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Joltnry Bode

Brokiga förflutna

skrevs redan 1942 i det ockuperade Norge, smugglades ut av Johnny Bodes

illegala kurirer, och skrevs om av Johnny Bode i ett svensk koncentra-

tionsläger, dit det både smugglades in och smugglades ut - eftersom san-

ningen om nazisterna den gången icke offentligt fick sägas i Sverige. Det

gjordes stora ansatser att få upp pjäsupplagan - men permittenttågen med

mera var viktigare. Dö i tid är en skrämmande bild från "bakom kulisserna"

- hur det verkligen var och hur en "Riksstormledare" levde skildrar Johnny

Bode med de kunskaper han fick om nazisterna under den tid han beskyll-

des för att vara blodsnazist. Redan 1942 skrev han artiklar, som kom-

mit i både Se och Fib - det var bara denna bok som inte kom förrän nu.

Den är fullständigt hänsynslös och skildrar en man, som inte drar sig för

någonting för att tilllredsställa sitt maktbegär och sina erotiska excesser.

Johnny Bode torde också SOM FöRSTA MAN MRLDEN AVSLöJA

NAZISTERNAS FYND AV SMÄ, VANSINNIGA DVÄRGMÄN MED AP-

UTSEENDE, SOM ANVÄNDES SOM P.A.TRYCKNINGSMEDEL OM INTE

PATRIOTER BEK.A,NDE VAD DE VISSTE ELLER INTE VISSTE. DÄ

HETSADE MAN DE SMÄ VANSINNIGA APDVÄRGARNA TYDLIGEN PÄ

FRUAR ELLER DöTTRAR. EN KUSLIG REPRESSALIEÄTGÄRD, SOM

VISAR, ATT ENSKILDA ELEMENT INOM EN POLISMAKT KAN FALLA

S.Ä. LÃGT SOM TILL RENA SINNESSJUKA METODER _ MED MAK-

TEN BAKOM SIG. - ETT OCKUPERAT LANDS MARTYRHISTORIA

_ SEDD I N.A,RBILD AV JOHNNY BODES AVSLöJANDE, CYNISKA

öGON.
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Förord

De var i maj 1946. Jag satt som utrikesredaktör på Ny Dag, men jag

hacle också i uppdrag att följa en del andra ärenden. En dag ringdc min

vän Torsten Hansson, ti.dningens specialreporter:
_- J^g har en intressant typ här. Borde du inte komma in och tala

med honom?

-- Vem är det?

-- Johnny Bode. . .

- Vad vill han?

- Bli förklarad normal.

- Kan det gå?

Genom min hjärna for en rad mcr eller mindre sammanhängande

associationer. Jag erinrade mig löpsedelsrubrikerna om hur han häktats

på Folkan iklädd ett slags nazistisk fantasiuniform och en skandal, som

han ställde till i Oslo, där han i Quislingsradion sjöng en visa: Har ni
hört vad svensken säger?

. . . Samtidigt mindes jag dunkelt, att jag på Blanches bar en gång

sett mannen ifråga, en snobbtyp. Usch, tlefalt usch, som kärringarna på

det småländska bönemötet en gång i korus skrek om fan.

Numera är Johnny Bode min vän, men den svenska allmänheten fort-
sätter att förakta honom, bojkotta honom, betrakta honom såsom ståen-

de utanför de aktningsvärda människornas krets. Jag har allticl avskytt

moralister och tyckt bra om artister, dessa zigenare, dessa fantasiens

martyrer. Den bok, som här utges, är otvivelaktigt skriven på en jargong.

som är mig personligen främmande. Den livsinställning, dcn ger uttryck
åt, är inte min egen. Men boken har en förtjänst. Den är fri från hyckleri

och den är fängslande genom sin totala brist på rancuner. Författaren tar
sitt liv sådant det blivit och han går liårt till rätta med sig själv mcn

inte mcd andra, och hela tiden har han ett småleende och en axelryck-

ning, som antyder, att han lever i denna världen med huggtänder och

cn njutningslysten sugmun - som levde han där icke.

Att jag alls engagerade mig i Johnny Bodes affärcr berodde pä, atl
jag genom dc ahtstyckcn han vid vårt första sammanträffande framlade,
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blev övertygad om, att han blivit mycket illa behandlad. Det framgick
också av papperen, att jag inte var ensam om den uppfattningen. I map-
penr som överlämnades till mig, ingick 12 brev från docent Erik Karl-
mark och ett intyg från honom och nuvarande kriminalkommissarie
Torsten Söderström, där båda dessa personer 

- för vilka jag hyser stor
aktning =- trädde in för Johnny Bode. Under sådana omständigheter
kunde även jag göra det, alldeles bortsett från vad en förvillad allmän-
het tyckte och alla brackaktiga reaktioner överhuvud. Ny Dags chef
stödde mig i denna uppfattning och gjorde till och med själv Johnny
Bode den hedern att spilla ut en stor grogg på sina byxor utan att märka
det vid ett festligt tillfälle, vill vilket han inviterats av denne och vid
vilket även en mängd andra kända tidningsmän, skådespelare och advo-
kater var närvarande.

Man tror, att Johnny Bode varit nazist. Riktigt så är det inte. Men
varför publicera hemligheter? Det överlåter jag åt "Hemliga Karlsson".

Johnny Bodes liv återberättas av honom själv. Jag bryr mig sålunda
i detta företal inte om att gå in på det. Den dråpliga och på sitt sätt
kusliga historien fär âla för sig själv. Endast på en punkt önskar jag
säga min mening. Jag vet väl det mesta om vännen Johnny och därmed
vet jag också, att den bild allmänheten gjort av honom är missriktad
och felaktig. Naturligtvis är han inte Guds bästa barn. Det skulle bara
fattas. Men det finns ingen anledning att förfasa sig över honom och
speciellt brännmärka honom. Han är aldrig ohederlig ens när han har
ont om pengar. När han har pengar, vilket underligt nog inträffar, är
han generös och flott mot sina vänner över vanliga ¡nått. Han är en
snäll människa. Man har icke behandlat honom med silkesvantar här
i livet. Men hans stora livsstyrka har skyddat honom från att försumpa
sig i steril grämelse. Han är på sitt sätt en tapper person, en man ,som
hellre möter sina svårigheter med ett leende än en tår. Till naturens fa-
briksvaror - för att tala med Schopenhauer - hör han inte.

Jag saluterar dig: på vinst eller förlust, Johnny.
Stockholm den 1 januari 1950.

Per Meurling.

I denna bok är avtryckt doktor Meurlings "Öppet brev till Johnny Bode" ur.
tidningen Se, n:t 3, 1950. Se innehållsförteckningen.

TRETTONDAGSBARNBT

Köpmanshuset i Falköping ligger bredvid kyrkan. Det har torn precis
som den. Ingen annan byggnad har torn numera. Dþt är som om huset
ville tala om för staden, att här bor vI. Det är ingen bra utgångsattityd
för ett barn med fântasi i själen och ope;ett i blodet.

Det är Trettondagen 1912. I den gula salongen sitter morfar Emil.
Han är selfmade. Från bondlandet kom han in till Falköping och började
som biljardpojk,. men han ville bli sin egen, och okuvlig och järnhård
energi förde honom till målet: köpmanshuset. I smått startades det, men
så gifte morfar sig, och moûnorsmor hade egen krog i eget hus. Och
vilken krog sedan! För 40 öre fick manära så mycket man ville av det
dignande smörgåsbordet och ta hur många supar man orkade med ur
tunnan på bordet. Det enda som kostade extra var - ölet. Krogen låg
i en gammal byggnad och där ligger nu köpmanshuset.

vid denna tidpunkt råder stor klasskillnad i Falköping liksom i alla
andra städer. Falköping har folket "Där nere', och folket ',Där uppe',.
Det förra är mestadels järnvägsmänniskor, det andra räknas - av dem
själva "Där uppel' - för societen. Det är löjligt och skrattretande, men
så var det. Det förargliga är, att "Där nere" har man en av Sveriges
största järnvägsstationer, men "Där uppe', eller ,,I Stan',, som man
också sa, har man något i stället för station, och det verkar som rena
misstaget, en ko -på spåret eller dylikt, när tåget stannar där. Min
mormorsmor gick alltid ner tre timmar innan tågets avgång, och hon
hade matsäck med sig för hon lita inte på tågen.

Min morfar har lyra döttrar och en son. När det gällde Norgekrisen
1905 sa han, att han hade ju bara en son, men den skulle ut om det
behövdes. Men dessbättre så behövdes det inte. Den röjliga unions-
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krisen löstes på det enda sättet clen kunde - den naturliga. Två länder

var tvâ. länder. Men i stället för min morbror så gick jag inte MOT

utan TILL Norge 37 år senare. Jag gick med ärlig avsikt till landet,

nämligen bli född och växa upp först' Det skall gå fort'

Morfar Emil ser på klockan. Hon är ett. Se dàr, ja, precis på slaget

som alltid hörs chopins sorgmarsch trumPetas ifrån vägen där "Neri-

från". Det är järnvägstjänstemännens musikkår som blåser en av sina

döda till graven igen. Hela den långa vägen spelar de' Var och var-

annan söndag upPrePas det' Det är många som dör därnere'

Min morfar var väl bland det snällaste på jorden. Inte skulle han

ett ögonblick missunna en fattig järnvägsman lite musik på vägen till

evigheten. Nej då ! Men saken har en annan synpunkt i morfars ögon

- en politisk!
Morfar är högerman till kropp och sjäI. Han är med i alla sty-

relser så gott som. Han är långsynt. Instinktivt anar han socialdemo-

kraternas frammarsch. som högerman ville han göra många jämkningar

i sitt eget partis program, men har. fät inte igenom dem, och han för-

står, att just på många av de punkterna kommer sossarna att segra

vid valurnorna. Ingen av vad han räknar för storpampar "Dat uPPe"

har musik till graven. Men nästan alla "Dàt nerifrån" har det, och det

retar honom, för det väcker uppmärksamhet, det vinner röster. Fack-

föreningarna ordnar allt, även musik till graven, som "Dom däruppe"

inte har - det retar honom lite. Men den döde, som far förbi nedan-

för fönstren, den sänder han säkert en vänlig tanke, och deltagarna i
tåget,. som ser gamlingen på balkongen, tänker inte heller "Jäkla över-

klàsskapitalist',, det berättade Folkets-Park-gubbarna i Falköping för

mig många år senare.

Ovanpå gula salongen ligger hörnrummet. Därifrån hissas husets

flagga, och i det mmmet skall tydligen jag födas' Var skulle sleven

vara om inte. . .

Det är fortfarande tyst däruppe. Morfar lyssnar' ' 'nej, inget har hänt

l4 t5

ännu. Han går in i sitt sovrum och tar sig i bokhyllan, som har en spe-

ciell "sängfösar- och förkylningsavdelning", en stor konjak med efter-

följande sockerbit. Därefter vandrar han ut till den väntande grogg-

brickan i gröna herrummet.

Den gamle sitter och tänker mellan de stadiga klunkarna:

- Det måste bli en pojke, det måste!

Min far och mina morbröcler och farbröder är tysta. De svþljer ljucl-

löst till och med i dag. "Gubben" har inte sagt något ännu.

Klockorna i kyrkan börjar dåna. Dagen har gått så fort. Folket går

till aftongudstjänst. Och nu blir det liv och rörelse i hörnrummet.
Klockorna dåna ännu nar vär gamlâ Lovisa niger i dörröppningen.

- Det blev en gösse, Kilander.
Gumman skiner över hela ansiktet. Det är typiskt att inte min far

underrättas först utan min morfar. Så tågas det uppför spiraltrappan
och in i hörnrummet, där jag givet är beredd att ta emot med ett för-
tjust leende. Jag är ju just född och vet inte ett dyft om vad som

väntar mig,
En annons i Falköpings Tidning (h) meddelade min ankomst. Det

var inte precis sista gången jag stod i tidningarna. Mycket skulle det
skrivas om mig - både ont och gott, både likt och olikt, både sant
och osant, både tråkigt och roligt. Mitt liv skulle bli leende och tårar
med rikt tilltagna proportioner av båda delarna. Jag sjöng och spelade

till mig ett litet namn, jag gladdes åt små operettupptåg - 
jag föll -jag reste mig mycket fort - 

jag sjöng mig till ett betydligt större
namn, och mina grammofonskiveupplagor fingo glänsande toppnote-
ringar på Sonora, efrcr att ha sjungit några skivor då och då på de
flesta andra bolag (med särskild tack till Odéonchefen von Koss som
"upptäckte" mig, om han nu tycker det var bra fortfarande). Så kom
kriget, och jag såg nog inte särskilt allvaret i det utan operett - så föll
jag igen denna gången föll jag, för att tala fotbollsspråk, på
rent ruff. Jag vill så gärna lägga straffsparken själv, om inte tiden för
matchen har gått ut så det inte blir någon tid till det - utan det går
bra ändå.
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SKARA VID FEMTON.Â.R - SKOLA, REVY,

BARN OCH GROGG.

När jag började gå fick jag min första uniform - sjömansuniform

- 
och för varje år som jag växte fick jag nya sjömansuniformer' Det

kan aldrig varabra med uniformsdille på barn, men förmodligen närde

man som högsta önskan att få se herr marinlöjtnanten komma hem en

gång. Han kom aldrig. Det militära tjusade honom endast som operett-

kompositör. Andan stod helt främmande. Som ett typiskt tecken på

den konservativa anda som rådde i Falköping i min morfars hem minns

jag exempelvis, att en ung jurist vid namn Carl Levinson ofta var på

besök hos familjen, och min morfar tyckte mycket bra om honom. Sedan

meddelandet kom om att Carl Levinson inträtt som konsultativt stats-

råd i en socialdemokratisk ministär förlät morfar honom aldrig. Han

hade förrått sina vänner, ansågs det. Detta i betraktande av morfars

snällhet är ju rätt lustigt. Personligen har jag aldrig förstått varför inte

en man kan gå hit eller dit, som han tycker, utan att klandras, och

hade min gamle morfar levt i dag, hade han nog inte kunnat undgå att

erkänna Levinsons bana som statsråd och landshövding. Och herr

Landshövdingen kan kanske glädja sig åt, att endast en bruten förlov-

ning mellan honom och min mor, långt före min fars och mors be-

kantskap, hindrade mig från att heta Johnny Levinson - om jag blivit

född då förståss.

Efter ett liv av flyttningar från olika hem och skolor efter min fars

och mors skilsmässa, ett liv fyllt av sjömansuniformer - hamnade jag i
Skara. Mitt konstigaste minne därifrån àr atl jag blev far till ett barn,

som nu làr ha växt upp till en ung, lovande musikalisk hovmästare:

Lars, Erik, Sigurd. Förlåt om Du läser det här - 
jag har inte döpt

Alltíd sj ömansunilorm.

Hasse Ekman och jag har just
gjort färdiga "En herre i frack"
och "Vackra madonna frå.n Ve-

nedig",

l--
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Dig. Det konstigaste av allt var emellertid, att om modern och jag

varit tillsammans till höger om staketet i Folkets Park, så hade det blivit

tjugo kronor eller något dylikt mer i underhåll, än om vi hade varit

tillsammans till vänster. Det är skillnad på dyrbarhet i fråga om sam-

lag i skara stad och på landet skall jag säga. och staketet var skilje-

gränsen. Jag tror i alla fall det var Folkets Parks staket'

Annars är det roligt, att fortfarande i dag möta unga elever från

Skara, som nästan lite andäktigt kommer fram och frågar: Var det

verkligen sant det där med revyn i skara? Jo, då, det var det visst. Dct

var det sista jag gjorde. Där alltså.

Hela livet har jag varit varit en trogen och hängiven beundrare av

Karl Gerhard. Ingen vet det bättre än han' Jag har kunnat se hans

revyer både 25 och 50 gånger och hans enmansteater hur många

gånger som helst. Kanske tänkte han på det julen 1948 (Efter Norge

alltså) när jag bad om en dedikation av hans bok "I skuggan av en

stövel" - ett av de få offentliga manifesten på svensk motståndsanda

- och Karl Gerhard skrev: Till Johnny Bode, med en lätt stövelspark

från Karl Gerhard. Och så hans ditritade blomma under förståss' Hade

han trott på alla uppgifter om mig hade han inte skrivit något'

Men för att återgå till skara, så skrev Gerhardbeundraren 15 år

gammal en revy och förlöjligade hela staden, skolan, ja, allt som gick

att förlöjliga. Allt efter som visa efter visa, sketch efter sketch blevo fär-

diga spred sig ryktet i staden. Och till slut nådde det rektor fverus.

Han bad om manuskriptet. Det behövdes inte många minuter förrän

revyn var predestinerad att aldrig bli av. Och jag som hade räknat ut

det så fint med stadens hon- och hanoratiores på parkett spyende galla

över dem och med flickskolans hela nakenprakt i Parisfinal. Nu blev

det helt slut i Skara i stället. Religering, gissades det på, för jag hade

gått långt i kupletterna. Nej, inte alls blev det så. Jag fick kissa i ett

glas hos skolläkaren, som såg på det ett ögonblick och därefter. skrev ut

ett intyg att jag var överansträngd och behövde vila. "slutat på grund

av allmän svaghet på egen begäran", hette det. Men det gläder mig

ännu i dag a1t minnet lever av min Skararevy. Det torde vara det enda

minne av en revy, som inte framförts, som lever.

Redan under skaratiden hade jag börjat fungera som pianist i hotel.

IB
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lets dansorkester - vid femton års ålder. Och mitt sista minne från

Skara det blev när jag satt framför skinka och ägg en timme innan

mitt tåg skulle gå. Jag satt givet på Stadt. Jag hade spelat kvällen

innan och skulle nu taga min avskedssnaps. Man var försigkommen vid

femton års ålder, eller hur? Precis som jag skulle höja glaset hörde jag

en välkänd stämma ett par bord ifrån mig, som sa skåI. Jag vände mig

lite och såg min före'detta klassföreståndare.

.- SkåI, sade jag och vi drack.

- Jug har sett Dej förut med grogg här, nu kan det säjas, sa ma-

gistern, men Du spelar så bra, så jag lät det vara'

Rektor Iverus hade inte samma vänliga inställning' Några år senare

nät han, som min f. d. rektor tillfrågades om mig, så skrev han kort

och gott: Han var här ett Par tre år efteråt och hälsade på - då hade

jag börjat professionellt att sjunga och spela - förmodligen för att

visa att det blivit något av honom. Skolmän har ofta fel om fall som

mitt, så jag kan ju kosta på mig att nu skriva : Fel, min käre rektor

Iverus. Jag kom, som den hövlige kille jag varit genom livet och även

som den romantiske jag varit, dels för att hälsa och dels för att se

gamla Skara igen.
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STOCKHOLM - 16 ÂR - NATTKLUBBAR - DEMIMONDER

- ABRAHAM RYDBERG - LANDSTORM - IVAR KREUGER.

I

Stockholm! Staden vid de många vattnen! Nordens Venedig! Sta-

den som alltid tiusar både oss som bor i den och våra gäster! Som

alltid lockar! Som är så underbart uppbyggd! Stockholm, min stad!

Min ungdoms lekande stad ! Lika underbar i de första vårsolsglimtarna

som i de första vita snöflingorna! Staden med loge nummer ätta pâ'

första raden på en av världens bästa operor, där jag lärt förstå musiken!

StocJ<holm, min stad!

Stockholm! Full av avund och hat! Fylld av kamp om varje milli-
meter, om varje öre ! Styrdl i varje bransch av klickar, som bestämmer

praktiskt taget allt! Stockholm! Storstaden! Med djungel och elände!

Med kamp på kniven I Nattklubbar, luder, Birger-Jarlsgatan och allt

som hör till!
Stockholm! Vad gör det fula! Det måste Du dras med som storstad !

Du är lika tjusig ändå.

Nattklubbarnas gyllene tidsålder, ja, då kom jag till Stockholm! Om

Ni ber rockvaktmästare Mysing Lindberg på Gillet, så berättar han

gärna om när "Direktör Bode, junior" hade beställt bord på Bell-

mansro och Mysing ser en knappt mer än barnunge anlända i smoking

med tre decimeter långt cigarrettmunstycke och fråga efter sitt bord'

Mysing ilade in till ägaren, den snälle, vithårige källarmästaren Erik
Wetterstrand, som då också drev Fenix på Drottninggatan' "Det är ett

barn där ute som heter Bode", sa Mysing. "Släpp in honom, jag känner

igen honom, han är lite försigkommen, men spelar piano bra," sa Erik

Wetterstrand och Mysing släppte in mig i paradiset.

Kommer Ni ihåg Grotta Azurra, Gaiety, Fersenska Klubben, Adlon

li
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och allt vad de hette? På Fersen hade jag egen spik i kassan på vilken

jag úan ett ord kunde hänga konfirmationsklockan och utan ett ord

få femtio kronor i lån'
Och nattklubbsflickorna - demimonderna för att tala franska, lu-

derna för att tala svenska. Tjusiga flickor varenda en. En del vilar på

kyrkogården, en del är bra gifta, en del ha försvunnit helt - varför

skall inte andra städer än Stockholm få en eller annan rolig fru för-

resten !

Jag skrevs in i Södra Latin! Där regerade "Landstormsrektorn"

Lundqvist. Min mamma hade gift om sig och min styvfader hade också

vad jag kallar "Frivilligt Landstormsraseri". Det var säkert bra att ha

när kriget bröt ut och beredskapen började, men det var nog jobbigt,

för många, att dra av smokingen på söndagsmorgon i morgondiset och

dra pä stövlarna och uniformen och ut och harva. Jag skrevs natur-

ligtvis in. Det var ju naturligt. Min urtjusiga mamma gick med liv och

lust in för de just då nybildade Landstormslottorna, och jag fick då

då och då glädja tanterna Tyra Wadner m. fl. med en bit på pianot på

hemmötena.

Jag kom som sagt med i ungdomslandstormen och fick ny uniform

och nya operettidéer. Jag harvade lyra, lem morgnar på någon ka-

serngård, men tröttnade och lade av. IJniformen användes någon tid
på thé på Royal, men jag tröttnade snart på den också, den var så

varm. Rektor Lundqvist kunde nog inte glömma det, för mig veterligen

har jag inte ställt till med något som var gangsteraktigt i Södra Latin
under min tid där, men rektor Lundqvist uttalade dock som svar på

frågor vid min sinnesundersökning långt senare att "Bode företedde

redan i skolan alla tecken på den blivande gangsterledaren". Tack så

mycket, rektorn. Rektorn var inte lik men inte helt olik militärismen i
dess löjligaste form, när det gäller att klä barnungar i uniform.

En morgon vaknade jag hos en av nattklubbsflickorna och går ut i
badrummet. Som hon delade en fyrarumsvåning med en ánnan flicka,

så var det oftast två manliga gäster. Och jag träffade den andre i bad-

rummet. Döm om min och hans förvåning. Det var en av mina lärare.

Han och jag betraktade varandra. Vi erbjödo nog en sällsam syn i
flickornas utlånade pyjamas. Men jag fann- mig ögonblickligen.



- Ska vi låta bli att säga något i skolan? Ingen av oss?

Tydligen överrumplad hacle han ingen annan råd än att gå rned på

detta. och det var en ytterst trivsam söndagsfrukost som följde i lånade

pyjamas med skinka och snaps, två flickor, lä'rare och elev' De två sist-

nämncla fullt överens mecl sina genlemäns agreement: Inte ord till hans

fru, inte ett ord till skolan. Jag hade ju inte sagt ett ord till hans fru,

givet, men han var ju räclcl, att hon kunde fått reda på det genom väl-

villiga kollegor.

Abraham Ryclberg skrevs jag in på som gast' Många svarta får lär

ha blivit folk där genom kommendörkapten Lotta Lagercrantz, tnen

det var tydligen inte meningen att det cns skulle försökas med mig.

Difteri konstateracles ombord och vi lades, 120 man, i karantän på en

ö i skärgårclen. Det var dödande tråkigt. Det hade varit något annat att

få svänga omkring i masterna utc till havs - mina vänner vet hur

förtjust i segling jag är ännu i dag - men detta med att gå och "ka-

rantàna" på en ö, utan något att göra. Jag beslöt att tillgripa vad som

helst för att komma clärifrån. Jag hittade en silversked i sanden och

gömde clen så slarvigt så att jag visste att den skulle hittas. Den hittades

också. Stor räfst mecl "gatlopp" och hemsändning och allting' Jag hade

ju "knyckt" den. Jag kommcr inte ihåg alla från den tiden, jag minns

faktiskt inte om skeclen var Sture Lagerwalls eller Masens. Men nu

efteråt så kan Ni lugnt godtaga min förklaring. Jag ångrar det, utc-

slutande av den anledningen, att senare kunde man peka på detta och

säga "kriminell,' från ungdomen. Men jag kom ifrån karantänen, och

clet var det jag ville. Långt senare berättade jag sanningen för kom-

mendörkapten Lotta Lagercranlz vid hans stambord på restaurant

Gyldene Freden, där han ofta satt. Lotta såg på mig, höjde groggen

och sa:

- Å, fan. Det var fiffigt' Karantän är en förbannat tråkig sak'

Jag är glad över att jag hann berätta sanningen för min dåvarande

chef Lotta innan han seglade in för evigt. och han tyckte den sång

jag tillägnade honom plus "Abraham Rydbergs Vals" var bra, vilket

också gladde mig. Jag vet inte om de kommit ut. Jag vet bara att Björn

Hodell fick dem i kopior för några år sedan' Men jag skall ge ut dem

vad det lider, med både Abraham Rydberg och Lotta Lagerctantz

tttanpâ". Obs: Det kommer att stå text och musik: Johnny Bodc' Ingen

möjligen inte kvar?
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SMUGGLARPENSIONATE,T I SKÄRGÅRDEN - 17 ,ÅR -
PETTERSONS PIGA - }'OTBOLL - TULLEN LURAS.

Fem timmars båtresa cller två timmars bilresa låg familjens först
hyrda sedan inköpta sommarställe. Inte långt ifrån det låg smugglar-
pensionatet. Det kanske är synd att kalla det så, för innehavarna smugg-
lade inte själva, utan det fick sitt namn av att många av de den gången

beryktade storsmugglarna kommo dit ibland och åt, drack och dansade.

Pensionatet, som numera inte längre finns, var smockfullt sommaren
igenom. Och jag tror jag kan säga, att jag var mycket välsedd gäst

där. Jag ordnade segelutflykter, cabareter, maskerader o. s. v. och
fotboll.

Det där med fotboll, det har hängt i livet igenom. I alla länder, på
alla ställen jag varit har min älskade fotboll släpats med, i krig och
fred, i med och i motgång. Aldrig var vägen för lång till närmsta
idrottsplats. Även "enmåls" är en rolig och bra träning. Jag tror inte
jag saknats många matcher, som jag verkligen kunnat gå på. Med oänd-
liga svårigheter under kriget lyckades jag få samtal hem efter lands-
kamperna när jag var utomlands.

Den fotboll, som presterades på pensionatet den gången, var dock inte
så lysande. De åskådare, som infunno sig på matchen för att se grann-
socknens pensionat och smugglargängets gästspel drabba ihop, de
glömmer aldrig de lagen. Vänsterbacken i vårt lag var inte så känd då,
men nu är han det desto mera. Att se honom iklädd svarta knäppkängor
och - redan på den tiden - Bikini-badbyxor, ja det var värt en syn.
Föga anade man av nuvarande med. doktorn, docenten i pato-
logi, kriminalexperten m. m. Erik Karlmark, när man såg hans ut-

sparkar, vad han skulle bli. Och en sådan charmant forwardsspelare
som min skolkamrat tandläkarc Rolancl Levin, det har man heller inte
sett ofta. Sven Kahn som centerhalv var också en syn. Jag vill minnas
han spelade i mockaskor den gången. Jag vill minnas vi för'loracle mecl
cirka 9--2 ellcr något dylikt, för ett par allsvenska spelare voro med i
det andra laget - dctta givet sagt som bortförklaring för Karlmark,
Kahn, Levin och mig och vårt lag.

Men vad var det som lockade ut massor av folk till just det pensio-
natet. Intc var det väl fotbollen? Långt ifrån, det var just vad smugglar-
kungarna och deras folk hade med sig.

Sprit!

Sprit hur mycket lolk ville ha.

Nittiosexprocentig sprit i långa banor. IJtan cn rnassa tjafs rned
blanketter, på vilka skulle ifyllas i det närmaste om en morsför.äldrar
lidit avt tandvärk och om man blivit tvättad mcd sprit i stjärten som
liten, i så fall vilken styrka på spriten. Och till fantastiska priser. 3 à 4
kronor litern. Utom vi som hade inköpspriserna: 1 krona litern.

Så mycket man hittadc på att göra med spriten. Man bryggde likör
med Rulles essenser i alla kartans färger, man ordnade kryddor och
örter och gjorde ett brännvin så O. P. Anderson lekte fläkt i graven.
Och med pommac utgjorde spriten en bra grogg. Man hade fisksump,
som sänktes ner med blygden, och av havets brusande vågor sakta rulla-
des som punschen i kölen på en linjeångare. Allt detta verkade som cn
magnet på folk.

Naturligtvis kom tullen ibland, men då åkte alla flaskorna rned sprit
ut genom fönstren. När tullarna gjorde entré liknade omgivningen
kring den i vattnet utbyggda matsalen-dansrotundan en jätteporslins-
krossning och alla sutto sedligt och drucko läskedrycker. Sprit? Nej,
inte vi. Vi hade med lite av ransonen, se ! Om vi sett någon dricka
smuggelsprit? Hur i helvete ska vi veta det, snälla tullarn. Folk ser väl
inte annorlunda fulla ut av smuggelsprit!

Man kan ju lite till mans förstå, att jag i den miljön hade stor fram-
gång, när jag fick tag i ett nothäfte som hette ',smugglar-Valsen', med
refrängorden: "smugglarflottiljen den smyger om natten kring strän-
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clerna". En av cle bästa valser genom livet jag sjungit förresten' Man

borde ta upp clen igen' Den verkligt gocla texten är också av ett så för-

nämligen märke som : Berco. (Förlåt Berco, men jag vet laktiskt inte om

pensionatet betalade Stim på den tiden')

Detstoraslagnumretblandpensionatetslrerrarvarockså''Pettersons
I'iga". Hon har genom åren blivit ett fullständigt begrepp för många

av oss som var därute. Vi vet precis vad vi menar om någon säger om

en flicka: Det clär, det är en ny Pettersons Piga!

llon var ortens mest omtalacle jungfru utan att vara det sista' Jag

vet inte om hon förläst sig på någon av cle stora lättsinnena i littera-

turen, men man har en känsla av att hon ansåg, att hon skulle stå tu-

risterna till tjänst. Och clet gjorcle hon också när som helst' var som

helst, hur som hclst och hur länge som helst och med hur många

som helst. Hon avbröt gärna bäclclningen, höräfsningcn' matlagningen

för att sticka un<lan en stund i en stuga cller i en buske' Hon måtte ha

trott det hörde till tjänsten. Detta tyckte cn magister borde belönas' och

ochen kväll när smugglararmaclan anlänt och sålt stora mängder av

den blåglänsancle nittiosexan och humöret stod högt i taket så rotundans

träväggar nästan bågnacle, clå klev jag fram och sjöng ett par schlager

för insamling till Pettersons plga' Jag hacle travcsterat en visa med

refrängcn : ,,Den mycket älskat har skall mycket ock förlåtas"' Jublet

,teg mãt skorstenshöjden när vi meddelade, magistern' jag och några till'

,o.., gi.tgo omkring mecl brickor och samlade in' att insamlingen skulle

ga tltì int<Ap av unclerkläcler till Pettersons piga' enär hennes egna säkert

genom mycket av och påtagancle hacte blivit rätt slitna under som-

äu."rr. Ingen jänta i skärgårcten har säkert haft så eleganta underklä-

cler som Pettcrsons Piga fick' Magistern ringcle efter dem' och de kom

mecl månclagsbåten, och han böt säkert ut dcm på lämpligt sätt på

lämpligt ställe, magister Nisse' (För cn gång skull med anledning av

sammanhanget utsättes i clenna bok icke efternamnet av den anled-

ningen att han är gift numera') Jag àr övertygad om att inte ens

en samling av frökna-r von Pahlen skulle kunna bräcka Pettersons Pigas

underklädesprakt. Och hon själv? Det unclrar Ni säkert? Hur tog hon

r-rpp det?.fo, som det naturligaste soln kunnat intr'äffa! Dn självklar

offergåva på den heta skärgårdskärlckcns altarc!

Kom med mig några korta rader på smugglalfärd. Dct är' ingcn fara.

Om det kunde bli åtal så är det preskribelat för länge scdan.

Dcn stora racern skjuter fram som en pil genom vågorna. Skummet

yr. Vi är på väg in. Vi har några hundra liter packade, i tr'ädlådstol-

peder, som hänger efter oss under vattnet. Man det är inte vår huvud-

sak. Jag skriver vår, fast jag bara var 17 år och inte hadc ett dyft med

det hela att göra. Det gäller för smugglarkungen i skymningen att få
tullracern att jaga sig, så dcn stora skutan, full med 96:an kan, gå in
till den bestämda holmcn och lassa av i mörkret.

Nu kommcr tullracern. Han har bättre fart. Dct är nu det gäller.

Mcd rasande fart går vi in i ctt sund. Tullraccrn är strax cfter, då

smugglarkungcn, som själv står vid ratten vräkcr båten babord, vi dop-

par relingen, vi girar lika hårt styrbord igcn, och ctt par meter från land
är vi cirka femton meter före, -så kör vi ut på mitten av sundet igen

och saktar fartcn, ja, vi gör till och mecl en gir tillbaka. Vad har Ìränt?

Jo, tr,rllracern har i förföljelsens hetta blivit lurade in i just det sundet,

som man kommcr igenom bara längst invid land på ena sidan. Den har
ränt på grunrì i, full fart. Tullarna visste givct cxakt om grundct, men

i den heta farten så glömde man det, särskilt som det inte var många
metcr kvar till det åtrådda bytet, smugglarkungens racer och med sprit
ombord. De efterhängandc torpcderna äro kapade för länge sen och

ligger säkert i en vik. Lagen var visst sådan, att för att arrestera smugg-

larna måste man hitta sprit lios dcm.

Smugglarkur.rgen vändcr som sagt och går bakåt mot grundet, där
tullraccrn sitter ohjälpligt fast på. Så tar han megafonen och skriker :

- Om jag inte hade så förbannat bråttom till danscn på panget, så

skulle jag dra Er av grundct. Men kom senare. Jag bjuder på grogg.

Jag har fått ut ransonen med båtcn i dag. Äkta vara, gubbar.
Och smugglarracern reser sig som ett fullblod när gasen drages på

- den tar ett skutt, och så rusar vi framåt igen.
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FöRSTA JOBBET - ÅKE SöDERBLOM - HASSE EKMAN -
BOTVID - KARL EWERT _ FöRSTA SONORA-SKIVAN.

Jag har fått jobb 
- riktigt jobb, som "Fram-kom-ä-säj", Ni vet. Och

skall sjunga och spela när orkestern har paus. Och jag är djupt stolt
över att Íâ. anmàla Karl Gerhards balett varje kväll. D'et är på Sphinx,

på Kungsgatan. Numera heter den visst detsamma igen. Den gången

var det stadens elegantaste nattklubb. Och jag var cirkd arton, nitton år.

Vägen dit gick över en massa skolcabareter och cabareter på Mocka
Efti på Hornsgatan. Roland Levin, som jag talade om i samband med
fotboll i förra kapitlet, och som nu är välbestätld tandläkare (och givet-
vis som storebror Rulle gift med teatern) och välkänd textsignatur
"Roland", han var då "Rolfsjungare" med ett knippe av Revykungens
gester och smile. Komikern hette Sven Karlsson och stod i pappas
järnafffu på dagarna, men hette Paddock på kvällarna. Ja, vad han
gör numera, det behöver jag väl inte förklara. Det enda svåra var att
jag tjänade för mycket pengar, men vår jungfru var så förstående, så

hon såg inte pengarna i skorna, annat än när hon behövde till bio och
flottisten var pank.

Den som kommer ihåg Sphinx och direktör Torsten Jonsson måste
i alla fall säga, att det var: en flott klubb. Men det gick med den som
med liknande, Embassy med mera 

- Stockholnis nattklubbspublik
räckte inte till.

Från Sphinx kom jag till Odéon-grammofon och fick en summa,
säger och skriver, av femtio kronor per månad för att dagligen spela
upp inkommande melodier för direktör von Koss och fröken Lind.
(När den förre gick ut ordnades förskott till lunch av den sistnämnda
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och tvärtom.) Då kom också min debut på grammofon' "Träffa mej

var Du vill men aldrig hemma", hette den' Och det tyckte min mamma

var en mycket sann refräng evad clet gällde mig' Melodier såldes till

Ocléon, och refränger sjöngs i massor till dragspelsorkestern på modet

Tore Svensson & Co.

odéons fixstjärna sven olof sandberg och kompositören Jules syl-

vain tyckte mycket om den gången när jag var i ateljén att krafsa på

ljudrummets glasruta och skrika : "Kasta honom för hundarna" ! Allt

i största välmening. Vilkct inte alls hindrade s o S att låta mig följa

med och ackompagnera i Folkets Hus några gånger. Gärna tillsammans

mecl världens roligaste impressario, som sedan blev min: Gösta Hult-

gren i salig åminnelse. Han har till eftervärlden skänkt tvenne uttryck

som användes ännu i dag. så fort han, när bilen nalkades en park,

såg unga, tjusiga flickor, så spetsadc han munnen och plirade med de

bruna pepparögohen och sa: Titta pojkar, syltisar! Det var det ena ut-

trycket. Det anclra var ordet: Fiffla, vilket han absolut har uppfunnit

själv.
på nyåret fick sylvain välvillighetsanfall och ordnade in mig hos Karl

Ewert och Walle Dahlqvist i Folkans Nyårsrevy i Stockholm' Jag skulle

göra Nils Holgerson och hade femton cntréer' Varje gång läsancle fyra

rader. Det lfu ha varit mycket påfrestancle att höra mig' Vi repeterade

påTattersallochförstalunchpausennärandrabestäIldesmörgåsar
àch mjölk beställde jag hummer och vin' Hilmer Borgeling under-

rättade Karl Ewert och walle, som stumt beskådade företaget. Karl

Ewert bröt tystnaden och sa: Äter Johnny alltid det här på förmid-

dagen? Nästan, sa jag! lajaja' sa Karl Ewert, det kommer nog och gå

bra med ticìen. Walle Dahlqvists stämma hördes: Har dom inga special-

uppfostringsanstalter för förmiddagsdrickande pojkar? Tyst, Walle' sa

Karl Ewert, han är i pubertetsålclern. Det är han inte alls, sa Anna-

Lisa Baude, han springer ute med jäntor varenda kväll. Resten av livet

har Anna-Lisa kallat mig "min son", förmodligen beroende på -- trots

namnlikheten -av tacksamhet att jag inte var det'

Revyn hade premiär och Torsten Tegnér var synnerligen djupt rörd

över min insats. Hans recention var nog den sannaste' Den innehöll om

mig följancle orcl: Ett från Sphinx importerat frö-äckel var ett veder-
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vfudigt surrogat i divertissementsstilen. Men han hälsar på mig, T. T.,

äní dag - även när jag som allra tjockast visade mig naken i Central-

badets Turk.

Jag träffade en kille, som sâtt på kontor och knatade med växlar.

Obligationskontor hette det visst. Eller lånekassa. Han skrev texter och

gjorde imitationer och var mycket rolig. Vi inledde ett samarbete, och

honom gick det bra för, han blev roligare och roligare. Hans första revy

hos Klange, då sjöng han en visa, som vi hade gjort hemma i köket

och provkört på Hellas-Revyn, den hette "På Söderjäntans Lördag",

och han var klädd som bussgrabb. Tio år senare hedrade Klange mig

som komponist med att ta med schlagern på Folkets Hus jubileums-

revy. Killen som skrev texten och gjorde vrålsucces i den först, glömde

jag Iala om vad han hette. Men det behövs väl inte. Alla minns väl

Åke Söderbloms klassiska busskille.

Gösta Hultgren, mannen med "Fifflat" och "Syltis" tog mig med

ut på turné ihop med sin fru, 1920-talets stora primadonna Elna

Panduro och John Botvid. "De tre från revyn" hette vi. Elna och

John-Botte sjöng och gjorde sketcher - 
jug ackompagnerade och sjöng.

Det gick faktiskt bra. Jag kom hem utan att be om biljettpengar.

Botte var livrädd i städerna med krogar och snygga servitriser - han

visste aldrig var jag var, så han blev som en far för mig. Elna Panduro

får röda rosor varje gång jag numera är i Köpenhamn. Hon blir så

glad, varje gång så hon får tätar i ögonen, där hon sitter och tronar
och häller upp öl bakom disken på sin ägandes ölkrog.

Jag var hos Oscar Winge också i Malmö på Hipp, men det är en

annan historia.

Jag träffade en ung man, faktiskt yngre än mig, något. Han sträckte
fram handen och sa:

- Ekman, Gösta Ekmans son.

Jag var enormt imponerad. Vår stora insats den gången var att vi
hade hyrt bussgaraget i Hornsberg. Anders de Wahl hade dragit
fullt hus där ute med orkester och gud vet allt. Vi ansåg det vara en
lysande affär, och pappa Gösta ställde sig välvillig att uppträda. Det
engagerades gardesmusikkår, Hamlets alla Kronborgstrappor från Vasa-
Teatern flyttades ut, Tutta Rolf och Gösta Ekman skulle uppträda.
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Söndagen kom, bussgaraget i Hornsberg skulle fyllas med tusentals

människor à två kronor. Var femte minut gingo extrabussar från sta-

den ut till jättegaraget. Men det var bara chauffören och konduktören

i dem. Varför det slog fel vet ingen. För vackert väder, för dyr entré'

för dåligt reklamerat. Det kom in en tusenlapp och kostade väl fyra

(utom Gösta Ekmans gage, som han alctrig tänkt ta)' Jag glömmer

alclrig Gösta Ekmans entré i jättebusshallen, där ena sidan upptog ett

hundrâtalbussar(Dåförstår.Niclimensionerna).Hantittadeut.Log
och såg på oss. "Förfäras ej Du lilla hop" sa han och gick ut och

sjöng Danilos entré.

- Man ska nog inte ha så stora bussgarage, sa Hasse efteråt'

Hasses och mitt samarbete avsatte sig också i levy på Cirkus i Göte-

borg med Tutta Rolf, Ulla Billqvist och Erik Kätlqvist i' Hasse imi-

terade Fridolf Rhudin, som var där en kväll och tittade På'

- Vad tyckte du om min imitation av Dej, frågade Hasse efteråt'

- När var clet, frågade Fridolf.

- När jag läste Prologen.

- 
Uh, uh, uh, skrockacle Fridolf' Var clet det du gjorde? Jag

kunde inte begripa vad fasen Du sa' IJh, u, u'

Cirkusrevyn gick finfint för resten' Jack Stanley dirigerade' (Alla

känner väl numera till att det är Nils Gustav Holmqvist)' Och vi

betalade allt utom reklamräkningen till ticlningarna' Den glömde vi'

den fick Stanley-Holmqvist som minne' Det kommer han ihåg ännu i

dag. och mitt livs stoltaste ögonblick dittills, det var när hela Göteborgs

ErikKällqviststörtadeinmedenstorlagerkransinförutsåltCirkus
ochutbragteettleve,somkraftigtbesvaraclesförmig,omedelbartefter
clet jag slutat sjunga och spela Rolf-poutpourriet på nio minuter och 15

s"k.rnãe.. (Fråga Sune Waldimir, han tog tid nyligen' Efteråt debi-

teracle han mig tre kronor i egenskap av medlem i stadsbudskåren'

"Du tror väl intc man är en vanlig fröken IJr, sa Sune"')
@--- r

,Annars var Jas nog rätt stolt när jag hos direktör Viding och fröken

vera Åkerman på Husbonclens röst hämtacle en skiva på vilken det

stod: Min längtan är Du. Text: Rolancl' Musik: Johnny Bode' Sång:

Jussi Björling. Dirigent: Nils Grevillius'

Lika stolt var jag när noterna kom ut och skivorna förståss till "En

Herre i frack". Sång: Gösta Ekman, Text: Hasse Ekman. Musik:

Johnny Bode. Men det är en annan historia.

Finns det nåeot mera roligt innan allvaret börjar. Ja, kanske. Min
första stora grammofonsuccés som sångare. "Den gamla sllinnrocken"

¡os generalkonsul Ljungberg på Sonora med nuvarande Cupoldirek-

tören Helge Roundquist som musikchef. När jag frågade generalkon-

suln (som jag genom livet är mycket, mycket stor tack skyldig) om

licens så sa han: Det är inte sångarn det beror, det är Sonora-nam-

net. Vår största skiva hittills, det är "Farfar dansar gammal vals".

Den sjöng ju kamrer Roundquist, så där ser ju herr Bode själv.

Jag vet inte om Helge Roundquist har sjungit mera sen dess.

Varför Kalle Kinch engagerade mig som Hubert i Kyska Susanna, det

vet jag inte. Jag fick hoppa in en kväli. Min mest framträdande insats

i operetten lär ha varit att jag skulle bära ut Alice Sterner över en

trappa, men tappade henne. Göteborgspressen var ovanligt snäll dagen

därpå. Men så hade dom också en tjusig maskeracl på Grancl, clär jag

som tack sjöng några visor.

Min första stora schlager som komponist kom också ¡ned det norska

namnet "Säter-Valsen", som vâr en jätteschlager speciellt i Norge.

Varför gick clet inte bra för mig frågar man sig efter dessa sidor?

Ja, varför?
Mitt liv förmörkades av en ükta matta. Det är sanningen. Men, det

hade väl gått över, om inte Sveriges Gestapo, läses "lVlestapo" lika med

Medicinalstyrelsen, psykiatriker och trång familjehögfärd medverkat.

Det tog från 1936 till 1946.

Nonsens säger flera läsare. Tio år för cn matta.

Ja, svarar jag.

Med internering, förföljelse, internering, igen, förföljelse igen, inter-
ncring igen och så fri, men fortsatt förföljelse.

Omöjligt, säger många läsare.

Inte alls säger jag.
En enda rättegång (ja, fyra fem rättegångstillfällen vecka, efter

vecka) 1936. Sedan inga domar. Inga undersökningar.

Jag shulle ha "vård".

I!
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"vården" bestod i att 1à se sveriges förbr'ytar-elit och se rader av

sinnessjuka. Plus förföljelse och rått-fängelser, som voro utdömda -
i tio år.

Omöjligt, säger Ni.

Jag skall bevisa det i det som följer'

Men var jag sinnessjuk, måste man ju fråga sig?

Nej, ett diariefört intyg från Kungl. Medicinalstyrelsens rättspsy-

kiatriska nämnd, som återgives senare, säger "Varken har varit cller

är". Det är skrivet 1945.

Omöjligt, säger många läsare! Nej, då. Läs så får Ni se' Det är inte

bara jag som varit utsatt. Lagarna äro betydligt bättre nu, men många

glömda fall skriar om hjälp. Det bör rensas innan det är för sent.

3+

6

MATT-I\4YSTERIET - WEYLERS BROR EKWALL _
HÄKTAD - JÄTTESKANDAL.

Hela Sverige minnes säkert filmregissören och hela landets "Sergeant

Göransson", Weyler Hildebrand. En stor och grotesk renässansfigur,

som hamnat i nittonde århundradet. Men ytterst få minns hans bror

Ekwall-Hildebrand.

Det började med att jag flyttade in i samma hus som Weyler. Och träf-

fade "Ekwall", vars valspråk var, nât någon var skyldig honom pengar

och hade lämnat ifrån sig handlingar, som kanske inte stämde helt

med lagen: Först ringer man på Måndag, gutten min, och så trycker

man lite. Så kommer inte den djävla luspudeln med klöverna, varför

man ringer på onsdag och trycker lite hårdare. Sen kommer den jäkla

suggan inte med klöverna. Då ringer man på lördag tio före tolv innan

han hunnit på krogen, och då trycker man till utav helvete, varefter

luspudeln tar bil och kommer med klöverna. Är Du med, gutten min.

(Det sista uttrycket är ju, som märks, norska, vilket beror på att
Ekwall-Hildebrand förmodligen rest förbi Norge någon gång och sedan

dess funnit språket bra. Det lär finnas folk som hört Ìronom och

Weyler sjunga gluntar i Norge på turné. Jag tror det inte själv, men

det är möjligt.)

Abbe Bergqvist hette en gosse, som fick i gång ett grammofonbolag,

som kallades Toni och som nu är en saga. Enligt uppgift 1är det varit
Koopcrativa eller något KO närstående bolag som finansierade histo-
rien, vilket väl i så fall var bra för avskrivningskontot. Alla grammofon-
artister, som varit med lite, känner igen upptagningsmannen, vår gamle
vän från Rolfs tid på Odéon, Jonasson. Det var alltså Toni. Det
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startacle mecl en stor schìager, söt som en sådan bör vara: "Den gamla

Moraklockan" med Margaret Måård.

Så träffade jag Bergqvist, och senom ett misstag så träffades han

och Ekwall-HiÌclebrancl också. Det var i grammonfonskivornas gyllene

tidsålder, och precis vacì som helst gick att sälja. En unik samling av

uräckligt skräp från denna tid gömmer jag i en lår, som bevis på det

hela. Jag vill inte påstå att schlagern av i dag på något sätt förbättrats

litterärt (förlåt snälla alla arton om jag använder uttrycket), men det

värsta har gallrats bort - av den köpande publiken själv. och klanger-

na har förbättrats i musiken.

Ekwall-Hildebrand skulle göra Toni till "Det största bolaget, gutten

min," och det skulle satsas massor av pengar, Såväl Abbe Bergqvist som

jag trodde på det. Jag visste vicl denna tid ingenting om Ekwall-Hilde.

brand.
En dag ringer han från Abbe Bergqvists bostad och ber mig hämta

den stora äkta mattan som låg på inspelningslokalen, som var Bal Palais.

Mattan användes för ljudets skull. Han bad mig pantsätta den för bo-

laget behövde bråclskande pengar. Det var order från Abbe Bergqvist,

sa han. Jag ringde upp och kontrollerade det, det vill säga att han var

hos Bergqvist och cletta stämcÌe, men Abbe Bergqvist själv kunde inte

komma i telefon, sa Ekwall-Hilclebrancl. Jag handlade i god tro. Abbe

Bergqvist visste väl ingenting, jag utgår ifrån det' Jag var ung och

clum. och jag pantsatte mattan. - En tid efteråt åtalades jag för stöld.

När jag fick veta att polisen var eftcr mig måtte jag förmodligen ha

tappat koncepterna. Inga pengar fanns. Och jag kunde ju inte visa

mig utan att bli tagen. En gocl vän till mig som jag besökte hade ett

postgirohäfte liggancle framme. En bekant till mig, som var med, tog

några av blanketterna bak. Han skrev ut dem, och vi löste tre' En på

Cecil, en på Strancl, en på Hamburger Börs. Beloppen ihop var inte

över tusen. Därefter så taladc samme man) som förfalskat blanketterna,

om för polisen var jag fanns och på N. K. togs jag. Den andre blev

också häktad, så någon glädje av "tjallningen" hade han inte'

Jättesensation i stan av obegriplig anledning.

Tidningarna skrek och skrev. Rubrik på rubrik. varje liten detalj

slogs upp som massmord i det närmaste' Kaldemumma, som skrev cn

helsida på ledande plats i tidningen Scenen, kallade dct hela för "Johnny

Boclcs vår-revy" och väntade sig lunch för pressen cfter rättegången

rnitt emot Rådhuset på Piperska Muren, Jules Berman med röd nejlika

som speaker och mikrofoner och utsändning fr'ån Rådhuset. Men han

skrev också clet riktigaste som skrevs: Varför denna sensation? Jo, det

var tyst i världen denna dag. Ett fältslag i Abessinien kunde Pressat

ihop det hela till några rader. - Men den tjänsten gjorde varken Musse

eller Selassi mig. Det var alltså 1936.

Och vilken ström av påståenden om vad jag gjort. Och allt var

blå lögner ! Man ville ha mig fast för Bernsrånet - 
jag fick springa

för ett par diskerskor, som "sett rånaren springa så konstigt", men jag

sprang inte konstigt - så där gick den chansen. Man försökte få mig

fast för stöld av en ring från Margit Rosengren. Jag har aldrig tagit

i en ring ens, som var hennes, såvida inte jag möjligen vidrört någon

när jag hållit hennes hand i dansen på Tylöhus. Och hennes ring åter-

fanns visst senare. Efter Malgit Rosengrens förlorade ring bröt hysteri

ut bland alla små teaterdonnor, som aldrig hade chansen i sitt liv att

nå {örsta sidorna. Men nu tog dom den. Så mycket smycken i teater-

kretsar Iär aldrig ha förlorats - Dom låg väl i byrålådorna, för-

modar jag. Men första sidan var ju så lockancle. Hade jag inte varit

cirka nyfödcl när llammarbyrnordet förövades, så gcr jag mig lan på

att jag hade fått visa mig för de vittnena också - men "länkarna brast"

även beträffande detta. (Vilket ju Waerland förutsagt) .

Hela tiden vid rättegången arbetade min familj för högtryck. Min
nramma slapp se eländet. Hon hade aldrig gått med på det. Vad bestod

familjens högtryck i då? Jo, att jag skullc stlaffriförklaras. l'emfem
populärt kallat den gången. Min styvfar sa, att några månader på

Beckomberga är ju mycket bättre än straff. Och se på den och den och

den. De ha valt den vägen, och då är dom ju sjuka vid brottets begående

och bli förlåtna allt och kan komma tillbaka när som helst.

Några veckor på Beckomberga, nej, några månader var det. Jaha,
javisst, ja. Man visste vad man gjorde, när man tutade i mig det. Man
lade det säkraste bandet av alla på mig. Mestapos band !

Erik Karlmark hade av någon anledning också ryckts med på den

I
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linjen och tutaclc samma melocli. Straffriförklaring. Allt väl ombord'

S. S. Johnny kan scgla snart igen fritt och trevligt på lugnt vatten'

Hade jag haft en aning om generaldirektör Höjer och medicinal-

rådet Björck och sinnessjuknämnden, alltså Mestapo, så hade jag ju

hellre tagit fem års straffarbete. (Det hade kanske blivit 6 à I månader

mecl clom. Det kuncle möjligen blivit villkorligt också. Man kunde valt

5:6 i lagen. Vilket är strängt tagct lika med reduktion av straff'

Men det gjorde man inte. Man gav mig tio ås heluete i stället'

Gjorcle man det medvetet? Jag måste säga att jag tror det' Så dumma

får inte folk i de ställningar, som tutade straffrimelodin för mig, vara'

Råc]man Ploman betvivlade anklagelsen att jag skrivit postgiroblan-

kettförfalskningarna. Säg ingenting, sa man till mig, det spelar ingen

roll. Erkänn om Du vill, ju tokigare ser det ut' Sex månader på Beckom-

berga. Hej, hopp. Dårarnas Julafton hade inträtt'
Träden knoppacles. Icliotvåren stod i blom. "Menar Bode, verkligen

att Ni skrivit förfalskningarna", frågade rådman Ploman, "jag tycker

inte clet finns någon chans om man jämför handstilarna." Hej, Ìropp.

Pom, pom, sa clen glade hästen. Dårarnas Julafton' Bekänn' Vad som

helst. sex månacler på Beckombcrga. Eget rnm och skrivmaskin. Mat

tre gånger om clagen. Bacl var fjortonde dag. "Ja, jag har skrivit dom".

Generad tystnad. Min medanklagade, mister Arent, storarrangör av

skumma baler clen gången, såg generad i golvet. Han hade ju också skri-

vit brev på classpapper och fått insmugglat från sin cell till min i Rann-

sakningsfängelset och bett mig ta clet hela på mig för hans mors skull'

Jag hoppas hon blev glad, hon var i så fall den enda'

"Erkänner Bode mattstölden", fl'ågade rådmannen'

"Nej se det gjorde han inte".

Jag drog historien med Ekwall. Kriminalen, som den gången var

mycket hygglig (Sent tack till herrar Ottergren och Otterström), de

trockle mig. Rätten troclde mig. Ekwall-Hildebrand stred men vecklade

in sig och gick i frågefällor, som advokat Densloe och jag lade ut'

Åke söderbloms sekreterare påstod sig förlorat Åkes Bernsgage på en

fest hemma hos mig, när han somnade. Har Bode tagit det? Jag minns

inte, om jag orkade erkänna det, men det var kanske också: Pom, pom,

sa clen glade hästen, hej och hopp, dårarnas Julafton, styvfar och släkten

skäms inte för scx månader på Beckomberga' "Ja", - 1949 erkände ve-

clerbörande sekreterare, att Pengarna mycket väl kunde kommit bort

på Berns.

Nils-Georgs kassaskåp hade blivit upplåst (Observera upplåst mecl

nyckel) och en liten plåtlåda hade blivit uppklippt och ur den hade

tagits en hundring, varefter kassaskåpet blivit låst igen (Observera låst

med nyckel). Inga nycklar fattades. Stor rubrik i Nya Dagligt Allehanda.

Stora feta rubriker. Har Bode gjort det, är det möjligt, med låst nyckel?

Kriminalmännen log. Det var ju otänkbart. Men: Pom, pom, sa den

glade hästen, hej och hopp. Snart kommer våren till Beckomberga. Och

småfåglarna sjunger lovsånger till den psykiatriska dårmaktens ära. Sex

månader är väl ingenting. Och släkten blir så glad, så glad. Pom, pom,

sa den glade hästen, "Ju, jug har gjort det".

Har Bode tagit 12 skedar hos Gösta Ekman? - Pom, pom, ja! ja !

Domarna föll. Alla blev dömda. Förfalskaren till milt straff. Ekwall

till några månader. Och jag 
- tlll tio års heluete.

- Adjö, sa den hygglige direktör Wange, i Rannsakningsfängelset,

när sinnesundersökningen var bestämd och jag skulle transporteras till
Långholmen för densamma. Adjö, sa Wange, Ni kommer inte

igen. Det kommer att gå bra med undersökningen. Och de hyggliga

kliminalarna, de skakade på huvudena. "Bode vet nog inte riktigt vad

det är för något", sa dom, "men som hela målet är upplagt från Bodes

omgivnings sida, så måste det ju bli straffriförklaring. Lycka till".
Och så gick då bilen - till Långholmens Centralfängelse.

Det var bara en sak jag glömt att berätta i samband med rättegången.

Det var att veckan innan jag blev fast så hade man rått mig - min

omgivning alltså - att frivilligt söka mig in på Beckomberga. För då

skulle det inte bli någon rättegång, sa dom som inget visste om lagen.

Jag satt med rcstaurantdirektören Sten Hellberg, tandläkare Backelin

och Olle Törnkvist på Cecil och hade fått ansökningsPaPper till Beckom-

berga. Jag skrev dit mitt namn, trots samtliga dessa tre herrars varningar
(Snälle Sten i himlen, varför lydde jag inte) och så ville jag ha min
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namnteckning bevittnad. Det stod visst något om att det var frivilligt,
men det ville ingcn av de tre herrarna skriva under på' Två servitörer

skrev på i stället - och skrev fel. När papperet sedan lästes upp i rätten,

fann man att Johnny Bode plus två servitörer på Cecil frivilligt sökte

in på Beckomberga 
-'dom 

hade skrivit några centimeter för högt' Och

tro inte jug på förhand erkände det riktiga med psykiatriker utan jag

bara tänkte, att finns det en chans att slippa rättegång, så tar man väl

chansen.

Sten Hellberg var hygg-lig nog att sända lunch varje dag till mig i
Rannsakningsfängelset. Det skall jag alltid komma ihåg. "Och så kom-

mer det en gosse) mockaskorna har han påsse", skrev Dagens Nyheter

(tror jag det var) på första sidan i rubrik efter första rättegången' Och

nu kommer det en gosse till Långholmen. Pom, pom, sa den glade häs-

ten. Nu gäller det dårarnas julafton, julgranen hålles grönskande av

professor Kindberg.

+0

KOMBINERADE FÅNGVÅRDSASSISTENTEN-REVYFöRFAT-

TARBN SVASSE - L.4,NGHOLMEN .- PROFESSOR KINDBERG
M. FL. DÅRKVACKARE - PSYKIATRIIDIOTI - MESTAPOS

FöRTRUPPER.

Jag satt i cellen på Else Kleens och Poukkas berömda ',Gröna ö,' och
kikade ut genom det lilla fönstret, Då rasslade det av nycklar, min c]örr
låstes upp - utifrån alltså, tyvärr är inte hotellet sådant att man kan
låsa upp inifrån 

- och jag såg ett gråsprängt, känt ansikte kika in.

- Johnny, dag, dag, det är Svasse. Tänk att Du inte kuncle klara
Dig. Det var ju bara bagateller.

Herr assistenten vid Långholmens centralfängelse, e. o. rrovrättsno-
tarie J. B:son Bergqvist, kallad Svasse, Fångarnas vän, var clet, som
klev in och satte sig. Han tillhörde ju högsta lecìningen clärute efter
25 års fångvårdstjänst.

Men mest är han väl dock bekant för att upptäckt och lancerat char-
les Brisson, Greven av söder. Det var i svasses revyer på Mosebacke. Det
var dä svasse skrev "f)et var flickan från söclermarm smärt och smidig
som öknens palm", och "Greven av söder" och en massa anclra schlager.
Efter att ha gjort med sylvain "Det är den clagliga dosisen som göret"
på Kristallen kom svasse till Folkets hus och skrev tillsammans mecl
Karl Ewert en lång rad av succesrevyer åt Björn Hocrell. sedan skrev
han, också med Karl Ewert, kapphandlare Engelkes revyer på Vasan,
samt var Engelkes högra hand. Där lancerades Zarah Leander i svasses
storschlager "Jag är från topp till tå ett kärleksstundens barn,, på Hollän-
ders melodi och "stockholm är Stockholm', ihop med Karl-Ewert på
Helge Lindbergs glänsade melodi, som var den enda av de gamla sa-
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kerna Zaralt sjöng vicl sin come back i Svcrige 1949, rncdan däremot

Brisson samma höst sjöng flera av Svasses gamla paradsaker'

Vi har skrivit otaliga saker ihop seclan dess, Svasse och jag' Vi är alltid

ovänner minst en månacl om året, varefter han ringer och säger' :

- Johnny ! Svasse. Jag har en idé. "Det som gömmes i snö kommcr

upp när det blir tö"' Vad tYcker Du?

- Eller också ringer jag och säger:

- Svasse! Johnny. Den clär Du vet "Var är Ni nu, Ni gamla kära

vänner", den tänker jag ta upp nu. Vad tycker Du, ska vi ändran?

D'et är alltså Svasse. Mannen om vilken tusen historier går' mannen

mecl 27 år i fångvården och 40 års revyer. Mannen, om vilken hans

pappa, clen konservativt genomstränge f. d' generaldirektören och stats-

rådet Bergqvist, sa:

- Det blir alclrig folk av Jakob' Han sysslar med så underliga saker'

Han påstår lnan kan leva på att skriva några sånna där skillingtryck-

visor eller vacl clet hcter. (Det var före Karl Gerhards, Noel Cowards

med flera cleklarationsuppgifter på samma arbcten funnos tillgängliga)'

Det var alltså han, som kom in i cellen till mig'

Jag satt ett par månadcr i clenna ccll. Och väntadc' Det var nämligen

iuút pa unclersökningsavclelningen -- sjuk¡uset. Svasse hämtade mig,

vi skrev revysakcr vicl fängelsets flygcl uppe i samlings-kyrksalen' IÌtt par

kom upp till nyåret i Karclemummas revy hos Björn Hodell på Södran'

Fram i Juni eller något liknancle korn jag ncr till undersökningen, som

tog fyra månader.

Jag har sett mycket clumt i mitt liv, det kan man ju inte undgå om

mau har ögon och öron mecl sig '- men detta var absolut topprekordet.

Professor Kinclberg var någon slags Ober-Führer för denna Mestapos

rnen psykiatrin är intolerant, uppblåst, skrävlande, maktlysten och i de

flesta fall rent dnm. Numera är ju inte lagen fullt så fullständigt gesta-

poaktig, som dcn var, när jag råkade in i eländet 1936, men psykriatrin
har fortfarande uppåt väggarna för stol makt. Om folk bara visste

fcmtedelen av vad som verkligen tilldrager sig innanlör sinnessjukhusens

väggar, så skulle ett folkuppbåd riva ner dess väggar, och stena de s. k.

läkarna. Att bli psykiatriker är ju dessutom ingen konst. När en med.

stud. upptäcker, att han inte torde förstå så mycket av sina ämnen, lrå

att han på allvar kan tänka sig att bli en riktig läkare, då söker han
sig som med. kand. till ett sinnessjukhus. Där för han en visserligen

springpojkstillvaro, men dock betald sådan, några år. Han hänger i än-
dan på chefläkaren och överläkarcn på ronderna, dansar pliktskyldigast
pä baler mecl deras fruar, spelar bridge med männen, har små äventyr
med sjuksköterskor och sköterskeelever, roar sig på hotellet, om det är
en liten stad, på hotellen om det är'en stor. Säger nej till allting om han
en söndag går ensam, men annars om vardagarna säger han för-
bindligt : Jae skall fi'åga överläkaren. När han sedan måste, så ordinerar
han influcnsapulver ellcr avföringsmedel. Han kan också ge order om
sprutor till våldsamma patienter, ni vet de där sprutorna som bryter
ner minclrc hästar och cfterlämnar illamående, uppkastningar, svindlan-
de huvudvärk etc. för vilka genom sprutorna uppkomna krämpor pa-
tienten i allmänhct ingenting får med undantag för ett: håll käften,
om han eller hon jämrar sig. När så herr underläkaren, med. kandidaten
hållit på med detta liv ett visst antal år samt tagit lic., så avgår alltid nå-
gon i toppen och så får han flytta upp ett pinnhåI, varefter han efter ett
otal år, när han möjligen gör och bestämmcr tio procent mer än han
gjorde som underläkare, så blir överläkare, för att om han är någorlunda
organisatör (med detta menas praktiskt taget inget praktiskt enär en
syssloman handhar alla sådana uppgiftei, dessbättre) kunna bli chef-
läkare. Som överläkare måste han tillstyrka och avstyrka patienternas
utskrivning, när sådan begärs hos sinnessjuknämnden. Det finns ju kar-
Iar även bland psykiatriker, och sådana ger givet klara svar - exempel-
vis chefläkare Fredrik Weström, S :t Sigfrids Sjukhus, Växjö, och över-
läkare Gunnar Adell, förut på Ryhovs sjukhus i Jönköping, men dessa
äro r.rndantag 

- och de flesta försöker också i möjligaste mån, i varje fall
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när clet gäller kriminalpatientcr ställa frågan öppen sir rnycket det går',

för att sinnessjuknämnclen skall få avgöra och ta ansvaret. Sinnessjuk-

nämnclen torcìe totalt regeras av medicinalrådet Peder Björck. Han fram-

står i alla frågor mecl psykiatriker på olika platser som den obestriddc

härskaren övcr clårhusen, dårhusens personal, de icke sjuka, som äro

felaktigt intagna på clårhus, de lättare sjuka och dårarna' De flesta

läkarna äro livräclcla för att stöta sig med den mäktige. Han kan ordna

beforclran om han vill, för bakom honom står generaldirektören Höjer,

vilken givet också är med i nämnden. Ibland tillkallas exempelvis pro-

fessor wiesel på Beckomberga till nämnden plus ett par lekmän och se-

clan sägs det att "läkarna naturligtvis inte dominerar nämnden". Tror

nån clet? Man räknar kanske psykiatrikerna som mindervärdiga, så två

lekmän dominerar. Eller också så förklarar man att genelaldirektör

Höjer inte är psykiatriker, utan riktig läkare, och då står det, genom

denna kortkonst, två psykiatriker mot tre lekmän. Reflexionerna göra

sig själva. I stället för att införa Norges geniala system med en oväldig

nämncl på varje plats och en överinstans, som endast i enstaka fall det

appeleras till, så fasthåller man i sverige envist vid en nämnd i stockholm,

som sällan eller aldrio.. ser patienterna. Det liar hänt att nämnclen sam-

¡ilanträtt på något sjuklrus, men mycket, myckct sällan. En överin-

spektör rescr runt och besöker sjukhusen, men det har nog hünt, att

någon besvärlig patient "smr-rgglats bort i gångarna" ctt tag just då'

,|ag har icke mecl egna ögon sett detta, men mina sagesmän i det här

fallct anscr åtminstonc jag tillförlitliga. Varför vill då inte Sverige ha

en oväklig nämncl på varjc sjukhus, valda från platsen? Vacl tror Ni?

Naturligtvis för att meclicinalrådct Pcder Björck inte kan surra runt på

tågen och deltaga i alla möten. och då miste han ju det allra mesta av

sin makt.
Men för att återgå till sinnesundersökningens möjligheter på Lång-

holmen, så kom ju en clel sinnessvaga punkter. Jag numrerar dem jag

jag kommer ihåg:
1. Man satte en karafl på bordet fullt med vatten och bad mig slå i cle

tolv glasen som stodo omkring. Man tog tid - och givet var det

rekordtid och ingenting spillt. Vad hade man väntat sig av mig på

ett sådant prov, min käre Kindberg? Det var ju mammas gata '
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2. Små socialllickor, som en gång skulle lyckliggöra någon avkrok,
gingo omkring med viktiga miner, vita rockar (tacka tusan för det,
de hade ju läkarna) och stenocramblock. De hade tusen och en
frågor efter formulär att utslunga mot patienterna och skrev upp
svaren. Vad sägs om följande: Knät förhåller sig till benet som arm-
bågen till.. , till vad? Jag erkänner att det är rysligt svårt, för att
inte säga omöjligt ...att svara fel. Och vad sägs om: En man gick
ut i ett kärr, han åkte ner, höll på att drunkna, men så tog han sig

själv i håret och lyfta upp sig själv. Märker Ni något felaktigt i den
frasen? Ja, det är svårt, eller hur? Den som, skulle lyfta sig själv i
håret är naturligtvis den som hittat på frågan. Om han kan utföra
numret i fråga? I så fall kan han säkert få plats hos Eckert-Lundin
på China-varieten i Stockholm, som då gärna ordnar ett kärr på
scenen.

Man pysslade också med reaktionsprov. Man satte mig mot en

tyngd som föll ner omedelbart bakom ryggen. Mig rörde det ju ej mycket
när det small till, men socialjüntorna hoppade lite.

Den som egentlieen ledde undersökninsen av mig hette doktor Eva
Lagervall, en liten tunn dam, som inte såg mycket ut för denna värlclen.

Jag infördes naken och mättes på alla de ställen. Efteråt uppfattacìe jae
roat av protokollet följande or.cl: Liten penis! Vetenskapen är stor, det
erkännes, men inte psykiatrins. Att i kallt rum penis krymper torde ju
varje normal människa veta utan att ens vara läkare. Och clessutom,
vill jag ju säga, att åsynen av doktor liva Lagervall förhöjclc ju inte
storleken av min penis. Vill doktor Lagervall ha intyg om min penis
så skall jag gärna driva upp såclana. vi kan excmpelvis väncla oss till
några sköterskebiträden på S:t Sigfrids Sjukhus i Växjö! Jag var inte
gift på den tiden - kanske det är bäst att tillägga.

.fag bekantade mig med herr övermordligechefen Thurneman, som
satt i våningen under mig och också undersöktes. Jag spelade flygel i
kyrkan med Svasse Bergqvist och skrev färdig en operett. Och varje
dag, när Svasse gick till lunch tittade han in och gjorclc upp min mat-
seclel Tör dagen, som han sedan vidarebefordracle till en affär, som säncle
lagad mat, i närheten av Långholmen. En gammal pålitlig tjuv mecl
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tio resor bakom sig stäclade min cell mot andel av maten plus tvâ dosor

snus i veckan.

Så en vacker dag var protokollet färdigt. Pom, pom, sa den glade

hästen, det var straffriförklaring, vilket orclentligt upplästes av T' T' i
radion. Som tydligen inte hade något fältslag den dagen heller'

Nu hade jag alltså suttit två månacler på Rannsakningsfängelset' och

fyra månader på fängelsets undersökningssjukhus' Jag fick vänta ytter-

ligare två månader innan jag flyttades.

Nu skulle alltså ,'vården" komma. Jag skulle intagas för "vård på

sinnessjukhu5" - s¡6d det. Efter åtta månaders fängelsevistelse skulle

alltså det stora undret ske - 
jag skulle få vård av pyssliga små psykia-

man anser vara sjuka och vill ge, vacl de inte kan få, "vård"'

EN AV SVERIGES STöRSTA SKAMFLÄCKAR - JöNKöPINGS
FÄNGELSE - S:T SIGFRID I VÄXJö - FöRBRYTARELITEN -
öPPNA FRÅGOR TILL MEDICINALSTYRELSEN OCH F.Ä,NG-

VÅRDSSTYRELSEN - FöRSöKSUTSKRIVEN.

Det var påsk 1936 då jag häktades. Rättegången hade hållits på
våren, på försommaren såg jag Långholmen. Lagom till jul fick jag som
present se en av de största skamfläckarna på svensk humanitet, ett
råttbo värre än ett skithus : Jönköpings fängelse på Vallgatan. Grini
koncentrationsläger i Norge var ett mönstcr av sanitär humanitet mot
detta vidriga, stinkande, utdömda ruckel, men med - naturligtvis -någorlunda vit fasad. Där hade man nu i två våningar, med luckor
i mitten, trängt ihop alla stackars djävlar som väntade på plats. Vänt-
anstalt, tror jag det hette. En Iäkare kom två gånger i veckan och
var där ungefär ett par timmar. Detta var "vården" för cirka sjuttio
man. Nere i källaren, med cementväggar, hade man som oskäliga djur
satt in våldsamma stackars satar, som kämpade med de vanvettsbilder
de såg på väggarna. Dessa olyckliga kunde ju aldrig i livet få ens till-
stymmelsen till skötsel. Fängelsedirektören tvådde sina häncrer. Direktör
Olson, "Olle", hade skriftligen meddelat de största missförhållandena.
Fångvårdsstyrelsen hade antecknat. Medicinalstyrelsen hade också an-
tecknat. Direktör Olsons brev om hur "Vänteanstalten', såg ut var
diariefört 

- vad begärde man mer. Hur i helvete skulre 70 stackars
straffriförklarade ha någon rätt i ett samhälle, som de inte längre till-
hörde, ett samhälle som betraktade dem som ohyra. Ett samhälle, som
glömde att det i detta ögonblick inte var en bit bättre än Himmlers
bödelsregim. D'en senare gjorde åtminstone processen kort i flesta fall.
Det är klart att där fanns vissa fall, som kommunistledaren Thärmann

8
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etc., vilka man, pinade så länge man hade makt, men detta var dock

undantag. I Jönköpings gamla utdömda råttbo-skithus-straffängelse lät
man straffriförklarade sitta ända upp till 17 månader.

Det kom ut en bok, som väckte enormt uppseende och gav genljud i
riksdagen, nämligen "strafflös" av Kassman. En kommitté tiilsattes.

f)en kunnige och humane Thorvald Bergqvist var medlem av kommittén

som besökte råttboet under min tid där. Jag såg honom några korta

ögonblick vid hans besök och hadc nöjet att tala vid denne man, som

med några lektioner lätt skulle kunna bibringa psykiatrikerna, inclusive

medicinalrådet Peder Björck, en betydligt mycket humanare inställning

än de ha.

Ja, jal Kommittén reste sin väg, Man föreslog ändringar. Fångvårds-

styrelsen utlovade förslag (Obs. förslag alltså) till förbättringar och

Medicinalstyrelsen (Mestapo) utlovade att alla väntande straffria
snabbt skulle få komma till sinnessjukhus. Lova och lova går ju an'

Varför jag riktar öppen fråga tiII medicinalstyrelsen och ftinguårds-
styrelsen.

1. Står rtittboet-skamfläcken ./önköpittts föngelse þå Vallgatan kuar

eller inte 1950?

2. Finns någraintagna där? (Jag uet att de strallria äro borta')

3. Vilka reparationer har gjorts och nìir?

4, Hur mânga strallria uänta just nu þfL t'ängelserna och hur länge

uänta de?

Svaren kunna distribueras genom Tidningarnas Telegrambyrå, Ju
fortare desto bättre.

Min omgivning hade sagt: Några månader på Beckomberga. Och

nu var det alltså 2 månaders rannsakningsfängelse, 7 månader på Lång-

holmen. Och det hann bli cirka 7 månader på råttbot-Jönköpings

fängelse,

Vi skulle hinna fram till i början av augusti 1937 innan jag flyttades

till S:t Sigfrids Sjukhus i Växjö.
Ett senkommet tack riktas till hela personalen vid Jönköpings råttbo-

fängelse. De gjorde allt vad de kunde. Jag minns särskilt en överkon-

stapel och två bröder Håkanson och en jättebaby som spelade basfiol.

Dessutom sänder jag ett tack till konstapel Brändström på Långhol-

"Vid barndomshemmets grind"
och andra skiuor hade som
reklam olta detta "mørnmas-

gosse-kor t" ,

Bat-melodín: På National-Scala bar gör Moggi alltid en "klar", Komponerad
och sjungen på Scala-bar,

4 
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mens Sinnessjukavdelning plus den öK, som var frälsningssoldat,
Fångvårdens personal är O. K.

Men nu - alltså efter nästan 17 månaders fängelsevistelse - skulle
alltså den av medicinalrådet Björck omskrutna svcnska "sinnessjuk-
vården" komma. För en matta, som aldrig stals, och för postgiroblan-
ketter, som använts oriktigt - medges ej av mig förfalskats.

Och vad blev det?

Jo, specialavdelningen för svårare kriminalpatienter på S:t Sigfrids
Sjukhus i Växjö.

- .rir jag farlig, frågade jag dåvarande överläkaren, nuvarande
chefläkaren 

- min tennismotståndare, som jag nästan aldrig slagit -Fredrik Veström, när jag anlände.

- I helvete heller, utbrast han. Men det är inte mitt fel. Det är sty-
relsen som bestämt det här. Skriv och klaga för fan, jag tillstyrker. Ni
får eget rum här. Och skriv och jobba och gör vad ni vill. Jag ser ju
att det kommer in pengar på ert arbete.

Fredrik Veström är en välgörande kontrast till sina kollegor. T'usen
gånger hellre en verklig karl som svär och ryter när han blir förbannad,
som är sarkastisk på rätt ställe 

- men som ger besked och sttir för det,
än dessa fega, smilande, lismande stackars psykiatriker-råttor, som bara
säga "Se det är Sinnessjuknämnden som avgör".

Det var många fina bekanta man fick på Specialavdelningen, Iiksom
på Jönköpings råttbo. Sedlighets- och sexualförbrytare av klass, vilka
beskrev sina offer med vällusten fortfarande lysande i ögonen, mördare,
som berättade hur dom rnördat och tagit sina offer efteråt, tio-resors-
tjuvar, som flinade åt samhällets "vård", homosexuella tragedier, som
aldrig Oscar Wilde kunnat förutse, djupt mänskliga tragiska öclen om
småfiffel, som fört till lagens strängaste straff: Straffri, straffet, vars
ände ingen vet och vars tillämpning ingen anar.

Jag skrev i alla fall och klagade på uppehållsplatsen och blev verk-
ligen flyttad. Då det kan glädja min styvfader erkänner jag villigt
att han medverkade till detta. Jag kom till stora sinnessjukhuset på dess
bästa avdelning. (Det sista bestämde givetvis inte medicinalrådet Björck
utan Fredrik weström.) Nervkliniken, hette det och råg lite enskilt.
Det ordnades med bestämda spel- och kompositionstimmar för mig i
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sjukhusets festsal. snälla sjuksköterskebiträden biträdde villigt för att
inspirera mig 

- förstå det sorn ni vill, men det går väl knappast att
missförstå. (Ett tack sändes till växjö, eller var ni är numera, flickor.)

Den förtjusande översköterskan syster Karin Hellberg gjorde a[t
som kunde göras och vice syster Hildur var väl lite religiös men mycket
snäll.

Mitt rum var mitt. fngen annan patient kunde störa mig där, om
jag inte ville. Jag kunde promenera omkring som jag ville i den stora
parken, spela fotboll, etc. Jag gick på bio i Växjö med min hygglige
vän överskötare Kroon. Personalen var det ej heiler där något fel på,
med få undantag. Att misshandel har förekommit har jag själv sett,
och doktor Goldkuhl har under sin överinspektörstid erkänt detta, men
i alla personalkategorier finns rötägg, som inte får utgöra grunden till
en dom över hela personalen.

Karl Gerhard besökte staden med revy. Jag såg den. ocrr Karr
Gerhard var också vänlig nog att besöka mig på sjukhuset. Han förstår
nog säkert, att det var en stor sensation den gången. Man hade alclrig
väntat det. Man ansåg det vara tecken på ,,överdimensionering', att
jag cns ett ögonblick trodde han skulle komma. Men, som sagt, han
l<om, och köpte min Jupplabom-Vals, som han sedan sjöng i sin lcvy
och som visserligen inte blev någon schlager, men spelades in på
ett flcrtal plattor'.

De första dasarna i Växjö var förresten inte veström överläkare
utan en gammal gosse, som hette Härndahl, vilken gjorde mig törstig
varje gång jag såg honom. Han flyttades ! Men det var nog inte enbart
hcroencle på min törst.

Frihetstimman skulle dock slå och i början av 1938 ,,försöksutskrevs"
jag högst nådigst och reste hem till Stockholm. Någon ,,vård,' hade jag
aldrig sett till. En icke stulen matta 

- gocl tro - och fiffel mecr an-
vändandet av av en annan förfalskade giroblanketter hade alltså på grund
av sinnessjukvårdens humanitet, till min familjs evärdliga ära kostat l7

lång kunde domen aldrig blivit _
f (för detta måste väl fängelsevis_
li 7 månader på dårhus, där ingen
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vård utdelades. Patienterna åt, sov, promenerade, arbetade, såg bio var

fjortonde dag, fingo huvudvärkspulver, och avföringsmedel, samt spru-

tor som förstörde dem. Detta var "vården".
Min styvfar blev övervakare.

Den förste som gjorde affärer med mig - hör och häpna - det var

ingeniör Abbe Bergqvist, som fortfarandc drev Toni. Han spelade in

åtskilliga av mina melodier, med sångare som Gösta Kjellertz och

orkestrar som Egerstams med flera och själv sjöng jag en rad av

plattor åt honom omedelbart. Visserligen upprättades ett avtal om

återbäring för att täcka mattans förlust. - Men var det inte solagering

i alla fall?
Bland dom första jag mötte var Ekwall-Hildebrand, nu stor affärs-

man mecl tusenlapparna i buntar i fickorna. Han bjöd på brakmiddag.

Vid första skålen sa han:

- Din dumme faen! Gutten min! Du skulle nekat' Nekat av bata

helvete, så hade dom aldrig dömt dej till straffri. Visst faen snöt vi
mattan ihop, för Abbe Bergqvist visste ingenting. Jag neka jag och

klarar mig i fortsättningen. Du kan tjäna tusenlappar på mig, gutten

min, ta den här som en början.
Och Toniskivorna kommo ut med "Johnny Bode" som kompo-

sitör och textförfattare och med "Johnny Bode" som sångare. Det

var inte som nu, då jag tvingats sätta andra namn för att få inspelningar

och även då utsätts för laglösa angrePP, som avslöjar pseudonymen

och hindrar mig förtjäna mitt uppehälle på hederligt sätt. Då hade jag

ju enligt allmän uppfattning suttit inne för stöld av matta. Det var väl

ingenting. Radion spelade mig och allt var frid och fröjd. Nu vet folk

inte vad jag har gjort, Frågar man, så säger man i allmänhet "det var

något i Norge".
Men 1938 på Midsommarafton ringde Sonora. "Barndomshemmets

grind" saknade sångare. Det inledde en rad Sonorasuccesår.

9

SONORASUCCÉER - FOLKPARKER - JUSSI BJöRLING

OCH JAG I BERLIN.

Det var en rolig tid med alla grammofonschlagerna' Kommer Ni
ihåg dem alla, som jag lancerade på Sonora-skivorna: Aloha Oee, Bel

Ami, Västkustens Vals, I Mexikos land, Lobau, ja, det var så många,

så jag kan inte räkna upp dem. Och alla gick i tusen och tiotusentals

plattor. Generalkonsul Ljungberg myste, jag låg alltid på förskott,

Helge Roundquist, nuvarande Cupolchefen, letade efter nya schlager

åt mig.
Parkerna med mig gingo med finfina hus. Populariteten var inget

fel på. Det var bara svårt att nå Stockholmspubliken för "Grammofon-

sångare", lika med älsklingsuttrycket "Smörsångare" voro illa omtyckta

av arrangörerna den gången. Och det kanske var vårt eget fel. Reper-

toiren var nog för ensidig. Den var lagd för att intressera på en skiva,

men om man i ett program sjöng tio, femton stycken så blev det givet

för mycket.

Jag fick en mycket sällsam utnämning för att vara s. k. upplänning,

som skåningarna säger. Det var ingen orden, nej då, det var ut-
nämning till "Riddare av runda bordet" på Grand Hotel hos Frölich,

den oförliknelige källarmästaren på Grand Hotel i Flälsingborg - en

utnämning som bara kommer få valda till del, såsom skeppsredarna i
Hälsingborg med junior Olle Gorton i spetsen - med eller utan grog-

glas på huvudet - m. fl. Jag ar barnslig nog att tycka sådant där är

kul. Kanske jag borde vara tacksam för att jag är sådan. Jag gör världen

vackrare än den [¡ - ¿¡¡¿¡5 hade man nog tagit kål på mig. Jag hade

aldrig gått igenom vad jag har gjort utan mitt leende på läpparna och

sång i mitt sinne,
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Det var i Hälsingbolg lörresten som jag fick följande rcccntion av
märket Jo" - för övrigt den enda recention jag har kvar från dessa
fyra år's ideliga turnerande från Nor' till söder. Resten är f örskingrade.

"Johnny Bode gästade i fredags Folkparken i Hälsingborg. Inför en
tusenhövdad publik sjöng och spelade han i 40 minuter på ett sätt,
som kom åhörarna att falla i extas. Bode var således generös med sång-
numren. . . en sällsynt förmåga, som helt överskuggar de artister som
numera både bittida och sent försöker uppbygga svenska folket med
sång - ofta utan att ha någon sångröst.

Populäre Johnny Bode, som blomsterhyllades i fredags 
- vilket

hör till sällsyntheterna i vår folkpark 
- önskas emellertid av alla cle

som övervoro den oförgätliga fredagskonserten ett ärligt lycka till vid
sina gästspel utomlands.

"Ingen är profet i sitt fäderneslancl" sägs det, men för de svenska
radioprogrammens gedigenhet hoppas vi att Johnny Bode blir det så

småningom. Ju fortare dess bättre. Vi licensbetalare ha inte ¡åcl att
avvara honom. Han är en strålande konstnär både vid pianot och vicì
mikrofonen.

lor".

Jaja, det är ju inte så dåligt. Att märket Joe, som jag intc vet venl
det är, kunde spå så rätt trittills om det där med "fngen är profet,',
det visste jag inte då.

Samma kväll världskriget bröt ut sjöng jag förresten i Hälsingborgs
Folkpark. Jag glömmer aldrig när ångvisslorna började tjuta mitt i
konserten och ett par flickor svimmade på första bänk, men clct var
bara att fortsätta.

Jussi, ja, ni vet Jussi Björling. Vi möttes i början av krigct i Skåne
och det kunde fått vådliga följder. - För Jussi.

Vi kände ju varandra sedan massa år. Jussi hade ju reclan, jag tror
det var 1934, sjungit jn min melodi "Min längtan är Du" på Hus-

bondens Röst med Nils Glevillius som dirigent. Men nu tr'äffades vi
alltså i Skåne. Jussi sjöng i kyrkolna - 

jug sjöng på Folkets Hus. Efter-
åt träffades vi. Det började i Hälsingborg, där vi begåvades med en

back exportöl av någon snäll människa innan vi satte oss i den väntande
öppna bilen och åkte till Malmö - Jussis högkvarter: Kramer - Mitt
högkvarter: Tunneln. Jag glömmer aldrig resan. Ni vet ju alla vacl

en back pilsner innebär. En massa buteljer. Vi började i första sam-
hället utanför Hälsingborg med "en liten öl för mamma", och i nästa

samhälle kom "en liten öl för pappa" och så kom "en liten'öl för våra
fruar" och "en liten öl för svärmor". Men vi kom till Malmö. Och det
var exportöI, som sagt. Med klass II hade vi varit färdiga för mag-
pumpning ganska kvickt.

Jussi sjöng i Malmö, och jag sjöng några mil utanför. Dct var hans
sista kväll i Sverige. Han skulle över Berlin fortsätta till Amerika. Flyg-
linjerna voro sådana under kriget : Berlin, Paris, Lissabon etc.

Harry Ebert bävade inför den avskedssupé som gamle vännen Elias
Smith dukat upp på Tunneln i festvåningen. Det sjöngs, det skålades
det måhända även åts. Jussi briljcrade på morgonkvisten med sina
vackraste toner: Afrikanskan, Bohcme, Aida strömmade ut över Hotell
Tunneln. Till och med suraste handelsresande glömde att klaga, låg
endast och lyssnade. Portier Secander dröjde sig kvar fem timmar,
trots att nattportiern inträtt i tjänstgöring. Så grydde morgonen och

Jussis impressario Helmer Envall såg bckymrad på mig:

- Jussi reser inte utan dej, .Johnny. Kan Du inte följa honorn. Jag
teser med till Trelleborg!

- Jo, då, sa jag och vi satte oss på mjölktåget till Trelleborg. Envall
började se ännu sorgsnare ut, ty Jussi börjadc tala om Stockholm oclr
hur roligt det vore att se sin familj än cn gång före avresan. Envall
såg i andanom cn massa trassel med ombeställda visum och flygbiljetter
och allt som tillhör en plötsligt omkastad resa.

- Johnny, sa Envall, vi kan väl ordna så Du följer Jussi till Sassnitz?

- Jadä, sa jag, glömmande att de gamla svenska blå passen just då
lrade gått ut, och man hade flLtt nya svarta med guldtryck.

Passkontrollen i Trelleborg var mycket förstående.

- Det är klalt att herr Bode kan följa med färjen fram och till-

a
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baka. Ni kommcr ju ändå inte in i Tyskland, ty dels är ju inte passet

giltigt och dels så har ni inte visum.
Vi bordade färjan. Med frukost och allting. Harry Ebert stod i tur

att se lessen ut, då vi nalkades Sassnitz.

- Kan Du inte följa Jussi till Berlin, Johnny, annars vändel han, sa

Helmer.

- Jo då, sa jag och gick i land och skrek med en för dagen r:yan-
lagd kommandostämma: Var är befälhavaren för vakten!

Det störtade fram en S. S. Obersturmführer och presenterade sig. Jag
presenterade mig och förklarade mitt ärende. Han såg på Jussi, sedan

på Harry Eberts bedjande ögon och slutligen på mig.

- Referenser, sa han,

- Behövs det mer än en, frågade jag nonchalant?

- Vad menar ni?

- JUS menar att Hermann Göring bör väl räcka.
Två klackar smällde ihop, en kropp sträcktes upp. Hövligheten blev

enorm.

- JUS ringer Berlin ögonblickligen.
Han försvann. Jussi och Harry Ebert gick upp på tåget. Jag väntade.

Tåget gick. Så kom Obersturmführern. AIlt var klart. Men då gick
inget tåg på fyra timmar, varför vi drack rhenvin tillsammans i stället.
Så småningom kom kvällståget, vilket l¡livit försenat genom engelska

bombanfall.
När vi äntligen kom fram pågick bombanfallet, vilket jag strtrntade i

och tog mig över till Hotel Nordland. I baren satt Jussi och l{arry.
Plötsligt for tusan i Jussi.

- Jag kommer straxt, sa han och försvann.

- Jaha, sa Harry Ebert och jag. F'öga anade vi vad han skulle göra.

Om en stund gick jag av misstag upp i portierlogen. Där stod Jussi
omgiven av tyska poliser och S. S. samt fan och hans mormor.

- Vad har hänt, sa jag.

- Hovsångaren har öppnat fönstret i översta våningen mitt under
mörkläggning och flyglarm, sa en polis.

- Jug ville bara se hur dom engelska bombarna såg ut, sa Jussi.

- Vi tar honom med, sa poliserna.

-- Jug klagar hos Göring, sa jag. Ring honom eller Himmler först.

Den tyska serviliteten kände inga gränser. Mitt tonfall hade gudskelov

varit naturligt.
Poliserna och S. S.-männen talades avsides - ringde i telefon. Jussi

och jag avvaktade beslutet.
Det dröjde inte många minuter innan man, hahaha, naturligtvis,

hahaha, uppskattade den svenske hovsångarens skämt. Så skojigt att
vilja se de engelska bombmaskinerna, vilken humor hahaha. -, Jussi
var definitivt klarad.

Det blev sista dagen i Berlin och Harry Ebert såg ännu ledsnare ur
den regniga morgonen då jag följde honom och Jussi till Tempelhof

flygfält.

- Kan Du inte följa Jussi till Paris, sa Harry.

- Nejhej du, sa jag. Var på herrar Jussi och Harry parkerade i
Lissabon-Parisplanet, sedan Jussi gjort ett misslyckat försök att "av
misstag" parkera i Stockholmsplanet.

Det var den lilla Berlinresan. Vännen Henry Richter i tidningen
,A.rbetet, i Malmö förstår ännu inte i denna dag ett trådlöst telegram,

som han mottog från Sassnitzfärgan, och som hade följande lydelse:

"Allt väl ombord. På väg utomlands med Jussi utan pass, hemma

lördag. Skicka en femma i brevet när Du skriver. hälsningar

Johnny."

Och så gjorde jag entré i Svenska Frivilligkåren i Finland.
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