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FöRBEREDELSER FöR FRIVILLIGKÅREN MED öVERBE-
FÄLHAVARENS TILLSTÅND - AVSKED FRÅN LURING-

EN, LUR, KRAMRÉGLON OCH LURRANS MINNE.

Vi hade anmält oss i Finska Frivilligkåren. Jöns Waldemar Bucki
Hellman och jag samt Arne Mehrens, vilken nu skriver Loffefilmer
och andra samman med Alexander Farago, som skrev jättemanuset
"Skandal i Budapest". 

- Arne kom inte med.
Man hade i militärkretsar i Sverige varit djupt förvånad över att jag

anmält mig frivillig. Och då många officerare i Sverige hacle samma
valspråk som Fredrik den Store "Människan börjar med löjtnanten",
frågade man, när den obligatoriska upplysningen om mig skulle ges

tiìl Frivilligkåren: Vad ska ni med en sån?

Emellertid kom det ett fint papper i grön färg och med följancìe
lydelse:

r sammanhang härmed erinras orn skyldigheten Iör clcn frivillige att
snarast efter åtcrkomstcn verkställa adressanmälan.

Stockholm den 23/l 1912
på uppdrag av öB
Erik Nystedt

Major.

Här betydde det ingenting att jag var "försöksutskriven icliot', eller
vad fackmännen nlr kallar det. Det bör väl stå antecknat på dylika vik-
tiga papper, papper med vilka man kan få vapen i händerna, eller hur
herr Thörnell? Eller klickade upplysningssysremet? Det är väl inte
möjligt?

Då visste jag inte, alltså år 1942, att jag alltjämt var "försöksut-
skriven" från dårhuset för en o,atta, som aldrig stals etc. 1936. Jag
visste inte heller att min styvfacler, enligt cle upplysningar jag fått, gått
emot definitiv utskrivning, begärd av tre överläkare, resp. t. f. över-
Iäkare vid s:t sigfrids sjukhus i växjö, nämrigen croktor veström.
doktor Ewaldson och doktor Kjellin. Jag haclc rest precis sorn vanligt
ut och in i riket och ingen människa hacle sagt något - allra minst
passpolisen etc., samt passmyndigheter, som utfärdat mitt nya pass etc.
Men jag var fortfarande för barnslig att känna till Mestapo - Medici-
nalstyrelsen, medicinalrådet Björck 

- dess makt och cless verkningar.
Efter 6 år alltså! Fritt land, eller hur? Land skall mecl lag byggas,
eller hur?

Nå, nu är vi alltså resfärdiga, Bucki Hellman och jag. och Arne eller
Ärni, som vi kallar honom, fär vara mecl på avskedsfesten.

Det är avsked på Bachi Vapen i kvälll D'et församlacle gänget är
Bucki, Ärni och jag. Plus Luringen, Kramréglon och så frurra"r, fA._
ståss, den vita drömhunden Lur, och Lurrans minne, Lurran, Luringens
syster. De sista fyra kanske behöva en särskild förklaringl

Vid en glad afton uppfanns det att man måste ha en hund, men
ingen riktig hund. Ack, nej då, kan någon tro det! En drömhund som
skulle bära namnet Lur var det enda som dugde.

Beslut och handling äro hos manfolk ett, hos kvinnfolk två och hos

(Skall överlämnas till den frivillige)

Försvarsstaben

1707 (Stämpel)

Stockholm,
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barn och tjänstefolk tre, varför dcn vita drömhunden Lur på ett par
sekunder var ett faktum.

- Hallå, hovmästaren. Få vi några skorpor och lite mjölk till vår
lille hund.

- Har herrarna fått med hunden in? Undras vad direktören säger

om han får syn på det. Nåja, hundmaten kommer strax.

Hundmaten är för länge sedan uppäten - av Ärni som alltid har
god aptit - för att göra det hela naturligare och klockan är en god bit
över stängningsdags.

Bartendern har stigit in i den högre matematikens sfärer och lyckas

efter mycken addering att få ihop en betydligt högre siffra för drink-
räkningen än bordsnotan. Man betalar dock utan protester och gör sig

redo till avtåg.

Så visslar j"S på Lur, men ingen Lur kommer och han hörs ej ens

av, vilket ju har sin naturliga förklaring i att en drömhund har lite svårt
att skälla och vifta på svansen.

Samtliga vi tre deklarerar för hovmästaren det sorgliga faktumet :

hunden Lur är borta!

Stor uppståndelse!

Restauranten mobiliserar sitt folk för att leta efter lille Lur. Hov-
mästare, bartender, kypare, vaktmästare, smörgåsnissar flyger runt och

lockar "kom nu lille Lur" och en dam som ser ut som en fullriggare i
stark storm gör aktningsvärda försök att komma under flygeln", för så

ho, ho, homäschtan förstår, hick, att där, där är lille Lur alldeles, hick,
säkert".

Men Lur är och förblir borta.

Det är en härlig syn att se dem alla hålla pà att leta och locka, medan

Lurs ägare sitta och ta' det alldeles lugnt.

Så tillkallar Bucki direktören och utlägger på sitt speciella, lugna sätt

sina dubier angående sinnestillståndet hos personal, gäster som hålla på

att leta efter en drömhund, som inte existerar.

För aftonen kan man säga att stämningen inte är för Bucki, Ärni
och mig. Det var många förgrymmade blickar som kastades efter oss

vid uttåget, men dagen därpå redan var isen bruten och alla hade kon-

staterat Lurs existens vilket även personalen på restauranten så små-

ningen hade gjort också.

Hur många taxichaufförer har ej förtvivlat sett vår värda trio och

portieren vissla på och klappa om en hund, som var absolut osynlig.

En man satt en hel kväll och höll ögonen spänt riktade under vårt
bord, alltmedan han drack drink efter drink.

Till slut kunde han inte sväva i ovisshet längre utan han kom för-
skrämd fram och frågade om det var en riktig hund eller inte. När det

upplystes att det var en riktig hund, som dock var dövstum och inte
kunde skälla, så rusade mannen i väg allt vad han kunde. Tre dagar

senare hade han hämtat sig så pass att han kunde gå tillbaka och

hämta sin rock och hatt.
Ett par veckor efter Lurs födelse upptäckte trion en kväll att Lur

måste ha sällskap. Nästa dag inköpte jag högtidligt en trägubbe,

Luringen, som donerades till baren med autografer på. Familjen utöka-
des samma kväll med Kramréglon, den tama ormen) vilken föddes

23230 mellaneuropeisk tid, då den upptäcktes hade insmugit sig på

restauranten i form av en gummislang för bombkällarsäkerheten. Något
senare inköptes en ny träfigur Lurran, Luringens syster. Tyvärr döptes

hon vid en lördagslunch och blev inte långlivad. Lunchen åtföljdes

nämligen av bad och av någon olycka medföljde Lurran till badhuset

- och försvann, varför Bucki, Ärni och jag fingo en härlig anledning

till gravölsfirande den lördagskvällen. Lurran rapporterades som "sak-
nad" och jag fastslog i gravtalet över Lurran, att den så hastigt i späd

ålder till de sälla jaktmarkerna avgångna naturligtvis ej tålt att se alla
de nakna, otäcka karlarna i badet utan fallit i bassängen och drunknat.

Det är därför nu förklarat varför det är avskedsfest på restauranten

ihop med Lur, Luringen, Kramréglon och Lurrans minne.

Jag slår i mitt glas, reser mig och talar på nachspielet före resan: i sena

tiders vikingar, nu stundar snart vargatider, si fredens dagar äro slut,

borta äro de dagar, när de unga galtarna vältrade sig i nöjen och ludder
och varje kväll när det skymde gingo i parbädd med nytt kvinno-
kött, si, hövdingar av den stora stammen, varav ej många finnas kvar,
nu är tiden kommen att gräva upp våra stridsyxor igen, länge hava de
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legat i jorden o nu är tiden kommen att putsa stålet
och att skärpa nu är tiden kommen, en härlig tid!

- Lurande , nerkrupna i skyttegravar, susande
i pansarvagnar skola vi sprida döcr och förskräckelse omkring oss -ingalunda är det sant att vi förverkligats av clrinkar, ånej, vår rullande
broder fotbollen har hållit oss i Íorm, så att vi äro snabba som molnets

skogarna på oss ! O, bröder, Ni minns väl den lille vanskapte llmaro
Erko, dvärgen i Øvre Richter Frichs Jonas Fjeldböcker, ctet är Ilmaros
land som kallar oss, de kallar alra som ha kamplust, där ute skola vi
skriva nya kapitel i vår historia, kanske det inte lyckas, kanske failer
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I FINSKA FRIVILLIGKÄ,REN - MIN OPERETT PÅ SVENSKA
TEATERN - HIiKTNING PÅ KARL GERHARD, ,'FANTASI-

UNIFORMEN,' PSYKIATRISK VIRRIGHET: INBURAD,
SLÄPPT, INBURAD - HÅRSFJÄRDEN SKYMTAR -.

Flygmaskinen har brummat på låg höjd över det tillfrusna havet och
vi kommer så småningom till Finland, Bucki och jag. Vi tycker det är rite
tidigt att börja slåss med Stalin, så vi susar förbi Åbo och dimper ner
i Helsingfors. Tre heta dagar förgår och så åker vi tåg till Åbo och in-
finner oss.

Åbo tog emot oss med öppna armar. Jag sjöng och spelade och försökte
glädje ett redan krigstrött, men tappert folk som jag mötte. överstelöjt-
nant savonius, den svenska frivilligkårens chef i Åbo såg genast vilken
utbildad och van krigare jagvar, så han tyckte det där med sången och
musiken var nog säkrast. Det var tydligen inget fel på min sång, för
annars hade väl savonius sänt ut mig till första frontlinjen för att mecl
sången skrämma ryssarna,

Många rörande scener minns jag från invalidsjukhusen, där jag sjöng.
och på Runebergsdagen 1942 fick jag på Åbo svenska Teater överbringa
Svenska Frivilligkårens hälsning och sjunga ett par sånger.

Leo Golovin, nu biträdande chef på Helsingfors svenska Teater, satte
mig att skriva en operett med finska författare. Den hette ,,2042,, och
spelade alltså hundra år senare. Jag fullbordade musiken på fjorton
dagar - men vilket olycksöde, som förföljer mig ! När den kom upp
cirka sex veckor senare fanns jag inte i Finland och kunde inte komma
dit. Då var jag i Norge. Således fick jag aldrig uppleva min första ope-
retts urpremiär. Det blev ett telegram med tack bara.



Det var i Åbo och Helsingfors jag första gången - av fulla tyska

S. S. officerare hörde talas om det svenska ordet "Hårsfjärden"' Jag
hajade till första gången på Waffen S. S. :s värvningsställe i Helsingfors

och började försöka ta reda på det. Jag kom ihåg det hela från refe-

raten, och jag hade aldrig trott på att jagare ger sig i luften helt av sig

själva. Säkerhetspolisen arbetade ju krampaktigt för att försöka få rätten

att dö¡¡r:a "olyckshändelse", men rätten var klokare än så. Och jag skulle

få höra saker så jag inte trodde mina öron senare i Oslo. Men det kom-

mer jag till.
Jag skulle göra en del nya konserter och cabareter i Finland, men då

det saknades allt i materialväg, noter, kostymer etc. just för dessa saker,

så erbjöd jag mig resa hem och ordna detaljen. Jag hade då straxt innan

råkat få en inbjudan av tyska armén att åka ner till Krim och sjunga

militärkonserter, vilket jae dumt nog råkade nämna vid ett telefonsamtal

med en god vän i Stockholm. Jag nämnde också att jag "kom väl den

24 eller 25". Till slut bad jag min vän ringa och hälsa till min familj.
Han ringde då till min styvÏar, som ju var övervakare. Glöm inte bort

- vilket jag i det närmaste hunnit göra - att år 1936 straffade fortfa-
rande 1942. (Fritt land, är det en tidnings namn eller verklighet, frågadc
jag mig oroligt ibland?)

Min styvfar och övervakare satte sig och slog ner ett brev till över-

läkaren vid Växjö, talade om att jag tänkte komma hem från frivillig-
kåren och att jag "tänkte åka till Krim". överläkaren blev först förban-
nad för att han inte blivit tillfrågad om att jag tänkt fara utomlands

överhuvudtaget - och redan var där - 
ssd¿¡ dystrade han till vid tan-

ken på lille Johnny sjungande på Krim. Och styvfar hade visst som

grund för sitt brev framhållit att han inte önskade "jag skulle bli till-
fångatagen av ryssarna". Varför detta skulle gå säkrare på Krim än i
frivilligkåren i Finland, det är hittills outrett.

överläkaren satte sig och plitade ett brev till polisen i Stockholm om

dessa världsomskakande nyheter: Johnny kommer hem. Johnny åker

till Krim. Det får ej bli Krim - utan Krim-inal!
Under tiden gjorde jag mig klar att flyga hem på visit för att ordna

noter etc. - D'et har påståtts att jag RYMDE från Frivilligkåren. Det

var någon tidning som påstod det. Lögn och dikt igen om mig. Jag sitter

just och ser på ett gammalt intyg vilket tillsammans med rader av andra
dokument varit "under jorden" några år och bär spår av det också.

,]ag litade ju inte pà att man inte, innan jag blev definitivt utskriven
från Mestapo-"vården", skulle försöka stjäla papperen ifrån mig. Det
var nog någon eller några som kunde vara intresserade och straffria är
som bekant helt och hållet rättslösa, så hade jag anmält stöld av papper,
viktiga papper, hade jag mötts av breda leenden: Aha, han inbillar sig

han hade papper, viktiga papper, också! Bode har inte haft samtal med
ärkeängeln Gabriel om saken? Nej ! Fråga honom då? Eller något dylikt
hade väl kommit mig till svar.

Det här gamla papperet) som är i orginal, lyder så här:

Intltg'
Att svenske frivillige

Bode lohnny
äger av officiell finsk militärmyndighet godkänt tillstånd att denna dag
resa till Sverige betygas.

Åbo den 2312 l9+2
överstelöjtnant

(H. Savonius)
Enl. order

Stämpel:

Vap. Eht. Kokoamispaikka
Turku,

Frivilligcentralen,
( O läsli g namnt e c knin g )

Lummi (?)
Âbo.

Och den 24 februari 1942 sitter jag i flygmaskin på väg hem. Jag
släpps in i landet utan det minsta uppseende. Jag tar in på hotell och
skriver in mig i vanlig ordning. Jag äter middag på Bachi Wapen. Och
avtågar på Karl Gerhards Revy på Folk-Teatern.

)
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I

Jag älskar att sitta på första bänk hos Karl-Gerhar.l. Jug hade 1942
gjort det massor av gånger förut och rader av gånger sedan dess. Men
jag var i uniform. och Gerhardsrevy var den gången antifinsk. Man
kanske kommer ihåg när Finlands flagga bars över scenen, medan or-
I<estern spelade "Bröder viljen i gå med oss,' etc.

Man har påstått att någon tjänsteman hos Karl-Gerhard ringde poli_
sen och varskodde dem att jag satt i "nazistisk fantasiuniform", men om
det är sant, vet jag inte. Alvar Zetterqvist kan ju möjligen så här långt
efter våga tala om "Tjallarnas" namn. Det kunde ju vara roligt att veta.

Polisen, venì som nu varskodde och tjarlade, blev emellertid våldsamt
intresserad klockan àtta pâ kvällen. Man hade nämligen fått ett brev
som löd så här: (Protokoll uttaget den 3 april r946 från stockholms Råd-
husrätt. )

Till Kriminalpolisen Stockholm

Ijndertecknad får härmed under hänvisning til bestämmelser'a i
52 $ sinnessjuklagen påkalla handräckning för återfåencle till sjukhu-
set av försöksutskrivna straffriförklarade Johnny Bode, vilken enligt
uppgift av f. d. förmyndaren M. Thielers utan tillstånd avrest som
frivillig till Finland och någon gång under tiden 23-25 februari lär
skola inträffa i stockholm mecl avsikt att sedan avresa till Krim.
Den begärda åtgärden mot Bocìe motiveras med att clenne icke
följt de av Sinnessjuknämnclen givna bestämmelserna angående
hans försöksutskrivning.

I tjänsten. Hjalmar Kjellin.
överläkare Avd. M, S:t Sigfricls Sjr-rkhus i Växjö.

den 2312 1942.

Nu kunde man ju trott att polisen borcle veta att jag tagit in på hotell.
Detta kunde man konstaterat på Bromma frygfärt, som hacle orànat mecl
bilen eller något dylikt.

Man hade alls inte behövt slå till mecl clenna uppseencleväckancle
åtgärd att anhålla mig på Karr Gerharcrs Revy. Men alla inom porisen
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är väl inte så kloka, som man borde tro, så man slog till med radiobil

och allt i mellanakten i foyern hos Karl Gerhard. så blev det Krimi-

nalen. ';ç n'P lt';rfË

- Harru blitt general, sa en av kriminalkonstaplarna, när jag iförct

min enkla Finlandsuniform infördes.

IJr rapporten framgår följande : (protokoll uttaget den 3 Apr' 1946 i

Stockholms Rådhus):

Tisdagen den24 februari 1942 klockan 21,25 (Obs' klockslaget, det

verkar viktigt! Författarens anmärkning) blev ovannämnde Bode

införd å kriminalpolisens station av kriminalkonstapel Ragnar Tha-

venius, som raPporteracle, att han kort därförut anhållit Bode å

Folkteatern vid östermalmstorg med anledning av förestående

skrivelse.

onsdagen den 25 februari 1942 meddelade överläkaren Kjellin

vid s:t sigfrids Sjukhus i Växjö, att han återkallade sin förenämnda

skrivelse mecl begäran om handräckning för återförande av Bode

till sjukhuset, och begärde endast, att det för honom utfärdade

passet skulle återkallas, för att på så sätt förhindra Bode att lämna

Sverige. Enligt villkoren för Bodes försöksutskrivning från sjukhu-

set skulle Bode vistas inom Sverige'

Bode lämnade frivilligt passet sitt ifrån sig, då han blev under-

rättad om överläkaren Kjellins begäran.

Stockholm som ovan. Folke Widén.

I transumterade clelar rätt avskrivet betygas, stockholm i Åklagar-

myndighetens expedition den 3 April 1946.

Ex officio: (Oläslig namnteckning)

Har man för det första sett något dummare än att anhålla en kille

som var känd på offentligt ställe?

Har man sedan sett något så vilseledande och dimbildancle som dok-

tor Kjellins påstående, att jag varit försöksutskriven på "villkor att vistas

i Sverige". Under ticlen från försöksutskrivningens början, 1938, till
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resan till Finland, hade jag hunnit med Frankrike, spanien, rtalien,
Tyskland, Schweiz, Holland, Belgien med mera. Och ingen människa
hade någonsin påpekat "vistas i sverige". Min styvfar-övervakaren hade
aldrig fått direktiv om detta. Typisk psykiatrisk bluffmetod ! och varför
fick jag ut pass, om sådana uppgifter fanns? Att inte pastorsämbetet,
som utfärdade ett av de nödvändiga handlingarna för att jag skulle få
pass, nekade det med hänvisning till ,'Sinnessjuk", vilket man lögnaktigt
gjorde i Jakobs församling långt senare och därför utfärdade nytt intyg
om motsatsen dagen därpå beträffande en annan sak.

vilken kalabalik i pressen det blev. om Hitrer brutit samman eller
Mussolini druckit sig full offentligt kunde inte Nya Dagtigt Allehanda
den gåneen pressat fram större rubriker. (Ticrningen med "skräll i Mün-
chen" somnade ju också in, vilket tyder på vaksamhet hos den köpancle
svenska allmänheten).

Jag hade släppts tidigt nästa morgon. Kriminarchefen Alvar zetter-
qvist hade lovat att "inte ett ord till pressen". så dags hade man denna
världsomspännande nyhet redan och filade på de stora typerna:

Vad säg om dessa rubriker:

,lohnny Bode anhíjllen þå Folkan bar nazifantasi_
unif orm
eller grammofonstjärna hàktad hos Karl Gerhard i
nazistunif orm.

och Nya Dagligt Allehancra ansåg också att clet var riktigt att an-
hålla mig, för skrev den avsomnacle braskan "man visste j,, inte vad den
underliga mannen tänkte företaga sig". Dessutom medcrelades det att
"Bode meddelat vaktmästaren när han förcles ut anhållen, att han tänkte

Och Karl Gerhard ställde välvilligt samma biljetter till förfogande igen

utan ny betalning.
"Bode hälsade Gerhard med heil Hitler"

var också en av rubrikerna.

Jag uppsökte Karl Gerharcl före revyn började. Och vet Ni vad jag

ville? Jag frågade honom, vad han tyckte jag borde göra med en del

innestående kompositionspengar i Tyska Riket. Och Gerhard gav ögon-

blickligen rådet: Ta ut dom så fort som möjligt, innan förbrytarna

störtar ihop där nere.

Karl Gerharcl beklagade i telefon det skedda också när jag ringde ho-

nom och sa, att han var mycket indignerad över pressrubrikerna, men an-

såg det omöjligt att någon av hans folk ringt polisen.

Och clenna i rubrikerna lögnaktiga påpekande "nazistfantasiuniform"

har sedan gång på gång återkommit i spalterna' Det var som sagt en

vanlig enkel fältuniform med min gradbeteckning från Finlancl'

Aftonbladet, Stockholm, som denna gång (liksom många andra, av

för mig obegriplig anlecìning) gått mycket, mycket hårt åt mig, hade haft

storrubrik också. De lovade cìementera. Efter påstötning sex dagar vände

jag mig till ingenjör Torsten Kreuger, vilken lovade att AB omgående

skulle dementera "om uniformen var uppvisad där",vilken den varit' Och

nu kom den enda verkligt hyfsade dementin, välvilligt hållen, ordentligt

uppslagen på "Senaste nytt" i rubrik:

Johnny Bode hade fult rätt bära finsk unif orm'

(Tack, chefredaktör Peterson. Men äras den som väl äras bör också:

Ingenjör Torsten Kreuger.)
Till det roliga hör, att Aftonbladet sedan dess en rad gånger kommit

tillbaka vid olika anledningar till samma "fantasiuniform" och snabbt

och ordentligt dementerat nästa dag igcn. Jag har upphört räkna gång-

erna nu.

Jagvar i Stockholm, på fri fot, från den 25 mars 1942 alltså. Och jag

ordnade mina noter etc. samtidigt som jag skrev till doktor Kjellin -
och med övervakarens tillstånd - begärde mitt pass för att resa tillbaka

6B

69



till Finland, där bl, a. kontrakt med Åbo konsertförening m. m. väntade
mig. Och si! Det kom svar:

Till Stockholms Passmyndighet övevrståthållarämbetet.
Stockholm.

Sedan från härvarande sjukhus mansavdelning försöksutskrivne

Johnny Bode från Stockholm inför sin övervakare M. Thielers före-
tett bevis för att han under mars månad 1942 engagerats för konsert-
uppträdande i Finland, och sedan han avgivit löfte att efter avsluta-
de engagement återvända till Stockholm, får undertecknad härmecl
i egenskap av ansvarig sjukhusläkare ä hárvarande sjukhus mans-
avdelning anhålla att till honom utlämna utställt pass, vilket efter
framställning av mig omhändertagits av kriminalpolisen i Stock-
holm.

S:t Sigfrids Sjukhus Växiö den I Mars 1942.

Hjalmar Kjellin, överläkare Avd. M.
Vidimeras på tjänstens vägnar:

(Oläslig namnteckning)
Länsstyrelsen i Stockholms läns stämpel.

Så fick jag passet tillbaka, Bode skall vistas "inom riket" var ändrat
utan vidare. Godtyckligt, men i min favör för en gångs skull. Och jag
begav mig till finska generalkonsulatet för visering . . . nxen nu nekade

finnama mig uisum, för þresskandalen hade uarit för stor med "nazist"
och allting.

Jag hänvisade till tyska legationen, som förklarat sig "gärna ta emot
hen Bode", så kunde jag komma till Finland senare när skandalen lagt
sig.

Och nu förklarade Sonora - trots dementierna om uniform etc. -att kontraktet som grammofonsångare inte kunde förnyas !

Nu förklarade den impressario, som "lade" turnéerna på somrarna i
parkerna, att det inte kunde gå alls att placer.a mig på grund av ar-
tiklarna.

Jag stod alldeles utan försörjningsmedel, när jag en morgon blev på-

ringcl av Herr Köhler, tyska konsulatet på Birger-Jarlsgatan, vilken var

Waffen S. S. värvningsman i Sverige.

- Tycker herr Bode inte en utnämning i Waffen S. S. vore trevligt?

Ni får bra lön och trevligt ProPagandaarbete. I Norge först och sedan

i Tyskland. Radio etc.

- Hm... jo, jaha... kanske... jug är ju inte militär..'

- Behövs inte. Propagandaavdelningarna äro en sak för sig när det

gäller mer exklusiva frivilliga som herr Bode.

Som blixten crinrade jag mig, att Hårsfjärdsgåtans lösning kanske låg

i Norge.

- Jug är mycket tacksam att få bör'ja i Norge, herr Köhler.

Passet viserades på minuten. Gebühr Frei.

Utan försörjningschans i Sverige (Jag försökte till och med bli inkallad

men det gick inte. Straffri kunde inte inkallas, hettes det då' Det änd-

rades några måndare senare.) och med en chans att åtminstone kunna

uppehålla sig och. . . kanske, kanske, ett spår i tragedin-sabotaget Hårs¡

fjärden, möjligheter att skriva en bok, och så som operettkompositör

ännu lite bedårad av uniformsoperett i verkligheten, så åkte jag.

Man har påstått så sent som 1949 i pressen att jag "smet" till Norge.

Men jag ringde och fick doktor Kjellins tillåtelse att ändta resan från
Finland till Norge. Jag kunde inte förrän i April 1946 bevisa detta tele-

fonsamtal, men då fick jag följande brev från doktor Kjellin:

Med anledning av innehållet i ovanstående skrivelsé får jag härmed

intyga, att Bode vid tillfället ifråga (Det gällde 1942, författarens an-

märkning.) av mig erhöll tillåtelse att för ett par eller möjligen några

veckor besöka Norge för konsertresor där. Var som sedan inträffade i
norsk rundradio hadc jag givetvis icke lämnat någon sanktion till'

S :t Sigfrids Sjukhus Växiö den 915 1946

Hjalmar Kjellin. Sjukhusstämpcl
överläkare.

Vad som sedan inträffade var "vis-program" i norsk radio. Så den sa-

ken är klar. Vad en psykiatriker däremot menar med "några veckor" vet

inte jag. Jag fick tillåtelsen några dagar in i Mars och avreste något se-

nare dit.
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Den 14 April 1942 levererade dohtor Kjellin förjancle skrivelse enligt
utdrag ur stockholms Rådhus, den 6 Mars 1946. (Det gäller att kunna
bevisa med papper.)

Till Kriminal¡rolisen, Stockholm

Ijndertecknad får härmed jämlikt s 52 3:e stycket i sinnessjukla-
gen anhålla att från härvarande sjukhus försöksutskrivne straffriförkla-
rade Johnny Bo in återkomst från Norge, clär han
för närvarande genom Kriminalpolisens försorg
omhändertages set. Enär jag samticligt mecl clen-

inalstyrelsen anhållit om Bodes förflytt-
holm eller dess närhet, får jag för att
Bode hit anhålla om meddelande, när

Bode omhändertagits. För att förhincìra att Bode före sin avresa från
Norge varnas får jag även anhålla, att han ej genom radio efterlyses.

S:t Sigfrids Sjukhus Växiö den 14 April 1942.

Hjalmar Kjellin
Sjukvårdsläkare

Coll S. Å. stämpel.
Rätt avskrivet betygas, stockhorm i åklagarmyndighetens expeditio'

den 5 mars 1946.

Ex officio:
(Oläslig namnteckning).

Ett älskligt dokument eller hur? Doktor Kjellin hacle väl förläst sig,
på detektivromaner med radioefterlysning, på annat sätt kan man inte
tolka den sista geniala meningen om att jag inte skulle varnas.

Nu har Ni den virriga psykiatrin med maktfullkomlighet à la gamla
Gestapo - inga domstolar behövs, inga jurister får förklara och
bevisa, bara busa på à la Himmlers bödrar. Tur att dödsstraffet är av-
skaffat, man kunde aldrig veta hur psykiatrin hade förhållit sig till clet.
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Hemkommen den 24 februari. Arresterad. Skall buras in. Släppt den

25 februari. Är fri. Skall lämnas pass. Skall vistas i Sverigc enligt "be-

stämmelse". Får pass den 1 mars tillbaka för Finlandsresa' Får rätt att

resa till Norge. 14 April inburning igen. Får ej varnas.

Den sista inburningsordern, påstår doktor Kjellin själv, att han fick

order av Mestapo att utskriva. Man får väl förmoda att medicinalrådet

Björck överlämnade ordern till doktor Kjellin. Annars bleve jag mycket

förvånad !

Men nu, govänner! Nu ångar jag för förlig vind mot det ockuperade

Norge.
På Charlottenbergs station står några värnpliktiga.

- Seru på Faen, Johnny Bode, vad sl<a Du i Norge att göra?

- Tala inte om det för nån, om jag säger det, viskar jag, som kän-

ner igen killen från någonstans.

- Närå, r'iskar killen, och scr redan sig själv framförande till över-

befälhavaren Thörnell (han som uppvakta Hitlers Adolf på födelseda-

gen, Ni vet) den enorma militära hemlighet, som jag tänker förråda'

Jag går upp på tåget. Det börjar långsamt gå. Och jag viskar:

- Jug ska dit och knäcka nötterl
Killen ser ut som en tillbucklad matbalja på stormavdelningen på ett

sinnessjukhus.

Och tåget ångar över Norges gräns.
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T2

PÅ VÄG TILL "QUISLING-NORGE'' - ANKOMSTEN TILL
OSLO - FöRSTA PARTIFLICKAN I SÄNGEN -

FöRSTA DAGEN -- SVENSK S. S.

Först kommer den norska tullen. Man ser på uniformen, på vilken
jag efter det absurda arresteringsintetmezzot på Karl-Gerhards revy,
tagit bort samtliga beteckningar. Tullmannen vet inte riktigt vad han
har framför sig.

- Har Ni något som skall förtullas, frågar han.

- N"j, det tror jag inte. Vill Ni se i bagaget?

- N"j.
Han gör en gest åt uniformen och så glider en stor garderobskoffert

ovisiterad in i det av tyska Gestapo så bevakade Norge, Men man får ju
förstå tullmannen. En uniformerad man med svenskt pass och tyskt vi-
sum bör ju vara "pålitlig."

Hans nästa fräga àr om svenska pengar. Han vill gärna ha det. Och
det ville alla norrmän vid den tidpunkten. Jag låter honom växla in
30 kronor och så skiljas vi. Garderobskofferten med inbyggcl radio och
revolver och annat smått och gott passerar.

Den svenska tullen hade också undersökt mig och mitt bagage. Betyd-
ligt noggrannare. De till och mcd kände på kroppen. Vad trodde de
finna? De tog Stockholms aktiva studentförbunds offentliga upprop.
Det kunde inte få utföras, "trodde de". Löjligt. Det hade varit offent-
ligt många dagar då. Propagandaskrämseln var stor. De borcle hellre
ha letat ordentligt och funnit radioapparaten och revolvern, då hade de
kunnat sitt jobb. Båda sakerna voro från Finland, så de hade inte kunnat
beslagtagas, men i alla fall . . .

Så rusar tåget in i Norge.

Kort uppehåll i Kongsvinger. Ett stycke tysk tjänsteman kommer rn r

min kupé.

- 
Ach, ein nationalsocialist von Schweden. Wunderbar ! Gibt es vie-

le? So, nicht so viele. Hm Schade' Ach, Mensch, die kommen {ie Schwe-

den auch, wenn der Sieger ist klar.

Även han frågar vad den stora garderobskofferten innehåller'

- En hel del, säger jag skrattande.

Han ler mångtydligt.

- |[¿, das ist jaganz klar, das es gibt nichts för "die Jössingen".

Och så har då jag för första gången på norsk mark fått höra talas om

99 7o av clet norska folket, jössingarna. Det blev inte sista' Jag skulle

inte få höra talas om något annat nästan. Åtminstone säkert tre gånger

om clagen. Jag kände givetvis till begreppet förut. Det var ju mångom-

skrivet i våra svenska tidningar, men jag var aldrig klar över hur det

verkligen var, förrän efter en månad i Norge, då förstod jag. Och då för-

stocl jag också, att det jag i min ev. barnslighet gått och trott om nazis-

men, clet fanns inte, det var en enastående väl upplagd och utbasunerad

humbug.

Jag förstod då, när jag såg den i verkligheten, att nazismen aldrig var

massornas politik. Jag hade svenskt blåögt trott på formeln "Deutsche

Nationalsocialistische Arbeiterpartei". Jag hade trott att det var folket,

clet stora folket, massorna som stôd bakom det hela. Jag fann att det var

en klick, som hänsynslöst förberedde ett tusenårigt rike - för dem själ-

va - och i vilket inga andra än partimedlemmar skulle få vara med

- och knappt det, för det var i allmänhet så, att de som hänsynslöst

armbågat sig fram mot makten - och även fått den, de ville inte dela

med sig sedan. Även inne i partiet fanns det högre och lägre, och sedan

de lägre fått smulorna från de högres bord, ja, vad fanns då egentligen

över för de stora massorna? Inget. Och för folket i de länder som man

"för att skyddal' gått in i? Mindre än inget? Och för judarna? Något

mindre än inget och värre än döden!

Jag for till Norge, därför att jag var förföljd i mitt eget hemland och

därför att stenen under allt spottande blivit så våt så jag slant. Jag fann

lögn, bedrägeri, hänsy¡slöshet, storhetsvansinnighet, Det är klart jag fann

hjältemod hos många tyskar och enstaka norrmän i tysk fronttjänst,
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men vad hjälpte det? För det första hjälpte det inte på långa vägar upp
allt bedrägeriet och brutaliteten och för det andra så var det ju menings-
löst hjältemod, det var ju för att bygga upp en av de mest skriande
orättvisornas värld, som man stred. Och var nyttade det då till, Det var
en jättechock den dagen jag upptäckte det. Då bestämde jag mig också
för att inte göra något alltför mycket aktivt, utan endast så mycket så

jag skulle bli i tillfälle att se och höra så mycket som möjligt, för att så

småningom en dag kunna deltaga i uppbyggnaden av massornas värld,
upplärd av misstagen. Och då började jag också att motarbeta nazismen
på olika vägar och sätt!

Det är mitt i natten när tåget rullar in i Oslo. Och naturligtvis beck-

mörkt.
I det svaga skenet på järnvägsstationen, så känner dock min mötande

bekant igen mig. Han är jössing. Med hull och hår.

- JUS har en låda choklad med mig åt dej.

- Gutten min, vad er det du sier? Chokolade Ikke te trull
Och sannerligen måste jag inte mitt i trängseln på stationen öppna

rnin koffert och ta fram chokladkartongen, varefter han omedelbart bör-
jar mumsa.

Så går vi ut i natten för att ta oss fram till Continental. Var det :oågon

som undrade varför vi inte tog en bil,,,så meddelas som upplysning att
det var lättare att ta upp en myra från vägen, lägga den i en myrstack
och försöka leta reda på den om en kvart, än att f.ä tag på droskbil i
Oslo, det vill säga innan man lärt sig de speciella knepen. Men då gick
det! Kanske ! Ibland fick man vänta länge även då.

Vi slår in på Karl Johan och vandrar i mörkret förbi Stortinget, utan-
för vilket de tyska bajonetterna glimma. Grand ligger som dött, och
trots den sena timmen så surrar tyskan omkring en och järnbcslagna

klackar smäller i stenläggningen.
Utanför Nationalteatern bli vi hejdade av två jäntor.

- Har Di noe drikke hjemme, så gå vi hjem til dere cla.

Det låter precis som Katie Rolfsen i hennes mest festliga sketchtonfall.
Men det är tyvärr inte hon, utan två något berusade Oslojäntor.

1 Jag ber om ursäkt om i denna bok min norska stavning uppvisar fel.

- N"j, jag har inget hemma att dricka, säger jag.

- Gud, en svensker!

Och så lyser de på mig med ficklampa och får se en uniformen.

- Nuj da. Ingen svensker ikke. Før noe tøjs da. En tysker som snakker
svensk.

- 
Kan da skønne det da.

Vi lämnar de besvikna jäntorna och strax är vi framme vid Hotel
Continental, där rum väntar. Även rum är kolossalt svårt att få tag på.

Tyskarna ha lekvirerat allt och nästan mer till. Och till och med de

största hotellen som Grand, Bristol och Contincntal ha bara några få
rum över för stamgäster.

Min vän, är lite generad över det första intrycket jag fått.

- Du skall inte tro, att det där var norsker inte säger han. Nej,
våra riktiga piker driver inte omkring på gatorna nu inte. Det är bara
såna som går med tyskarna, och dom räknar vi inte.

Vi kommer in på Continental.
I hallen står fyra högre tyska officerare och se intresserat på min

uniform.

Jag hälsar med den hälsning vi använder i Sverige och Finland och
de med sin Heil-hälsning.

- Finne, frågar en av dem på tyska.
-- N"j, svensk.

- Svensk. I uniform, i Oslo?

Samtliga ser förvånade ut.

- Jug har kommit för att anmäla mig frivillig i Waffen S. S.

-- Ach. Storartat. Vi hälsar gärna svenskarna välkomna. Heil Hitler,
ì<amrat. (Nu ser jag att det är officerare från Waffen S. S. och inte från
Wehrmacht, som jag först trodde i den mörka belysnineen.)

- Har ni. . . hm . . . gått över gränsen?

- N"j. Kom ut på passet.

- I uniform? Går det?

- Ju, det är finsk uniform. Jag kommer från vår Frivilligkâr.
.- Så. Intressant. Ni bor här.

- Ja.

- Vi ringer till Er.
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Så skriver jag in mig. Min jössingvän har diskret ogillande under

mitt samtal med tyskarna hållit sig i bakgrunden' Portieren kisar lite

på mig och i den mån han skulle säga något, ser han ut som han helst

ville fråga vad jag är för ett underligt djur. En svensk - i finsk uniform

- på väg till Waffen S. S.????? Det är mycket på en gång mitt i
natten. Så går vi upp i mitt rum där några magra smörgåsar vänta med

sill och någon slags sak på som skall föreställa kaviar.
:- Du snakker med tyskerna, säger han, ja, ju, iug glömmer alltid av

att du tror lite på dom ännu, Du får nog tid att ändra dig så små-

ningom. Du hörs nog av till oss snart, om jag känner dig.

Så går han och jag är ensam.

Telefonen ringer. Vad i Herrens namn? Mitt i natten?

Det är office.rarna jag mötte i entrén.

- Hallå, kamrat svensk. Ni måste komma till oss. Rum 508. Vi har

allt här. Ni kommer, Fint. Genast. Zack, zackl
Och jag kommer upp i 508 och ser dem i ordentligt ljus, Nåja, så

höga grader var det inte, ser jag nu. En Sturmbannführer, jämställd

med. svensk överste, en Hauptsturmführer, jämställd med en svensk kap-

teni samt en Ober- och en lJntersturmführer, resp. överlöjtnant och

löjtnant. Fem flickor från Deutsches Teater har kommit och allt finns.

Smörgåsar med härlig, fet tysk korv. Naturligtvis gjord på Norges, be-

kostnad. Och det gamla fina norska ölet, som alltid har varit dubbelt
så bra som det svenska.

Vi äter och dricker och hör på radio. Och jag blir utfrågad om allt
mellan himmel och jord angående Sverige. Jag svarar på det jag vill.
Det är mest privata frågor. Inga militära. Och vad vet jag om det för-
resten. Flickornas, frågor gäller mest vad som är kupongfritt i klädväg.

Klockan hinner bli halv sex innan vi skiljas. Jag tar den jäntan jag

hållit mig till under natten under armen och säger godnatt.

- Min fröken fru och jag tackar för i natt, säger jag.

Och samtliga skrattar. Sturmbahnführern nickar gillande.

- Det är S. S.-tag. Sådana skall vr va.

Och så gå vi och lägger oss, jag och min Mädel från Någonstans i

Tyskland. Dagen därpå blir jag ett par silkestrumpor fattigarç. Jag
hade inte hjärta att se henne försiktigt kränga på sig sina många gånger
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stoppade egna. Hon var tvåhundraprocentig partimedlem. Det var näs-
tan så hon sa "Heil" i sängen mellan kyssarna. Men söt var hon, enligt
såväl tyska som svenska begrepp.

Det var min första natt i Oslo under ockupationen.

Mitt som vi satt på officerarnas nattsexa så kom det flyglalm för-
resten. Men vi gick inte ner i någon källare. Dêt är bara någon engeis-

man som förirrat sig, sade tyskarna. Det var den gången det. Före Ham-
burg.

Precis som vi krupit i säng kom det ett flyglarm till.

- Så synd, sa den lilla tyska balettflickan.

Men då hade jag redan lärt mig.

- Det gäller inte oss, sa jag, släckte lampan och gav tusan i allt
utanför sängens fyra kanter.

Cirka en timma senare sov jag och vaknade inte förrän jag hörde
bomtarabomtarabombombom från en tysk militärorkester. Då visste jag
var jag var. Och annars hade min nattgäst snart upplyst mig om det.

- Guten morgen, Liebling, Heil Hitler, kom det från en naken
partityska från sängen.

Visserligen att en Ledare väl är en Ledare, men går det inte lite r'ör

lårrgt att han skall vara med och nämnas i alla situationer?

- God morgon, heilheil, sa jag, för jag tyckte det var lika bra att
falla in i trallen genast.

Jag beställde frukost. Våningskyparen såg lite förvånad på mig.
Sedan förklarade han att det enda som gick att 1ä var mörkt, mycket
mörkt bröd, surr och kanske marmelad och eventuellt två små smör-
klickar.

Jag ville inte visa nattgästen i sängen utan jag bad honom få åter-
komma och så talade jag om resultatet av frukostunderhandlingarna.

- Asch, Mensch, dessa norrmän . . . de ha aldrig något för oss . . . de
vet redan att du är militär. . . så nu får du inget här. . . Vi få stiga upp
och gå på något av väta ställen.

Sagt och gjort. Vi dammade iväg och gick på Deutsches Haus på
K4rl Johann. För två kronor och femtio öre fick man soppa och varm-
rätt, den senare en alldeles utmärkt kalops på oxe. Och smörgåsar med



korv, hummer, sardiner, ja, det kunde man få så många man ville bara
kupongerna räckte och de syntes mig inte alltför snålt tilltagna.

Klockan blev tre innan lunchen avätits och jag skiljdes från min nya
väninna.

Så tittade jug på adressen dit jag omedelbart hade att inrapportera
min ankomst. Drammensvej 105. Ergänzungsstelle Nord. Waffen S. S.

Bil var fortfarande inte att tänka på utan med en poliskonstapels
hjälp äntrade jag en spårvagn, som tog mig ut på den oändliga Dram-
mensvejen. Och så var jag framme.

Jag stod utanför en villa som, såg så oskyldig ut som helst. Det låg
en liten mur vid gatan) men ingenting som i övrigt upplyste om vad
detta hus var för något. Jag trodde jag kommit fel, men siffrorna ljögo
inte. 105. Så jag travade på.

Jag kom rätt.

Jag stegade in i ett rum där några underofficerare sutto och skr.evo.

- Kamp Hell, sa jag. Det var bäst att àka in i trallen, så det ver-
kade riktigt!

- Heil Hitler, sa dom.

- Jag är Johnny Bode, Sverige, sa jag.

- Bode, Bode. . . Johnny Bode, sa den högste underofficeren och
såg på mig. Så tittade han i ett par papper. Därefter reste han sig
och kom fram och hälsade.

- Ni är väntad, sa han, välkommen. Ett ögonblick skall jag anmäla
er för chefen.

Men chefen, Hauptsturmführer Leib, var inte där, utan hans när-
maste man, untersturmführer Kähler tog emot.

- Bode, välkommen. Vi fick meddelande redan för över två veckor
sedan, att Ni var att vänta. Ni kom över gränsen. Skönt.

Han såg på mitt blonda hår I

- Är lockarna äkta.

- Naturligtvis.

- Asch, Mensch. Reinarisch !

Så följde då ifyllandet av en oändlig massa papper. Om jag var
arier i så och så många led och allt möjligt annat. Samt förbindelse på
heder att jag icke varit straffad och icke var efterlyst, vilket jag kunde

Medan llygeltangenterna tuättas (med mjölku-atte!) kan .man studera klassíkerna
under lLygeln i denna behagliga ställning'

Skalt !, K. Ahlsén suara rätt þå rnina lrågor undras här lramlù skylten?

6 - Bode
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fylla i med gott samvete. Jaghar svarr på vitt på att jag icke är straffad
och jag var icke efterlyst.

Nåja, huvudsaken var att jag kunde fylta i clen där saken. Och så
var då allt klart med undantag av läkarundersökningen.

Jag "stod till waffen s. s. förfogande" lydcìe tqrmen. Ekonomiskt var
detta synnerligen dåligt. Tio kronor i veckan, fri mat och bostad i
Majorstuens skola var de egentliga bestämmelserna. Men dessa ruckades
snabbt på för min del. Jag underrättade uttryckligen om att jag ville
bo på continental, vilket beviljades. Man väntade sig ju stor propagan-
da av mig - men det blev nästan ingen.

Majorstuens skola, rakt över gården till höger, och så högst upp. Där
i ett par skolsalar var svenskarna) som väntade på läkarundersökning,
inhysta. Det var varken bra eller dåligt. Det var som vilken militärför-
läggning som helst, mecl undantag för att sängarna voro skraltigare,
men i stället var det varmt, för tyskarna fröso som barn och fyrade på
i ett. När jag kom dit var jag väntad. Det var uppdukat med snaps
och ö1. Och några man stodo färdiga att hälsa. Jag var ju högst i rang,
trodde man felaktigt.

- Kamp Hell, Iät det när jag trädde in. Så följde presentationen.
Det var massor av Karlsson, Petterson, Andersson, Olson och ett par
rätt kända svenska namn.

Jag kände ingen av dem. De flesta voro från nazistpartierna hemma
i Sverige, men jag hade ju aldrig deltagit i något parti, ej ens skrivit
in mig.

Som soldattyper var det svenska materielet gott. De flesta voro un-
derofficerare från svenska armén, som kämpat i Finland under båda
krigen, Stora, starka, kraftiga grabbar, som emellertid inte hade kunnat
få något jobb hemma. En hade gått över i brist på arbete, en av rena

ideella skäl och fyra för "det var spännande". Jag undersökte sedan

via Sverige, om många av dem varit straffade' Det visade sig att endast

en av dessa varit det.

- Nå, när tror Ni läkarkommissionen kommer, frågade jag.

- Dbm lovar jämt att den är på väg' Vi har väntat flera veckor

redan. Det här artar sig ju inte till något vidare.

- Hm, sade jag, jag får väl undersöka det här på högre ort i
morgon, sade jag.

- Det är fint, sa en av grabbarna. Du förstår oss struntar dom i,

men du har ju namn, så dej måste dom ge upplysningar och så blir du

ju officer. Dom har snackat ett Par veckor om att Du var att vänta. Så

nu kanske vi får ordning på det'

Efter en timmes samvaro så skiljdes jag från dem och fick med en

av dem som ciceron ute i staden. Innan jag skiljdes från dem lovade

jag även försöka ordna mera Pengar åt dem. Tio kronor i veckan!

Löjligt i främmande stad!
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13

BRAVADEN I KöPENICK - WIGFORS I WAFFEN S. S

- S. S. LAGER HOLMESTRAND - I GöSTA-EKMAN-

UNIFORM HOS TERBOVEN - STAFETT-EROTIK.

Det finns en strålande amerikansk film med Albert Basserman - den

heter "Bravaden i Köpenick" och"har aldrig spelats i Sverige, men jag

har köpt den. Snart kommer den. Varför förstår Ni av följande.

Jag sitter i ett glatt sällskap i Bristol Hotels stora charmanta mar-
morsal och blir plötsligt presenterad'för en dam, som säger att en be-

kant till mig från Sverige i Waffen S. S. skall komma hem från öst-
fronten nästa dag. Jag hajade till vid namnet. Wigfors hette han, och

han uppgives vara svensk.

Den Ernst, den Ernst, tänker jag. Nu har gamle Wigfors tröttnat på

att hålla på med Sveriges finansproblem och slåss på östfronten. Vår
Gud är oss en väldig Sköld, måtte Per Albin ha utropat, om detta är

sant. Men samtidigt sä börjar minnen från de glada nattklubbsåren i
Stockholm att dyka upp. Finn, Finn. . . Visst tusan. Den gladaste bland
de glada!Den starkaste bland de starka! En kille, som har höger som

en häst sparkar. Finn Wigfors, artisten. En strålande tecknare. På öst-

fronten ! Nej, håll i mej ! Jag undrar hur många gånger han har slagit

överordnade på käften? Att tänka sig vännen Finn i uniform. Givet-
vis ser man ju snygg ut i den, men tanken på Wigfors som militär!
Vurrvurrvurr !

Och nästa dag ringer Finn Wigforss och kommer och hälsar på mig.
Nu har jag glömt alt betätta en sak. Nu kommer jag till den enda

fantasiuniform som jag haft på mig. Och den har jag haft en gång på

maskerad på Berns, 1934 eller 1935, tror jag, och så i Norge. Gösta

Ekman skänkte mig den efter "Högre skolan" och det var en fan-

tastisk operettuniform i grön sammet och så mycket guld som möjligt

på epåletterna, byxorna, bröstet och fullsmockad med ordnar'
- 

Oãtto. Heinrich Finke, en farlig råtta i Rikskommissariatet i Oslo,

haderedanförstadagarnajagkomtillNorgesetttillattRikskom-
missarie Terboven ,og "-o, mig. När man kom och hämtade mig på

Hotell Continental till "audiens" så hade den lille lede flugit i mig'

Jag hade kommit ihåg Wilhem Voigt, kaptenen från Köpenick' och jag

i.Uaa" på mig Gösta Ekmans uniform med orclnar och lackstövlar och

allt. Finke backade ut ifrån den imponerande synen när han kom till

hotellet, och jag såg honom slänga sig på en telefon' Bfteråt fick jag

reda på, att han raPPorterat till Terboven erste-

,u.rg';, varpå Terboven komriienderade Stor-

tingets traPpa. Johnny Bode, i "spansk öve stor-

tingrtruppu, j ¡ankarna just bror mecl Köpenickkaptenen' mottagande

tyska krigsmaktens hälsning med skyldrande bajonetter - mottagen

av den fruktade Terboven, som bad om ursäkt för att han inte visste

att jag var "spansk överste" - han Îörstod ju givet, att det var från

inbördlskriget. Och norska tidningar publicerade nästa dag detta' vilket

föranledde den svenske Stimchefen Erik westberg till att skriva ett

brev, som Uarjade: "Herr soppkvissla! Jag är ledsen, att inte även mina

fäder dukade under vid striden för sanningen i Spanien, din avlägsne

vän, Erik." Vad han nu kunde mena med "Sanningen i Spanien"' den

gode Westberg, men det var lika svårt kanske att förstå som en Stim-

avräkning på restaurantspelningar den gången'.

Min Gösta-Ekman-uniiorm blev väldigt populär bland tyskarna' Ett

folk, som föddes i givakt och gått på Köpenickbravaden, det gick givet

under brinnande krig på en "frivillig spansk" teateruniform, särskilt som

jag även hade clen finska, fast den ju var vanlig fältuniform'

När Finn Wigfors kom till mig, så mottog jag honom i min sam-

metsuniform med allt dingel-dangel' Wigfors drog ett djupt andetag'

Har seclan erkänt att han trodde på uniformen ett Par månader minst'

Han utgick ifrån att jag blivit "överste i någon propagandaavdelning"'

vilket givet inte var så svårt att bli'

- 
Att Du, Johnny, som vàr minst och svagast i hela gänget den

gången i Stockholm blancl mej, brorsan, Gösta Gisiko och Jean Skog-
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lund, tänk att just Du skulle bli den ende krigshjälten 
- utom mig

förståss.

Sa Wigfors. 1942. I Norge.

- Du lurade mig jäkligt, några månader, med uniform och allt
men till slut så var det flera, som i största hemlighet brev meddelade,
att du ansågs dels som förbindelseman till svenska säkerhetspolisen
eller Secret Service, och att Du aldrig i ditt liv varit nazist, Johnny.

Sa Wigfors. 1950. I Sverige. i

Den gode Finn var inte heller nazlst av övertygelse, Det får ingen
mig att tro. Han var äventyrslysten. Och om unga män skrev in sig på
Francos eller den röda spanienregeringens sida den gången, på finnar-
nas sida mot Ryssland, på tyskarnas sida mot Ryssland och så vidare,

- i varje fall när det gällt svenskar ( lVigfors bytte sitt medborgar-
skap mot norskt mycket sent), det var, anser jag ofta äventyrs-
lystnad 

- en logisk följd av indianböckernas hjältar och liknande, I
varje fall kan jag inte påminna mig, att någon svensk frivilig blivit
dömd som krigsförbrytare någonstans. Dom har slagits 

- och supit,
dom flesta, och våldtäkt har aldrig ens behöva komma på tar, för sven-
ska frivilliga i främmande länder. Populariteten hos flickor på ort och
ställe har varit stor.

Nu packar vi ner min översteúniform i trunken och reser till Horme-
strand.

Några mil från oslo ligger det lilla Holmestrand. Det verkar som
en liten by nästan 

- inte mindre, men inte större heller.
Där passade det s. s. att slå upp ett stort utbilclningsläger för vad

man trodde skulle bli "Den norske legion,,, men som aldrig blev mer
än några kompanier,

IJppe ovanför Holmestrands måleriska bergsformationer har man
med stora kostnader byggt en anläggning, som gott och väl är be_
redd att taga emot 3000 man, men det kom aldrig mer än fem à sex

hundra på en gång, för ingen kan ju påstå precis att norrmännen stodo

i kö för att komma in i det mångomtalade waffen s. s. Det vill säga,

det hette ju inte så för all del, utan "Den norske Legion", "Legion

Nordland", "Division Viking" för att senare bli "Panzarregiment Nor-

wegen" och ,'Den norska skidlöparbataljonen". Det spelade ju ingen roll

under hur många lockande namn man försökte dölja enrolleringen,

ingen tog ju fel i alla lall på uniformer och enblem, sotn var exakt

Waffen S. S. plus ett litet tillskott av norska märken'

om någon inte visste detta när han anmälde sig, så blev han livligt

underrättad om det första dagen i lägret, för samtliga order gavs på

tyska, och de norska nazisternas hälsning "Heil og Sel" hade utbytts mot

"Heil Hitler".

så skulle då jag resa till Holmestrand. Detta var bestämt av ledaren

för S. S.-värvningen i Norden, Sturmbahnführer Leib och S' S' och

tyskhetens förste förespråkare näst minister Lie, Fylkesförer Jacobsen

i Moss, bekant som utgivare av nazisttidningar under många år, först

och främst av "Ragnarrök".
"Ordern" om min avresa kom från Jacobsens förlag, Kamban' Det

vill säga det, att jag hade inte gått "S. S'-Eden", så order kunde man

inte ge mig strängt taget, men eftersom jag hade" ställt mina tjänster

till förfogande", så var förfrågan om jag ville resa liktydigt med order'

och jag var inte alls ovillig att resa. Tvärt om ! Holmestrandlägret var

en av de platser jag absolut ville se i närbild.

En vanlig frivillig reste till Holmestrand med tåg, inkvarterades i
lägret samt upptogs i "drillning" genast.

Jag däremot skjutsades av herr Sturmbahnführer Leib i högelegant

lyxbil (före detta tillhörig en av Oslos mest kända skeppsredare berät-

tacle man mig skrattande) dit ut och vi mottogs av ortskommendanten,

också en s. s. sturmbannführer, med s. k. gala-lunch. Den serverades

i "führerheim," en beslagtagen villa, som tillhört en av kronprins olavs

vänner, för övrigt hans adjutant uPpgavs det - och jag kontrollerade

inte - sådant gjordes inte i S. S'

Galalunch - iu, clet orclet fâr man nog använda' Bata en sådan
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sak som obegränsat med ägg och skinka var gala i Norge. Men inte nog
med det. utanför i villans trädgård stod en s. s.-orkester under redning
av Hauptsturmführer Adolf Nickel och spelade bompabompa, tram-
taratam så det sjöng i de små omkringliggande husen.

Emellertid så skall jag nu inte inbilla folk att det var bara för min
skull som mottagningen var ordnad, utan den var även arrangerad för
chefen för de norska frivilligtrupperna, major euist, som just kommit
hem på besök från östfronten. Men jag noterade att orkestern sperade
Marcia Carolus Rex och Peterson-Bergers ,,frmelin Rose', - till min
ära upplyste mig Nickel om vid kaffet.l

- Jug kommer just från ett besök i Stockholm, sa herr värvnings-
ledaren Leib. (Jag minns att han då var Haupsturmfürer för övrigt.
Den nya graden kom lite senare).

- .Å, sa jag, går det så bra att få inresevisum?

- Mju, nja, bra, Ni vet ju, man skyller på någonting annat. Man
upplyser ju inte svenskarna direkt om att man kommer för värvning
till S. S. fnte sant? Ni förstår?

Jag log och nickare. Jag förstod mycket bra.

- Nå, herr Haupsturmführer, vilket resultat kom Ni till hemma
hos oss?

- Det var bättre än jag väntat mig beträffande det ena partiet,
men beträffande det andra, så fattar jag inte riktigt hur dom har tänkt
sig det hela.

Nu blandade major Quist sig i samtalet.

- Finns det två nazistiska partier i Sverige, - det var ju glädjande.
Jag log igen.

- Nåja, partier är väl lite mycket sagt, men vi ha två sammanslut-
ningar med förbluffande lite folk som medlemmar i båda. Det ena heter
svensk socialistisl< samling under sven olof Lindholm och cren andra
heter Svensk Opposition under Per Engdahl. Var det inte clem ni me-
nade, herr Haupsturmführer Leib?

- Jo, just dom och skillnadenär rät:- stor. Lindholmarna äro aggres-
sivare, men saknar, vad jag förstår, ordentlig ledning, medan â" andra

1 Följande samtal nerskrivet omedelbart efter lunchen och ,'sänt,, till Sve-
rige 1942.

sidan Svensk Opinion har bättre folk i ledningen, men sakna så att
säga, stinget. Jag tror exempelvis att ett, låt oss kalla det upplopp eller

något i den stilen, förslagsvis mot judarna 
- det skulle misslyckas för

Lindholmarna genom dålig organisation, och skulle också misslyckas

för de andra genom att de saknar storm-kämpar. Tänk om man kunde

få dem att gå ihop?

- Det har nog försökts, sa jag, men båda vill bli Führer, och ingen

av dem räcker till efter vad jag förstår.

- Det är ju fullständigt klart, att ingen av dem är Führerämne. Leib

skrattade bullrande.

- Men samtidigt är det ju klart, att det är förvånansvärt att de inte
kunna samsas om en sådan sak, båda vet väl vem som står beredd till
atL âtaga sig ledningen.

- Jo, den saken är väl klar, men Ni vet, att så skall det ju finnas

"ledarens ställföreträdare" och där gäller det.

- Vi i S. S. har varit bekymrade just med tanke på den svenska

splittringen, sade Leib, vi ha funderat pä atr Engdahl är ju en betydligt
mera smidig herre än Lindholm, så Engdahl vore väl att föredraga som

ställföreträdare, medan Lindholm i stället kunde ta högsta makten över

stormtrupper och polis kanske. På det viset skulle ju Lindholm få en

enastående makt. En svensk Himmler. Medan Engdahl i stället kan
bli en svensk Borman (Chefen för Hitlers kansli. Författarens anm.)

- Juju, mina herrar, det där är nog inte så lätt att ordna, Tror Ni
förresten att Lindholm räcker till för Himmler-posten?

- Bäste herr Bode, Ni vet lika bra som jag, att han i så fall bör

få två kända svenskar under sig. För den händelse att Lindholm skulle

placeras på en annan post, så är den ene beredd att ta polisminister-
posten och den andre utrikesministerposten.

Jag visste ingenting då om detta. Var skulle jag snaPpat upp det.

Men jag fattade ju tråden. Jag var ju tvungen att verka initierad. Och

man kunde ju få fram mera i ämnet - vilket jag fick en annan gång

på Viktoria Terasse (Gestapos Oslohögkvarter) klockan 4 en morgon,

då vi hämtade förstärkning till whiskyn där. Men det är en annan

historia.

- Jo, jo, jug vet det där, svarade jag.
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-Tänk 
på hjälpen från en del officerare också, myste Leib belåtet,

för han hade listan på svenska nazister bland vår officerskår.

- Det känner vi ju till, svarade jag a|t en del officerare skulle med i
så fall på nazistsidan, men det är frâgan om hur underofficerarna och

manskapet ställer sig. Där är förbindelser kanske mindre än en procent.

- Spelar ingen roll Bode, om det är liktigt folk (nazister alltså) på

nyckelposterna. Vad hjälper då vad underofficerer och manskap tycker?

f)e kommer genom planeringen från nyckelposterna inte att befinna sig

i utan ur spel vid det laget. Och pålitliga styrkor står på de farliga plat-

serna. Förstår Ni?

- Jo, jag förstod. Jag såg för mitt inre ett svenskt inbördeskrig,

vilket givet nazisterna vunnit genom "nyckelmännen". De funnos, som

bekant inte bara på längre utan även på högre poster.

Nu kom radion med sänkta registerton igen. Lunchen tog slut. Trup-
parad följde.

Hotell Societeten i Holmestrand utmärkte sig för gott läge och gam-

mal Vermouth. Ägaren måste presentera mig, som det underliga djur
jag var, för Holmestrands ende nazist, som, åt på hotellet. Jag var ju
svensk! Nazist? På Waffen S. S.Jäger! I Norge. Ägaren var direkt mot-

satt nazismen, kanske jag bör tillägga, men vi kommo bra överens ändå'

Holmestrands nazist reste sig från bordet och strålade. Jag fick sedan

reda på att ingen tagit honom i hand på flera månader offentligt i
Holmestrand.

- Å, ni är svensk. Det gläder mig, det gläder mig, Heil og Sel, Heil
og Sel, hallå källarmästaren, får vi en hela vin av något slag, en svensk

nazist, det gläder mig, jag är stolt över att vara den förste norrmannen i
Holmestrand, som hälsar Er. Hur var namnet?

- Johnny Bode.

- Johnny Bode? Är det ni som uppträtt i radion i Oslo?

- Det'tu jag.

- Men, nej, det menar Ni inte, Heil of Sel.

Jag drack en flaska vin med honom och lovade att titta hem på

middag när jag fick tid.

Av de tyska officerarna fick jag sedan veta att de betraktade honom

närmast som ett komiskt inslag. Han gick nämligen på eftermiddagen
uteslutande för att få hälsa på dem på deras väg från lägret och till
hotellet. och ingen har setts hälsa mera uppseendeväckande än han.
Han skrek "Heil og Sel" så det ekade i gatan och höll handen upp_
sträckt en bra bit förbi de mötande. Det var som om han velat säga:
Här går jag, Holmestrands ende nazist, och här skall tusan i mig
hälsas också - kom ihåg det, HeiI og SeI!

Min första kväll i Holmestrand blev givet firad. Först var det middag
i Führerheim (officerskasinot) och der dracks flitigt, det skall Ni tro,
men det är just inte många som kan dricka mig under bordet, så att
tyskarna misslyckades fullständigt. Det hörde annars till sedvanligheten
att när Führerheim fick en ny gäst, så skulle han drickas under bordet
och bäras hem. Men den kvällen fingo de intet. I stället var det herrarna
själva som avlägsnade sig lite bleka om nosen - för att ej återkomma
samma kväll.

Till slut var det Ortskommendanten '¿D'en Gamle,' kallad, musik-
chefen Haupsturmführer Nickel och jag kvar. Nickel drack mycket för-
siktigt, medan ortskommendanten hällde upp väldiga whiskygroggar åt
sig och mig och gång på gång, vi Îfu väl säga kommenderade ,,Botren

opp". Och det hade jag inget emot. Tränad som jag är på Stockholms
och utlandets barer, så vill det allt till annat än whisky för att knäcka
mig. Och det hela slutade med att herr ortskommendanten 

- för-
svann hem. Varken underofficerarna som passade upp eller Nickel trod-
de sina ögon. Det hade aldrig hänt förr i Holmestrand att ,,Den gamle',
fått ge upp. Detta gav mig en stark position från början i lägret. Att
kunna dricka och tål det 

- det beundrades högt i S. S.
Hauptsturmführern blev ytterst hjärtlig och beslöt sig för att redan

första kvällen introducera mig hos de enda två flickor, som hade "för-
bindelse" med tyskarna. Det blev en nattmarsch till ett litet hus nå-
gonstans, och blygsamma knackningar på rutan, så kom en svag mot-
knackning inifrån och fem minuter senare uppenbarade sig - obs. ge-
nom fönstret 

- två flickor förtjust fnittrande. Vi gingo hem mot
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hotellet, och framkomna gingo flickorna som på en order ifrån oss och

in på gården medan vi gingo stora vägen och ringde på.

Jag förstod ingenting, jag.

Källarmästaren öppnade och vi travade in, Nickel och jag, kom upp
på andra våningen och in i Nickels rum, som vätte mot en liten gränd.

Då kom förklaringen.
Nickel öppnade fönstret, visslade och släppte ner - brandskyddets

repstege, varefter flickorna äntrade upp.
Alltså inte ens de enda flickor som verkligt "gick med tyska office-

rare" i Holmestrand vågade komma öppet, utan endast i smyg.

Vad som vidare passerade behöver väl inte refereras.

Ett par timmar senare avlägsnade sig "besöket" med sitt honorar,
beståeride av ett par stadiga kommisbröd, ett par korvar och var sin liten
klick smör. Andra kvällar lämnades det cigaretter eller choklad, för
detta var ändå mera eftersökt.

Holmestrands propaganda-officer var en liten tvättäkta wienare, men
han var lika tvättäkta nazist. Sårad för andra gången, fastän endast 23

år, så hade han fått denna reträttkommendering under konvalecens-

tiden. Han var min, man kan gott säga uppvaktande adjutant i Holme-
strand.

Och han övertalade mig också att deltaga i utbildningen, vilket jag

strängt taget icke var berättigad till, men efter telegramväxling med
S. S. Kommando Norge så ordnades detta lätt.

Jaghar hört talas om och även sett Waffen S. S. i aktion och jag vän-

tade mig alltså, att få bli delaktig av en perfekt utbildning.
Men hej, vad jag bedrog mig.

En så slarvig utbildning som de norska frivilliga fingo, tror jag inget
svenskt regemente efter 1940 på långa vägar kan visa motstycke till.
Man var mest noga - med paraderingen, men annars var det inte
mycket att skryta med. Det hela bestod i nödtorftig utbildning i kul-
sprutepistol och kulspruta, någon gång pistol samt lite övningar med

anfall ôver öppna fält plus bajonettanfall på en halmdocka. Stridsvag-

nar fanns överhuvudtaget inte.

Jag blev lite tveksam och frågade lJntersturmführer Steiniger, wie-

naren alltså, om de verkligen skickades iväg så där lättvindigt'
Han log lite och så frågade han mig om jag trodde att den tyska

militärledningen var så dum så den litade på frivilliga som första-linjes-

trupper.

Jag borde ju också genast ha förstått att Tysklands seger inte berodde

på några hundra norska frivilliga, utan att cles-"as värde huvudsakligast

låg i att marschera för propagandan för vidare befordran till radio,

journalfilm, tidningar och parader lite varstans. Exempelvis minister

Lies polisregemente var ju endast insatt i partisanstrider. Visserligen

att dessa voro svåra nog) men i alla fall är det bclysande för vilket

förtroende man satte till de frivilliga.
Steiniger hade flick-komplex och jag är övertygad om att ifall man

utlovade " en ung blond flicka med intresse" så reste han gärna till
Tromsö. Det var ingen enstaka företeelse för övrigt, utan jag tyckte mest

varenda något så när ung officer hade "Blonde-Frauen-komplex". Fast

knep det åt, så märkte jag också att vad som helst dög. Det fanns ju

inte heller så många att välja på, när man var klädd i tysk uniform i
Norge. Synnøve och Solveig voro icke åtkomliga för vapenmaktens rep-

resentanter, hur putsade än lackstövlarna voro och hur mycket cigaretter,

likör och choklad de än kunde bjuda på. De "åtkomliga" kunde räknas!

Rekryteringen av frivilliga norska sjuksköterskor var, efter vad jag

fann, inget annat än en ren bordellrörelse till största delen'

Under min tid i S. S. Lager Flolmestrand förekom en "upptagning"

av sådana flickor. Upptagning bestod i parad, musik, och edgång,

varvid de fingo svära på en S. S.-värja med eden "Vår ära heter

trohet". Fast troheten var det väl inte så mycket bevänt med.

Efter högtidligheterna satte man i gång med ett enastående supkalas

i Führerheim, och efter några timmar voro samtliga "frivilliga" nog så

på pickalurven.
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Det saknades ju inte heller sprit. Det var nio fasta officerer prus
kommendanten i Holmestrand och för dessa voro anslagna etthundra-
femtio liter sprit per månad - och vilken sprit! De bästa sorterna man
kunde tänka sig. Och observera att detta var utom vin och starköI, det
fanns nästan obegränsat.

När klockan på upptagningsfesten'började gå mot tolv knackade en
av officerarnai glaset och höll uppkrupen på en stol följande tal:

- Norska frivilliga. Ni har i dag bevisat äran att bli upptagna i den
Europeiska gemenskapen. Ni har svurit att Er ära heter trohet. Ni skall
ut till fronten, ut och sprida solsken och glädje och lindring till våra
sårade kamrater.

Glöm inte norska frivilliga, att Ni också skola tänka på de icke
sårade. Vi, som långt från hem och fosterland ligga på vakt för det nya
Europa. Tänk på dem. Tänk på oss.

Jag har hört att många flickor här i Norge inte vill inlåta sig med
en man "första gången de ses". Men här, norsk frivilliga, här befinna
Ni Er bland Edra kamrater, Europas stöttepelare, officerare ur der
Führers Vaffen S. S. Vi, det nya Europa, är en enda stor familj.

Vi skola föröka oss som det heter och uppfylla jorden så gott vi kan.
Vi känna inga hämningar och vi ha inga gammalmodiga komplex.
Norska frivilliga, kamrater i S. S. - - sätt i gång! Sack, Sack !

Ett litet näpet tal, skulle jag vilja säga. Och nog sattes det i gång.
Det var så Hotell Societeten gungade nästan hela natten av den stora
familjen, det nya Europa, Germanernas stöttepelare med mera.

Nästa morgon 
- tyskarna äro tidiga i alla situationer - så var det

avtackning och utfodring av avelsdjuren. Därefter reste de till Oslo, för
att ett par veckor senare fortsätta till frontsjukhusen. Om de kommo på
några sjukhus, det vet jag inte, 

- Kanske någon liten sådan tjänstgöring
för syns skull, men i övrigt voro nog dessa flickor en stor attraktion för
officerscasinon över allt, för de flesta uppfyllde en tysk idealdröm, blonda
ariska och rätt kraftiga. Den flocken, som jag tog del av, bestod väl av,
vill jag minnas, trettiofem stycken. Sammanlagt tror jag det lyckades
tyskarna att lura iväg en tvåhundra stycken. Mer var det absolut inte.
Av dem kommo B0 procent hem gravida och skickades på Tysklands be-

kostnad på Norges elegantaste högfjällshotell - det var rekvirerat en-

dast för att ta emot flickor vars barnafäder voro medlemmar av S. S.-

eliten, övermänniskor, herrefolket självt.

Det var mycket dåligt bevänt med kampsångerna för de norska na-
zisterna. Visserligen hade den förr i tiden populäre kapellmästaren
Willy Johansen skrivit några rnarscher, men textförfattare hade saknats

och hans opus voro nog mest beräknade för orkester.

Här fick Haupsturmführer Nickel mig att ingripa. Jag skrev om
allt möjligt, ja, nästan om Fan och hans farmor och allt atrar'-
gerades under stora kostnader. Inget gavs ut ! I Holmestrand ledde jag

själv övningen ibland tillsammans med stor S. S. orkester, som aldrig
bestod av mindre än femtio man. Musiken var en så viktig del av den

tyska propagandan. Och jag måste ju bevisa något intresse.

Jag hade en succés med min visa "Adjö, adjö, adjö general lVinter",
som var skriven för att uppmuntra de tyska soldaternas dödsrädsla för
kommenderingar långt norrut i Ryssland och Finland. Den skulle ge

dem hoppet att "Snart så sparkar vi general Winter i baken, för nu så

kommer general Vår med sin armé". Nya visor voro ingen konst att
skriva. Jag kan skriva om vad som helst, när som helst, hur sorn helst
och var som helst i ord och toner, så det bara rinner ut nya saker. Jag
hade ju praktiskt taget inget annat att göra under tiden i Holmestrand.

Ibland tröttnade man - helt naturligt tycker jag för övrigt - på de

två enda jäntor i Holmestrand som visade sig uppskatta herrefolkets
uppvaktning - och då bjöds det ut flickor från Oslo. Där hade ju
Nasjonal Samling sin största rekryterirrg och i övrigt så finns ju alltid
i en storstad mera tvivelaktigt folk än i småstäderna. Därför gick det ju
aft fã. hg i två, tre, fyra dä och då som voro pigga på att få komma
ut och få ordentlig mat ett par dagar, och slippa tänka på att fimpa
halva cigaretten för att ha kvar till morgonkaffet. Men tvâ, tre stycken,

vad räckte det åt tio man.

Jo det räckte!

7
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Man drog lott och ordnade med "Stafett-Erotik". Det var ett "typiskt
S. S.-tilltag", sade man mig att man roade sig strängt taget med de

besökande så länge de voro kvar, med avbrott för kraftig utfodring
förståss. Att de kunde GÅ till tåget, när de foro, det förvånade mig alltid.

Så kom det telegram en dag. "Inställ Eder hos mig i morgon, folk-
upplysningsdepartementet, Heil og Sel, Gullbrand Lunde".

Minister Lunde kallade mig alltså.

Jag anmälde mig hos kommendanten och visade telegrammet.

- Skall ni ställa Er i Quislingarnas tjänst, sa han, jag hoppades Ni
skulle till fronten nu direkt i propagandatjänst.

- J"g vill gärna höra vad ministern vill mig. Är det strängt taget

inte en order? Det var han ju tvungen att medge. Och så blev det av-

skedsfest, varefter jag körde in med lägrets bil dagen därpå, efter att
inte ha fått en blund i ögonen, och något glåmig inställde jag mig hos

Quislings mest aktiva och mest begåvade man, den lille doktorn från
konservfabriken, då herr Riksminister Gullbrand Lunde. Han bad

mig slå mig ned, tyckte jag såg lite dålig ut, och så fick jag en stormvåg

av utskällning för att jag hade varit hos tyska Waffen S. S. i stället för
att skriva åt Nasjonal Samling. Den lille ministern var så arg så han

hoppade.

- Dom fördömda tyskarna, skrek han, de tar allt från oss, allt
skall dom ha, till och med när vi får hit en svensk som vill arbeta

åt oss i propagandan, så snyter dom honom för mig. Det går icke an!

Det är oerhört ! Ni måste skriva en revy åt mig, Bode, en revy om

Churchill, och Stalin och jössingarna. Ni får vilka pengar ni vill och det

är ju ert eget förslag. Bara sätt i gång, Bode, Norge betalar !

M

EN HOMOSEXUELL MIDDAG

Det var i Holmestrand, som jag skrev om nyss, som det inträffade !

Det har kanske inträffat många gånger under Hitlerismens tid, men det

här är dråpligt, fast det slutade tragiskt.

En jude, låt oss kalla honom med förnamnet bara, det norskt kling-
ande "Reidar" var i Holmestrand och hade sammanträffat med en gam-

mal bekant, som var i Quislings Hird.

Det söps vådligen, och Hirdgossen blev - icke bara skakad, __ utan

fastmer skitfull på ren svenska och somnade in' Reidar såg sin chans.

Han klädde av honom. Och tog på sig hirduniformen'

En heljude i Quislings hirduniform!

Vännen Reidar, dina gudar och mina (Det är väl samma fast vi kal-

lar dem olika) må förlåta dej, men Du måste ha gjort ett festligt in-
tryck. I Hirduniformen!

Reidar åkte upp till tyska myndigheter och lyckades utfå ett eller an-

nat papper - ingen vet hur komprometterande det var - och med det i
sin hand blev Reidar "inköpschef" i Luftwaffe.

Reidar for Norge runt. Men han var mycket klok. Han visste skill-

naden mellan "allmänning" och sådant i Norge, och han utverkade

också ett papper, av vilket det framgick att han beslagtog d:t han köpte

f ör Luftwaff e, med andra ord så var det gratis, det han tog. Det var

alltså rekvirerat.

Reidar fick ju massor av pengar av tyskarna. Till hans minne bör nu

sägas det, att han delade ut dem till de jössingar i provinserna, som

han ansåg behöva hjälp.
Det blev millioner, som var och en kan förstå.
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Och ingen av tyskarna anade hans ras. Flera norrmän kände igen ho-
nom - men dom log i mjugg, givetvis.

Reidar var millionär - när kraschen kom!
I-Ians "sekreterare" - eller vad han nu kallade henne för - blev

med barn med en av Luftwaffes officerare - oclì hon skvallrade ur
skolan för en annan officer i Luftwaffe !

Man behöver ju inte tänl<a länge förrän man förstår skandalen - som

hemlighölls!

En jude som inköpschef för nazi i Tysklands Luft-Waffe!
Stackars Reidar !

Du föll på Akershus med flera kulor i kroppen.
Din köpenir:kiacl var glänsande rolig.
Så synd att du inte fick berätta den själv.
f)e av Dina kära, som läser dessa racler, får ta det som ett äreminne.

Och cn av dom sista nätterna, i Holmestrand - då minns jag att vi
satt på Sociteten i Holmcstrand och Finn Wigforss sa:

- Snälla Johnny, berätta den cìär historien om den där homo-
sexuella middagen, clu vet.

Och jag har liksom Finn Wigfors sagt: När den sista kvinnan på den
öde ön inte finns mer, då skall vi funclera på fikuseriet, vilket är lika
med homosex, alltså - .lug berättade:

När jag trädde in i lyxvåningen, så frapperades jag först och främst
av den kolossala värmen. Trots att jag bara var klädd i tunn smoking
med sidenskjorta, så svettades jag redan efter några minuter.

Nu kom värden trippande med ett förtjust lecnde och utslagna armar.
Han kysste mig på hinden.

- Kàra nån då, så skojigt att Du ville komma då. Jag har berömt
dej, vet Du vad, så att dom är så nyfikna på dej så. Nu går vi in.

Jag trädde vid värdens sida in i baren och blev där föreställd för ctt
lugubert sällskap. De flesta kände jag förut. När de vid hälsningen inte
knycktc kokett på huvudet som gamla chansonetter, knixade de ni-
gande. Jag förstod ögonblickligen sammansättningen av gästerna, som

bestod av idel herrar. En del av dessa voro "gifta" med varandra, de

andra "löshästar". Konversationen var rätt enastående om man lyssnade

lite i olika riktningar.

- Kära Du, då. Du måste komma hem och se på vår nya himmels-

säng. Du förstår, det är så kallt om nätterna så vi sover ihop nu. O, ja
det är så bra, och så får vi ju ett rum ledigt. Vi har döpt det till hand-
arbetsrummet. Där sitter vi och broderar och dricker portvin och Jcon-

jak blandat. Bedårande!

- Gud, är det sant att det kommer nya benkläder i höst i silke

knäppta i bak? Det skall bli skönt mecl sådana. Jag skall beställa ett
dussin genast.

- Kan Ni tänka Er, när jag kom hem från l<ontinenten i lördags. . .

ju, jug hade ju inte skrivit tid för min ankomst med flit. . . så ligger
inte Charles med chauffören i VÅR säng , . . Gud vad fräckt vacl . . .

om dom legat någon annan stans, skulle jag inte blivit så ond . . . men i
ucir säng! Ja, vet Ni, det är det jag säjer, man kan inte lita på

någon numera!

- Vet Ni vad, jag mötte Putte på gatan i går. Han var ute och gick
arm i arm med ett fruntimmer, med ett riktigt fruntimmer. FIon såg ut
som en riktig mara. Och vet Ni när jag stannar och hälsar på dom, så

försökte Putte spela manlig, riktigt manlig, hela tiden. Den gamla tossan

vad, står där och försöker imponera på mig som haft ihop det med
honom i över två àr, vel Ni, det var så äckligt, så man kände lust att
spy. Jag var tvungen att gå och dricka tre starka "Help me quich" för
att komma över det.

Så höjde värden det förtjusande, puttriga coctailglaset.

- Välkomna på Er, slampor!

- Tack lilla Du !

- Så rart av Dej med middag då!

Så tågade man in till den väntande middagen arm i arm, par om
par medan radiogrammofonen diskret spelade en graciös gavott.

Middagen serverades av unga gossar på cirka arton år med pudrade
kinder, karmosinröda läppar, noppade ögonbryn, långt lockigt hår och
klädda i små söta sjömanskostymer, öppna i halscn förstås och med
korta, ack, så korta byxor.
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Stämningen steg alltefter som den sybaritiska middagen fortskred.
Där fanns allt som kunde fås för pengar och som kunde flygas hem
från avlägsna orter, och vinerna kunde försatt en gammal klosterabbé i
extas.

Allt eftersom stämningen steg, steg också de små förstulna närman-
dena. Det var små klappar under bordet, små handtryckningar, och
små puttar pâvarandra. Jag, som i förväg mycket väl vetat om vad det
var för en middag jag varit bjuden till och som gått av nyfikenhet på
det hela, hade gjort i ordning en speciell sång för aftonen vars början
lät så här:

Vad är kvinnan Gud oss gav?

Varför skall vi va' hennes slav?

Hon kan oss inte alls bedåra,

som "en utav de vâta" !

Och att den skulle senteras, det behövde man ju inte fundera på.

Jag var i och med visan "En utav de vära".

Så var då middagen slut och i ett näpet tal tackade en av gästerna

"värdinnan", och så skulle jag äntligen få förklaringen till den kolossala
varmen.

Man tågade ut från matsalen och in i ett rum vars hela golv var täckt
med en så tjock rnatta, att vad som än tappades på den så skulle
ingenting höras.

Värden slog upp dörrarna till ett par angränsande rum.

- Om det är någon som är lite blyg när han klär av sig, så går det
att gå hit in. Kära Johnny, se inte så frågande ut, nu kommer aftonens
stora clou, nu skall vi leka Afrika.

Jag föredrog att vara blyg och klä av mig i ett av smårummen, dit
också en fet direktör kom i samma avsikt.

- Gud, Johnny förstår, jag tycker det är så försmädligt att visa kor-
setten där ute och så har jag börjat med små brösthållare också. Jaha,
jag skall säja det är så svårt att få tag i siden, som inte river på mina
bröstvårtor när jag rör mej, så jag måste absolut ha brösthållare.

När jag utträdde i clet stora rummet igen så befunno sig samtliga i
Adamsdräkt. Man låg här och där utslängda på kuddar, en stor brasa

brann i den öppna spisen och från taket strålade massor av värmande

speciallampor. Man "lekte Afrika".

Nu började aftonens soirée.

Den inleddes med att värden under stor och synbar rörelse läste ett

väl valt kapitel ur Markis de Sade. Så sjöng en av gästerna en visa om

"gossen som var flicka", och därefter uppmanades jag atl bidraga med

någonting.

Jag hade då för judiske överkantorn, Felix Saul, bl. a. studerat en stor

kontinental smeltz-tenor, som lanserade halvröst och direkt falsett i slutet

av sina insjungningar, och för första gången sjöng jag nu en söt kär-

Ieksvisa med denna ljusa kvinnliga kastratstämma rätt igenom, och de

församlade lyssnade hänryckt med öppna läppar och simmande ögon

till den från en man ovanliga sången, Det var både rörande och komiskt.

Därefter kom aftonens stola nummer: dörrarna till matsalen slogos

upp, och i särskild belysning i den nu undanröjda matsalen dansade de

förut serverande gossarna en stor "Dans erotik".

Så var då tiden inne för, att eftcr sedvanligt program för middagarna i
detta hus, man shulle "para ihop sig två och två och kuttra".

Jag hänvisades att "kuttra" med kamraten från avklädningen, men

när denne började bli väl närgången, så satte jug .tPp ett genomledset

ansikte.

- Tycker Du inte om mig, lilla vän, frågade den uppvaktande,

- Jog skall säga dej en sak, svarade jag, Du får inte bli lessen, men

clu är inte min typ!

- O, så solgligt, vet Dn, men jag får väl sitta bredvid och se på dej?

- Gärna, kära Du, svarade jag.

- Du måste berätta vad som är Din tYP,

Jag tog en snabb blick övcr rummet, så att "rni¡r typ" inte skulle

finnas där och så tänkte jag ut vad jag skulle säga.

- Min typ är små, gråsprängda, brunbrända, helst så där i femtioårs-

åldern, dom är mer rutinerade då, ser Du.
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- O, så raffinerat ! Min typ är stora poliser eller gardister. Fast
helst förstås kavallerister. Dom sitter på hästen och skumpar hela dagen
och dom bli så möra och goda som biff i stjärten.

Jag kom ifrån middagen utan närmare uppvaktning, men dct var ju
mycket jag fick se. Och sedan dess har jag mött många - likadana
män i alla samhällsklasser i alla delar av världen jag besökt. Och jag
anser för min del att, så länge de inte ger sig på minderåriga, så låt
dem hållas. Varken fängelse eller sjukhus kan förändra dem. Instinkten
kan inte ändras. Och de gör faktiskt ingen skada. En del äro ouanligt
intelligenta! En del äro mycket snälla!

t6

JOHNNY BODtrS OSLOREVY: ,,TA DET SOM DÐT ÄR,,

Regi: Terboven,

Uppsättning : Quisling'
Kassör : Finansdepartementet (Det Quislingska obs!)

Som jag skrev så fick jag meddelande från propagandaminister

Lunde att inställa mig. Men först så shulle jag träffa "stor-oslos" pro-

pagandaledare Mandt-Blickom . . . det fick jag veta när jag kom till

Oslo.
Han tillhörde de "Lundetrogna" och dom hoppades, som man kan-

ske erinrar sig, att man kunde gå så långt att de moderna atlantångarna

ersattes av vikingaskepP' . .

Jag klädde mig, åkte ner på Grand Hotel och fick lite frukost samt

reda pä vad som sades i staden för dagen. Det var rätt intressant, för

här fick man riktiga kommentarer till allt'

Det underligavaÍ, attjag måste smickra mig med att jag var välsedcl

gäst på Grand. När jag stocl som värst illa till senare på hösten, så

frågade clirektör Per sandberg i Härolden i ett stort nazistsällskaps

närvaro vad de tyckte om på Grand att ha "den där svensken springande

där dag ut och dag in", och såväl han som sällskapet blev högeligen

förvånade när svaret avgavs av hovmästaren, att "herr Bode är cn av

våra populäraste gäster", och clet måste jag säga, att jag många gånger

hade känning av. Jag omtalar detta för att belysa en del jössingars in-

ställning till mig'
Efter frukosten så gick jag över till "Højres hus" snett emot National-

Theatern. Detta hus var "Beslagtaget" och utgjorde Nasjonal Sam-

Iings högkvarter för oslo. Jag anmäldes omedelbart för herr Blickom

och fick genast företräde,

Jag såg för första gången en 35 års man i meddellängd, blont hår
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och talande utpräglad provìnsdialekt. Jag skulle vilja karaktärisera den
som lik det språk skådespelaren Thor Modéen använde i de revyer, där
han hade slagord som "visst ä dä dä visst ä dä dä" och "strålande tider,
Hääärliga tider".

- Heil og Sel. Dä ska liksom bli revy nu, sa Blickom.

- Revy. . . av mej, sa jag.

- Av däj... stämmer... och mä däj... stämmer,.. jug gararrtetar
för stor-oslos del femton utsålda hus, som propagandaavdelningen
stor-oslo garanterar för. . . bara dä ä cirka tretti tusen. . . mycket pen-
gar dä... men dä ska va mycket propaganda... Iur propaganda...
rolig propaganda. . . stor propaganda... och så något inslag av Norges
nationella egenart. . . dä sista sa ministern . . . och så ska du ha en
norsk direktör. . . en medlem av Nasjonal samling . . . annars får cru
ingen teaterbeviljning. . . Per Sandberg, direktören för Härolden, som
Du föreslog i våras, är bra . . . ä du me?

- Jo, jag är helt med, sa jag.

- Dä ä fint. Gå och tala med Sandberg och så ha vi uppspelning
av revyn om tre dar. Är du me?

- Ju, jag tu med, svarade jag fast jag onekligen kände mig lite
orolig för att kunna spela upp en revy om tre dagar med ',stor, mycket
rolig och lur propagand¿" i - även om en del låg färdigt, som melo-
dier exempelvis.

Flela bakgrunden och upprinnelsen till detta samtal låg frera måna-
der tillbaka, efter första chismen med tyskarna och N. S. - beroende
pâ", att jag inte ville tala om Sverige mer i radio av hänsyn till den
våldsamma storm jag väckt upp hemma i tidningarna. Då hacle jag
på Germanerens förlag, Kamban, sammanträffat med Hird-riks-propa-
gandaledaren Holst-Torkildsen. Efter en micldag förlagets direktör Knut
Benrburg Andersen anordnat, hade jag sjungit några visor och vi
hade l<ommit in på idén om inte en liten enkel cabaret eiler miniatyr-
revy kunde anordnas av mig för Hirden och ev. även för övriga parti-
medlemmar med exempelvis fem föreställningar i Oslo och så en
föreställning i var stad, där partiet var sä pass representerat, så man
kunde räkna med att en liten lokal skulle kunna fyllas. Hidren var
för den saken, då propaganda, som roade medlemmarna, saknades. Den

som fanns bestod bara i bombastiska tal och nyskrivna drapor och annat
i den stilen samt folkvisor. Men det fattades pengar, för Hirden hade det
faktiskt dåligt ekonomiskt av någon outgrundlig anledning. Holst-Tor-
kildsen försökte flera gånger komma àt att ftamlägga saken för Riks-
ekonomichefen Trondsen, men det blev aldrig genomfört och jag fick
ej besked. Då övergav jag den tanken, men förde fram en ny plan,
på våren alltså. Vid en stor Jössingmiddag sjöng jag hela det långa
Rolf-poutpourriet över alla Rolfs jätteschlager och detta "slog", det
förstår ju var och en, i all synnerhet om man vill komma ihåg att
visserligen var Rolf jättepopulär i Sverige, men i Norge var han abso-
lut den största idol man haft där.

NåväI, vid denna jössingmiddag, vid vilken för övrigt kända män ur
olika partier voro med, såväl ur högern som arbetarpartiet, så var
mycket pengar representerade. En växel underskriven av samtliga vid
bordet hade säkert kunnat ha ett belopp av ett par millioner och ändå
blivit inlöst på timmen i en Oslobank. Pengar är det enda vi har nog
av, var den stående lustigheten i dessa kretsar. Det skisserades på kväl-
len upp ett teaterbolag och hundratusen kronor skulle satsas mot att
jag gjorde en revy över Ernst Rolfs gamla melodier och texterna om-
skrivna i de avsnitt de hade varit aktuella en gång.

Jag hade nämligen det viktigaste på hand, nämligen lokal. Teater-
lokalen i Böndernas hus stod tom, trots att tyskarna i övrigt rekvirerat
hela huset som officershem.

Det hela med lokalen såg för övrigt ut att gå i stöpet, för tyskarna
fick för sig att teaterlokalen skulle bli förråd och förberedde sig på
att såga ner scen och balkong och det hela, men genom att snabbt
ingripa i Rikskommissariatet och få även norska nazistkrafter i gång så

lyckades jag få detta - av Oslos tyske kommendant redan underteck-
nade beslut - upphävt med den förklaringen, att tyskarna hade tagit
så många lokaler, så norrmännen måste absolut ha någon samlingslokal,
och långt efter det jag lämnat Norge såg jag, att man hade glädje
av lokalen. Exempelvis den kända Bjørnsonska barnteatern, som drog
enastående mycket folk, spelade sina program där, och även andra
icke-nazist-tillställningar höllos där, såg jag i tidningarna. Dessa hade
utan mitt ingripande varit utan lokal då, det kan jag lugnt skryta med,
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och dessutom har lokalen på mitt initiativ blivit ställd i ett helt annat

skick än den var när jag fick hand om den.

Min idé om Rolf-minnes-revy gick emellertid i stöpet genom att mina

finansierer icke gick med när det från teaterdirektoratet förklarades, att
jag som utlänning icke kunde få speltillstånd utan endast med en norrman

som direktör, och denne norrrnan måste vara partiman - naturligtvis'

Det var synd, för det hade blivit en bra revy om jag hade sluppit

blanda in något politiskt i den, för då hade jag f.ätt något som jag icke

fick senare, nämligen chansen att kunna skriva kontrakt med bra revy-

artister. När propagandarevyn lades upp, nekade blankt alla som till-
frågades - uitket gage jag än erb jöd dem. Och bära upp en revy all-
deles ensam, med nollor omkring mig, det var ju inte att begära av mig,

även om jag slog i mina visor. Genom aTT jag inte hade någon riktig
norsk revyartist bredvid mig, så blev jag också tvungen att lassa på

mig själv alldeles för mycket att göra i revyn, vilket ju aldrig är bra.
'Jag gick allså på propagandaledare Blickoms order upp till direktör

Per Sandberg, som jag kände förut. Han var före kriget i Norge känd

som arrangör av stora konserter etc. och innehade "Konsertbyrån", en

man med god smak och publikkännedom.
Vi kände varandra förut. Han var nämligen en av de första jag

mötte i Oslo, men vårt samarbete inleddes ej förrän på försommaren'

Jag hade nämligen utarbetat en större promemoria till Quisling angå-

ende de svenska folkparkerna, deras uppbyggnad, deras ledning, deras

teaterverksamhet, deras ekonomi och deras psykologi.* Allt detta var
j"g j" väl inne i, då jag ju varje sommar rest Sverige runt och sjungit

överallt. Kanske inte i alla folkparker, utan hos deras konkurrenter i
form av stora tivolin, basarer, idrottsfester, detta på grund av alt iag
då. aldrig lyckades uppnå någon ordentlig kontakt med Folkets Parks

Centralstyrelse med undantag för en sommar i Sveriges södra parker,

men jag gjorde mig på varje ställe dock noggrant underrättad om allt,

enär jag lade upp en katalog pã alla ställen i Sverige, som man kunde

sjunga på, enär jag alltid helst velat och vill sjunga på procent i stället

för fast gage, och då måste man ju veta traktens förutsättningar.

*) Detta gjorde jag för att kunna visa att jag arbetade på något sätt, och
hade dessa pãrker byggts, så hade ju de varit bra efter kriget,

Quisling blev högeligen entusiasmerad av mitt parkförslag - trots
att jag ej stack under stol med att det var efter svenskt mönster - och
Aktieselskapet Norske Folkparker påbörjades genast med Per Sandberg
som direktör och med mig som "rådgivare utan officiell ställning", men
i stället för den senare fick jag ett kontrakt som tillförsäkrade mig, att
den mesta musiken såväl å dans som cabaret och revy de första fem
åren i norska folkparker, den skulle vara min. Kunde jag få det kontrak-
tet med de svenska parkerna, så behövde jag efter de åren aldrig göra nå-
got mera, skulle jag tro) utan skulle väl då kunna dra mig tillbaka och
njuta mitt oförtjänta otium cum digninate. Men det vore kanske synd
om parkpubliken, varför jag härmed ber att få överlåta mitt norska
parkkontrakt till Norges Stim. Per Sandberg företog även sommaren
1942 en resa i Sverige och togs emot på det hjärtligaste av sina svenska
"kollegor" överallt. Och överallt pratades det skräp om en viss herr
.|ohnny Bode, vilken herr Sandberg under sin svenska resa uppgav sig

"naturligtvis känna till, men givet ej ha något att göra med." Det var
rätt konstigt, att när vi senare träffades få höra vad Gottfrid Palm i
Centralstyrelsen, Inga-Lill Söderman, Hasse Ekman och andra hade
uttalat om mig. Det näst skojigaste jag fick höra var, att en hovmästare
i Stockholm förklarat, att "Bode var en homosexuell herre, som alltid
lät andra betala för sig på restauranterna". Beträffande det första så tar

jag det väldigt lugnt, i min bransch blir man periodiskt återkommande
beskylld för detta, och jag lugnar mig med att åtskilliga jäntor i Euro-
pas huvudstäder och en hel del hemma i Sverige VET motsatsen liksom
mina vänner även vet det. Beträffande det andra så undrar jag om
någon vill stå upp och vittna att han betalt för mig ute, såvida det inte
rört sig om sedvanliga representations- eller högtidsinvitationer, Man får
hoppas att hovmästaren, som var pä Grand, om han är kvar numera,
under min gamle Fenix-vän Paul Meyers ledning uppträder lite mera
hyfsat i sina uttalanden om det han inte vet.

Det skojigaste var när Per Sandberg omtalade att signaturen Karde-
rnumma uttalat att "om Bode kommer hem skall jag personligen klå
upp honom". Jag intresserar mig fortfarande i dag för vem som skall
hjälpa honom. Att det är massor av folk som kan klå upp mig, det är
jag fullständigt övertygad om, lika övertygad som jag är om att Karde-
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mumma inte kan det. Jag utfäster mig att när som helst till förmån
för vad som helst ställa upp i ringen mot herr Kardemumma-Zettet
ström mot att jag får Martinson sotn sekond och Massa som ring-
domare och Torsten Tegnér, Glokar och Tandberg som poängdomare.
Om Per Sandberg återgivit samtalena riktigt är hans sak.

Som sagt så gick jug ,rpp till Sandberg, vilken var för'underrättad.
Därefter gjorde jug ,tpp om matskickning för tre dagar från en av de

tyska restauranterna varvid orsaken omtalades: författandet av den
första nordiska, germanska revyn, varför jag utlovades det bästa man
kunde tänka sig och det höll man också. Så anskaffades ett par flaskor
whisky och ett par flaskor punsch och så stängde jag in mig i tre dagar
på min dublett. För säkerhets skull, för att ingenting skulle kunna locka
ut mig, sände jag allt jag hade i klädväg till pressning med order om att
det skulle levereras på fjärdedagens morgon och så satte jag i gång.

På kvällen fyra dagar därefter inträdde jag hos Sandberg där pro-
pagandaministern, rikspropagandachefen och Stor-Oslo-propagandale-
daren väntade plus Riksmusikchefen Willy Johansen.

Allt efter som uppspelningen gick vidare steg stämningen och när
jag gick ut i tamburen och iförde mig Churchillrock och dito hatt plus
den oundvikliga cigarren och så gick in och improviserade mitt Chur-
chillnummer då blev det jubel. Winston fâr förlâta, kriget ändrades

säkert ej av det.

Ministern höjde sitt glas och talade. Han var en god talare, men
hade det lilla felet att han ofta oförmodat gick i nästan falsett med
rösten, varvid den lät som en ilsken l<ornknarr.

- Herr Bode. Jag är angenämt förvånad och överrasJ<ad. Det är
en strålande propaganda, Det måste jag erkänna trots att den serveras

på svenska, ju, jug säger trots, för Sverige är ju inte vidare gott inställt
mot vår nyordning. Kultur och Folkupplysningsdepartementet ikläder
sig naturligtvis ekonomiskt ansvar för revyn, som inte skall vara någon
liten cabaret utan läggas upp i stor revyform. Vi skall visa jössingher-

rarna pä Chat Noir och Edderkoppen och allt vad töjs de har, attt vi
också kan göra revy och populära saker när vi vill. Skål herr Bode. Heil
och Sel.

Det skålades. Revyn var lyckad, musikaliskt och betr. kupletterna.
Det erkände även jössingar.

Men på förhand hade jag sagt att jag inte kunde skriva sketscher,

men detta förklarade man sig kunna ordna, men det kom bara en,

skriven av en herr Mjøen. Den var bra, men de andra sketcherna
fick rafsas ihop.

- Nu gäller det, direktör Sandberg, fortsatte ministern, att engagcra
riktiga bra skådespelare. Herr Bode sjunger naturligtvis de vihtigaste
sakerna själv, men det måste ju vara damer och komiker med. Bara

engagera, Sandberg.

- Men kostnaderna, herr minister, frågade Sandberg.

- Spelar ingen roll, sade fru minister Lunde. Alla min mans ut-
ställningar och propaganda går till så mycket pengar och tjänar ett gott
ändamåI, folkets upplysnir-rg, så när vi nu också kan få det serverat i
läti form, så kan det kosta vad det vill.

- Alldeles riktigt, sa ministern, spara inte, Sandberg, bara kosta på.

Nu tyckte Stor-Oslos propagandaledare att han borde ingripa.

- Jug ber att få göra herr ministern uppmärksam på, alt jag
redan på mycket tidigt stadium utlovat att garantera femton utsålda
hus för Stor-Oslos räkning.

- Utmärkt Blickom, han är vidsynt, jag skall komma ihåg honom.
Nu var det rikspropagandaledarens tur.

- Det var ju roligt att herr ministern var nöjd. Då känner jag mig
lugn för jag vågade ta herr ministerns tid i anspråk en hel kväll. Jag
var själv övertygad om att Bode var inne på riktig väg ihop med
Sandberg.

Ministern vickade på huvudet som han brukade när han var nöjd.

- Storartat. Klewenberg) storartat. D'et är inte bara i kväll jag skall
följa revyn. Jag hommer på repetitioner ofta, så fort jag får tid.

- lir det någon särskild önskan herr ministern har beträffande nå-
gonting som jag inte ännu berört i visorna, frågade jag.

- Ju, herr Bode, det är det, sa ministern. Ni vet Kungen och hans

följe i London, de är ju bedragare, en samling gangsters, riktiga Al
Caponer. Vi måste ha något riktigt dräpande om kungen. Men det
måste vara kvickt, glöm inte det, Det måste vi ha med. Lägg in en
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vers om kungen i den där utomordentliga visan "Jag àr en jössing med
nisseluva och med hönsering". Där skall han vara med. Annars är det

storartat. I dansen måste vi ha en riktig norsk med förstås. Glöm aldrig
vår nationella egenart.

Ett bättre mottagande "från högre ort" kunde jag ju inte vänta mig.

Det var bara det att jag glömde att detta inte var "högsta ort", vilket
var tyskarna. Hade jag vetat allt som skulle hända innan premiärridån
gick i höjden för min revy, så hade jag nog inhiberat det hela och bett
att få göra några visaftnar i stället.

Mötet hemma hos Sandberg hade varit 3 september. Den fjärde
september mottog Sandberg och jag order från ministern : "Revyn skall
ha premiär på Nasjonal Samlings dag den 25 september. Ledande rep-
resentanter för stat och parti plus högre tyska myndigheter skola över-

vara premiären. Särskilda bjudningskort skola utställas och de inbjudna
placeras i samråd med Rikspropagandaledningen. Kronor trettiotusen
för "förarbeten tills vidare" kan omedelbart kvitteras i finansdepar-

tementett',
Ì-rån Stor-Oslo propagandaavdelning anlände meddelande om att

jag kunde lyfta pengar personligen omedelbart som "erkänsla för uppträ-
dande vid kamratkvällar".

Från Rikshirdstaben anlände meddelande om att Riks-hird-musik-
ledaren (alla titlar var väldigt noga med) beslutat inköpa fem marscher.
Pengarna kunde genast kvitteras av mig i Hirden. Från norska radion
meddelades att man köpt ett förslag jag hade gjort beträffande en om-

läggning. Herr Riksradioprogramchefen dr. Mehle bad om sin hälsning
och sade, att mitt framträdande i norsk radio hade varit det bästa i sin

genre. (Ingen konkurrent fanns ju !)
Kamban-Förlaget köpte omedelbart fem artiklar.
Nu var det hausse i Johnny-Bode-aktierna i Quisling Norge, skall jag

säga.

Men, men, men och åter men. Den fjärde September kom premiär-
ordern och den tjugofemte skulle premiären vara.

Gud vad vi slet, Sandberg och jag. Det var ett arbete utan like. Jag
kan gott säga, att vi inte voro ur kläderna på hela den tiden. Det enda

vi unnade oss, så var det att göra paus två timmar för ordentlig lunch
och avkoppling, mestadels på Bristol och på kvällarna ett par timmar
på Grand eller Regnbuen, Kanske också en kvart på Palmens bar vicl

drinkdags, men sedan arbetade vi i ett sträck dag och natt.
Det visade sig strax att norska skådespelare eller skådespelerskor voro

inte att tänka på att kunna få engagera.

Jag hade i det längsta hoppats kunna få Astrid Herseth, i sin reklam
kallad "Norges Deanna Durbin" som ung och söt primadortna. Och
faktiskt hade jag genom fröken Jensen i Konsertbyrån lyckats få i gång

underhandlingar. Som sågo ut att lyckas. Hon skulle garanteras icke
aktuella texter var villkoret och så ett mycket bra gage. Men så kom den
första notisen i tidningarna med intervju med direktör Sandberg som

teaterns chef. Samma morgon en minut över nio - Konsertbyrån öpp-
nade nio - ingick besked att hon "tyvärr inte reflekterade på grund
av andra förbindelser". Likaså ringde fyra musiker och en balett-
instruktris återbud.

Jag hade även i min barnslighet gått och trott på ryktet att Norges
populäraste man, Ejnar Rose, var nazist och skulle samtycka till att
medverka. Återbud. Rose hade inte en tanke på medverkan. Jag mötte
honom tillfälligtvis på gatan. "Klarar Du en revy under rådande för-
hållanden till 25 september, som det står i tidningarna, så har Du utfört
norsk revyhistorias största teaterbragd, gutten min", sade han och fort-
satte "jag vet att Du har rasande bra melodier och att du sjunger och
spelar bra själv, men det räcker inte till en revy".

Det blev stor uppståndelse och möte på ministerns mottagningsrum.
Ministern var rosenrasande.

- Det går inte att stoppa premiären och ta den senare, skiek han,
hela vår prestige mot teaterfolket står på spel. I Nasjonal Samlings stora
tryckta program för mötet står premiären införd. Ticlningarna har
skrivit om den. Vi kan inte backa nu. Det går inte. Det måste, hör Ni
det, måste gå av stapeln ! Ni herr Bode, skaffa hit folk från Sverige. Vi
betalar vad som helst för en sångerska och en komiker från Sverige. Jag
garanterar dem fritt uppehåll var de vill på departementets bekostnad,
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och att hela deras gage skall utbatalas i Sverige. Bode, skaffa hit ett par
svenskar och rädda situationen.

Jag tror sällan jag har varit så allvarlig som när jag svarade ministern.

- Herr minister! Bfter min raclioutsändning i våras med "Har dr.r

hört vad svensken säger", så finns det ingen svensk eller svenska i min
bransch som just nu efter alla skriverier med missförstånd hälsar på

mig - troligen. Då förstår herr ministern, att det förslaget är inte att
tänka på. Men om jag får en dag på mig och fria häirder så kanske det

går att ordna. Får vi ha ett möte här i morgon eftermiddag eller hemma
hos Sandberg i morgon kväll, och får jag i anbud hänvisa till departe-

mentet, så tror jag att jag har räddningen.

- Ni får hänvisa hit i vad Ni vill, bara det klarar sig.

Jag tog Sandberg med mig och vi körde till Rikskommissariatet. Där
på pressavdelningen tronade herr Rumpf (vilket namn va?). Han hade

en väninna som uppträtt på National-Teatern i ökensången som halv-
blodei. Hon kunde vara en attraktiv dominerande typ och kunde både

dansa och sjunga något.

Rerr Rumpf hade länge utan framgång försökt placera henne på

någon teater. Men herr Rumpf var också på pricken underrättad om

vår prekära ställning. Vi gingo ner i Palmen på Grand med herr Rumpf,
för att fà tala lite lättare än när han satt i tjänsteställning på Riks-

kommisariatet. Inne på Palmen tog herr Rumpf upp en av de illegala

små tidningarna för dagen och visade oss. Där stod:

NAZISTERNA FöRBERBDA EGEN TEATER!

SVENSK LEDER DEN!

BLODS-NAZISTERNA SVEN-ERIK ROLF

OCH PER SANDBERG MED !

I artikeln uppmanades varje norrman att avhålla sig från besök och

man fastslog att alla underhandlingar med norska aktörer och musiker

misslyckats. Mina uänner barmijstare Moggi med assistent och jag har þå. Nøtional-Scalas
bar i Köpenhamn just "skapã" "Badkars-frieri-dri'nken" i ønsluthiitg till min- 

utskäIlda men sålda debutbok "Han friade i badkaret",

Per Meurling hör mig sþela uþþ
för första gången min musik till
Erik Lindgrens utsökta dikt

"Ariosa".
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Herr Rumpf log. Han visste att vi voro tvungna att få Ingeborg
Aberg och att vi voro tvungna ge ett primadonnagage till henne, trots
att hon icke var känd.

Vi fick henne dock mot sjuttiofem kronor om dagen, fria toiletter
eller ersättning för kläder. Det sista blev det dyraste. Ja, nu hade vi en
dansös som kunde sjunga ett par schlager i varje fall. Sâ fick vi fatt på
en Iiten flicka från National-Teaterns elevkår, som skulle dansa en
norsk dans och ett par danser ihop med en kamrat. Ett näpet och sött
par. Men, men, men femtio kronor om dagen även för dessa. Hela stan
visste vår dilemma.

Nästa besök gällde tyska radions avdelning, närmare bestämt herr
Fritz Wallenborn. En dirigent som på sin tid på Stockholms Cirkus
dirigerade en operett med Joseph Hislop i huvudrollen. (och häktades
i mellanakten på premiären.)

Herr Wallenborn hade en "bekant" fru Grüner-Hägge, maka till den
kände norske dirigenten. Hon hade en god stämma.

Före ockupationen hade hon debuterat men inte slagit an något sär-
skilt, men efter herr Wallenborn börjat umgås med henne sedan
tyskarna tagit Norge, så sjöng hon varje vecka minst ett par gångcr i
radion och på konserterna för krigsmakten.

vi fick henne också mot hundra kronor kvällen och fria toiletter.
Gagerna i och för sig hade inte varit något alls att säga om, ifall det

varit artister med någorlunda nanÌn, men i stället så visste ju både
sandberg och jag att både fröken Åberg och fru Grüner-Hägge i stä[et
för att dra folk, skulle göra motsatsen, enär de offentligen uppträtt på
nazistkonserterna, vilket jag ej hade. Vi trodde att en svensk grammo-
fonsångare skulle dra i Norge. Och det hade givetvis dragit också,
försäkrade mig mina jössingvänner, om jag bara inte haft propaganda
med. Men utan propaganda inga pengar, inget stöd, och utan pengar
ingen revy och utan revy skulle jag inte kunna stanna så länge och jag
hade beräknat min "nazistiska" odyssé till cirka 18 månader à två år
för att kunna få ihop en bok. Och nu gällde det alltså att komma
de ledande kretsarna så nära som möjligt föt att få ihop ett reportage
pâ nära håll, Och blev revyn en propagandafullträff så satt jug ju
absolut säkert i sadeln, ansåg jag. Det enda beklagliga var att jag inte
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vid denna tidpunkt kunde underrätta vissa människor om detta i Sverige,

men jag vågade inte trots att jag hade "ocensurerad postgång", för
man visste vid det laget inte vem som kunde vara tyskvänlig hemma.

Det var ju under de tyska skensegrarna, då somliga började anPassa

sig. Men mina kurirer hade viktigare saker med sig.

Så började då repetionerna. Ensemblen bestod av de ovannämnda

damerna, samt Sven-Erik Rolf, Ernst Rolfs son, ett par amatörer och jag.

Det var magert, tyckte jag, så att Sandberg och jag engagerade ett verk-

ligt prima varieténummer, som hade gjort succé överallt ute i Europa, i
Berlin likaväl som i London.

Och orkestern den blev bra. Jag fick en av Norges mest kända dans-

kapellmästare Willy Wieth att bilda den och dirigera den. Det var ett

kolossalt plus, för en bra orkester gör kolassalt, i all synnerhet som Wieth
själv var virtuos på trumpet. Att han skrev kontrakt berodde helt en-

kelt på att han var utan jobb genom att dansen varit förbjuden' Han

hade varit borta från Oslo sedan ockupationen började och iegat på

landet, men pengarna räckte väl inte och så kom han in och tog mitt
erbjudande, som var gott även för en känd dirigent. Förresten räkna-

des inte det så särskilt i jössingkretsar, att musikerna spelade för

nazisterna. Exempelvis Filharmoniska var ju tvungen att medverka i
radion. Och musik är ju strängt taget inte politiskt, ehuru det är klart
att man kan göra den till det om man vill.

Ett stort avbräck för oss var att Sandbergs bolag Härolden, som bar

titeln "statligt propagandaföretag" just då höll på med att bygga upp

den stora utställningen "Norgen Nyresning", där också Häroldens bästa

fackmän i reklam, Harald Damsleth och National-Theaterns dekora-

tionsexpert Alexander Zeidzolf , voro upptagna, så dessa två som skulle

stå för dekorationerna hunno bara över till oss på nätterna, och ut-
ställningsarbetet medförde också, att det var oerhört svårt för mig att

fä tag i arbetare.'Detta måste jug j" ha dels för att bygga om scen-

öppningen, få ett'ordentligt orkesterdike, vilket förut saknades, samt

en dekorativ trappa, som sammanband scen och salong. Det blev att be-

tala övertid och övertid och övertid. Du milde vilka räkningar det blev

när man slog ihop det. Men inte nog med det. Jag var också tvungen att
se till att mina arbetare fingo mat, för ingen kunde ju begära att de



skulle arbeta utan mat nätterna igenom. Och jag tror mig kunna
smickra mig med att jag var en god chef. Trots att hela författarskapet

och det musikaliska ansvaret låg på mig, samt mycket av organisations-

arbetet och jag dessutom hade mina egna roller att tänka på, så sprang
jag själv och ordnade med mat åt arbetarna sent på kvällarna på en

mindre restaurant i samma länga som Bristol, och inte nog med det,
jag lyckades också utverka extra livsmedelskort åt dem Iör natt-
arbetets skull, och då och då när arbetet hade gått bra, så ordnade jag

med ett glas vin också åt dem. Det gladde mig in i själen när en arbe-

tare natten före premiären'kom in i min loge och sa: "jag skall bara

hälsa ifrån arbetarna och framföra vårt tack för den här tiden. Om
nazisterna voro som ni, ja då vore de.t ingen fara på taket" !

Vi fick en kamrer till teatern, Skar Johansen, som icke var med i
partiet, men som varit anställd hos Martirt TranmäI. När min reser-

voirpenna gick sönder och en sådan visade sig omöjlig att uppdriva i
Norge fick jag låna en av Skar, att skriva de sista verserna med.

Jag blev mycket förvånad när jag fann att det stod Martin Tranmäl
på den. Han får väl försöka ursäkta det!

Då sketcherna som utlovats inte kom, så fick jag räddning från ctt
högst oväntat håll, nämligen direktör Bernburg-Andersen, utgivaren av

Ragnarök, Germaneren, chefen för det högnazistiska Kamban-Förlaget,
övewärvningschefen för Waffen S. S. i Norden, S. S. Sturmbahnführer
Leibs handgångne man. Bernburg-Andersen hade i studentåren

skrivit och spelat mycket spex och detta talade han ofta om med stort

nöje. När han fick höra talas om mina sketchsvårigheter, så erbjöd

han sig inte bara att skriva ett par åt mig, utan även att spela huvud-
rollen i dem själv, vilket jag i brist på skådespelare naturligtvis tacksamt

tog emot.

Just i den tiden pågick i N. S.-kretsarna en våldsam propaganda för
att medlemmarna icke finge visa sig berusade offentligt iklädda uniform
eller märke (annars gjorde det tydligen ingenting!) och man fördömde

på det kraftigaste att fyllescener förekom på scen och i film. Man kan
ju tänka sig partipublikens förvåning, när cn av partiets kända yngre

herrar uppträdde i egenhändigt skriven fyllesketch. Jag erkänner villigt
att den var rolig. Den går gott att spela var som helst. Men jag tyckte

clet var rasande lyckat att få just Bernburg-Andersen att göra det'

Särskilt en dag när revyn hade gått någia gånger, och det hade varit
tillställning för norska frontkämpar i Oslo, varvid just Benrburg-Ander-

sen hållit tal till dem och bland annat sagt, att man väntade sig

att de skulle uppträda nyktert offentligt' Talet avslutades med att han

inbjöd samtliga till revyn. Mitt under fyllesketchen hördes från sa-

longen "Det är ju fyllon, som bad oss vara nyktra, Heil og Sel of fiske'

pölse (fiskkorv) Bernburg-Andersen"'
När revyn gått en vecka tyckte partiets ledande visst, eller om det vâr

Waffen S. S. i Oslo, att det gått lite väl långt, varför Benrburg-Andersen

en kväll fick "ryslig förkylning" enligt läkarintyget och en annan fick

hoppa in i hans ställe i sketcherna.

Minister Lunde var ofta gäst på repetitionerna och en dag kom han

ner utan föranmälning. Det vill säga att vi inte stod beredda vid entrén

art taga emot besöket, utan plötsligt som vi höll på så stod ministern

mitt ibland oss.

- Jug har fått en idé, sa ministern. Ni vet herr Bode alla dessa

fruktansvärda engelska sångerna med dessa vidriga texter, som förfärliga

sångare står och jolmar ur sig i radio och på skivor och som är så popu-

làrt, att ta efter bland, vår ungdom. Ni måste parodiera dem' Så här

. , .Raaaamououououna, Ramona. ' ' I lowww You evryyy Niiiiiight. ' '

Ni skulte sett orkesterns, skådespelarnas och arbetarnas miner inför den

lille ministern, som mitt ibland oss instruerade mig om engelsk parodi'

Det var för festligt. Ingen trodde sina ögon eller öron knappt, och själv

lyckades jag mecl möda behärska mig och förklara, att jag naturligtvis

skulle ordna med en parodi, vilket jag även gjorde'

Så började då revyn efter tusen bekymmer och omöjligheter, för-

senade leveranser och annat, taga form. Men vilka intriger hade man

inte genomgått under tiden!
En dag fick fru Grüner-Hägge en bra visa, och då hotade herr Runpf

i Rikskommissariatet med att klaga för censuren, för han tyckte givetvis

att hans väninna fröken ^Å,berg kunde ha fått visan, och fick hon en bra

sång, så blev fru Grüner-Hägges "vän" kapellmästare Wallenborn hyste-

risk och hotade med'att avstänga min produktion i radion, för Wallen-

born var bäste vän med tyske radiointendenten för Norge, Marek. Lika-
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dant var det med deras klänningar etc. Och var det inte liv om det, så

var det stora svartsjukedramer mellan Grüner-Hägge och herr
Wallenborn eller mellan fröken Åberg och Rumpf och naturligtvis på
scen, och alltid hotades det med Gestapo. Det var mycket uppiggande!
Och bättre blev det inte när den kvinnliga chefen för National-
Theaterns garderob trots order från sin nazichef Berg-Jäger och order
från minister Lunde, hjältemodigt förklarade, att endast över ]rennes
lik kunde min revy fâ läna teaterns kläder. Hon har min högaktning,
fast revyns uppsättningskostnader åkte upp tiotusen kronor genom det.
Modigt gjort ! Men i alla fall så knagglade det sig fram och det åter-
stod bara fyra dagar till premiären. Salongen och ombyggnaderna voro
klara, dekorationerna nästan klara och vi hade övergått till repetitioner
i kostym på scenen och allt artade sig till så hyggligt som det kunde bli.

Så plötsligt kommer direktör Sandberg och her Rumpf in. Den
förste såg ut som ett ouppklarat mord, den andre som ett frågetecken
efter en efterlysning. Sandberg signalerade åt mig att stoppa repetitio-
nerna) och så beordrade han arbetarna ut i hallen och personalen på
scen. Så vecklade han upp ett papper och blixten slog ner. Papperet
innehöll följande:

. .lohnny Bode är f örb juden au rikskommissariatet att uþpträda. Reuyn
kan. få. ha þremiär utan honom, men det får ej utsättas att hatn skriuit
den. Varje tidning i Norge har erhå.llit besked om att det är lörbjudet
att nämna tohnny Bode såuäl i text sorn annonser!

Ingen trodde sin öron. Alla pratade i mun på alla! Alla förlorade
fattningen utom Sandberg och jag.

Jag gav Sven Erik Rolf order om att genast börja stormplugga på
mina saker. Premiären fick ej svikas.

- Làt bli omläggningen ännu, sade Sandberg. Vi kör till ministern.
Kom!

Och vi susade i väg till ministern, som redan var underrättad och
ursinnig så han nästan hoppade.

- Det är oerhört, skrek han, tyskarna ingriper i en norsk departe-
mentsak, det är oerhört! De påstår att det just nu inte går att förarga

Sverige igen, för ni vet permittenttågstrafiken och allt möjligt annat

gör att tyskarna till varje pris vill undvika .varje irritationsmoment i
den svenska pressen. Och de påstår, att om Bode får uppföra sin revy

med sig själv, så blir det våldsamt tidningsrabalder igen i Sverige,

våldsammare än efter Bodes första radioutsändningar från Norge' Tys-

karna àr rädda för Sverige för en sångares skull ! Det är ynkligt! Det

är skandal! Jag skall underrätta Goebbels. Jag väntar just på telefon

från Führern !

och telefonen från Quisling kom i samma ögonblick och meddelade

att Quisling ville ha samtal med minister Lunde så fort som möjligt'

- 
Kom med både Klevenberg, Bode och Sandberg, sa ministern och

vi susade i väg till Slottet'

Där fick sandberg och jag vänta medan ministern och Klevenberg

gingo in till Quisling. Tjugo minuter senare blevo vi inkallade'

Quisling var mycket uPPbragt!

- J"g skall personligen bringa denna sak "på det rene", sade han'

Ni kan lugnt fortsätta med arbetet. Detta är en norsk, uteslutande en

norsk angelägenhet. Premiären SKALL gå av stapeln. Det är vår pro-

pagande det gäller, godkänd av min propagandaminister. Jag kan omöj-

ligt tänka mig att Terboven känner till detta. Det måste vara en

underordnad tysk instans, som har trasslat. I varje fall så som saken nu

ligger till, så har faktiskt en revypremiär av en svensk seglat upp till
prestigesak för oss. Quisling skrattade.

- 
Ni kan ju känna er smickrad kanske, herr Bode. Tyskarna kanske

tycker revyn är så bra, så det är därför som den inte borde komma upp'

Det verkar ibland som om de inte vore förtjusta när vi gör något lyckat

politiskt. Behandlas Sverige i revyn i någon form?

- N"j, herr Ministerpresident, sa Sandberg'

- N"j, sa jag.

- N"j, sa minister Lunde.

Quisling slog ut med händerna.

- Jamen då förstår jag det inte.

- Förlåt, herr Ministerpresident, sade Sandberg, men jag vågar
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påstå att herr Bode privat har skaffat sig mäktiga ovänner inom Riks-
kommissariatet.

- Jug har hört det, sade Quisling. Jag känner till ert br.ev till Mül-
lern om herr Bode. Det är doktor Finke som jagar efter herr Bodes skalp
för en flickas skull, en norsk flicka, inte sant.

Quisling såg på mig under det sista ordet.

- Jo, herr ministerpresident, sade jag, jag har hört sägas clet.

Quisling såg humoristiskt på minister Lunde. Jag har aldrig sett
honom så road som denna dag. Annars såg han lite butter ut.

- Om inte kärleken funnes i ockuperade länder, så tror jag att
många tragedier och många dumheter icke funnes tilt. Den har ställt
till med många onödiga saker mellan exempelvis mina hirdmän och
soldaterna. Direktör Sandberg och herr Bode. Ni får besked genom
ministern i morgon. Jag skall ingripa.

Vi avtågade.

Redan på kvällen förelåg en nyhet i saken. Rikspropagandaledare
Klevenberg kom ner på teatern och in i min loge och omtalade, att
Quisling haft ett direkt samtal med Terboven om mig. Terboven kände
inte till det minsta, utan skyllde ifrån sig på sin närmaste man, Minis-
terialrat Müller, och denne skyllde ifrån sig på den för teatrarna i
Norge ansvarige tysken, Müller-Scheldt, och denne skyllde i sin tur
ifrån sig på doktor Henrich Finke, och denne shl,llde i sin tur pâ. alt
han av "norska vänner" hade blivit felorienterad. Men uppgifterna
från Sverige hade inte varit bra beträffande herr Bode, och han hade
utgått från dem.

Att nyheterna ftän Sverige inte var bra, det var jag fullt på det
klara med. Men jag var förvånad över att kreditupplysningsbyråerna
i Sverige utan vidare får sända hela berättelser om personer över grän-
serna, sedan landets justititeminister lovat att clet inte skulle meddelas
någonting om straffriförklaring etc. om mig till främmande land. Mi-
nister Vestman hade nämligen en gång personligen mottagit mig, och
efter clet jag hade framställt denna begäran om sekretess för utlan-
dets skull, efter som jag inte var straffacl, så utfäste han sig till att
ordna, att sådant inte skulle meddelas, Där ser man vad ett minister-

löfte är värt. Tidningarna kunna skriva hur mycket som helst om en

persons "före detta", även när straffåtgärd icke förekommit, och kre-
ditupplysningsbyråer kunna alltså även till utlandet meddela ungefär
vad de vill. Vad tjänar det överhuvudtaget egentligen till att vända sig
till myndigheterna, när det syns att vad de lovar är rent non-
sens. Eller kanske man ej känner till de s. k. upplysningsbyråernas me-
toder? Klevenberg berättade vidare att nästa dag skulle propaganda-
minister Lunde, Ministerialrat Müllern och herr Müller-Scheldt komma
och åhöra en genomgång av revyn. Dessutom skulle från Gestapo kom-
ma deras teaterövervakningsman, herr Lutschek, och så hade man upp-
bådat den gamle impressarion Rulle Rassmussen och kritikern Finn Hal-
vorsen (Norges Peterson-Berger. på det kritiska fältet).

Nästa dag hade vi gjort i ordning en liten grupp med från Grand
Hotell lånade fåtöljer mitt på golvet, för bänkraderna voro ännu ej

utsatta.

Som vi fått vinserveringstillåtelse på teatern och en restaurantman
fått hand om detta, så hade vi även ordnat med buffé för att få "över-
heten" på bra humör.

Först kommo några av norrmännen. Ministern hade utom de ovan-
nämnda även tagit med Klevenberg och några till från sitt departe-
ment. Troligen för att vara manstarka.

Så anländer herrarna från Rikskommissariatet, vilka som släp hade
herr Rumpf. Sist kom Gestapos deputation. I den sågs till min stora
lättnad min dåvarande personlige vän S. S. Hauptsturmführer Günther
Dalk, som studerat vid våra svenska universitet, och nu satt i Gestapos

propagandaavdelning.

Minister Lunde var vid gott humör när han kom. Men han mulnade
när herr Müller-Scheldt överlämnade en av rikskommissariatet sam-

manställd skrift om mig på, säger och skriver arton fullskrivna sidor,
Vilket arbete man nerlagt på min person. Det var uppgifter och upp-
gifter och uppgifter i det oändliga. Ministern bläddrade lite i det, och
gav order om att vi kunde börja.

Direktör Sandberg höll ett litet men bra tal, och hoppades att så

god propaganda som revyn skulle bli tillåten och så vidare, och så
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överlämnade han, hör och häpna, hela revyn översatt på tyska till
samtliga. Detta hade tyskarna nämligen låtit hälsa dagen innan och vi
fick sätta fyra översättare i gång med var sin maskinskriverska för att
få det färdigt på en natt. Föreställ er att översätta en rimmad kuplett
med lustigheter på norsk-svenska i prosa på tyska.

Men herrarna från Rikskommissariatet och Gestapo såg mycket nöjda
ut över detta och allt efter som numren fortskredo så följde de med i
de översatta häftena och sågo nöjdare och nöjdare ut. "Bode var visst

ej så dum i alla fall".
Efter Churchillnumret applåderade man till och med, fast det var

ett prov. Så kom jag fram i en kuplett och lyckades göra en dunder-
fadäs, trodde vi den dagen, men senare fick jag reda på att den saken

faktiskt räddade revyn i land.
Finn Halvorsen, som ju var närvarande, var fruktad som få av

varje skådespelare och författare i Norge. Han dräpte allt på klingande
norska. Men en gång för länge sedan hade han begått en förvillelse
och skrivit en bok som hette "Mannen utan ansikte", som handlade
om en, man kan säga sinnessjuk, som sprang omkring i parkerna på

kvällarna och hade nöje av att se på andras erotiska upplevelser med
mera sådant. Boken gjorde ett våldsamt uppseende och blev ned-
klubbad efter alla konstens regler, och Finn Halvorsen ville väl helst

av allt glömma det. I en kuplett, där jag räknade upp en massa luegubra
norska nazister, hade jag emellertid tagit upp honom och gick rakt på

sak och kallade honom för "Mannen utan ansikte". Jag visste mycket
väl aIt han satt i salongen, men jag visste också atthan var en av dem,

som helst ville stoppa hela revyn, då han ansåg att partiet inte borde

syssla med sådant och framför allt inte när det hela var gjort av en

svensk.

Jag utgick ifrån att anfall är bästa försvar. Och börjadc sjunga
versen. Jag såg Sandbergs förtvivlade ögon och han gjorde något
tecken, som att jag skulle lägga om, men jag sjöng på. Halvorsen stelnade

till is, minister Lunde måste dölja sig bakom sin näsduk, rikspropagan-
daledaren gick ut och de andra norrmännen lyckades inte dölja sin
munterhet. De två norsktalande tyskarna Falk och Lutschek från Ges-

tapo påpekade småleende beredvilligt vad det var fräga om för riks-

kommissariatets herrar och se: undret inträffade och herrarna skrattade.

Finn Halvorsen såg ut som Jack the Ripper. Om blickar kunna,t döda,
hade jag ögonblickligen avgått till de sälla jaktmarkerna.

Falk i Gestapo nickade leende åt mig.
Sandberg föreslog paus, vilket accepterades och samtliga gingo ut i

foyern där sandwich, cocktails och andra förfriskningar väntade.

Jag tog med mig dirigenten, Rolf och de två s. k. primadonnorna och
gick ut i foyern.

Minister Lunde kom emot mig. Han vände om och tog två glas

från baren och räckte mig det ena.

- Man kan tala om ett sällsamt intermezzo, sade han, men jag
lutar åt den åsikten, att inom vårt parti skola vi inte vara rädda för
att man driver lite med oss. Tvärtom. Kan folk skratta åt oss, så tror
jag att halva slaget är vunnet, för då àr rr,an inte rädda för oss längre.
Humorn är ett utmärkt vapen om det brukas rätt och personligen, som
jag sagt er förut, så får ni gärna skriva om mig. SkåI, herr Bode och
lycka till. Jag tror det ordnar sig.

Men Finn Halvorsen smög omkring bland alla narvarande och viskade
"skandal, skandal". Men det hade han gjort även om jag inte hade
sjungit om honom, så det var därför jag gjorde det. Nu hade jag av-
väpnat honom, för alla trodde att han nu känt till versen i förväg och
motarbetat revyn av personlig antipati. D'etta berättade man i Gestapo
för mig senare.

Konsul Stören, den man som var självskriven som "Norges utrikes-
minister", om Norge under Quisling skulle få egen utlandsrepresenta-
tion, vilket ju som tur är inte blev fallet, konsul Stören hade också
anlänt som "Ministerpresidentens" representant, vilket jag ej visste om
förrän i pausen. Han var belåten.

- Det kan Halvorsen gärna ha, sade han. Han har skällt på så

många andra, så han fär tàla lite själv också.

Konsul Stören var en man med humor. Det var väl därför som han
en gång i livet ställt sig i spetsen för'den stora norska utvandringen till
Galapagosöarna) som blev ett fullständigt fiasko, och detta hade väl
som varande utrikes tjänst, gjort honom lämplig till utrihesministerämne
i Quislings ögon. Han hade ministeruniform och tjänsterum på slottet
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trots att han ännu ej hade titeln. Om det blivit allvar, som paltrioterna
sade, att alla Quislingar skulle föras till Björnön efter kriget, så hade

man ju en kunnig och beprövad ledare för detta i konsul Stören.

Efter förfriskningarna var humörêt bättre och andra avdelningen

gick skapligt förbi.

"Domen" skulle meddelas senare på dagen efter konferens på Riks-

kommissariatet.

Den kom - och det blev tillåtet för herr Johnny Bode att uppträda,

Jössingredaktörerna blevo väl lite häpna på,redaktionerna, när det kom

kontraorder om att mitt namn åter fick nämnas i såväl text som an-

nonser, men de hade kanske upphört att förvånas över någonting
längre, det är väl det troliga.

Så kom generalrepetitionen och allt sprack. Mitt scenfolk var för
oövat, och jag nödgades meddela att tiden varit för kort för att iag
skulle våga ta premiär, varför premiären från torsdagen den tjugofjärde
september flyttades till nästkommande tisdag. Emellertid voro fredagen,

lördagen och söndagen redan utsålda till partiet förstås och biljetter
voro delade ut till Nasjonal Samling-folket, som från provinserna in-
funnit sig till mötet. Dessa föreställningar gingo ej att inställa.

Vi fingo nu ännu ett dygn att repetera på och på fredagskvällen

gick första uppförandet av stapeln utan premiär. Det annonserades som

"Sluten föreställning".

Klockan fem på eftermiddagen precis som jag var på väg till teatern

kom bombanfallet mot Oslo. Exakt klockan fem öppnade Quisling
partiets möte och exakt klockan fem smällde bomberna ner i huset

bredvid Gestapos högkvarter och bredvid K.I.N.A.:s hus. Det var nästan

perfekt bombning. Alla rutor hos Gestapo ginqo sönder. Bomben missade

bara femton meter. Klockan åtta sjöng jag en extra vers om bomb-

ningen, som slog våldsamt, och överhuvudtaget så var dessa tre parti-
lörevisningar en kolossal succé.

Tacka för det! Det är väl ingen konst att locka fram applåder, orn

rnan i ett på pigga melodier angripel just det folk hatar och avskyr.

Det är rätt enkelt att skriva politisk revy, men svårt att skriva opoli-
tisk. Tisdagen var premiärdagen.

Klockan 7 brann det lite i min klädloge. Men annars var det lugnt

och stilla.

Partipamparna anlände. Det var genelalmönstring av höga repre-

sentanter för "stat och parti." Fem ministrar på parkett, Hirclchefen,

Riksekonomichefen, med flera.
Rikskommissariatet som ansåg det var en liten prestigeförlust att le-

vyn fick framföras - Gestapo hade tagit mitt parti - hade utfärdat
förbud för sina tjänstemän att visa sig på premiären, men de flesta

voro ändå där, och från Gestapo hade man infunnit sig mangrant.

Första akten måste jag nog själv säga var en ordentlig framgång.

Medan andra akten, i vilken jag var tvungen gå in för ofta, och som

dessutom var iite tung, inte slog så bra förrän Churchillnumret kom.

Jag hade lagt det i slutet på andra akten. Det hade varit meningen att
som sista nummer före finalen ha en visa med namn "Hallelujaluja"
med udden riktad åt biskop Belggrav i synnerhet. Men som jag gick

igenom varje politisk punkt i revyn med ett Par jössingvänner, så hade

jag blivit avrådd från det. Jag kände då ingenting till om Berggravs

heroiska uppträdande. Jag kände det endast sett i nazistisk belysning,

och när jag fick reda på hur det gått till, vägrade jag att införa kyrko-

striden i min revy. Något som man var förargade på mig för, särskilt i
Hirden och S. S., men jag är glad nu efteråt att jag var ståndaktig på

den punkten.
Propagandaledningen var mycket nöjd, och dagen därpå skrev till

och med Finn Halvorsen att jag hade "lune, charm och esprit" och det

var ju inte så illa. Recentionerna voro mycket blandade. En clel gick

nästan förbi den, av den anledningen att man så lite som möjligt ville
låtsa om revyn, men jag fick många berömmande ord också. Särskilt

från jössinghåll komplimenterades jag för melodierna, och man bekla-

gade livligt, att det inte var i exempelvis Chat Noir jag framfört dem,

då de skulle blivit jätteschlager flera av dem.

Jag får vara nöjd med resultatet. Jag hade lyckats komma i ännu

bättre kontakt med både tyska och norska nazistkretsar och fått ännu

mera absolut originalmaterial genom revyns framgångar, om bara justi-

tieminister Westman hade kunnat hålla sitt löfte och jag inte genom

annat svenskt ingripande hade begärts utlämnad senare. Det är synd,

t2+ 125



för det hade varit mycket intressant att få följa upplösningstenden-
serna, när de började i samma stund som nederlagen på slagfälten.

Jag glömmer att tala om, att jag i sista stund lyckades få en komiker.
En av Norges mest kända, Jens Hetland, som genom en olyckshändelse
varit borta från scenen rätt länge, men som lät engagera sig till ett enda
framträdande, en modernisering av hans gamla paradmonolog som
"Arbeiderleder Kristoffersen" och han gjorde naturligtvis lycka. Och vad
portvin han drack! Och jag också. Och onkel Hetland var jössing i
själen, men var gammal och behövde varje öre.

Portvin, ja! Det var det ingen brist på!
Medan de stora hotellen på sin höjd kunde få tio flaskor om dagen

av starktvin, så fick jag tjugoåtta om dagen till teatern, och som den
samt och synnerligen bojkottades, så kom det kvällar när jag spelade
lör bara tjugofem människor i salongen. Och man kunde ju omöjligt
låta publiken hälla i sig en flaska var,

I brist på publik så höll vi uppe spelhumöret, onkel Jens och jug, på
konstlad väg - genorn portvin.

Efter varje föreställning gick det minst tre, fyra flaskor i "stjärnlogen",
Hetlands och min. Och varje kväll tog jag med mig flaskor därifrån. Det
hade jag råd med. Jag var tillförsäkrad minimum trehundra om dagen
som författare, komponist och sångare plus andra inkomster, så pengar
hade jag nog av.

Publiken svek, skrev jag. Det förvånar väl mången, som minns, att
bara Stor-Oslos propagandaavdelning lovat köpa 15 utsålda hus. De
köpte ett och ett halvt. Och att det inte blev bättre berodde helt enkelt
pä, att det fanns så få Nasjonal-Samlings-folk i Oslo, och att det ideli-
gen var så mycket möten som man rnåste spñnga på, för att det inte
skulle se för futtigt ut, så att man liunde faktiskt inte komma. Det var
på lördagar och söndagar det var folk. Då kunde vi spela in tre, fyra
tusen) men annars var kassorna miserabla.

För att återkomma till recensionerna, så ville från början rikspropa-
gandaledaren att ingenting finge skrivas i tidningarna om revyn, som
inte han godkänt. Med andra ord att anmälningarna skulle "friseras",
men det lyckades jag stoppa med den motivêringen att binder man
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censuren så blir det etter värre i den hemliga pressen, så jag lyckades
genomtrumfa att pressen skulle få skriva vad den ville. Det är jag också
tacksam för.

Och man var nog förvånad också på en del håll över min frispråkighet
från scen. Jag fick ju sjunga om allt som var strängeligen förbjudet
atl bara antyda på de andra scenerna. Jag fick angripa kända nazister
med namnen tydligt utsjungna. Och Deutsche Zeillng berömde mig!

Det var härligt att på premiären lä stå och skälla ut dem faktiskt i
kuplett efter kuplett. Speciellt gick jag illa åt Riksekonomichef Trohn-
sen. Och jag talade om hans fester och sådant, Det slog ju kolossalt,

men dagen därpå fick jag telefon från honom och fick en liten "upp-
muntran" från honom på tvåtusen mot att jag "mildrade" versen. Inte
så långt efter sedan jag lämnat Norge åkte han ju också fast för omfat-
tande bedrägerier och försnillningar och svarta-börs-köp, och han tyckte
väI, att den dagen skulle komma tids nog, när han fick höra talas om
sina jättefester.

Och vad jag sjöng om ministrar och andra nazistkoryféer var det
ingen som invände något mot. Tvärtom var det just det Finn Halvorsen
i sin recension berömde, atl jag hade ett sådant nytt ämnesval, och
han uppmanade de andra revyerna att befatta sig med den nya tiden.
Det var det, att han glömde, att vad de än sade om den nya tiden i
sina revyer på Chat Noir, Edderkoppen eller Karl-Johann-teatret, så blev
det förbjudet. Halvorsen kunde dock inte låta bli att tycka att det var
underligt, att "det ledande Norge" skulle kritiseras på norsk scen på
svenska, men", skrev han, "det kanske skall vara så nuförtiden".

När revyn hade gått femton gånger kom man och tog bort nästan
alla klädloger. Stadskommendanten hade beslutat ombyggnad i alla
fall. Ni förstår vad det var muntert aLt 1ä reda på klockan tolv, att
klädlogerna skulle vara utrymda klockan fyra, men det gick och trots
allt virrvarr, så klarade vi föreställningen på kvällen.

Vad dom än säger om min Norge-revy, så var det en prestation dels

a|t 1ä lram den på tre veckor och dels att överhuvudtaget kunrra spela

revy under alla dessa omständigheter.
Att den kostade 75.000 kronor i förlust, det gjorde mindre.
Man hade räknat med hundratusen, så man var ändå förvånad. Det



var den första propagandasaken, som icke gått över det beräknade be-

loppet. Jag är glad att jag lyckades stoppa en annan sak, som man hade
i kikaren, nämligen att när revyn började gå dåligt, och det gjorde den

två kvällar efter premiären, så fick man för sig att man skulle ta tio
procent av de andra revyteatrarnas inkomster till förmån för min
revy. Hade man gjort det, hade jag aldrig vâgat lara till Nolge mer
och stå öga mot öga med de norska skådespelarna. lag avvärjde det,

och nu vågar jag.

Jag avvärjde en sak till, kan jag gott skryta med. När min revy var
över, så blev jag en dag kallad till Gestapo, där herr Lutschek gav mig
order att på Gestapos biljetter infinna mig på Chat Noir på kvällen
och avlyssna en speciell kuplett om det dåliga livsmedelsläget, som

sjöngs av den i Oslo så populäre Herberth, vilken ju gudskelov lyckades

rymma till Sverige med sin fru. Bl. a. uppträclde han på China. Jag
skulle höra mycket noga på kupletten, för Lutschek trodde det var "ko-
lossal propaganda" i den mot nazismens sätt att sköta allt, för annars

kunde man inte begripa varför den slog an så vansinnigt varje kväll.

Jag undrar vad man tänkte på Chat Noir när jag satt och antecknade

under hans visa. Herberth, som var halvjude enligt Gestapo, hade varit
uppe hos Lutschek och redogjort för sin stamtavla och fått försäkran

om att han skulle gå fri. Men som Lutschck sa, man måste ju lugna
honom, för annars flyr han ju innan vi har orsak att ta honom. Nåja,
jag hörde på visan. Visst drev Herberth skarpt med försörjningen, det är
klart, men visan var mycket rolig och framför allt briljant framförd.

Jag "rapporterade" för Lutschek att jag fann inget anstötligt i visan.

Genom detta klarade sig troligen Herberth, för dagen därpå var det

meningen att man skulle ta honom till Grini, men det ombestämdes.

Jag fick se rapporten som Lutschek skrev i vilken han hänvisade till mitt
uttalande och att jag hundraprocentigt förstod språket, varför det inte
var någon fara.

T7

HÅRSFJÄRDEN - VI TAR MUSSOLINIS TANKS I ROM !

- Vi behöver mer likör, sa den höge S. S. officeren!

- Var ska vi hämta, sa jag.

- På Wiktoriaterasse, sa han.

Och så for vi då till det ökända Wiktoriaterasse 7, Gestapos högkvar-
ter i Norge. - För att hämta likör.

Vi kom in - givetvis - genom de till tänderna beväpnade vakter-
na - och tågade upp.

Vi satte oss ner.

Vi drack några glas!

Det var ju inte bråttom! Flickorna väntade ju!

Och så öppnade han en kassadörr eller något liknande.

Han var inte så lite berusad.

- Johnny, titta, känner du igen det?

Jag såg och såg. Några jagarc i gips i en stor gipsform.

- Kommer du ihåg namnet Hårsfjärden?

Jag har aldrig blivit så nykter efter en s. k. "stor" middag på en

gång som då.

- Hå... Hå... Hårsfjärden...

Jag stammade faktiskt.

- Just, Johnny. . . Hårsfjärden. . .

I

I
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Jag tittade och tittade. . . JuS hade ju inte sett Hårsfjärden själv,

men här - I Gestaþos kassaualu eller uad man uill kalla det - här uar

alltså en giþsaugjutning. . .

Var sabotaget alltså beaisat?

Hade rätten som dömde rött och þoli,sen f eI?

Döm sjäIua!

.lag har sett augjutningen au Hårsf järden själu!

lag kan gå ed þå det!
Och natten skulle komma med fler upplysningar, I augusti 1940 stod

man klar med de tyska trupperna i Norge att anfalla Sverige. Exempel-

vis i Stavanger stod till och med kolonnerna klara för att i sista stund

få reträttorder!
Och nu - 1942 - fick man höra - av fulla S. S.-officerare vad som

- enligt deras berättelse - 
varit meningen med Hårsfjärden. Attentatet

som polisen krampaktigt kämpade för att få till "olycka", men som en

rätt dömde på annat sätt . . .

Enligt S. S. officerarnas "snack" den natten i Gestapos högkvarter,

så var det meningen att göra en ny "Riksdagsbrand" i Sverige.

Med andra ord: Orsaken till ett maktöuerta.qande!

Men trupperna svek !

Enligt S. S.-gossarna den natten - och flera nätter - sfl v¿¡ ¡¡¿¡
rädd för, att de svenska nazistpartierna skulle sätta i gång med en

Bartolomei-Röhm-natt, och man hade aldrig räknat med 'inbör-
des rivalitet infor "Den stora tanken: Nazi-Suerige".

En snygg gosse, S. S. Sturmbannführer Eichman, som organiserade

den norska "judefrågan", satt redan klar med de svenska "likvide-
lingslistorna" uppgavs det. Samtidigt som en finsk nazist besökte Eich-

man, för att få honom att trycka på Rosenberg i Berlin i avsikt att ut-
rota de finska judarna. . .

Samlingen var snygg! Och svenska säkelhetspolisens rapporter var -
på grund av orutinerad personal - ingenting i dessa saker, efter min
mening. Gestapo visste 99 Procent av vad Sverige "hemligt visste".

Hur? Inte vet jag. Vet ni?

Men . . . tankar, tankar , . . Augjutnìngen aa Hårsf jörden stod mìtt
framför mina ögon. . .

Och f örklaringen . . . au fulla högre S. S. officerare . . .

Denlydde...
Man vill ha "Machtübernahme" i Sverige. . .

Man tänkte sig, att hela attentatet skulle skyllas på kommunisterna.

Och så skulle man slå till. . .

Man på3tod, att all förbindelse med Hårsfjärden några timmar innan
det hände var avbruten. . .

Man påstod att tyka flygplan, ommålade till suenska på bestämd

tid . . . tre stycken . . . skulle sänkt sig ner över jagarna på Hårsfjär-
den. ..

Man påstod att torpederna på däck voro försedda med anordningar,
som gjorde'att de sprang i luften vid minsta ljud på femti à hundra
meters avstånd. Därför släppte'man något som detonerade mot vatten-
ytan... och torpederna sprungo. . .

Massor av liv gick. . .

Och "Machtübernahme"?
De svenska nazisterna voro oeniga. , . det misslyckades. . .

Och varifrån startade flygplanen. , , De tyska, ommålade. . .

Från norska flygplatser. . .

Och Einsatzstab Neumann med flera i Norge ansåg ett år igen för-
felat. . . enligt vad man sade. . . nya idéer måste utarbetas. . . men
Hauptsturmführer Günter Falk. . . han log. . . Han var förmodligen re-
dan då en av amiral Canaris män. . . de som insett eländet och ville åt-
minstone försöka göra vad de kunde för att hejda det . . .

Det sista om Falk, sa man givet inte i fyllan och villan på Gestapos

högkvarter i Norge. . . det visste jag delvis från andra håll - lite
ovisst den gången - och delvis - säkert som jag tror - från andra
håll betydligt.senare.

Hårsfjärden, ja, vad säger intendenten Thulin? Så här dags? Har
intë ryssar, ehgelsmän, fransmän eller amerikaner sådana upplysningar,
så saken kunde bli uppklarad. Norrmännen kanske också kan hitta upp-
lysningar i saken :- om Sueri,ges myndigheter aiII!
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Domslutet - stick i stäu med þolisens arbete och tydliga önskan -är en skandaMuenska beredskaþsmäns liu roþar elter klarhet uarför
de dog!

Men även nätter som de på Wiktoriaterasse, Gestapohögkvarteret

i Norge, tar slut . . .

Och det slutade med att jug 
- på någons begäran - berättade om

Douglas Hamiltons - flyggrevens - och min tankshistoria . . . Jag tror
det var Ernst Rolfs son) som kom med senare på natten, som hade hört
historien och bad mig berätta den. Först bad han om "homo-
sexuella middan", men jag tog "tanksen", Trots att homosexualiteten
är helt försmådd av mig - 

jug beklagar dem som råkat ut för den -
men jag begråter dem icke som döda -- och jag dömer dem icke. . . i
ett modernt kultursamhälle skall vem som helst ha vilken som helst
ràtt att "erotisera" som han eller hon vill - bara det sker med den
andra partens tillåtelse samt att den andra parten icke är minderårig . . .
Men med hänsyn till ett p^Í av de närvarande så tog jag historien om

"Tanksen i Rom".
Sven Erik Rolf - Ernst RoIt's son. . . många hajar väl till. . .

ja, dessvärre . . . det tjänar inget till att dölja det . . . han var Flirdman
i Quislings Hird. . . och frivillig i Waffen S. S. . . . men Sven Erik var
en äventyrspojk. . . Ernst Rolfs son. . . det är inte så lå'tt att vata. . .

Hasse Ekman löste problemet att bli stor) trots att han var Gösta

Ekmans son, och visste att han alltid skulle jämföras med sin store

far . . . men stackars Sven Erik Rolf, som aldrig kunde bli och icke
heller blev en artist av format, han kämpade på alla sätt för att kunna få
sin fars berömmelse. . . Jag tror faktiskt, att han såg det liksom jag

i operetten-uniformens tecken. . , han hade inte lyckats före Quisling-
tiden, och när den tiden satte in, så trodde han att livet var tysk seger,

i operetten-uniformens tecken. , .

Det blev inte så . . . Det blev ett skott i knät på ett utbildningsläger
någonstans i Tyskland. . . hemkomst. . . och till Sven Erik Rolfs stora
heder, om det kan glädja Ernst Rolf i himlen, eller några av hans

beundrare, så måste jag publicera, att Hirden, Quislings Hird, gjorde
ett svårt övergrepp mot en rektor i Oslo. . . Sven Erik fick reda på
det. . . och gick i Hirdens uniform sþontant upp till rektorn... och

beklagade det . . . Detta kunde inte hindra Sven Erik lrän att få ett par

är efter kriget som "landssviker" - 
han var och är norrman - men

det bör ha sagts av mig inte bara för Ernst Rolfs skull så för
Sven Eriks tjusiga mammas skull, Margit Strugstra-Rolf, vars kort på

min Osloprerniär 1942 i dag ännu gläder mig. Och hon var heljössing.

Och en personlighet i norskt musiklivs administration . . .

Och så berättade jag då på morgonkvisten. . . historien orn Tanksen

och Douglas Hamilton och jag i Rom. . . þå. den tiden det begau sig. . .

Maskeradbalen var slut. Orkestrarna hade tystnat och bara några

kotterier dröjde kvar vid borden drickande upp de sista champagne-

flaskorna. Det var de kotterier, som så småningom skulle bilda ctt
stort sällskap, som skulle fortsätta så länge man orkade, helst till mån-

dagmorgonen.
Utanför staden låg ett idylliskt värdshus och där skulle man äta

frukost och dit var också ett par musiker beställda, så att man kunde

fortsätta dansen. Så småningom kom man också ut i bilarna och bör-
jade ringla iväg.

Det var under de åren när fredliga militärövningar hölls då och då

som små stilla repetitioner till vad som skulle komma.

Jag och "Gräven" voro komna tillsammans igen, så det var klackarna
i taket. Det var i Grävens bil vi körde i maskeradkortegen ut till värds-

huset, men olyckligtvis voro vi sist. Vi voro båda klädda i fantastis-

ka uniformer från anno dazumal med så mycket silver och guld som

det gick att placera på dem.

Strax innan värdshuset låg ett öppet fält och där, där stod just en

stridsvagnsavdelning uppställd till övning.

Jag såg på Gräven och Gräven såg på mig.

- Hur skulle det vara med stridsvagnsanfall mot värdshuset, frå-
gade jag?

- Jug tänker just på detsamma, svarade Gräven.
Nu bar det sig inte bättre än alt våra damer voro militäriskt klädda

också. Kvickt som ögat insattes de i planerna och den ena av dem tog
ratten med den andra bredvid sig, medan jag och Gräven satte oss i
baksätet. Så svängde bilen ut på det öppna fältet och stannade mitt
för kompaniet, som stod uppställt och tog emot order.
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Befälhavaren, en ung kapten, tittade häpen och nästan förstenad på
all grannlåt i baksätet, varefter ett ljungande "giv akt" hördes. Och
han själv rusade fram mot bilen och ställde sig i stram honnör.

Som jag hade lyckats fâ faü i den mest guldsmidda uniformen, så

fick Gräven stiga ur först och öppna dörren och göra honnör. Jag kom
makligt efter. Jag hälsade så där lagom nedlåtande på kaptenen. På
engelska. Det var i ett land, vars språk var lite marigt att lära sig,
åtminstone på kort tid.

- Goddag, goddag, kapten. Här är jag nu.

Kaptenen stod fortfarande orörlig, men så var han ju tvungen att
fatta den av mig nådigt framsträckta handen.

- Hans Kungliga Höghet har glatt sig mycket åt att han skulle få se

övningen i dag, sade Gräven.

- Jaha, jaha, vi gläder oss mycket åt att Ers Kunglig Höghet har
velat göra oss den äran, stammade kaptenen, det är bara det att, natur.
ligtvis genom frul<tansvärt slarv, så har vi inte underrättats om Ers
Kunglig Höghets ankomst, varför vi inte voro beredda på ankomsten,
annars skulle naturligtvis en annan uppställning väntat och musikkår
varit här.

- Å, jug viftade lite trött med handen, kära ni, hemma så har jag
tillräckligt med parader. I dag kom jag för att se det hela mera i fält-
tjänst.

Jag anlade en min av världströtthet, så man riktigt kunde se hur jag
tyckte mig pinad av att behöva ta emot paraderande trupper alla tider
på dygnet.

Nu hade även de militärklädda flickorna stigit ur och kaptenen
gjorde stora ögon, varför Gräven ansåg sig böra förklara clessa egendom-
liga uppvaktande hos en prins.

- Kapten ser på uppvaktningen. Ja, det är så att Hans Kunglig
Höghet just nu på allt sätt uppmuntrar frivitligheten i försvaret hemma
i vårt land, och därfö¡ har på resan även fått medfölja ett par förtju-
sande medlemmar av de frivilliga kvinnoformationerna och de få då
och då tjänstgöra.

Kaptenen log förstående och hälsade.

Så -följcle en halvtimmas demonstration av stridsvagnarna i aktion'

Jag följde den synbarligen intresserad, men rasande törstig. Till slut

så ansåg jag mig tvungen att få fram resultatet av det hela'

Om ni ej har något emot det, min bäste kapten, så skulle jag gärna

vilja prova en av stridsvagnarna?

- Naturligtvis, Ers Kungliga Höghet, med största förtjusning.

En av stridsvagnarna kördes genast fram, det var en tvåmansvagn.

Gräven hoppade i den och satte sig till rätta och "Hans Kunglig Hög-

het" tog plats i tornet.

- J"g kan väl köra en liten bit med den, frågade jag och fortsatte,

kapten och löjtnanten där kan ju åka efter i min bil, om något skulle

inträffa.
Kapten, som hela tiden sett på "de båda frivilliga", accepterade för-

tjust och satte sig på förarsätet bredvid den ena, medan lötnanten satte

sig bredvid den andra i baksätet. Och så började jakten.

Gräven var ju van motorman och långt ifrån okunnig om stridsvag-

nar, så snart rullade vi för full fart över fältet och bort mot värdshuset,

som låg cirka tre'kilometer därifrån.

På värdshuset rådde det liv. Ute i trädgården var frukosten upp-

dukad. Och den var just påbörjad, när plötsligt rakt genom staketet

och en häck en fältgrå stridsvagn dök upp. Alla blevo förskräckta, men

lugnade sig när de fingo se mig i tornet.

Straxt därpå döko kaptenen och löjtnanten upp, nu högeligen för-
grymmade. De båda "frivilliga" kunde nämligen inget utländskt språk,

utan det visade sig genast att de talade samma språk som de båda

officerarna, och så hade flickorna inte kunnat tiga utan skrattande be-

rättat det hela.

Jag och Gräven sågo genast förändringen i officerarnas ansikten,
jag fällde snabbt ner tornluckan och så satte vi i väg allt vad motorn
orkade med. Kaptenen och löjtnanten stuvade in "Dê två frivilliga" i
baksätet på Grävens bil och kaptenen satte sig vid ratten och upptog
förföljandet. Alla maskeraddeltagarna störtade upp och rusade till sina

bilar för att följa detta verkligt spännande upptåg.

In till staden gick jakten. Då och då hade kaptenen i Grävens bil
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kontakt med stridsvagnenr men det hjälpte ju inte, för såg det hotande
rrt, så körde Gräven bara ràtt ut i geografien, dit inte bilen kunde komma
efter. Och efter kommo alla de andra bilarna i lång rad.

snart var man inne i staden. Framåt gick clet i god fart över gatorna,
men oj, vad det slamrade. Yrvakna ansikten syntes här och där i fönster-
na. De trodde väl minst kriget brutit ut.

Nu hade kaptenen lyckats sakta in vid en poliskonstapel och få
denne att ringa och skaffa hjälp för att inringa stridsvagnen

Detta förstod jag och Gräven, för jag hade från tornet sett upp-
bromsningen vid polisen och visste, att nu gällde det. Färden ställdes ner
mot hamnen. När man kom närmare den ingrep från tvenne sidoga-
tor förstärkningar hos "fienden", men hur det nu gick, så lyckades vi
komma förbi. Att vi i förbifarten höll pä att ta med ett stånd, det kunde
inte hjälpas, tyckte Gräven, men i sista stund lyckades han undvika det.
Så kom vi ner till hamnen och körde ut alldeles på kanten av kajen.

Förföljarna voro hack i häI, och bromsade upp samt sprungo ur sina
bilar, en del med revolvrar i händerna.

Nu såg det ju lite hotande ut, men ingalunda skrämde man Gräven
och mig inte.

- Stig av, skrek kaptenen.

- N"j, kom svaret snabbt från mig.

- Det blir arkebusering, om ni inte lyder, fyrade kaptenen av.

- I helvete, lille vän, svarade jag, så gott det i hastigheten gick, att
försöka få fram det under användning av det engelska språket.

- Det blir minst ett års fängelse, försökte kaptenen prutande en
smula på dödsstraffet.

- Vi ger oss på följande villkor, skrek jag:

1. Ni får samtliga uppgifter vilka vi är, var vi bor etc.

2. Vi begär fritt avtåg och mot detta lovar vi inställa oss i morgon
för att få vår dom.

3. Yära två "frivilliga" skall inte straffas.

4. Kaptenen och löjtnanten skall deltaga i den avbrutna frukosten
. ute på värdshuset.

Kaptenen överlade med polismännen och ett par av vårt maskerad-
sällskap, som voro kända män i staden, sällade sig till krigsrådet.

Så kom kaptenen fram mot stridsvagnen,

- Vad blir följden om vi ej accepterar villkoren, frågade han, men
hade rätt svårt att dölja ett leende.

- Vi kör stridsvagnen direkt i hamnen, svarade jag.

Kaptenen drog sig tillbaka med svaret och underhandlade med "krigs.
rådet" igen. Så kom han tillbaka.

- Villkoren antagas!

Jag och Gräven hoppade genast ur tanken och presenterade oss för
kaptenen.

Men nu ingrepo poliserna och ville arrestera oss för förargelseväckande
beteende, varefter ett häftigt, med många gester åtföljt och fullständigt
för Gräven och mig obegripligt, gräl uppstod mellan officerarna och
polisen. , '-'.-l

Senare fick jag reda på, att det gällde huruvida det var polisens
eller arméns sak det hela. Den senare meningen avgick emellertid med
segern, enär kaptenen hade accepterat villkoren, och så avtågade jag och
Gräven och körde i spetsen för bilkavalkaden med maskeradgäster ut till
värdshuset för att fortsätta frukosten med två hedersgäster, þaptenen
och löjtnanten. Vi fortsatte hela söndagen och nästan hela natten till
måndagen. Vi hade ombesörjt "två frivilliga" åt kaptenen och löjtnanten
och till slut hamnat i en stor villa utanför staden och där hade samt-
liga mer eller mindre tillsammans somnat in i sängar, på ottomaner, i
soffor och var man kom åt.

Jag vaknade upp och såg mig omkring. Beckmörkt och inte en klar
tanke i skallen.

f tron att jag vat pâ" hotellet sträckte jag ut vänster arm och letade
efter telefon. Tomt. Jag kände ovanför mig och letade efter lampa.
Tomt. Det hela var obehagligt. Jag kände försiktigt ner efter sidan på
sängen och fann en butelj. Alltid något. Jag luktade försiktigt på den.
Skönt! Det var whisky! Jag tog en djup klunk och kände mig genast
modigare och färdig för upptäcktsfärd. Jag sträckte ut en arm åt det
andra hållet och fann. . , ett bröst. Se där, se där, tänkte jag. Det är
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fler här. Jag kände något med foten, varför jag satte mig upp och

kände efter vad det kunde vara. Det var en man, men bredvid honom

kände jag en flicka till. Hm, tänkte jag, det är en familjesäng. Jag
steg ur sängen och började famla mig fram. Så småningom fann jag

en kontakt och tände. På den kolossala ottomanen där jag tillbringat
natten upptäckte jag kaptenen och en av de "frivilliga" ihoprullade
ngre vid kortändan, om man kunde tala om detta i samband med

denna ottoman, i mitten låg en "frivillig" till med en kamrat bredvid
sig, och lutpd mot ottomanen med huvudet på magen på den yttersta
frivilliga, satt "Gräven" sovande, ottomanen räckte bara ett par decime'-

ter över'golvet. Det är snyggt, tänkte jag. Men, men) men,... jag titta-
de närmare på den "frivilliga" i mitten. Oj då, det var inte någon

"frivillig", det var frun i huset, för strax jag upptäckte ansiktet så

förstod jag var vi voro.

Jag gick omedelbart på jakt genom villan och tittade på alla so-

vande människor jag fann, men värden i huset fann jag inte. Så

hittade jag äntligen sängkammaren. Och där låg husets herre med min
"frivilliga". Hon väcktes för'siktigt och lyckades utan att väcka den

sovande värden taga sig ur sängen och rummet. Så väcktes frun i hu-
set försiktigt, leddes in i sin sängkammare och lades bredvid sin sovan-

de make, där hon snabbt åter slumrade in. Så hade jag den skandal-
ungen klarad. Jug såg på klockan. Bara en timma tills jag och Gräven
givit hedersord på att inställa oss på kasernen och förklara saken.

Det var att raskt försöka komma i kläderna och köra iväg. Kläderna
ja! De lågo i en salig röra mitt på golvet, men så småninom lyckades
jag, och Gräven lossgöra fyra uniformer. De två tillhörde kaptenen och

löjtnanten.

Jag och Gräven såg på varandra. Två själar och en tanke.
De guldsmidda uniformerna lades ordentligt ihop med lackstövlar

och mössor intill de två, varefter jag och Gräven iklädde oss deras

uniformer, fick tag i husets butler och instruerade honom att väcka de

båda officererna precis en halvtimme senare och påminna dem om tiden
mèd de båda utlänningarna på kasern.

Jag och Gräven anlände precis till kasernen och mottogs av en överste,

som förtvivlat betraktade oss i landets egna uniformer.

- Det står ju i tidningen i dag att ni hade utländska gamla gene-

ralsuniformer, sa översten förtvivlat.

- Just det, sa jag, men vi tyckte att er kapten och löjtnant förföljde
oss så bra så vi utnämnde dem till generaler i morse.

översten blev mållös en lång stund, men skulle just börja tala igen,
när en ordonans anmälde kaptenen och löjtnanten.

De kommo in - i generalsuniformerna. Två bakfulla herrar, som

hade mycket svårt att hålla sig allvarliga.
översten fatlaðe snabbt situationen och avdömde på stället följande

salomoniska dom.

- Samtliga fyra husarrest en dag - på officersmässen. Med "fri-
villiga", om dessa är i livet. Fler sådana anskaffas. Bestraffningen be-
står av lunch och middag med dans ihop med mig. De båda utländska
generalerna, nu kapten och löjtnant i vår armé, dömas till lämpliga
böter, som tillfaller vårt underofficers- och manskapscasino för extra
förplägnad.

Jag och Gräven överlämnade genâst i svenskt mynt femhundra kronor
som understöd för törstiga underofficerare och soldater, under förbehåll
att den extra förplägnaden skulle vara flytande. '

Och så efterringdes det sovande sällskapet plus några "frivilliga" till
för översten och de andra officerarna, och så fortsatte maskeraden, nu
under tonernâ av militärorkester. Då och då gingo Gräven och jag
och kaptenen och löjtnanten med "frivilliga" ner i underofficers- och
manskapmässen, där det även var luft i luckan. Fem hundra svenska
kronor voro nämligen ett stort belopp i landets mynt, varför utskänk-
ningen inte var dålig. Och de mottogos med jubel, för jag och Gräven
voro fortfarande i landets uniforme¡ medan de två officerarna voro
iförda de guldgalonerade generalsuniformerna. Och aftonens klimax var
överstens tal för mig och Gräven, när han tackade oss för att vi ökade
"frivilligrörelsen" bland landets damer. Och detta var ju inte att miss-
förstå.

Det var den tiden det. Snart skulle stridsvagnarna användas för annat
ändamå1,
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