dåvarande minister Leino, Hella Vuolijoki, dåvarande finsk radiochef,

samt till kommunistchefen Mauri Ryömi avreste jag.

Jag hade nämligen påbörjat undersökningar beträffande en interna-

tionell historia, som såg mycket lovande ut ur publicistisk synpunkt och

en av huvudtrådarna gick till Finland.

Jag kom till Finland. Fick göra band på radion. Och plötsligt ber

Finlands Studentkårers Förbund genom sin generalsekreterare och ge-

nom Bruno Eräkangas, chef då på Brunnshuset, att jag dels skall sjunga

själv, dels ordna ett varietéprogram, i vilket jag själv medverkade'

Jag ¡este hem med fullmakter och tog upp förhandlingar med Folkets

Parkers Centralstyrelses ledning, direktör Lundkvist och herrar Silfors

och Järnklev.
Följden blev att jag av folkparkerna engagerade en rad artister för

Finland. Ett världsnummer som Francis Brunn, Mannertruppen, cykel-

programmet John Anderson med Partner, Bird & Bird, Marion Sundh

och Marion Twins. Vi hade premiär och pressen var mycket god, även

för mig själv och min huvudschlager

Jag gav Dig mitt hjàrta och hand

i de tusende sjöarnas land ' ' .
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Folkparkledningen med såväl direktör Lundqvist som herrar Järnklev
och Silfors voro över sågo på programmet. Och jag vet, att de voro

nöjda.
Och det var skönt att få sjunga igen. Jag sjöng till och med ett par

sånger på finska - om finnarna nu uppfattade att det var deras eget

språk.

Och jag hade nöjet att bli inbjuden till undervisningministern Kilpis
middag för Nordens Studentkårers delegationer i statsrådets festvåning.

Jag har ännu kvar kortet som togs. Det tog nåqra minuter för de svenska

studentdelegaletna Liljencrantz och Traneus innaq de verkligen fattade
atl jag var där också.

I mitt speciella ärende i Finland behövde jag polisens assistens på sätt

och vis, och jag gav en lunch i Kemps festvåning, dit bland andra
poliskommendören och polismästaren och kriminalchefen med flera
högre polisofficerare infunnit sig - som vanligt i Finland, i uniform.
Med anledning av detta hade jag ordnat med lite "avspärrning" av
just de rummen som lunchen gavs i, så ingen som sökte mig kunde

komma in utan vidare. För att göra mötet med det finska polisbefälet

mera gemytligt bjöd jag också Marion Sundh, Marion Twins. (Den
första och do sista är inte alls släkt, lustigt nog.) Lunchen var mycket
lyckad. Och dess stora poäng för mig nu efteråt, det är min vän Bucki,

som förgäves försöker få komma in i en av dörrarna och vinka på mig.
Han var nämligen samtidigt i H-fors. Men han slipper inte igenom.

Och han har ett verkligt ärende, anser han. Han sitter nämligen med

en flicka i Kemps matsal och hon, flickan, nekar att gå upp och lägga
sig med vännen Bucki mitt på ljusa dagen, om han inte skaffar ameri-

kanska cigaretter. Och han har inga. Och den svarta leveransen för
dagen har inte börjat utbjudas ännu.

Döm om min förvåning, när jag plötsligt, där jag sitter bland polis-

befälet och har talat för Finland och höjt en skåI, sä ser jag Bucki
i Kemþs uita kyparejacka uärdigt inträda genonx dörren med en

bricka i handen. Han skrider långsamt frarn till mig och håIler fram
brickan.
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- f elegram frå.n Kalkutta, sir. Det atthålles om suar.

Jag ursäktar mig och bryter försiktigt telegrammet. Jag anar argan

list. I "telegrammet" står det :

"sitter i matsalen. Bönan vill inte gä på rummet utan amerikanska

cigaretter. Lägg ett par paket på brickan som tack för telegrammet.

Bucki."
Han har skrivit ut det själv på maskin.

Jag ändrar inte min, men lägger två packar amerikanska cigaretter
på brickan. Och säger lugnt:

- Tack, vaktmästarn. Jag sänder svar efter lunch. Be portiern skaffa

mig en Kuckowohnung också.

Bucki ändrar heller inte en min. Han ser värdig ut som en engelsk

domestik.

- Förlåt. Var det Kuckuwohnung, sir. Vad är det?

- Jag sänker rösten.

- Ett gökbo.

- På det viset, sir. Givetvis. Tack, sir.

Och Bucki skrider glad ut med cigaretterna. Lunchen fortsätter.

Ett glatt minne till.
Thor Modén skulle sjunga sitt gamla glansnummer.

"Du gamle måne
kom och sätt Dej breve mej . . .2'

på Brunnshuset. Tosse låg och filmade i Helsingfors då med en stor
svensk filmtrupp med Georg Rydeberg, Arthur Rolén och alla möjliga.

Tosse hade bett mig teckna ner melodin och ackompagnera honom

och det hade jag lovat. Vi voro inrepeterade och klara.

Just då hade det slumpat sig så att flera filmer med Tosse Modén i
hade kommit upp slag i slag, så hela publiken på Brunnshuset väntade
otåligt att Tosse skulle komma. Men klockan blev både tio och elva.

Ingen Tosse syntes till. Jag ringde hotell Kemp. Modén, han är kvar
på Rydebergs rum.

- .Ä., tänkte jag, då skall jag ingripa.

Ett par av de högre polischeferna voro på Brunn den kvällen, och

det var snart gjort afi fà lâna en polisbil med en löjtnant - Karramo,
polischefens adjutant i Helsingfors - och ett par man. Och vi susade

genom Helsingfors och nådde Kemp. Gingo upp för trappan och stodo

utanför Rydebergs rum. Tosses muntra stämma hördes.

Karramo knackade hårt på dörren och klev in följd av tvâ. man. Jag
visade mig inte.

- Herr Thor Modén, sa Karramo.

- Ju, sa Tosse lugnt.

- Får jag se passet?

Tosse räckte honom det.

- Får jag be herr Modén följa med omedelbart. (Karramo och

de andra voro i uniform).

- Va . . .va ä de. . . va ä de. . . ä de skoj. . . ä ni utklädda. . ., säj

att ni är utklädda. . . va. . ,

- Herr Modén. Det har hänt en sak, som gör att vi måste ingripa.
För er popularitets skull, så gör vi ingen skandal bara inte ni bråkar.

Kom nu, herr Modén.

- Kan jag inte få ringa min fru il . . .

'Iosse var nära gråten. Finlands polis var känd för sin stränghet den

tiden.

- Tyvärr inte, herr Modén.

Tosse reste sig och tog på rocken. Såg på Rydebcrg och sa!

- Om det händer mig något så hälsa Greta. . . Kom och hälsa på

mig. Jag har inget gjort.

Och Tosse fördes in i bilen utanför Kemp. Det var mörkt i H-fors
på nätterna då. Jag klev in där fram. Och vi susade fram genom det

mörka Helsingfors.

- Va är defrågan om..,. Yaàdà här....Jag haringet gjort....
Vart far vi. . . .

f'osse lät mycket ängslig.

Ni skulle sett hans min när vi svängde upp framför Blunnshuset och

han klev ur i skenet av flammande marshaller.

- Du var lite försenad, Du gamle måne, sa jag till Tosse.
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- Jug mördar dej en vacker dag, sa Tosse, och så gick vi in och tog

"Du gamle måne", óch Tosse rev ner huset som vanligt genom applå-

derna.

Det var Finland det.

Tack vare att jag var lite för nitisk så fick jag inte passvisum efter

afr ha varit där ett par gånger. Herr Leinos polis gillade inte mitt ären-

de riktigt. Det kunde bli stora rubriker, så clet var inte lämpligt.

Det var synd, för vi förberedde, några finska vânner och jag, cn

operett "Helsingfors-Midnatt". Synd att den inte kom då - men jag

reser så gärna till Finland igen, om jag börjar sjunga. Operetten ligger

i det närmaste klar. Jag hälsar gärna Finland både i solsken och Hel-

singfors-Midnatt.

2g

NöDLANDNING - JULES BERMAN - VAPENAFFÄREN -
AME.LIE POSSE - DIVERSE.

Nödlandning i Skåne - Ausked.çtal au .lules Berman.

Douglas Hamilton - flyggreven, som ni vet - 
hade ett ställe, som

hette Kråkslottet, utanför Ystad. Det var i ordninggjort som en hangar,

hela stället, och Douglas hade ett par gamla plan, som förmodligen voro

rätt riskabla att gä upp med, för man visste inte hur dom gick ner

Det kom ett brev: Välkommen på lite flygtur med mera, Gugge.

Det här var, vill jag minnas, i "den gamla goda tiden". Med detta

menar jag den tiden då jag knappt visste hur ordet politik stavades. Det
var på den gamle goda tiden som Jules Berman bodde på S :t Eriksplan i
ett rum med kokvrå. Rummet upptogs till största delen av en österländsk

baldakin med en ottoman inunder, Detta var huvudmöblemanget. Var-
för jag kommer ihåg detta särskilt var, att jag var hemma på cn

coctail hos Jules samma dag som Hamiltons brev kommit. Jules var ju
Malmöpåg och kände väl förmodligen till Douglas, så Jules hajade till,
när jag meddelade om flyginvitationen.

- Ska du gå upp med Douglas Hamilton i hans plan?

- Hade tänl<t det.

- Fint, sa Jules. Du kommer åtminstone att dö under den tiden då

blommorna är som billigast, vilket är tur för dina vänner.

Även under den värsta tiden i Stockholm - omedelbart efter kriget,
när många goda vänner på premiärerna, fotbollen på Råsunda med
mera, inte hälsade, så verkade det som en självklar sak för en man med

Jules Bermans humanitära läggning, att här hemma ingen "utstött
paria" skulle skapas, utan han hälsade alltid liha vänligt - vilket jag

så här dags med glädje kommer ihåg.
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Men i alla fall så reste jag ner till Skåne och mottogs av Douglas
Hamilton i Ystad. Vi for genast ut till "Kråkslottet".

Efter middagen så sköt Douglas ut ett plan, som åtminstone såg nytt
ut med tonvikt pä såg. Det var nymålat.

Det var den där gamla öppna typen i vilket passageraren sitter i en
egen liten fördjupning ungefär en meter bakom föraren.

Och så startade vi.
Och upp gick det ju! Det kan inte förnekas !

En elegant gir togs ut åt östersjön.
Men plötsligt vacklade planet till. Douglas lutade sig ut. Så skakade

han på huvudet. Vände sig om och skrek till mig:

- Är bror Johnny särskilt känslig för någon särskild slags färg på
urnorna vid begravningar?

- Hur så?

- Jo, vi har tappat landningsstället!

- Aha! .|ag vill gärna ha röd urna!

- Jug vill ha vit, skrek Gugge.

- Fint. Den som klarar sej ordnar åt den andra.

- Håll dej fast, för nu försökel vi buklandning.
Douglas slog av motorn och vi singlade neråt.
I{ar man sett på maken. Han gick ner på buken på grässlätten bred-

vid en gärdesgård. Vi rutschade en bra bit. Och så vräkte han planet -det var ju ett mycket lätt plan - över gärdesgården. Så steg han
lugnt ur.

- Dåliga aflàrer för urnfabrikanterna i dag, käre bror. Vad sägs om
danssupé?

Vaþenalf ärer.

Jag tror det var 1939 som Douglas ville ha mig med i en vapenaffär.
En bekant till Douglas satt i Athén och höll tydligen i trådarna. Men
han hade svårigheter med anskaffning. Jag fick löfte om en rundlig
provision. Och jag trodde att vapenaffärer var som att beställa noter,
så jag satte mig ner och skrev ytterst högaktningsfullt brev till Hus-
kvarna angående pistoler och till Bofors om kanoner och till Landsverk

om tanks. Jag begärde bara yttcrst lugnt och sansat offert, bctalnings-

villkor och leveranstider. Jag undrar vad de direktörer tänkte, som

bröt mina förfrågningar. En grammofonsångare som sjunger om "Lilla
mor" och "Blå sammetsögon" vill ha offert på massor av vapcn.

Polisen dök ner på mig och kallade upp mig. Man förelade mig l<opior

på mina brev angående offerter på vapnen och frågade vad som var
meningen? Om man så där lite "censurklåfingrigt" öppnar mina brev
och skriver av dem, det vet jag inte. Ej heller om alla förfrågningar om
vapen gick till polisen. Men det sista tror jag inte på. Den "lilla förne-
kade censuren", som polisen till slut var tvungen att erkänna, hade väl
börjat redan då, förmodar jag.

Jag svarade som det vat, atr jag var mellanhand och var erbjuden
att förskottsvis från utlandet få de stora summor, det var tal om, in-
satta i svensk bank.

- Vart skall vapnen? Till vem?

- Till judarna i Palestina!

Detta var också riktigt. Men polisens ögon blev ännu större. Förhöret
slutade emellertid med "rätt i sak" underskrivet av mig på det uppsatta
protokollet,

Det var också sant att vapnen verkligen skulle till judarna i Palestina.

Och jag hade inte det minsta emot att hjälpa vännen Douglas att skaffa
vapnen till dem det bara gick.

Några år scnare förnekade polisen detta förhör och protokoll och det
hela. Min vän Torsten Söderström uppgav - och det tror jag också på

- att man letat överallt efter dem, men det fanns inga. Det hela var
och är löjligt ! Det vore rätt vänligt av statsþolischef en Thulin om han
gau order onx att detta þrotokoll framskaffas och att jag och ntin juríst

få se detta. Protokoll hos þolisen kommer inte bort, herr Thulin. Men
under kriget, när uissa nazistkretsar uoro angelägna orn att jag skulle
hållas internerad och för dem - nz¿is¿¿yna - olarlig síi länge som

möjligt, så uar det uäl möjligt att sådana þaþþer, skall ui anuända sci

snäIla ord som "för tillfället lörsuunno i en låda."? Det kunde ju inte
uara oþþortunt att den för nazi,sm insatte Johnny Bode kunde beuisa

att han högst formellt redan 1939 f örhörts au polisen angående att han
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försökte skaffa de kämþande judarna uaþen. Och nazister lanns ju i
poli.sen också, har jag läst i olika þublikati.oner nun'tera. lag uet uäI

ingenti.ng om det. Hm!
Douglas Hamilton förmedlade verkligen vapen till judarna sedan -

det vet jag. Om med eller utan sin bekante i Athén är mig okänt. Där-
emot tycker jag dgt är en kostlig historia, hur en av de i de senare affä-
rerna i detta "vapenleveransgäng" inblandade hade låtit insätta femtio-
tusen kronor eller liknande summa på sin far i Sverige och kom hem glad

i hågen atthakapital. Han tänkte sig en lysande start med dessa pengar.
Men hans far tänkte inte riktigt lika. Sonen-vapenhandlaren fick i stället:
hyran betald för fem år, speceriräkningen betald i fem år framåt, di-
verse skulder betalda plus en Kaboms kostyrn och ett par skor. Så kan
vapenaffärer sluta: Någon av hans vänner lär ha tillsänt honom Nils
Ferlins dikt om vapenkungen Zaharolf , som uppges ha varit stor chopin-
tolkare. Så här beskriver Nils Ferlin det:

"Trädgårdens marmorbassäng
månen silverlacerar.
Någon spelar Chopin
. . . en mästare är det som spelar?

- En mästare, ja 
- ett stoff,

ett ämne kanske. - Dessvärre

för världen blev Zaharcff
kanonfabrikör, min herre."

Tänk er den unge blivande vapenkungen med hyran klar för fem år
och speceriräkningen betald, med en ny Kaboms kostym och ett par nya
skor läsãnde om sina brustna framtidsillusioner, i vilka givet ingick
"Trädgårdens marmorbassäng". Varken han eller jag fick någon mar-
morbassäng på vapenleveranser och lika gott var det. Och Chopin
låter lika bra utan bassäng.

Amelie Posse: Åtskilligt kan nu sägas.

Under korrekturarbetet på min bok har jag hunnit läsa Amelie Posses

utmärkt skrivna bok "Åtskilligt kan nu sägas". Och där ser man vad
en ensam kvinna kan ordna till, bara hon har eldsjäl som grevinnan,

Det var ju synd, att jag inte fick kontakt med "Tisdagsklubben"
under den tiden, då något verkligt kunnat avslöjas, för med denna strå-
lande samling - både intellektuellt och samhälls-spets-mässigt - så hade
åtskilligt kunnat göras medan bevis funnos kvar.

Det enda lilla felet det nu en gång var något fel - på den

omdiskuterade Tisdagsklubben, sorir Amelie Posse nu berättat san-

ningen om, det var väI, att det svenska inslaget var så kolossalt socitets-

betonat, så med undantag av grevinnan Posse själv och hennes son,

var det väl ingen som ev. kunde ta risker. Vilket kanske heller inte var
meningen med klubben. Den verkar på mig ha haft för lite kontakt med
breda lager och ungt folk, som när Tisdagsklubbens ledning hade

"tänkt" kunde handla. Orden "handla" i detta sammanhang är av mig
tänkt som "lite övergång av gränser utan pass i särskilda ärenden" och

så vidare. Men, som sagt, det är mycket möjligt, att Tisdagslelubben då

hade äventyrats och inte kunnat göra den nytta den gjorde gênom sina
petitioner och hänvändelser om förföljda antinazistiska utlänningar.

Amelie Posses framställning på sidorna 331 och 342 angâende "polis-
mästaren i Göteborg" är intressant. Särskilt hans förhärligande av Hit-
lers polis och fördömande av Churchills. Vad höll det klart antina-
zistiska Göteborg tillbaka i den saken, tro? Kan det ha varit radiobilarna,
som han började med? Min egen kontakt med honom, för det måste ju
röra sig om samme polismästare 1942 som 1946-1947 - det var, när
jag kom från Finland för tre år sedan och gjorcle ett sista försök att reda
ut det som fört mig till Finland och poliskretsarna där. I detta samman-
hang ingick nämligen frågan vart en del direkta krigsförbrytare från
Finland togo vägèn? Och Göteborg nämndes ofta i sammanhanget - i
Finland. Och vägen ut från Göteborg - utan pass - den hade man
på vissa håll i Finland synnerligen klart för sig. Observeta, att här gällde
det endast-.sàdanâ, som voro direkta krigsförbrytare sedda ur en rätts-
stats ögon - 4lltså icke alla de listor, som Sovjet-Ryssland gång efter
ahnan presenterar för indrivning och levande leverans. Jag var i Göte-
borg för att tala-med polismästaren, men han hade inte det ringaste
iirtresse för saken. Det var ju Rysslandsfiender, det var tal om, så han
kunde inte fölstå mig alls. Att de möjligen fanns två sorters "Ryss-
landsfiender", enligt min uppdelning, dels sådana som bara voro "för
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Sovjet politisht misshagliga" och dels verkliga "krigsförbrytare", det var
ju ingen mening med att förklara.

På sid. 338 har Amelie Posse slutat berättelsen om täcknamnet
"Carlsson", mannen som stämde Svenska Kronan på provision på
krigsmateriel från Italien och vann processen, men som sedan dömdes
fantastiskt olika i olika instanser för "underrättelseverksamhet": Ett år i
underrätten, två och ett halvt år i hovrätten, fyra månaders villkorligt i
högsta domstolen, (En liten snygg studie i spiondom under kriget här
hemma. Det är ju tur att det finns vettigt folk högst uppe i fru Justitias
topp.) Grevinnan Posse skriver nämligen om "Carlsson" - 

jag kallar
honom så också, fast jag givetvis vet vad han heter:

"Ingen ersatte honom emellertid den skada hans nerver och hälsa
därigenom lidit - för att intç tala om hans rykte och affärsverksam-
het". Nej, nej, fru grevinna Posse - vi är rätt många, som de där
raderna stämmer in på. Tack för dem!

Och beträffande Amclie Posses bok, så sluta,r jag med ett strålande
citat, som professor Nils Ahnlund använt sig av i ett tal och vilket citat
härstammar från Hans Larson :

"Den som hos den ene överslätar vad han med rätta fördömer hos
den andre, bryter mot ett grundläggande moraliskt bud".

Något för delar av säkerhetspolisen hos oss under kriget, hos Medici-
nalstyrelsen och många andra att beakta".

Vi få hoppas att vi få ha kvar en sådan demokratins och frihetens
fyrbåk som Amelie Posse om det blir krig igen! Det finns ju fler vecko-
clagar än tisdagen, fru grevinna !

Diuerse.

Gud - försynen - ödet - omständigheterna - makterna 
- var

och en får använda det ord han vill av de uppräknade - har varit myc-
ket välvilligt inställda mot mig sista tiden:

1. Min sagobok "Tummelull och Prinsessan Näckros", som legat i ett
par år och väntat på förläggare har blivit översatt till engelska och
tyska och ser ut att komma ut i respektive länder till julen. Dess melodi
"Tummelull" har redan hommit ut i charmant Waldimirinspelning på
Sonora med sång av Kjerstin Dellert.
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2. Den första film jag fått göra musiken till efter kriget, nämligen
Svensk Talfilms ".Å.sa-Nisse", har visat sig bli den verkligt stora kassa-
succésen plus att sångerna "Blåklint och viol" sjungna av Bertil Boo
i filmen och på skivan och förspelets sånger med Lapp-Lisa har visat
sig bli omtyckta.

3. Tidningen Se, som hårt angrep mig i en artikel, tog in en ny
artikel av min vän Per Meurling (publicerad även i denna bok)? och via
Abbe Bonniers advokat, så visade "huset Bonnier" sin förståelse så, att
jag lade ner min process mot Se.

4. Jug har lâtt ett nytt kontrakt om filmmusik just som diskussionen
gick som hetast efter nerläggandet av rättegången mot Se.

4. De flesta tidningar ha slutat att skriva "Quislingen och nazisten"

- med undantag för det kommunistiska Ny dag. Men Petterson
den äldre - han som försvarar minnet av Quisling, som, jag skrivit i
ett föregående kapitel, måste jag fråga. Var det självklart att jag skulle
komma i det kommunistiska sökarljuset, när jag försvarades av den
icke längre Ny-Dag-förtjuste Pelle Meurling. Petterson den äldre! Har
Du inte liksom Hjorvard även förståelse för rättvisa och tolerani?

6. Medicinalrådet 
- Mestapo alltså - Björck har ljugit för stats-

rådet Zetterberg å ena sidan och kunde ingenting göra åt salige William
Freeman â. andra sidan. Ni har väl inte undgått denna Björcks prakt-
blomma: Det är bäst att erinra om den. Det kan inte nog spridas som
reklam för Peder Björck. Det är alltid lustigt, att människor ¡ned dik-
tatorsvanor någon gång gör ett misstag, som riktar strålkastarljuset på
dem. Som nu Peder Björck. Där sitter justitieminister Zetterberg och tror
gott om tjänstemän i allmänhet. Och det har han naturligtvis i de allra
flesta fallen orsak till. Så kommer det ett yttrande från Peder Björck
som svar på en förfrågan. Och Björck yttrar sig naturligtvis diktatoriskt,
kategoriskt. Han skulle fräga ett par andra också. Men han utgår givetvis
i detta fall som i allt annat, från att han tnåste ha rätt, han bestämmer.
Och han svarar för de andra gentemot statsrådet Zetterberg. Men se, de
andra nekar. För en gångs skull höll inte läkare ihop som ler- och
långhalm, De förnekade inför statsrådet att de tillfrågats, och de ha helt
andra åsikter. Och kvar står detta: Ett medicinalråd har ljugit för lan-
dets justitieminisler. Men Björck sitter kvar ändå, åtminstone ännu.



Han får till och med i uppgift att från lvledicinalstyrelsens sida handha

fallet Salige William Freeman, Lewi Pethrus undermakare' Om en

grammofonsångare förmodas vara misshaglig och ha sjungit en visa som

ingen sett - har en kille stulit en höna samtidigt som han sneglade på

en kjol - har en gubbe stulit trettiofyra kronor - i sådana fall kan

Björck et consortes ordna till en tio, femton års internering, kanske

även livsticl, även om ingen sinnessjukdom finns, men se Salige William

mecl kvacksalveri, där stod den legale mcdicinmannen Björck hjälplös'

Att just Medicinalstyrelsen själv för länge sedan skulle begärt lag-

ändring, det var det ingen som tänkte på. Vem låg närmare till än just

Medicinalstyrelsen. I stället kan man kanske överlåta Björk åt Lewi

Pethrus, så att Björck hamnar i Filadelfiarörelsen - ett ställe som är

absolut hundraprocentigt fritt från insyn om hur det går till, nu när

det här otrevliga inträffade med justitieministern och man nekade till
att gå med på Björks bluffning av densamma. Diktator ,Pethrus säger

dock kanske nej av rädsla för att mista sin egen diktatorsplats i så fall.

7. Just nu ringde sätteriet och kontrollerade raderna i det här till-
lägget. "Du får inte skriva mer", säger sätteriet. "Jo, men jag har just

placerat mitt pianostycke "April" och mitt violinstycke "Violin
D'amour" i utlandet och båda har kommit ut på charmanta underhåll-

ningsskivor på Sonora med Waldimirs orkester plus Jelfving och Enders

som solister". - "Måste jag sluta PS nu? ' .. Alright, gå i tryck då". '.!
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VAD JAG VÄNTAR PÅ - VAD JAG GöR

Och nu är min bok "Brokiga förflutna" strax färdigskriven, tryckeriet
väntar på manuskript, Och då övergår jag till mina kära notmanuskript
igen. Jag håller just pä att - äntligen - fullborda min operett "Azo-
rerna" med libretton byggd på en utmärkt bok av Gösta Segercrantz.

Boken är väl 20 år gammal vid det här laget. Och lika länge har jag

hållit på - med avbrott några år - med operetten, men nu är den
snart klart.

Och så sysslar jag med dels komponerandet och skrivandet av visor
till mina come-back-aftnar, som jag hoppas snart få göra. Zatah Lean-
der är ju tillbaka, då borde väl jag också få komma, tycker ni inte
det? Jag lovar att komma med både Nils Ferlin, Erik Lindegren på
programmet utom en massa schlager och kupletter av mig själv.

I Bonniers littcrära ntagasht skrivcr Ä,kc Runnquist bctr. Ezra Pound
följandc:

"Nlr vcrkaL det visselligen tänrligen klart att ntan i ctt demokratiskt
land skall ha lov både att ge pris åt en politisk misshaglig och att sedan

kritisera detta val. Händelsen berör emellertid ett kärnproblem för all
dikt och fortsätter:

Man behöver inte förfalla till wildeska sofismer för att anse att dikt
svårligen kan diskrimineras av t. ex, politiska skäI, om man av andra
orsaker anser den värd uppskattning."

Och efter dessa två r-:tdrag måste jag ju fråga:
Ber'ör inte cletta musik och kuplettel också - särskilt när det betr.

rnig till skillnacl mot Ezra Pound visar sig att jag aldrig gjort något
landsförrädiskt - 

jag hal inte ens talat i främmande lands radio under



kriget. Borde jag då i varje fall - i ett demol<ratiskt land som vårt -få uppträda med mina saker?

Och då och då så skriver jag ett litet avsnitt på mitt stora arbete, en

opera Antarktis !

Nu hänger det på vacl Ni tycker! Allmänhet, press och de som hyr
ut lokaler etc.

Med Folkets Parkers Centralorganisationer skall jag väI, efter vårt
lyckade samarbete 1946 i Finland, mänskligt att döma lyckas få kon-
tlakt - åtminstone på att hyra parker till sommaren. Och likadant med
Folkets Hus genom sin gamle bekante Thore Ström, som lagt turnéer
förr åt mig och lagt dom bra.

I(onserthuset, ja, konserthusledning - 
jug tycker jag bör få hyra första

aftorren hos Er. Ni får gärna höra och godkänna programmet i förväg.
Och så gäller det alla andra lokaler över landet.
Kan Ni höra Lapp-Lisa sjunga mig och höra min musik i succésen

"Åsa-Nisse" med flera filmer och höra mina saker under pseudonym, så

går det väl lika bra under mitt namn.
Och så beror det givetvis sist och slutligen på publiken, Jag hoppas vi

skall trivas, Ni och jug 
- Ni som förr - på både estrad och skiva.

3T

GÄ,R SOLEN UPP MER?

Går solen upp merr tror Ni, som läst det här?

Ju, j^g menar för mig alltså!

Livet är inte bara några tior, som kan bli en smol<ing, som l<an bli
teaterbiljetter och supéer.

Livet är inte bara att l<unna göra inkomster så man samtidigt i<an

betala på sina skulder - från årcn jag ingct hunde göra - trots att

en och annan protest av en växel ibland inte kan hindras.

Livet är inte bara det för mig !

Och jag är inte affärsman! Jag kan göra cn dumhet cn dag, så dct

inte finns några tior alls. Inte ens till det nödvändigaste' Liuet lör mig

det är sång och musik, d.et är reuy och oþerett och cabaret ocl't ui,sor!

Utan det är liuet tomt för mig!
Och det skall inte behöua uara med Richard Ritzi, Rob Robertsson och

andra mer eller mindre lrämrnande klingande þseudonymer! Det skall

aara under mitt eget namn. l

Det bli,r så kallt omkrùtg mig ibland, så ödsligt, när iag en kuäll

klockan åtta funderar öaer uarfù jag inte står klar att, göra entré.

Skall ui mötas igen - Ni þå ena sidan och jag þå andra sidan rømþen?

Jag komrner - 
jag kommer med knippen au nya schlager, aisor,

sånger, kupletter.

lag kommer - orn bara Ni kommer!
Och komrner Ni, kära þublik . .,

Då. går solen uþþ
öuer

mitt brokiga kornmande.

Er Johnn.y Bode
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32

Tillägg. PER MEURLINGS "öPPET BREV TILL JOHNNY BODE"
ur tidningen Se den l3ll 1950.

Kära lohnny ! SE Nr 3 hade för en tid sedan en artikel om dig och
Lapp-Lisa. D'en var inspirerad av min vän Rune Mobergs vaûna intresse
för frälsningsarmén. Du vet, att jag ofta, när vi träffats, skakat på
huvudet åt din roll som kompositör i detta samrnanhans. För min per-
sonliga del har jag inte mycket till övers vare sig lör Gunnar Dahls
Barnatro eller dina sånger Himlens gyllne Bro eller Änglavakt, Visser-
ligen har du inte - som vännen Moberg tycks ha trott - skrivit texterna
själv, men clenna form av religiös musik är nu en gång, som du säkert
vet, mig tämligen främmande. Jag förstårr, att Rune Moberg reaserade.
Vad hjälper det, att du till ditt försvar kan anföra, att Gunnar Dahl
och andra är lika belastade som du? Gunnar Dahl skrev, som bekant,
Barnatro på baksidan av matsedeln på en guldkrog i Stockholm och på
hans repertoir märks för övrigt Auktion i Gökaryd, Eldsvådan i Skinna-
måla och Bröllopet i Flänga. Den, som gjort texten till Himlens gyllne
Bro, J. B:son Bergquist (signaturen Svasse), är mig mera känd som pro-
ducenten av Zarah Leanders stora slagnummer från anno dazumal"Jag
är från topp till tå ett kärleksstundens barn" och Calle Brissons paradbit
från förr och vid sin svenska gästsuccès i höstas:

"Det är llickan från Södermalnt
smärt och smidig som öknens palm."

Vad jag på sin höjcl kunde förundra mig över är, aIt SE :s redaktör
just valde dig som offer, när han ville brännmärka den musikaliska di-
versehandeln här i landet. Men när jag hunnit så långt är jag framme
vid anledningen till, att jag skriver dessa rader till dig. Enligt min me-

ning borde just du skonats och det av mycket bestämda skäI. Både Gun-
nar Dahls och J. B :son Bergqvists namn är oförvitliga i allmänhetens

.ögon, fastän jag tro¡ att de på sitt sätt förtjänar samma näpst, som
Rune Moberg gav dig. Man skall inte schackra med konst överhuvud,
men i synnerhet inte med religiösa stämningsvärden. En annan sak är,
att jag, i min egenskap av rätt desillusionerad skeptiker, måste konsta-
teÍa, att man ständigt gör det, och uppriktigt sagt tror jag inte, att de
troende förlorar på det. Gud - om han nu finns - frågar nog inte
cfter, på vilka instrument han spelar sina visor. Orsaken till att jag
önskar komplettera den bild av dig, sorri Rune Moberg i sin artikel
gav, ät, att du varit föremål för förföljelse från olika håll, en förföljelse,
som inte passar i ett civiliserat land. Jag kan endast med glädje konsta-
tera, att denna tidnings redaktör öppenhjärtligt och välvilligt - med
den tolerans, som är den fria pressens särmärke - givit mig tillfälle att
framföra mina synpunkter.

Under åratal har du, Johnny Bode, varit den svenska pressens stryk-
pojke och du har inte kunnat annonsera en konsert eller - även om
du dolt dig under pseudonym * skriva en schlager i en revy utan att
man fallit över dig. Detta är inte riktigt. Man har inte rätt att av sen-

sationslystnad ta brödet ur murtnen på dig och avskära dig från möj-
ligheten att förskaffa dig ditt uppehälle inom det område, till vilket
din naturbegåvning hänvisar dig, schlagermusikens, filmens, revyns och
operettens. Detta har Cello också nyligen påpekat i Stockholms-Tid-
ningen. Vad har du då gjort, som framkallat denna starka opinion emot
dig?

Jag har haft alla papper, som gäller dig, under ögonen och det skulle
inte falla mig in att göra gällande, att du är Guds bästa barn. Rune Mo-
berg kan med rätta ifrågasätta, om du under ditt liv varit omgiven av
en änglavakt, Men på en punkt tvekar jag inte:

Du har straffats hårdare än rimligt för dina förseelser.

Jag skulle inte besvärat denna tidnings redaktör med mitt inlägg, om
det endast gällt dig, Men det gäiler många andra. nämligen âlla, som
straffriförklarats. Du, min kära och musikaliskt högt begåvado Johnny
Bode, är ett tankeväckande exe¡npel på, hur det i ett visst hänseende
står till med rättsvården här i landet.
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År 1936, då du i varje fall vaÌ'yngre och oförståndigare än nu, pant-
satte du en matta, som tillhörde en annan person och begick - låt
vara att förmildrande omständigheter förelåg - några andra felsteg.

För detta hade du, om du fått tidfäst straff, på sin höjd kunnat erhålla
något halvårs straffarbete och sannolikt villkorlig dom. Av hänsyn till
din släkt, som är allmänt aktad, valde du i stället att söka bli straffriför-
klarad och därmed inleddes den långa raden av olyckor; som.sedan dess

följt dig genom livet. Du har i sanning sonat, vad du i ungdomens

yra- - brutit.
Du satt från påsken 1936 till försommaren samma år på Rannsak-

ningshäktet i Stockholm. Sedan hölls du till jul i och för sinnesunder-

sökning inspärrad på Långholmens Kronohäkte. Därpå nödgades du

över ett halvår vistas på den kusligaste straffanstalt som måhända finns
i Sverige, Jönköpings fängelse, ett ohyggligt råttbo. Slutligen infördes

du på St. Sigfrids sjukhus i Växjö, varifrån du efter en tid friskrevs.

Sammanlagt måste du alltså avtjäna 17 mãnaders fängelse samt sex må-

naders isolering på sinnessjukhus för en förseelse, som, om du fått tid-
fäst straff, troligen lett till villkorlig dom.

Men var det slut därrned? Visst inte. . .

Jag kommer nu till de episoder, som, efter vad det förefaller, mest

bränt sig in i allmänhetens medvetande och varit dig mest till skada:

1. Man tror, att du på en Karl Gerhard-revy 1942, nyss återkommen

från Finland,- uppträtt i en nazistisk fantasiuniform och för den skull

anhållits av polisen. 2. Man tror, att du därefter flydde till Norge och

uppträdde mot ditt eget land i quisligsradion.

Det är inte så,

Den uniform du bar var en vanlig finsk militäruniform, som du så-

som medlem i Sveriges finska frivilligkår hade rätt att bära, och polisen

ingrep endast för att på order av överläkaren vid St. Sigfrids sjukhus

beröva dig ditt pass. Du fick tillbaka det efter några dagar och avreste

rned alla ansvariga instansers medgivande till Norge, där du sjöng en

visa - "Har de hört vad svensken sls¡" - som inte alls riktade sig mot

ditt eget land. Däremot torde det väl vara ett faktum, att du vid den

tiden, liksom många andra, var en smula nersmittad av en ful sjukdom,

nazism, Men det länder dig till heder - vilket allmänheten tyvärr icke

vet - att du på ort och ställe snart upptäckte nazismens sanna väsen och
att du i anslutning till motståndsrörelsen satte dig i opposition med på-
följd, att du i dec, 1942 häktades av tyskarna och insattes på Grini, där
du, halva tiden slagen i järn, hölls fången till den 31 januari 1949. Då
fördes du av Gestapo-officerare till svenska gränsen och från charlot-
tenburg översändes du på nytt av dunkla anlecrningar på överläkarens
vid st. sigfrids sjukhus begäran till st. sigfrid. Något brott hade du
inte begått, men du var misshaglig. Var du inte straffriförklaracl sedan
år 1936? och var du inte därmed rättslös? så förefaller det. Du fick
på nytt - och denna gång med tre års isolering - sona cìina små ung_
domsförseelser.

När du sedan, luttrad och prövad, återvände till friheten satte förföl-
jelsen in. Du fick inte tillfälle att utveckla din talang. överallt bränn-
märkte och bojkottade man dig.

Det är mot detta jag reagerar. Jag tycker, att det kan vara nog nu,
Det krävcr vanlig enkel humanitet.

Därmed har jag egentligen sagt vacl jag ville säga. Och om jag sam_
tidigt lyckats fästa uppmärksamhet på, till vilka fruktansvärda konse-
kvenser en straffriförklaring kan leda, så är jag nöjd.

så önskar jag dig lycka till med din musik, som säkert har förutsätt-
ningar att glädja många. Du var en gång en mycket populär gram_
mofonstjärna och estradsångare. net vore roligt, om du på nytt bleve det.

Din
Per Meurling
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T/ILL ¡Tl S/UNGA OCH SPELA

JOHNNY BODES NYHETER

sã skria till

VI KT O RIAF Ö RLAG E T

STOCKHOLM 5

Ge oss Edert namn och adress och Ni får listan över

alla hans schlager, visor, sånger samt album. Sedan

kan Ni rekvirera dem genom Eder bok- och musik-

affär eller direkt genom förlaget.



I Boken otn JohnnY l3odes liv

BROI(IGA FöRFtUTNA
skrivcn av honon sjäIv incd förolcl av rrIL' DR PER MEURLING

Defr.änastenemoìlersomtordel-rasklivits'Hanskonar'ingen-allr.a
minst sig själv, men samtidigt som han liktal ljungande angrepp - stôdda

pådokurnent--påskamfläckeniSr¡erige.vårsinnessjukvård_samtidigt
som han skildlal nazi-Nolge mecl Quisling' Terboven med mela

tidigt så bcrättar han på sin specicÌla jargong om alla sina roliga äventvl

- Hans belyktacle hätslytt i våningen - När han lånade Mussolínis tanks

_SmugglarliviStockho]msslrärgåld-.Bokenär.s]<iftandeivai'jekapitel.

ATT EN SVENSK UNG MAN VERKLIGEN'HUNNIT MED ALLT DETTA'

GÃTT IGENOM ALLT DETTA -- FRAN GESTAPOS KONCENTRA-

TIONSLIi'GER TILL SVENSKA, VARIT GRAMMOFONSTJÄRNA, .ATER-

ERÖVRAT SIN KOMPOSITöRSMARKNAD, BESKYLLTS FöR NAZISM

MEN BEDRIVIT UNDERRÄTTELSEVERKSAMHET FöR DEMOKRATIN'

OCH ÄNDÂ GÄTT UR DET MED ETT I-EENDE' SOM I ALLA LIVETS

SITUA'TIONER FöLJT HONOM, OCH SOM HAN NU BERÄTTAR _ LIKA

FRISKT SOM I]AN UPPLEVAT DEM - DET ÃR EN SENSATION'

BOKEN NI MÄSTtr LÄS1AI

Den är skliven av honom sjåilv samt med förord av förre kommu-

nístislçe utrikeschelen, f it' clr' Per Mer-rrling' som på tidigt stadium

visste,vadJohtlrryBoc.tegickför..NiträffarQuisting,GöstaEkman'
Rolf, I,applisa, Finland i krig, Norge under kriget' Jussi Björling'

Säkerhetspolisen,medflerairrtressantapersoner,Hår.sfjärdenssabotaget
mot de svenska iagarna kommel i. ny belysning, - Ja, hela boken är lika

skiftandesorrrJohnnyBoc.leslìvochlrâmstärdenocksåENLJUNG-
ANDEANKLAGELSEMoTI\IEDICINALSTYRELSENSBEHANDLING
AV STRAFFRIA nrec.t s]<r'ärnn-ranc]e interiör'er oclr avslöjande, som myn-

heterna inte tolde kunna för'neka Rìht i1Ìustlerad' Kr' 0: 75'

\/I K'I' O lìIAL Ö ll LAG El" stockholm

IdistrìblLtion:Svens]<aBo]<-o.Musikförlaget,Stockholrn5
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