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Johnny Bode (1912 – 1983) was a Swedish singer and composer who lived a very scandalous 

life, where norm breaking, and crime played a big part. Bodes biggest scandal took place during 

the second world war, when he traveled to Norway, during the occupation, and worked for the 

Nazi regime.  

Since Bode was a public person and a man who constantly drew a lot of attention to him, the 

media often wrote about him during his career. However, after his stay in Norway, Bode became 

pariah in Sweden and the writing about him ceased. About 30 years later, Bode died almost 

totally forgotten.  

There are several biographies about Johnny Bode´s life and there is one research report that 

goes through his life. Something that does not exist however is an overview about what was 

being said about him during different periods of time.  

The purpose with this essay is to go through what was has been said about Bode between 1983 

– 1987, and between 2009 – 2023, while then compare these periods. This will be done by 

discourse theory and discourse analysis. Since discourse theory is a very wide theory, a 

discussion about how discourse should be defined in this essay, will also take place. 

The material that is used in this essay are mainly articles from various newspapers in Sweden, 

as well as the Johnny Bode Appreciation Society and the book Swedish swindlers and cheaters 

(Svenska svindlare och fuskare) written by Fredrik Kullberg. 

The results shows that the parts of Bode´s life that where presented between 1983 – 1987 were 

the fact that he was a forgotten celebrity, his stay in Norway and his LP disc The brothel 

mother´s songs (Bordellmammas visor), while the parts of Bode´s life that where presented 

between 2009 – 2023 was mainly his scandalous life story and his title as the Father of the 

Genitalia rock. 
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1. Inledning 

”Med fantasi i själen och operett i blodet”.1 Så beskrev Johnny Bode sig själv. Bode föddes 

1912 och dog 1983. Han var en svensk sångare och kompositör som levde ett mycket 

skandalomsusat liv fyllt av normbrytande, men också kriminalitet.2 Bodes största skandal var 

när han under andra världskriget reste till det ockuperade Norge och satte upp en revy åt 

Quislingregimen.3 Han är också skaparen av skivan Bordellmammans visor som väckte stor 

uppmärksamhet under den senare delen av 1960-talet.4  

Johnny Bode är född i Falköping. Då jag själv delar födelseort med Bode har jag under mina år 

stött på många reaktioner på denne man: min mammas farmor blev alltid mycket upprörd om 

denna person nämndes. ”Inte kan väl en sådan man komma ifrån Falköping” ska varit hennes 

ständiga kommentar.  

Det som emellertid är än vanligare, är att hans namn inte väcker några reaktioner alls. Bode var, 

före andra världskriget, en av Sveriges största namn inom musikvärlden.5 Trots det är det få 

som idag vet vem han är, till och med i Falköping. En vän sa en gång om Bode: ”Mannen, 

myten, legenden, han som alla har hört men ingen känner till”.  

Det finns dock människor som känner till Johnny Bode. Han har förekommit i tidningsartiklar 

och sedan 2009 finns Johnny Bode-sällskapet som verkar för att hålla hans minne vid liv.6 

Med denna uppsats vill jag undersöka Johnny Bodes minne och se vad som uppmärksammades 

av Bodes liv under tidsperioderna 1983 – 1987 och 2009 – 2023, samt om och på vilket sätt 

hans minne har förändrats. Att just dessa perioder är intressanta beror på att den första perioden 

är precis vid tiden för Bodes frånfälle, medan den andra perioden inleds med att Johnny Bode-

sällskapet bildas och sträcker sig in i vår nutid.  

 
1 Ingemar Norlén, Jakten på Johnny Bode: skandalernas man, (Stockholm: Lind Co förlag, 2003), s. 8. 
2 Ibid. 
3 Ibid. s. 82. 
4 Ibid. s 206.  
5 Göteborgsposten, Nu kommer han igen, 83-03-05. 
6 Johnnybode.com, Om sällskapet, Hämtat 23-01-23. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån Foucaults arkeologiska angreppssätt, undersöka vad 

från Johnny Bodes liv som lyfts fram mellan 2009 och idag samt vad som uppmärksammades 

om honom kring åren runt 1983 – 1987, för att se om hans minne har förändrats eller vidhållits. 

Frågeställningarna som ska besvaras i uppsatsen är: 

• Vad uppmärksammades om Johnny Bode kring åren 1983–1987? 

• Vad uppmärksammades om Johnny Bode kring åren 2009–2023? 

• Hur har Johnny Bodes minne förändrats från tiden vid hans bortgång till idag? 

 

1.2 Tidigare forskning 

Anders Dybelius avhandling Ett hållbart minne? – Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 

1848 – 2009 är en historiedidaktisk undersökning.7 Dybelius har undersökt hur Georg Carl von 

Döbelns minne har använts. Detta har han gjort genom att dela in Döbelns minne i de tre olika 

inriktningarna av historiekultur. Dessa inriktningar är ”Utbildningskultur”, ”Populärkultur” och 

”Minneskultur”.8  

Dybelius ägnar ett kapitel var till de tre olika historiekulturerna och visar hur von Döbelns 

minne har använts inom dem. Det han i slutet kommer fram till är att von Döbeln genom 

historien har tjänat som symbol för enighet i Sverige, speciellt under orostider.9 Detta har varit 

tydligt under de båda världskrigen och det kalla kriget som efterföljde andra världskriget.10 

Dybelius kommer också fram till att von Döbeln har varit en symbol för varningen om hotet 

från Ryssland.11 Det framgår också att von Döbelns minne framförallt funnits inom 

populärkulturen.12 

Eva Kingsepp och Tanja Schults antologi Hitler für alle har som syfte att ”ur ett brett och 

tvärvetenskapligt perspektiv ställa frågor och problematisera kring populärkulturens referenser 

till Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen”.13 I antologin skriver Yvonne Andersson 

 
7 Anders Dybelius, Ett hållbart minne? – Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848 – 2009, (Jönköping, 2012). 
8 Ibid.  
9 Ibid. s. 181. 
10 Ibid. s. 173, 174. 
11 Ibid. s. 181. 
12 Ibid. 
13 Eva Kingsepp och Tanja Schult (red), Hitler für alle. (Stockholm: Carlssons Bokförlag: 2012) s 9.  
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kapitlet Med Hitler som slagträ: Hitler och nazismen i nutida dagspress. Kapitlets syfte är ”att 

beskriva och karaktärisera hur Hitler (och nazismen) förekommer i ett urval svenska 

dagstidningar år 2009 och början av år 2010”.14 Andersson konstaterar att Hitlers namn 

förekommer 7371 gånger i svensk tryckt press under en period på 16 månader. Det innebär att 

hans namn används i artiklar ca 16 gånger per dag under den här perioden i Sverige.15 

Andersson konstaterar att över 80% av dessa artiklar sällan har något med Hitler och 

historiekulturen kring honom att göra. Det hon istället kommer fram till är att Hitler används 

som ”ett slagträ” i den svenska debatten.16 Hitler är en symbol för ondska och en del av det 

kollektiva traumat, trots att Hitler hade väldigt lite att göra med Sverige. Hitler behövs i denna 

tidsperiod, då det alltid behöver finnas en skurk som människor kan använda sig av för att hålla 

sig inom de moraliskt godkända områdena i livet, resonerar Andersson.17 Precis som Dybelius 

konstaterar att von Döbeln fungerar som en enande symbol för Sverige, kommer Andersson 

fram till att Hitler använd som en symbol i Sverige. Hitler är ondskan personifierad.18 

De tillvägagångssätt som Dybelius och Andersson använt sig av är inte de samma som denna 

uppsats kommer använda. Det som emellertid är intressant med dessa verk är att Dybelius 

kommer fram till hur von Döbelns minne har använts. Vad han har varit symbol för, precis som 

Andersson kommer fram till med Hitlers minne. Det samma går att utreda efter resultatet i 

denna uppsats, trots att tillvägagångssättet är annorlunda.  

Peter Aronssons bok Historiebruk – att använda det förflutna handlar om hur historian brukas 

i samhället. Boken inleds med att konstatera att historien är viktigt för människor på flera olika 

plan. Den är viktigt för individens eget danande men också för en grupps gemenskap.19 

Aronsson ställer också frågan om vem som får berätta historien och om vad historien ska handla 

om. Det är, konstaterar han, inte en småsak. Den historia som vi diskuterar och belyser påverkar 

vårt liv, våra värderingar och identitet.20  

Aronsson diskuterar, i sin bok, hur människor behandlar kulturella trauman. Han skriver att den 

första generationen, den generation som har upplevt traumat, ofta förtränger minnena. Detta 

 
14 Andersson i Kingsepp och Schult, 2012, s. 29. 
15 Ibid. s. 29. 
16 Ibid. s. 48. 
17 Ibid. s. 48. 
18 Ibid. s. 48. 
19 Peter Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna. (Lund: Studentlitteratur: 2004) s. 13. 
20 Ibid. s. 16, 17. 
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kallas ofta för icke-bruk av historia.21 Det är sedan nästa generation som finner att det kan finnas 

skäl eller fog för att ta upp minnena och upplevelserna och diskutera dem. Den tredje 

generationen är sedan den som i sin tur avgör om det blir ett allmänt kulturarv som är allom 

känt.22 Delen om kulturella trauman är särskilt intressant i denna uppsats då det verkar som att 

just Johnny Bode är en person som människor har försökt förtränga och på så vis använt sig av 

icke-bruk. Resultatet kan ge en bild av huruvida Bodes minne följer samma mönster som andra 

kulturella trauman. 

Aronsson avslutar sin bok med att konstatera att forskningsläget kring historiebruk är stort och 

spretigt men att bokens syfte är att vara så bred som möjligt för att varje enskild person ska 

kunna ta del av det som är relevant för just den läsaren.23  

Universitetslektorn i sociologi vid Karlstads universitet Markus Arvidson är författaren till 

kapitel 2 ”Med fantasi i själen och operett i blodet” – En sociologisk och narrativ betraktelse 

över Johnny Bodes liv i Hector Pérez Prietos forskningsrapport Erfarenhet, berättelse och 

identitet: Livsberättelsestudier.24 I kapitlet betraktar Arvidson Bodes liv utifrån en sociologisk 

och narrativ referensram,25 Detta gör Arvidson genom att först, tematiskt, presentera Bodes liv. 

Han delar in Bodes liv i fyra olika kategorier: Hans uppväxt, hans karriär, hans problem med 

rättsväsendet och slutligen hans sista tid i livet.26 Efter detta presenterar Arvidson olika utsagor 

om hurdan Bode var som person. Här får bland annat barndomsvänner och psykiatriker yttra 

sina åsikter.  

När presentationen är klar går Arvidson över till diskussionen om Bode. I diskussionen 

konstaterar Arvidson att Bode var en skvalleromsusad dokusåpa-stjärna långt före 

dokusåpornas tid.27 

Arvidson går sedan över på att diskutera huruvida Bodes liv var en framgångsberättelse eller 

en tragisk berättelse. Där konstaterar Arvidson att det är långt ifrån självklart. Han hävdar dock 

 
21 Klas-Göran Karlsson, Historiedidaktik: begrepp, teori och analys i Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, Historien 
är nu – en introduktion till historiedidaktiken, (Lund: Studentlitteratur: 2009), s 65. 
22 Aronsson, 2004, s. 73. 
23 Ibid. s 275. 
24 Hector Pérez Prieto, Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier, (Karlstad University Studies: 
2006.) 
25 Markus Arvidson, ”Med fantasi i själen och operett i blodet” – En sociologisk och narrativ betraktelse över 
Johnny Bodes liv i Hector Pérez Prieto, Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier, (Karlstad 
University Studies: 2006), s. 15. 
26 Ibid. s. 16 – 20. 
27 Ibid. s. 24. 
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att Bodes musikkarriär ofta lyfts fram som en framgång medan hans övriga liv, framförallt hans 

skandaler, anses vara en mycket tragisk berättelse.28 

Avslutningsvis återkopplar Arvidson till citatet som namngivit kapitlet ”Med fantasi i själen 

och operett i blodet”. Citatet kommer ifrån Bodes egen självbiografi Brokiga förflutna och är 

Bodes egen beskrivning av sig själv.29 Det är inte bara Bode som beskrivit sig själv i dessa 

ordalag. En barndomsvän påstod att han levde sitt liv som om han hade huvudrollen i en operett. 

Arvidson ställer frågan om detta kan stämma. Efter att gått igenom definitionen av ”operett” 

kommer Arvidson fram till att detta inte fullt ut stämmer, men att Bode troligen kommit närmare 

än många andra människor.30 Syftet med denna uppsats är att se hur Bodes minne har förändrats 

mellan tidsperioderna 1983 – 1987 och 2009 – 2023. Arvidson presenterar olika sätt att se på 

Bodes liv utifrån vad personer väljer att lyfta fram. Han skriver att det finns två sätt att se på 

Bodes liv, med denna uppsats går det utröna vilken bild som lyfts fram under de olika 

perioderna. 

1.2.1 Uppsatsens bidrag till forskningsfältet 

Denna uppsats ska bidra till en inblick i vad som uppmärksammades om Johnny Bode mellan 

1983 – 1987 samt mellan 2009 – 2023. Det finns, som tidigare visat, forskning om hur olika 

personers minne har använts genom historien, men hur Bodes minne har använts har inte 

tidigare undersökts. Uppsatsen kommer också undersöka vad som har förändrats i 

rapporteringen av Bode mellan dessa två perioder. Detta kommer på liknande sätt som Dybelius 

avhandling och Kingsepp och Schults antologi bidra till att utröna på vilket sätt Bodes minne 

har använts genom olika tidsperioder. 

 

1.3 Teori och Metod 

Under rubriken ”Teori och Metod” kommer först historiebruk att presenteras. Efter detta 

kommer diskursteori att presenteras och gås igenom. Detta för att sedan kunna gå vidare till 

metod på ett logiskt och sammanhängande sätt, där diskursanalys kommer att presenteras.  

 
28 Arvidson, 2006, s. 25.  
29 Ibid. s. 26. 
30 Ibid. s. 26. 
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1.3.1 Historiebruk 

När historiedidaktiker talar om historiebruk talar de om tre grundläggande begrepp: 

”historiekultur”, ”historiebruk” och ”historiemedvetande”. Dessa tre begrepp hänger samman 

då ”historiekulturen” är alla de sedvänjor källor och artefakter som människan använder för att 

”binda samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid”.31 ”Historiebruk” är en process som 

möjliggör meningsskapande utav historiekulturen, och ”historiemedvetenheten” är människans 

uppfattning av sambandet mellan dåtid, nutid och framtid.32 Aronsson beskriver det som att ”ett 

visst urval av historiekulturen iscensätts i ett historiebruk och formerar ett 

historiemedvetande”.33  

1.3.2 Diskursteori 

Utöver historiebruk kommer också diskursteori vara gällande i uppsatsen. Vad diskursteori är, 

är inte helt självklart då det finns olika tolkningar och uppfattningar kring vad som ska ingå i 

denna. Därför är det viktigt att klargöra vilken variant av diskursteori som kommer att användas 

i den här uppsatsen. De olika tolkningarna av diskursteori delas ofta in i olika generationer, som 

därefter delas in i olika inriktningar.34 

Då ett av syftena med denna uppsats är att undersöka hur Johnny Bodes minne har förändrats 

över tid, kommer den andra generationens definition av diskursteori att tillämpas. I spetsen för 

denna generation är Michel Foucault med sitt ”arkeologiska” arbetssätt, som just utgår ifrån att 

jämföra olika utsagoplan mellan olika tidsperioder.35 

Begreppet ”diskurs” är, liksom diskursteori, inte heller helt självklart, utan kräver en utredning. 

Utanför den samhällsvetenskapliga sfären förekommer ibland begrepp som 

”förskolediskursen” eller ”globaliseringsdiskursen”. Det som syftas på då är ofta ett synsätt 

eller ett perspektiv på en fråga som lyfts upp.36 Inom samhällsvetenskapen krävs dock en mer 

vetenskaplig definition på ”diskurs”. Det finns, som tidigare nämnts, olika begreppsdefinitioner 

som delas in i tre olika generationer.37 

 
31 Aronsson, 2004, s. 17. 
32 Ibid. s. 17, 18. 
33 Ibid. s. 18. 
34 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (3.e uppl.). (Lund: Studentlitteratur AB: 2012), s. 353,354. 
35 Ibid. s. 358. 
36 Ibid. s. 355. 
37 Ibid. s. 355. 
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Den första generationens definition av begreppet ”diskurs” är en mycket snäv definition. Den 

avser ett urval av texter och talad text och används oftast inom lingvistiken.38 

Den andra generationens definition är en mer utvidgad sådan. Här inräknas inte bara texter utan 

alla former av språkliga praktiker. Bland dessa ingår kommunikation med visuell text, alltså 

bilder, film etcetera. Sång ingår också i språklig praktik och därmed den andra generationens 

definition av en diskurs.39 

Den tredje och sista generationens definition är än mer utvidgad än den andra generationens. 

Diskursen innefattas av alla sociala fenomen och relationssystem som berör eller tangerar det 

utvalda ämnet och blir således mycket stor och svårgripbar.40 

Det är den andra generationens definition som kommer att gälla under denna uppsats. För att 

bredda begreppet ”diskurs” än mer, menar Foucault att en diskurs är ”ett regelsystem som 

legitimerar vissa kunskaper men inte andra.”41 En diskurs är enligt samma utsaga också 

dynamisk då regelsystemet kan förändras över tid och rum.  

1.3.3 Foucaults arkeologiska angreppsätt 

Michel Foucault har två olika sätt att arbeta med diskursanalys. Det ena sättet är det 

”genealogiska” angreppsättet och det andra det ”arkeologiska”. Det senare handlar om att 

synliggöra olika epokers eller tidsperioders regelsystem och normer. Det som analyseras är det 

så kallade ”utsagoplanet”.42 Utsagoplanet är det urval av text och språkliga praktiker som ringar 

in diskursen. Det som är framträdande är relationen och förändringen mellan de olika 

tidsperiodernas utsagoplan. Förändringen mellan de olika tidsperioderna förändrar även 

regelsystemet och ”utestängningsmekanismerna”.43 ”Utestängningsmekanismerna” ingår i 

regelsystemet som definierar diskursen. Utestängningsmekanism innebär att någonting anses 

fel, onormalt eller förbjudet inom en diskurs. Det kan exempelvis handla om att det är förbjudet 

med barnarbete och således kommer inte diskussionen om barnarbete att ta plats inom en nutida 

diskurs om arbete.44 Denna aspekt är av extra intresse i just analysen av Johnny Bode. Detta då 

 
38 Bergström och Boréus, 2012, s. 357. 
39 Ibid. s. 357. 
40 Ibid. s. 357. 
41 Ibid. s. 358. 
42 Ibid. s. 359. 
43 Ibid. s. 359. 
44 Ibid. s. 359. 
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hans liv kantas av skandaler. Utestängnigsmekanismer talas det också om i 

historiebruksforskningen. Då benämns det som icke-bruk av historien.45 

Det finns framförallt en fråga som ska utredas i analysen: Vad sades då och vad sägs nu? Det 

är utifrån detta som frågeställningarna till uppsatsen har utformats. 

1.3.4 Metod 

Tillvägagångsättet för att genomföra en diskursanalys är liksom mycket annat inom detta fält 

inte helt klart. Det finns inte några tydliga mallar eller regler som bestämmer hur analysen ska 

gå till.46 Det finns emellertid möjlighet att följa i tidigare forskares fotspår.  

Denna uppsats kommer att följa det tillvägagångsätt som Bergström och Boréus tillskriver 

Michel Foucaults arkeologiska arbetssätt. Med detta menas att två olika tidsperioder kommer 

att granskas för att kunna säga något om skillnaderna i de två synsätten.47 Det som kommer att 

jämföras är hur Johnny Bodes liv presenterades mellan två olika tidsperioder. Frågan ”Vad 

sades då och vad sägs nu?” kommer att undersökas genom att dela upp denna fråga i tre delar. 

Dessa delar är de samma som frågeställningarna. I detta går det utröna hur Bodes minne har 

förändrats och vilka utestängningsmekanismer som fanns då och vilka som finns nu, samt vad 

som valdes att lyftas fram. Det går också att säga något om hur historiebruket kring Johnny 

Bode ser ut. 

1.3.5 Urval och Material 

I uppsatsen jämförs två olika tidsperioder, 1983 – 1987 och 2009 – 2023. Att det är just dessa 

perioder som behandlas beror på flera olika aspekter. Den första perioden behandlar den tid då 

Bodes karriär var över och hans liv hade kommit till ända. Hur bilden och minnet av Bode var 

vid denna tidpunkt är intressant. Martin Alm skriver i kapitlet Historiens ström och berättelsens 

fåra i boken Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken av Klas-Göran Karlsson 

och Ulf Zander att människan tenderar att förklara allt i berättelser. Hon ser ett ”förflutet”, ett 

”nu” och en ”framtid”. Om den blid människan har av framtiden inte inträffar, så tvingas hon 

skriva om berättelsen. Berättelsen kommer också att berättas på ett annat sätt när den sätts i ett 

annat perspektiv.48 Därför är perioden 1983 – 1987 intressant. Vid Bodes bortgång har hans 

 
45 Karlsson, 2009. s 65. 
46 Bergström och Boréus, 2012. s 381. 
47 Ibid. s. 359. 
48 Martin Alm, Historiens ström och berättelsens fåra i Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, Historien är nu – En 
introduktion till historiedidaktiken, (Lund: Studentlitteratur, 2009), s. 258, 259. 
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handlande upphört. Alla skandaler är gjorda, alla ord är sagda. Bodes livsberättelse går att 

skriva från början till slut. Det är därför intressant att se hur denna berättelse gestaltas vid tiden 

för hans bortgång för att senare jämföra hur denna berättelse har förändrats fram till idag. 

De två olika tidsperioderna är olika långa och detta beror på urval och tillgång. Den första 

tidsperioden är mellan 1983 och 1987. Den andra tidsperioden sträcker sig mellan 2009 och 

2023. Anledningen att den första tidsperioden är kort och väldigt precis beror på att det var 

under dessa år som det fanns tidningsartiklar om Bode under 80-talet. Det ursprungliga syftet 

var att endast ha med nekrologerna49 som skrevs i de större dags-och kvällstidningarna vid 

Bodes bortgång 1983. På grund av att detta inte utgjorde tillräckligt material, samt att 

nekrologer generellt sett är välvilligt inställda till personerna som de handlar om, var materialet 

tvunget att utvidgas. Nekrologerna och tidningsartiklarna hämtades ifrån olika svenska dags-

och kvällstidningar som finns bevarade på tidningar.kb.se.50 Det finns relativt lite material som 

handlar om, eller omnämner Bode under denna tid så i stort sett alla tidningsartiklar som gick 

att få tag på är därför med i undersökningen. Tidningsartiklar eller annonser som endast nämnde 

att Bodes musik ingick i samlingsskivor valdes bort. Det finns också med en nekrolog från 

Falköpings Tidning som är bevarad på mikrofilm på Falköpings bibliotek. Den korta, första, 

perioden beror alltså på brist på tidningsartiklar och annat material från tiden runt Bodes 

bortgång, samt att det ska vara just tiden för Bodes bortgång, vilket är en relativt kort tidsperiod 

som framgått tidigare. 

Att den andra perioden istället är så pass lång som den är beror på att Johnny Bode-sällskapet 

ingår i denna tidsperiod. Då detta är ett sällskap som bildades 2009 och än idag verkar, så blev 

det naturligt att ha en så lång tidsperiod. Johnny Bode-sällskapet kommer att beskrivas mer 

ingående under rubriken Bakgrund. 

De tidningar som använts i uppsatsen är de tidningar som fanns med på tidnigar.kb.se. Detta då 

de allra största tidningarna i landet är med i databasen och för att det gjorde urvalet 

lättillgängligt, då det annars hade krävts att gå igenom tidningar analogt, vilket inte skulle vara 

möjligt med den tidsram som getts uppsatsen. Utöver tidningsartiklarna som material har även 

Johnny Bode-sällskapets hemsida varit till stor hjälp i sökandet av annat material, då de skriver 

på sin hemsida om Bode omnämns i något officiellt sammanhang.51 

 
49 Nekrologer är ett annat ord för dödsrunor 
50 Tidningar.kb.se 
51 Johnnybode.com  
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I materialet till perioden 1983 – 1987 utgör, som tidigare nämnt, nekrologer en stor del. 

Nekrologer är ofta en hyllning eller ett fint sammanfattande av en människas liv. Det är av den 

anledningen inte ett självklart val att använda sig av nekrologer för att få en omfattande bild av 

en människas liv. Dessa utgör trots detta en del av materialet då det är en sammanfattning av 

Johnny Bodes liv samt att de är en del av den bild som presenterades av Bode under perioden. 

De sammanfattar vad journalisterna ansåg var viktigt att få med för att rama in Bodes liv. Det 

kommer också bli tydligt under ”Resultat och Analys” att alla journalister inte drog sig för att 

vara ärliga och öppna om sina åsikter krig Bode, i sina nekrologer.  

Det är framförallt en journalist som sticker ut i mängden. Det är Ingmar Norlén som skriver för 

Göteborgsposten under perioden 1983 – 1987. Han står för nästan allt material under denna tid 

och visar genom sina tidningsartiklar och sin bok, Jakten på Johnny Bode – Skandalernas man, 

att han har en relation till Bode som inte andra journalister har.  

Norlén arbetade med Bode och hans minne i över 25 år. Han är också utsedd till hedersmedlem 

i Johnny Bode-sällskapet och sällskapets ordförande menar att Johnny Bode-sällskapet hade 

varit en omöjlighet utan Ingmar Norléns stöd och kunnande.52 Norlén är den största auktoriteten 

när det kommer till Johnny Bode.    

2. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer en presentation av Johnny Bodes karriär och hans liv. Källan som 

har använts till denna del är, med ett undantag, Ingemar Norléns biografi om Johnny Bode 

Jakten på Johnny Bode – Skandalernas man. Bakgrunden är detaljerad och går igenom stora 

delar av Bodes liv. Detta är nödvändigt för att resultatet ska vara begripligt. 

Efter genomgången av Bodes liv kommer en presentation av Johnny Bode-sällskapet. Detta är 

nödvändigt då sällskapet utgör en stor del av materialet och kommer att spela en stor roll i den 

andra frågeställningen ”Varför uppmärksammas Johnny Bode under åren 2009 – 2023?”. 

2.1 Johnny Bode 

Johnny Bode föddes 6 januari 1912 i Falköping. Han föddes in i den förnäma köpmannasläkten 

Kilander och ska, enligt en klasskamrat till honom, ha varit bortskämd.53 Redan i tidig ålder 

 
52 Johnnybode.com, Ingmar Norlén 1953 – 2014, Hämtat 23-01-23. 
53Norlén, 2003, s. 15, 17. 
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visade Bode en benägenhet att stjäla och ljuga. Han visade också vid väldigt ung ålder att han 

hade en musikalisk talang.54 

Bode fick under unga år byta hem flera gånger.55 Detsamma gällde skola. Han gick i skolan i 

Skara under sina tidiga tonår. Efter en rad skandaler, bland annat hade Bode gjort en jämnårig 

flicka med barn, blev han emellertid ombedd att lämna skolan, vilket han senare stoltserade 

med och påstod att han blivit relegerad.56 

Redan som 15-åring började Bode, efter en flytt från Skara till Stockholm, att uppträda på 

dansrestaurangen Sphinx. Han blev i samband med detta engagerad i Odeonbolaget där han fick 

sjunga in inskickade låtar.57 Det var på detta bolag som Bode kom att spela in sina första skivor, 

redan som 17-åring. Hans skivor blev populära och hans ekonomin förbättrades. Bodes karriär 

började ta fart och han blev engagerad av andra stora artister och av teatervärlden, bland annat 

skrev han låten En herre i frack, som sjöngs in av Gösta Ekman den äldre.58 

Bode hade, redan vid ung ålder, lagt på sig dyra vanor. Han tjänade mycket pengar på sina 

skivor men han var ständigt i behov av nya då dyra krog- och restaurangbesök var frekventa i 

hans liv.59 

Den 15 april 1936 blev Bode gripen av polisen på varuhuset NK i Stockholm. Han var misstänkt 

för flertalet brott, däribland stölder och bedrägerier. Bode hade vi detta tillfälle, tillsammans 

med två andra personer, tryckt falska checkar.60 

Den rättegång som följde tog stor plats i media och Bodes liv hamnade i tidningarna. Det var 

inte endast för bedrägeriet med falskcheckarna som han stod åtalad, utan en rad andra 

bedrägerier och stölder.61 Rättegången, som hölls i maj 1936, ledde till att det beslutades att 

Bode skulle genomgå en sinnesundersökning.62 I oktober samma år kom resultatet av 

sinnesundersökningen. Bode diagnostiserades: ”han var kroppsligt och mentalt outvecklad, 

hade en hysterisk läggning samt var beroende av alkohol”.63 Bode blev alltså inte dömd för det 

han var åtalad för utan förklarades straffri. Detta enligt straffbalkens femte kapitel, femte 

 
54 Norlén, 2003, s. 19. 
55 Ibid. s. 18.  
56 Ibid. s. 24, 25. 
57 Ibid. s. 25, 29. 
58 Ibid. s. 30, 31.  
59 Ibid. s. 31. 
60 Ibid. s. 46. 
61 Ibid. s. 54. 
62 Ibid. s. 56. 
63 Ibid. s. 66. 
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paragrafen. Detta kallades för femfemma. ”Icke tillräknelig”. Bode hamnade under en tid på 

Ryhovs sinnessjukhus utanför Jönköping där han fick diagnosen ”infantilissimus, somaticus et 

psychicus. Psychopatia hysterica. Abusus ethylicus”.64 Detta innebar, enligt dåtidens, sjukvård 

att Bode var ”Kroppsligt och mentalt outvecklad, hade en hysterisk läggning samt var beroende 

av alkohol”.65  

Efter att Bode släpptes ut från sinnessjukhuset på försöksutskrivning, fortsatte hans karriär, som 

tagit en rejäl törn av rättegången och dess utfall. Samtidigt som Bodes karriär fortlöpte kom 

andra världskriget allt närmare, och detta krig skulle bli helt avgörande för Bodes karriär.66 Den 

24 februari 1942 gjorde Bode det första i en rad händelser som kom att rasera hela hans karriär. 

Bode besökte Karl Gerhards revy mot nazismen. Han kom på revyn iklädd en finsk 

frivilliguniform med ett hakkors tydligt hängande från uniformen.67   

De följande veckorna, efter skandalen på revyn, sågs Bode inte med blida ögon. Ingen ville ha 

med honom att göra, då folk var rädda att deras rykte skulle smutsas ner av hans vanrykte.68 

Den skandal som Bode hade ställt till med hade skapat många rubriker, till och med i utlandet 

hade rubriker om skandalen förekommit. Bode blir uppringd av en tjänsteman på den tyska 

legationen och blir erbjuden ett jobb i Norge. Quislingregimen var just då i behov av att utöka 

underhållningen i sin propagandaavdelning. Bode tackar ja till detta erbjudande och reser i 

månadsskiftet mars/april 1942 till det ockuperade Norges huvudstad Oslo.69 

Väl i Norge blir Bode ombedd att skriva manus till en revy som ska innehålla nazistisk 

propaganda.70 Revyn hette Speilet (Spegeln på svenska). Den svenska pressen skrev om vad 

Bode hade för sig i Norge och gjorde allt för att förlöjliga honom. När Bode sjöng in låten ”Har 

ni hört vad svensken sier” i Norge blev det ramaskri från den svenska presskåren. Låten 

handlade om hur löjeväckande de påståendena, som svensk media hade om det ockuperade 

Norges regim, var.71 

 
64 Norlén, 2003, s. 66. 
65 Ibid. s. 66. 
66 Ibid. s 66 – 77. 
67 Ibid. s. 78. 
68 Ibid. s. 80. 
69 Ibid. s. 82. 
70 Ibid. s. 87.  
71 Ibid. s. 88, 89.  
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Revyn Speilet blev ett fiasko och Bodes stjärna dalade även bland nazisterna i Norge.72 Bodes 

nazistiska övertygelse började ifrågasättas och han blev anklagad för stölder.73 

I början av december 1942 skulle Bode förnya sitt pass. Hans pass blev indraget då 

sinnessjuknämnden hade begärt att få Bode utvisad och förd till sinnessjukhuset St. Sigfrid i 

Växjö. Bode opponerade sig emot detta förslag och höll sig kvar i Norge ett tag till.74 Den 22 

december kom två män ifrån Gestapo och anhöll Bode. Han fördes nu till koncentrationslägret 

Grini. Här blev Bode sittande fram till slutet av januari 1943.75 Efter vistelsen på Grini blev han 

deporterad till Sverige och inlagd på St. Sigfrids sinnessjukhus i Växjö.76 

Den allmänna inställningen till Bode, efter kriget, var inte välvillig. Det fanns ingen som ville 

arbeta med honom och det var få som alls ville kännas vid honom. För att överhuvudtaget kunna 

fortsätta sin karriär var han tvungen att ge ut sina låtar under pseudonym. När det kom fram att 

det var Johnny Bode som dolde sig bakom en pseudonym blev jobbet mer än en gång avbrutet.77 

I början av 1950-talet flyttade Bode till Wien, där han fick förtroendet av att vara den som skulle 

rädda wineroperetten som, vid denna tid, var på utdöende på grund av amerikanska influenser.78 

Trotts en del skandaler och rättegångar i Wien gjorde Bode sig en karriär där. Han gjorde stora 

framgångar med flera operetter. Hans mest kända operett, från denna tid, är Keine Zeit für 

Liebe? (på svenska Ingen tid för kärlek?). Han passade även, under den här tiden, på att byta 

namn till Juan Delgada.79 

Sommaren 1961 återvände Bode till Sverige.80 Skandalerna fortsatte att dugga tätt och hans 

rykte var lika illa som innan flytten till Wien.81 Det fanns emellertid de som tyckte att det fanns 

något spännande med Bode. Studenterna i Lund hade hört talas om Bode och två av dem besökte 

honom en dag 1968 och frågade om han kunde tänka sig att skriva en fräck låt som han ville 

framföra på en studentfest. Bode skrev då låten Runka mig med vita handskar på och 

framförandet ska ha blivit en storsuccé. Detta ledde till att skivbolaget Rondex AB blev 

intresserade och bad Bode skriva nio likande låtar som skulle ges ut på en LP-skiva. 

 
72 Norlén, 2003, s. 97.  
73 Ibid. s. 100.  
74 Ibid. s. 102.  
75 Ibid. s. 106. 
76 Ibid. s. 112. 
77 Ibid. s. 124, 125.  
78 Ibid. s. 153.  
79 Ibid. s. 154 – 159.  
80 Ibid. s. 173.  
81 Ibid. s. 202. 
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Revyprimadonnan Lillemor Dahlqvist blev tillfrågad om hon ville vara med, och efter att hon 

blivit lovad att få vara anonym gick hon med på att spela in skivan Bordellmammans visor 

tillsammans med Bode. Detta löfte höll inte länge, snart visste alla att det var Dahlqvist som 

gjorde den kvinnliga rösten på skivan.82 

Bordellmammans visor blev en sådan succé att tre skivor till producerades: Bordellmammans 

dotter, Styrman Janssons frestelser och Sex-revyn. Skivorna gavs senare ut på danska och tyska. 

Bordellmammans visor gavs också ut på engelska.83  

Efter de fyra skivorna försökte Bode nu skriva andra låtar med ekivoka teman. Han skrev och 

sjöng in låtarna Vi är inte som andra vi och Achilles klagan, samt låtarna Vill du bli min egen 

väninna? och Följ mig till min dröm-ö som sjöngs in av Lillemor Dahlqvist. Dessa fyra sånger 

är de första i Sverige som skildrar kärleken mellan homosexuella. Låtarna fick emellertid inget 

vidare genomslag då de bara såldes i porrbutiker.84  

Den 25 juli 1983 avlider Johnny Bode-Delgada i sitt hem. Det var Lillemor Dahlqvist som fann 

honom död i lägenheten i Malmö. På begravningen i augusti kom sju personer som alla hade 

följt Bode genom livet. Bodes sista önskan var att få en liggande sten med sitt, numera, 

fullständiga namn: Johnny Bode- Delgada. På grund av ett missförstånd från begravningsbyråns 

sida blev det emellertid inte så. Han begravdes i minneslunden utan sten.85 Den 25 juli 2013, 

på Bodes trettionde dödsdag reste emellertid Johnny Bode-Sällskapet en minnessten över 

honom.86 

2.2 Johnny Bode-sällskapet 

Johnny Bode-sällskapet är en ideell förening som bildades år 2009. Om föreningens syfte 

skriver de: ”[Syftet] är att verka för att Johnny Bodes minne bevaras och att hans kulturella arv 

sprids till allmänheten”.87 Ordförande för föreningen är Gustaf Görfelt.88 

På Johnny Bode-sällskapets hemsida, johnnybode.com, skriver de om Bode, sällskapet samt 

uppdaterar om händelser rörande Bode.89 Där går att läsa att de anser att Bode är en ”orättvist 

förbisedd musikalisk begåvning. Samtidigt är hans tragikomiska livshistoria alldeles för 

 
82 Norlén, 2003, s. 205, 206. 
83 Ibid. s. 209. 
84 Ibid. s. 210, 211. 
85 Ibid. s. 245. 
86 Johnnybode.com, Minnessten och plakett, Hämtat 22-05-11.  
87 Johnnybode.com, Om sällskapet, Hämtat 22-04-28. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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fantastisk för att glömmas bort”.90 Johnny Bode-sällskapet vill alltså verka för att minnas Bodes 

karriär såväl som hans skandalösa leverne. För att bevara Bodes minne har de bland annat rest 

en minnessten över honom vid den minneslund som hans aska spreds ut i vid hans bortgång. 

De har också satt upp en plakett på fasaden till hans barndomshem i Falköping.91  

Johnny Bode-sällskapet är idag mest kända för sitt utdelande av det årliga Johnny Bode-priset. 

Priset har delats ut sedan år 2013 och går till en offentlig person som under det gångna året har 

handlat ”i Johnny Bodes anda”.92 Kriteriet för att kunna få priset är att ”hon/han trampat i 

klaveret, skapat en skandal eller på annat underhållande sätt visat fräckhet och/eller ställt till 

det för sig själv och sin omgivning”.93 År 2023 delades priset ut till influencern Margaux Dietz 

med motiveringen:  

Likt Johnny Bode har Margaux Dietz ett stort intresse för lyx, glamour och 

uppmärksamhet.  Människosynen och nivån av empati är också något som förenar Bode 

och Dietz, liksom den uppriktiga förvåningen när omgivningen inte har samma syn på 

hur man bör bete sig. Till skillnad mot Johnny Bode, som i slutändan drabbades av alla 

cancelleringars moder och bannlystes från radio, TV och övrig offentlighet under 40 år, 

verkar dock Margaux Dietz ha bättre tumme med både public service och politiska 

makthavare. Johnny Bode-sällskapet hoppas därför att vi framöver kommer att få se fler 

intressanta infall både i SVT och på Youtube.94 

Som citatet visar ligger det mycket humor bakom detta och de tio tidigare nomineringarna ser 

ut på liknande sätt.95 

 

3. Resultat och Analys 

Under denna del kommer frågeställningarna att besvaras utifrån metod och teorin som är 

gällande i uppsatsen. 

3.1 Vad uppmärksammades om Johnny Bode kring åren 1983–1987? 

De är fem tidningsartiklar och fyra nekrologer som utgör materialet för undersökningen av vad 

som uppmärksammandes om Johnny Bode kring åren 1983 – 1987. Fyra av de fem artiklarna 

är skrivna av Ingmar Norlén, vilket, tillsammans med det faktum att materialet som används är 

 
90 Johnnybode.com, Om sällskapet, Hämtat 22-04-28.  
91 Johnnybode.com, Minnessten och plakett, Hämtat 22-05-02.   
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Johnnybode.com, Johnny Bode priset 2023 till Margaux Dietz, Hämtat 23-01-23. 
95 Jonnybode.com, Johnny Bode-priset, Hämtat 23-01-23. 
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allt som gått att få tag på, säger något om hur lite som faktiskt skrevs om Bode under denna tid. 

Han hade länge varit illa ansedd och detta visas i bristen på artiklar och engagemang från 

journalistkåren. Under denna tidsperiod går Bode bort och därför blir det lättare att sammanfatta 

hela hans karriär. Det är först när en människas handlande, som hela hennes livsberättelse går 

att berätta och sammanfatta.96 

Utifrån det material som finns att tillgå går det utläsa tre olika teman. Det första temat är att 

Bode ofta presenteras som en bortglömd artist. Det andra temat är Bodes Norge-vistelse och det 

tredje är hans skiva Bordellmammans visor. 

3.1.1 Bode – bortglömd  

Fyra av de fem tidningsartiklarna, som utgör materialet till uppsatsen, presenterar, mer eller 

mindre, ingående Bodes liv. Den enda som inte gör det är artikeln Mot estraden igen. Denna 

artikel handlar inte om Bode utan om Lillemor Dahlqvist, därav figurerar Bode endast som en 

bifigur.97 De fyra nekrologerna handlar, föga förvånande, om Bodes liv och karriär. En sådan 

presentation ingår nästan alltid i nekrologer.  

Det som gör presentationerna av Bodes liv så intressant är att de i flera fall hänger ihop med att 

journalisten förutsätter att läsaren inte vet vem Bode är. Ofta står det i artikeln att Bode är 

bortglömd eller okänd. I nekrologen som Falköpings Tidning publicerade den 28 juli 1983 skrev 

författaren ”Han dog i Malmö i måndags, nästan bortglömd av publiken”.98 Efter att ha klargjort 

detta fortsätter författaren med att presentera hans liv och hans karriär. 

I Ingmar Norléns tidningsartikel Nu kommer han igen som publicerades den 5 mars 1983 

beskrivs Bode återigen som en bortglömd artist.99 ”Johnny Bode var på sin tid – det vill säga 

före andra världskriget – en av vårt lands populäraste artister. Men i dag är han okänd av de 

flesta som är yngre än 50 år.”100 Norlén fortsätter sedan med att förklara att detta beror på hans 

skandalomsusade tid i Norge under andra världskriget. Senare i artikeln står det ”Han skrev åtta 

operetter som spelats i många länder, dock inte i Sverige”.101 Sedan, i slutet av artikeln, skriver 

Norlén ”Johnny Bode har i 40 år varit ett mer eller mindre förbjudet namn i radio och TV”.102 

 
96 Alm, 2009, s. 258, 259. 
97 Göteborgsposten, Mot estraden igen, 86-08-09. 
98 Falköpings tidning, Johnny Bode död, 83-07-28. 
99 Göteborgsposten, Nu kommer han igen, 83-03-05. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
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Det framkommer alltså upprepade gånger att Bode är bortglömd eller medvetet bannlyst från 

svensk kultur. 

I oktober 1985 publicerar Göteborgsposten artikeln Nu blir Johnny Bodes liv revy, skriven av 

Ingmar Norlén.103 Artikeln tar avstamp i att Bode en gång i tiden varit hatad i sin gamla 

hemstad, men nu, istället, är bortglömd. ”Idag är det inte många som känner till namnet Johnny 

Bode. Rolf Gréen kan intyga att han är så gott som bortglömd”.104 Artikeln följer sedan med att 

presentera Bodes liv och hans relation till hemstaden Falköping. I slutet av artikeln står det 

”Ingen av de tio medlemmarna i revyensemblem hade en aning om vem Johnny Bode var innan 

[Rolf] Gréen presenterade idén för dem”.105 

Den sista artikeln som skriver att Bode är bortglömd är tidningsartikeln Nu får Bode sin 

upprättelse, publicerad 8 december 1987. Även denna artikel är skriven av Norlén. Den handlar 

till stor del om hur Bodes namn hade blivit tabu, och så även allt samröre med honom. I slutet 

av artikeln skriver Norlén ”När jag träffade honom i hans lägenhet i Malmö, vårvintern 1983, 

kort före hans död, var han ensam, sjuk och helt bortglömd av den svenska allmänheten”.106 

Det framgår tydligt att Bode anses vara en bortglömd artist och person. Nästan allt material i 

denna del är skrivet av Ingmar Norlén. Vilket vittnar om Norléns syn på Bode. Norlén går att 

betrakta som en expert gällande Bode och hans liv och om han anser att Bode var bortglömd 

var det troligen fallet. Det kan vara en av anledningarna till att Norlén valde att skriva om Bode 

när tillfälle gavs. Att Bode blev omnämnd vid hans bortgång, i nekrologerna vittnar om att han 

en gång varit en välkänd person, trots att även nekrologerna är korta och fåordiga. Varför han 

var bortglömd har med nästa tema att göra. Bodes Norge-vistelse. 

3.1.2 Tiden i Norge 

Det är endast en tidningsartikel som inte går igenom Bodes tid i Norge. Det är artikeln Mot 

estraden igen.107 Denna behandlar endast Bode som en bifigur och går därför bara igenom de 

beröringspunkterna som Lillemor Dahlqvist och Bode har. De andra artiklarna och 

nekrologerna går alla igenom Bodes Norge-vistelse, vilket visar på hur viktigt detta var i 

berättandet om Bode.  

 
103 Göteborgsposten, Nu blir Johnny Bodes liv revy, 85-10-27. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Göteborgsposten, Nu får Bode sin upprättelse, 87-12-08. 
107 Göteborgsposten, Mot estraden igen, 86-08-09. 
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I artikeln Nu kommer han igen beskrivs Bodes resa till Norge och vad som hände honom under 

sin tid där. I ingressen till artikeln står  

Många tidningar ropade på straff då den kände schlagerkompositören och sångaren åkte 

till Norge och gästspelade på revyscenen och i radio. Han kallades fosterlandsförrädare 

och nazist.108  

Norlén, författaren till artikeln, sammanfattar det som blev följden av Bodes vistelse i Norge. 

Svensk media är inte nådiga mot Bode och han blir stämplad som nazist. I artikeln fördjupar 

sig Norlén på vad som hände i Norge och han har även lyckats få tag på dokument som styrker 

att Bode var fånge i det norska fängelset Grini.109 

Artikeln Ferlin-kavalkad med okända visor publicerades den 12 januari 1985 av 

Göteborgsposten, författare Bo Ludvigsson.110 Texten handlar om en grupp som ska presentera 

olika tonsättningar av Nils Ferlins dikter. En stor del av artikeln upptas av tonsättaren Richard 

Ritzi som är en av Johnny Bodes pseudonymer. Ludvigsson passar då på att, kort, gå igenom 

Bodes tid i Norge.  

Man har också plockat fram en del tämligen okända och sällan framförda Ferlin-texter, 

somliga tonsatta av pseudonymen Richard Ritzi, som egentligen hette Johnny Bode och 

hade dåligt rykte, bl a påstods han hade haft nazistiska böjelser. Det kom sig av att han 

1942 åkte till det ockuperade Norge och satte upp en revy finansierad av Nasjonal 

Samling.111 

Ludvigsson skriver om tiden i Norge. Detta skulle kunna ha med att han försöker förklara varför 

Bode är okänd och behövde använda sig av pseudonym, Ludvigsson skriver nämligen senare 

”Men hans karriär under eget namn i Sverige var i och med Norge-besöket slut, därför arbetade 

han under olika pseudonymer”.112 

I artikeln Nu blir Johnny Bodes liv revy sammanfattas Bodes Norge-vistelse så här: 

Men i Sverige tog allt slut för honom 1942. Då gjorde han en olycksalig utflykt till det 

nazistockuperade Norge för att hålla ockupanterna och de ockuperade på gott humör med 

sin musik.113 

 
108 Göteborgsposten, Nu kommer han igen, 83-03-05. 
109 Ibid. 
110 Göteborgsposten, Ferlin-kavalkad med okända visor, 85-01-12. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Göteborgsposten, Nu blir Johnny Bodes liv revy, 85-10-27. 
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Bodes tid i Norge beskrivs som ”olycksalig”. Det står emellertid inte särskilt mycket mer om 

denna tid i artikeln och till skillnad från flera av de andra framstår detta som en parentes i Bodes 

karriär. 

I artikeln Nu får Bode sin upprättelse beskrivs Norge-vistelsen på följande sätt:  

1942 gjorde han [Bode] plötsligt ett våldsamt krumsprång och hamnade som underhållare 

för nazisternas räkning i Finland och Norge. Efter några månader hos Quisling kom han 

emellertid på kant även med den nazistiska regimen och sattes några veckor på Grini-

koncentrationsläger, varefter han kastades ut ur Norge.114 

Bodes vistelse i Norge beskrivs som ”ett våldsamt krumsprång”.115 Det är uppenbarligen ett så 

pass ”våldsamt krumsprång” att det inte går att hoppa över att skriva om det, eftersom det 

förekommer i alla tidningsartiklarna om Bode. 

I tre av de fyra nekrologerna så omnämns Bodes Norge-vistelse, om än, kort. Det konstateras i 

Göteborgsposten att det är denna tid som gör slut på hans karriär.116 I nekrologen som 

publicerades i Falköpings tidning finns det mer att hämta ifrån Bodes tid i Norge. Där 

konstaterar författaren att Bode åkte till Norge och gärna uppträdde för ”Quislingarna i Oslo”.117 

Lite senare i nekrologen kommer författaren tillbaka till Norge och skriver att Bode tänk spela 

in en film om Quisling. ”Han repeterade pampiga entréer med handen lyft i Hitler – hälsning 

på Grand Hotell i Oslo”.118 

Att Norge-vistelsen gjort ett tydligt avtryck i bilden av Bode är uppenbart. Det finns ingen 

artikel, där Bode är huvudperson, som inte tar upp hans tid i Norge. Detta beror sannolikt på 

två saker. För det första har det ända sedan slutet av andra världskriget ansetts kontroversiellt 

att vara nazistsympatisör och det har sedan dess väckt ilska bland allmänheten. Bode lyckades 

bra med att utmåla sig som nazist och reaktionerna skallade inte bara genom rum, utan också 

genom tid. För det andra beskrivs Norge-vistelsen som en anledning till det tidigare temat, att 

Bode ansågs vara bortglömd. Han var bortglömd, då människor inte hade velat ha med honom 

att göra efter hans skandal i Norge. Aronsson skriver om hur människor tenderar att förtränga 

eller medvetet utelämna saker som är för obehagligt i sin närtid.119  

 
114 Göteborgsposten, Nu får Bode sin upprättelse, 87-12-08. 
115 Ibid. 
116 Göteborgsposten, Johnny Bode död, 83-07-27. 
117 Falköpings tidning, Johnny Bode död, 83-07-28 
118 Ibid. 
119 Aronsson, 2004, s. 73. 
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3.1.3 Bordellmammans visor 

Det tredje temat som går att finna under denna period, skiljer sig från de tidigare. Det finns 

nämligen inte ett enda spår av temat i nekrologerna. Temat är Bodes skiva Bordellmammans 

visor. Skivan omnämns i fyra av de fem artiklarna och är helt uppenbart en viktig del av Johnny 

Bodes minne.  

Tidningsartikeln Nu kommer han igen är en redogörelse över Bodes karriär och liv. Det mesta 

av utrymmet ges till Norge-vistelsen, men det finns även plats för Bordellmammans visor. 

Norlén, artikelns författare, skriver att Bode gav ut Bordellmammans visor på LP-skiva på 

1960-talet.120 ”Han [Bode] svarade för både text och musik och var ovanligt ful i munnen”.121 

I tidningsartikeln Nu blir Johnny Bodes liv revy omnämns Bordellmammans visor mycket 

perifert. Den får bli representant för Bodes bredd inom musiken. Artikeln tar upp hans kupletter 

och sånger och avslutas med att ta upp hans ”Ekivoka LP-skivor”.122 

I tidningsartikeln Mot estraden igen är Lillemor Dahlqvist huvudperson. Där står det om hennes 

karriär och om hur den har varit svår tidvis. Det beskrivs att hennes karriär fick en rejäl törn av 

hennes samarbete med ”Johnny Bode-Delgada”.123 Det går att läsa: 

För femtontalet år sedan gavs en serie glada porrskivor ut. Den mest kända var 

Bordellmammans visor. Sjöng gjorde Bode-Delgada och Lillemor. Skivorna var lite före 

sin tid. De runda orden blev för mycket för en del och Lillemor är övertygad om att dessa 

skivor bl a fick till följd att engagemanget hos Kar de Mumma på Folkan i Stockholm 

gick i stöpet.124 

Detta citat säger något om hur skandalös denna skiva var när den kom. Det är därför inte 

konstigt att så många artiklar tar upp den. 

Den sista artikeln som tar upp Bordellmammans visor är artikeln Nu får Bode sin upprättelse.125 

Där beskrivs skapandet av Bordellmammans visor som ett försök för att få in pengar. Ett försök 

som lyckades.126 

 
120 Göteborgsposten, Nu kommer han igen, 83-03-05. 
121 Ibid. 
122 Göteborgsposten, Nu blir Johnny Bodes liv revy, 85-10-27. 
123 Göteborgsposten, Mot estraden igen, 86-08-09. 
124 Ibid. 
125 Göteborgsposten, Nu får Bode sin upprättelse, 87-12-08. 
126 Ibid. 
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Som tidigare nämnts finns det inte ett spår av Bordellmammans visor i nekrologerna. 

Nekrologers betydelse problematiserade under rubriken Urval och Material. Deras syfte är att 

porträttera en människas liv på ett hederligt och värdigt sätt (även om detta inte alltid varit fallet 

i hänseende till Bode). Det går inte att säga säkert, men det finns anledning att anta att 

författarna till nekrologerna valde att inte skriva om Bordellmammans visor då tidens 

moraluppfattning inte ansåg det värdigt. 

Att Bordellmammans visor däremot var ett så tydligt tema i det övriga materialet kan återigen 

bero på kontroversen i det hela. När skivan kom ansågs den mycket skandalös.127 Temat 

fungerar, precis som Norge-vistelsen, som en anledning till att han var bortglömd eller 

bortträngd från den svenska allmänheten. 

3.2 Vad uppmärksammades om Johnny Bode kring åren 2009–2023 

När denna uppsats publiceras är året 2023. Det har gått 40 år sedan Johnny Bodes frånfälle och 

världen har varit med om omfattande förändringar under dessa år. Har även Johnny Bodes 

minne förändrats under de gångna 40 åren? Materialet utgörs av tre artiklar, en bok och Johnny 

Bode-sällskapet samt deras pris som de delar ut varje år. Även här är materialet tunt och 

artiklarna är än färre än vid förra tidsperioden.  

Under den förra tidsperioden gick det utläsa tre olika specifika teman. Vid denna tidsperiod är 

det annorlunda. De teman som var tydliga mellan 1983 – 1987 är under denna tidsperiod 

sammanblandade. Det finns dock två teman som går att utläsa under tidsperioden. Dessa teman 

är Bodes livsöde och könsrockens fader. 

3.2.1 Johnny Bodes livsöde 

Det som tydligast skiljer perioden 1983 – 1987 med perioden 2009 – 2023 är Johnny Bode-

sällskapet. Johnny Bode-sällskapet bildades år 2009. På sin hemsida skriver de att de anser att 

Bode är en ”orättvist förbisedd musikalisk begåvning. Samtidigt är hans tragikomiska 

livshistoria alldeles för fantastisk för att glömmas bort”.128 De fortsätter sedan att skriva att 

deras syfte med sällskapet är att ”verka för att Johnny Bodes minne bevaras och att hans 

kulturella arv sprids till allmänheten”.129 Vidare går att läsa i deras stadgar att deras syfte är ”att 

uppmärksamma och lyfta fram sångaren, kompositören och skandalmakaren Johnny Bodes liv 

 
127 Norlén, 2003, s. 207. 
128 Johnnybode.com, Om sällskapet, Hämtat 22-04-28.  
129 Ibid. 
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och gärning”.130 Johnny Bode-sällskapet vill alltså verka för att minnas Bodes karriär såväl som 

hans, till stor del, skandalösa livsöde. För att bevara Bodes minne har de bland annat rest en 

minnessten över honom vid den minneslund som hans aska spreds ut i vid hans bortgång. De 

har också satt upp en plakett på fasaden till hans barndomshem i Falköping.131 Utöver detta 

uppdaterar ständigt Johnny Bode-sällskapet om händelser och nyheter som berör Bode och hans 

minne, på deras hemsida.132 Sällskapet verkar alltså för att sprida både hans musik och hans 

livsöde. Utav det material som ingår i denna uppsats är Johnny Bode-sällskapet de enda som 

visar ett engagemang i Bode som musikartist. Sällskapets syften är tudelat och deras mest 

uppmärksammade gärning är, trots deras ambition att sprida hans musik, utdelandet av det 

årliga Johnny Bode-priset.133 Detta pris delas ut årligen sedan 2013. Priset går till en offentlig 

person som under det gångna året har handlat ”i Johnny Bodes anda”.134 Kriteriet för att kunna 

få priset är att ”hon/han trampat i klaveret, skapat en skandal eller på annat underhållande sätt 

visat fräckhet och/eller ställt till det för sig själv och sin omgivning”.135 Johnny Bode-priset 

främjar minnet av Bode som en skandalomsusad människa och hans skandalösa livsöde.136  

År 2016 publicerades boken Svenska svindlare och fuskare av Fredrik Kullberg. Detta är ännu 

ett exempel på hur Bodes livsöde är det han är mest ihågkommen för. I boken går Kullberg 

igenom människor i Sverige som genom tiderna bluffat och bedragit andra. I denna digra skara 

ingår Johnny Bode. Bode presenteras här som en svindlare och bedragare som ständigt smet 

ifrån notan och festade upp alla sina pengar. Utöver detta lyfter Kullberg upp att Bode ofta hade 

med sig en hopfällbar rullstol som han använde när han kände att den kunde ge honom fördelar, 

bland annat under fotbolls-VM 1958 i Stockholm. Då denna rullstol gav honom fritt inträde via 

en sidoingång.137 

Bodes tid i det ockuperade Norge under andra världskriget lyfts också upp. Kullberg skriver 

om hans revy som ställdes upp för Quislingregimen och vilken skandal detta blev i Sverige.138 

 
130 Johnnybode.com, Stadgar, Hämtat 22-05-02.  
131 Johnnybode.com, Minnessten och plakett, Hämtat 22-05-02.   
132 Johnnybode.com, Hämtat 22-05-02. 
133 Johnnybode.com, Johnny Bode-priset, Hämtat 22-05-02.  
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Johnnybode.com, Stadgar, Hämtat 22-05-02.  
137 Fredrik Kullberg, Svenska svindlare och fuskare, (Stockholm: Ordalaget bokförlag, 2016). 
138 Ibid. 
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Bodes tid bakom lås och bom tas också upp. I samma stycke skriver han också om att Bode 

klassades som en femfemma (”icke-tillräknelig”) efter psykiatriska utredningar.139 

Kullberg skriver att den allmänna uppfattningen om Bode var att han var ett ”äckel”, vilket trots 

vissa personers försök till försvar för honom vidhölls. Detta leder Kullberg in på den skiva som 

Bode släppte på 1960-talet, Bordellmammans visor. Kullbergs beskrivning av skivan är att den 

är så pass hisnande och deskriptiv att den ”tar udden av det explicit sexuella”.140 Skivan anses, 

skriver Kullberg, vara kultförklarad och inbringade tio årslöner för Bode. Dessa pengar festade 

han upp.141 

Den bild som Kullberg målar upp av Bode är en mycket skandalös och, bitvis, kriminell bild. 

Detta är föga förvånande då bokens titel är ”Svenska svindlare och fuskare”. Det är inte Bodes 

karriär som är intressant här, utan endast hans livsöde, då det är fokus för boken. 

Tidningen ETC Göteborg publicerade den 14 november 2017 artikeln Hade Bodes liv vart 

fiktion hade det varit för mycket, som är skriven av Patrik Persson. Artikeln är en summering 

av Bodes skandalomsusade liv där Gustaf Görfelt, ordförande i Johnny Bode-sällskapet, står 

för berättandet.142 

Persson börjar med att konstatera att Bodes första stora skandal var hans vistelse i det 

ockuperade Norge under andra världskriget. Efter detta kommer en sammanfattning om Bodes 

utsvävande liv i Sverige och framförallt Stockholm, där han ständigt smög från notor och 

svindlade sina vänner och kollegor, vilket i förlängningen ledde till en psykologisk utredning 

och omyndighetsförklaring.143 

Efter detta får läsaren en kort inblick i vad det är med Bode som fängslat Görfelt. Han säger att 

han visserligen alltid gillat musik ifrån 20- och 30-talet men att det är Johnny Bodes livsöde 

som gjort honom så fascinerad av honom.  

Perssons artikel fortsätter senare att belysa Bodes karriär inom pornografin. Där det konstateras 

att Bode i första hand gjorde sina verk för att tjäna pengar men att han antagligen också tyckte 

att det var roligt. Många av de låtar som gjordes framstår idag som både sexistiska och 

empatilösa konstaterar Görfelt. Bland dessa låtar lyfter dock Persson upp att det finns både låtar 

 
139 Kullberg, 2016. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
142 ETC Göteborg, ”Hade Bodes liv varit fiktion hade det varit för mycket”, 17-11-14 
143 Ibid. 
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som knyter an till 68-rörelsen och, vad som antas vara, Sveriges första låtar som skildrar 

homosex.144 Artikeln skildrar Bodes livsöde och lägger väldigt lite vikt vid hans karriär. 

I Expressen den 30 april 2020 har Peter Thunborg skrivit en artikel om Bode med titeln 

”Skandalartisten Johnny Bode visste inga gränser”. Efter en inledande ingress konstaterar 

Thunborg att ingen annan artist i Sverige har hunnit med så många skandaler i sitt liv som Bode. 

Thunborg skriver om Bodes tvångssterilisering som kom till följd av hans notoriska stjälande 

och svindlande.145 

Efter skandalerna på 30-talet går Thunborg över till skandalen kring hans vistelse i Norge under 

andra världskriget. Efter Bodes hemkomst till Sverige skriver Thunborg om den pornografiska 

bok som publicerades på 1950-talet och ledde till att förläggaren hamnade i fängelse i tre 

månader. Vidare skrivet Thunborg om Bodes resa till DDR där han ville sätta upp en operett.146 

Efter de skandaler som Thunborg listat kommer han fram till att Bode trots allt gjorde många 

välansedda låtar och kompositioner. Bland annat den operett som han skrev i Wien. Thunborg 

konstaterar dock att det är skivan Bordellmammans visor som kröner hans karriär. Det är, enligt 

Thunborg, hans stora bedrift som artist. Thunborg skriver också med att Lillemor Dahlqvist, 

som är med på skivan, skulle fått vara anonym, men att detta inte höll länge.147  

Även i denna artikel är fokuset på Bodes livsöde, där hans karriär endast lyfts upp för att 

förstärka den bild som Thunborg vill måla upp av Bode. 

3.2.2 Könsrockens fader 

Det andra temat som framgår av det nutida materialet är att Bode gärna framställs som 

könsrockens fader i Sverige. Detta går Johnny Bode-sällskapet i god för.148 Det finns också 

nutida artiklar som också lyfter fram Bode som könsrockens fader.149 Mega Laser är ett 

livsstilsmagasin som skrivit tidningsartikeln Kultur för fulsmakare.150 Artikeln går igenom 

könsrockens historia i Sverige och börjar med att skriva om Johnny Bode. Mega Laser skriver 

att det är tack vare en porrförläggare som Bode skriver och spelar in skivorna Bordellmammans 

 
144 ETC Göteborg, ”Hade Bodes liv varit fiktion hade det varit för mycket”, 17-11-14 
145 Expressen, Skandalartisten Johnny Bode visste inga gränser, 20-04-30. 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 Johnnybode.com, Biografi, Hämtat 22-05-03.  
149 Megalaser.se, Kultur för fulsmakare, Hämtat 22-05-03. Och ETC Göteborg, 17-11-14. 
150 Megalaser.se, Om Mega Laser, Hämtat 22-05-06.  
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visor, Bordellmammans dotter och Styrman Janssons frestelser. Alla dessa skivor säljer väldigt 

bra och dessa är de första skivorna inom könsrocken som slår igenom i Sverige.151 

Den 6 april 2018 publicerar tidningen Skaraborgsbygden artikeln Snuskhumrar på museet. I 

den relativt korta artikeln står det i ingressen att Västergötlands museum ska uppmärksamma 

två av Skaraborgs snuskhumrar. Dessa två är ”förstås” Johnny Bode och Eddie Meduza.152 

De två artisterna som i artikeln benämns som ”snuskhumrarna” beskrivs som ”provocerande 

normbrytande, humoristiska och socialt nästan omöjliga”.153  

Det finns alltså, 2009 – 2023 en ny dimension av Bode. Hans skiva Bordellmammans visor är 

inte bara relevant för hans eget minne och hans egen historia, utan den har tagit plats i en 

musikgenres historia. De tidningsartiklar som lyfter upp honom som könsrockens fader 

använder Bode som en viktig och betydande del av historien.154 

3.3 Hur har Johnny Bodes minne förändrats från tiden vid hans bortgång till idag? 

Under denna rubrik ska frågan, hur Johnny Bodes minne har förändrats under de två olika 

tidsperioderna, få svar. I detta kommer det framgå vilka utestängnigsmekanismer som har 

funnits och vilka som finns idag, vad som lyfts fram under de olika perioderna, samt hur 

historiebruket kring Johnny Bode ser ut. 

Under den första tidsperioden, 1983 – 1987 är tre teman tydliga: Bode som en bortglömd artist 

som behöver en presentation, Norge-vistelsen och Bordellmammans visor. Vi den senare 

tidsperioden är det två teman som bli tydliga: Bodes livsöde och Könsrockens fader. De två 

teman som går att se i den senare tidsperioden är en förskjutning eller en förändring av de tre 

teman från den tidigare perioden. Under perioden 1983 – 1987 presenterade journalisterna Bode 

som en bortglömd artist. Hans dalande karriär förklaras med hans många skandaler. Framförallt 

den största skandalen i hans karriär: hans tid i Norge under andra världskriget. Dessa två teman 

har smällt samman under tidsperioden 2009 – 2023, och utökats till att inkludera alla hans 

skandaler. Den tidigare tidsperioden använde Bodes skandaler som en kontext för att förklara 

hans dalande karriär, medan den senare tidsperioden lyfter fram hans karriär som en förklaring 

till att Bode överhuvudtaget kunde ställa till med alla skandaler. 

 
151 Megalaser.se, Kultur för fulsmakare, Hämtat 22-05-03.  
152 Skaraborgsbygden, Snuskhumrar på museet, 18-04-06. 
153 Ibid. 
154 Megalaser.se, Kultur för fulsmakare, Hämtat 22-05-03. 
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Det går också att se att temat Bordellmammans visor som var tydligt under tidsperioden 1983 

– 1987 har förändrats fram till perioden 2009 – 2023. Under den första tidsperioden lyftes 

Bordellmammans visor upp som en av Bodes skandaler och framgångar genom karriären. Idag 

lyfts det upp som en början på en hel genre. Skivan anses fortfarande vara en i raden av Bodes 

många skandaler och ingår därför också i det första temat under perioden 2009 – 2023. Det blir 

tydligt i Kullbergs bok Svenska svindlare och fuskare där Kullberg kritiserar skivan och skriver 

om vilken skandal den var när den kom.155 Det som däremot skiljer ut denna skandal ifrån 

mängden är att den anses vara den första skivan i en helt ny genre i Sverige. Skivan är alltså 

inte bara en skandal, utan början på något nytt och något stort i Sverige. 

Utestängningsmekanismerna i de två utsagoplanen är intressant vid undersökandet av hur 

Bodes minne har förändrats. Under den tidigare perioden väljer journalisterna sällan att gå 

igenom den uppsjö som finns av Bodes skandaler. Vad detta beror på är svårt att säga, men de 

facto kvarstår att Norge-vistelsen är ett återkommande tema, medan andra skandaler inte är det. 

Under den senare tidsperioden lyfts Bodes livsöde fram och därmed också flertalet av hans 

skandaler. Det blir alltså tydligt att det fanns fler utestängnigsmekanismer under perioden 1983 

– 1987 än det finns i perioden 2009 – 2023.  

Historiebruket kring Johnny Bode bygger ett historiemedvetande om densamme. Detta 

historiemedvetande är som redan konstaterat minimalt då Bode är en perifer historisk gestalt 

som få människor känner till. De som dock känner till honom skapar ett historiemedvetande 

utefter hur historiebruket ser ut. I Bodes fall är det i skrivande stund hans skandalösa livsöde 

som är resultatet. 

4 Diskussion 

Under den är rubriken kommer resultatet att diskuteras och relateras till den tidigare 

forskningen. Historiebruket av Bode kommer också att kontextualiseras. Det kommer också 

föras en didaktisk reflektion som påvisar att denna uppsats är relevant för en framtida yrkesroll 

som ämneslärare i historia. 

Under rubriken ”Resultat och Analys” besvaras de tre frågeställningarna: ”Vad 

uppmärksammades om Johnny Bode kring åren 1983–1987?”, ”Vad uppmärksammas om 

Johnny Bode kring åren 2009–2023?” samt ”Hur har Johnny Bodes minne förändrats från tiden 

 
155 Kullberg, 2016 
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vid hans bortgång till idag?”. Det blev tydligt att en förändring hade skett. Under den första 

tidsperioden låg fokus på Bode som en bortglömd artist, hans Norge-vistelse och hans skiva 

Bordellmammans visor. Under den andra tidsperioden dominerades den av hans dråpliga och 

skandalösa leverne samt att han anses vara svenska könsrockens fader.  

Varför har denna förskjutning skett? Det Peter Aronsson skriver om i sin bok Historiebruk – 

att använda det förflutna stödjer förskjutningen kring Bodes minne. Aronsson skriver om 

kulturella trauman.156 Jag tänker inte gå så långt som att hävda att Bode på något sätt bidragit 

till ett kulturellt trauma som ens går att likna vid kulturella trauman där människor blivit utsatta 

för förtryck, mord och terror. Det finns emellertid vissa beröringspunkter med hur kulturella 

trauman bearbetas och hur Bodes minne har bearbetats och förändrats. Aronsson skriver att den 

första generationen, den som blivit utsatt för traumat, försöker förtränga traumat. Nästa 

generation vill istället lyfta upp traumat till ytan och prata om det. Den tredje generationen blir 

sedan den som till slut kommer avgöra vad som ska hända med minnena, vad som ska behållas 

och vad som ska förkastas, hur minnet ska bli en del av historiemedvetandet. 

I inledningen till uppsatsen berättar jag om min gammelfarmor som alltid blev mycket upprörd 

när någon nämnde Johnny Bode. Som Falköpingsbo ville hon inte veta av en sådan skamfläck. 

Hon tillhörde den första generationen, de som blivit berörda av hans skandaler och Bode levde 

sina sista år nästan helt bortglömd av publiken. Åren kring hans död började detta förändras, 

hans synder hade bleknat och hans karriär och liv började diskuteras. Personer i mina föräldrars 

generation reagerar oftast initialt med ett dråpligt skratt för att sedan lyfta upp en rolig anekdot, 

eller också har de aldrig hört talas om Bode och blir med ens mycket fascinerade och vill veta 

mer om honom. Dessa personer tillhör den andra generationen. De inser att det finns mer att ta 

reda på och vill att Bodes minne ska lyftas upp till ytan. I min egen generation är det få som 

känner till Bode överhuvudtaget. De som emellertid känner till honom är med och väljer ut vad 

ifrån hans liv som är tillräckligt spännande och relevant att prata om. Just nu befinner sig alltså 

Bodes minne i händerna på den generation som kommer avgöra om han ska förpassas till 

historien eller om hans minne ska bevaras. Ett tydligt exempel på detta är just Johnny Bode-

sällskapet som bibehåller Bodes minne och väljer, i stor utsträckning, ut vad som är relevant att 

tala om kring Bodes minne. 

 

 
156 Aronsson, 2004, s. 73. 
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I Anders Dybelius avhandling Ett hållbart minne? – Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 

1848 – 2009 och Yvonne Anderssons kapitel Med Hitler som slagträ: Hitler och nazismen i 

nutida dagspress i Kingsepp och Schults antologi Hitler für alle utreds vilket symbolvärde von 

Döbeln och Hitler har under olika tidsperioder. Det som resultatet i denna uppsats visar är att 

även Bode har ett symbolvärde. Under den första tidsperioden 1983 – 1987 är Bode nästintill 

bortglömd. De som däremot minns honom förknippar honom med Naziockuperade Norge och 

Bordellmammans visor. Två enorma skandaler med andra ord, om än den förra värre än den 

andra. Bode är skandalen personifierad. Allt han gör och allt han vidrör blir på ett eller annat 

sätt en skandal. Bode symboliserar skandal under perioden 1983 – 1987, urtypen av skandal, 

den råa och tragiska sorten som människor inte vill beröra. Att få vill beröra honom märks 

också ifrån journalistkårens håll. Det är nästan bara Ingmar Norlén som skriver om Bode under 

denna period. Kan detta bero på en rädsla av att förknippas med Bode? Det går bara att 

spekulera om, men det är anmärkningsvärt. 

Under den andra tidsperioden 2009 – 2023 har, som nämnts, Bodes minne förändrats, mycket 

tack vare Johnny Bode-sällskapet. Han är inte längre bara en symbol för en tragisk skandal, han 

har ett tragiskt och komiskt livsöde. I Markus Arvidsons sociologiska och narrativa betraktelse 

över Bode konstaterar Arvidson att det finns två sätt att skildra Bodes liv. Antingen som en 

framgångsberättelse eller som en tragisk berättelse. Beroende på vad som lyfts fram ifrån Bodes 

liv blir svaret olika. Han konstaterar att om man lyfter fram Bodes musikaliska karriär är det en 

framgångsberättelse. Om man däremot lyfter fram Bodes liv, fyllt med skandaler och 

rättstvister, hans ensamma och fattiga sista år i livet, då är det en tragisk berättelse.157 Det som 

idag lyfts fram är i huvudsak hans livsöde, vilket i så fall borde innebära att Bode idag lyfts 

fram som en tragisk gestalt.  Jag delar däremot inte Arvidsons bild av att Bodes liv är en tragisk 

berättelse. Boken Jakten på Johnny Bode – skandalernas man skriven av Ingmar Norlén, gavs 

under 2022 ut som ljudbok på flera streamingtjänster. På Storytel beskrivs Bodes liv som ett 

som får lyssnaren att gapskratta, samtidigt som skrattet stundom fastnar i halsen, samt får 

läsaren att fälla en tår då och då.158 Denna bild av Bodes liv delar jag. Bode är inte längre en 

symbol för en rå skam och skandal. Hans minne har gått vidare från det till att bli en symbol 

för komik och normbrytande. Bode var inte som alla andra och det finns goda skäl att kritisera 

 
157 Arvidson, 2006, s. 25. 
158 Storytel, Jakten på Johnny Bode – skandalernas man. Hämtat 22-05-18. 
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många av de saker han gjorde, men det finns en annan distans till hans minne idag som gör att 

han, tillsammans med hans titel som könsrockens fader, idag kan symbolisera det oväntade.  

Johnny Bode är på det hela taget en mycket fascinerade figur. Kanske är det som fascinerar 

med Bodes stundom tragiska, stundom komiska liv något som inte helt går att sätta ord på. En 

sak går i alla fall att konstatera. Hur Bodes liv framställs av andra är avgörande för hans minne 

och historia, men hur Johnny Bode själv upplevde och framställde livet är avgörande för honom. 

Denna del får därför avslutas med ett citat från Johnny Bode själv: ”Jag har haft rolig”.159 

4.1 Didaktisk reflektion 

På Skolverkets hemsida står följande om syftet med Historia på gymnasiet:  

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att 

använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom 

ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det 

förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.160 

Att eleverna ska ”bredda, fördjupa och utveckla sitt historiemedvetande” går att direkt koppla 

till denna uppsats då jag redan i inledningen visar på att Johnny Bode är en historisk gestalt som 

blir allt mer bortglömd. I boken Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och 

tillämpning konstaterar Klas-Göran Karlsson att begreppet ”Historiemedvetenhet” är ett 

nyckelbegrepp inom historiedidaktiken som innebär en kollektiv medvetenhet om historien som 

håller samman en grupp, allt ifrån en släkt till en teatergrupp till ett land till hela 

mänskligheten.161 I detta ingår också en stad. Med förutsättning att jag i framtiden ska undervisa 

i min och Johnny Bodes gemensamma hemstad, Falköping, är historien om Johnny Bode ett 

sätt att stärka historiemedvetandet och lokalhistorian i staden. Bode är ett mycket gott exempel 

på hur historiebruk och historiemedvetande hänger ihop. I Falköping har människor länge 

jobbat för att förtränga och glömma bort honom. Det handlar om en medveten förträngning, 

som diskuterades tidigare under rubriken ”Diskussion”. Det blir ett mycket tydligt exempel, för 

elever i Falköping med omnejd, på hur människan styr vad som ska vara med i 

historiemedvetandet och vad som inte ska vara det. 

 
159 Göteborgsposten, Nu får Bode sin upprättelse, 87-12-08. 
160 Skolverket.se, Ämne – Historia, Hämtat 22-05-18.  
161 Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och tillämpning, 
(Lund: Studentlitteratur: 2014), s. 57. 
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Citatet från Skolverket fortsätter med att eleverna ska använda sina kunskaper och sitt 

historiemedvetande för att kunna utveckla sin ”förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv 

på det förflutna präglar synen på nutiden”. I uppsatsen är det precis det som har gjorts. Analysen 

har haft som syfte att undersöka skillnaderna i hur Bode en gång framställdes, kontra hur han 

framställs idag. Genom att visa hur jag har gått till väga, med metod och teori kan eleverna 

utveckla dessa förmågor och kunna dra egna slutsatser. 

Längre ner i Historieämnets syfte går att läsa: ”Undervisningen ska bidra till insikt i att varje 

tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar”.162 Johnny Bodes levnadsöde 

är ett bra exempel för att visa på just detta då hans utspel ansågs normbrytande och 

kontroversiella, i flera fall till och med kriminella. Det är inte säkert att allting som Bode gjorde 

hade ansetts kontroversiellt idag. Frågor som eleverna kan diskutera i förhållande till hans 

levnadsöde skulle kunna vara dessa: ”Vad var det Bode gjorde?”, ”Varför blev människor så 

upprörda?”, ”Hade människor blivit upprörda över detta idag?”, ”Vad säger detta om den tidens 

värderingar?”. På så sätt får eleverna reflektera över om det som Bode gjorde hade inneburit 

samma typ av kontroverser idag.  

 

 
162 Skolverket.se, Ämnet – Historia, Hämtat 22-05-18. 
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