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Mcdlemsblad

EileGamGem
för nlruvlksbarncns Veteranförenlng Dec 199()

Bodo West

fff et ör nrlft I natten. Ftedagen den 23 rwuember är barrr nhgra ntlnuter
a,Z gprruru.l rchJag har safrt W nerJör aff skrtr,ra om fudo, mln och atla
Flrnrutksbarnns alWeles egen WpW. kt uar sd ldtt aft skrtua om twrcm *
IänW han leude, det gick sorn en dnrs. fudo stod Ju Jör gläflen oclr lusfen {

sJölua lluet. Ho.n ue,r den sanne ldealtstenl llan leude sorn twn lårde. ffidana
männtskor fdr rru,n leta efierl HurJag ön letar sd trtttnrJag lrl./.e hnnsJömltke.
tudo stod t en klass ftr stg.
kclanJag JIck beskedet om Bodos död oc'h btiuit ombedd cttt teckrw en mln-
nesbtld au lwrwm twrJagJörgfrues sufftt utd skrtumnsktnen. ,-lag sorn alltid
brulcnr firmn orden (det dr rnllt yrke att lclnra sädnnt) lcutJör en gårgs skrrll
tnte skriua- Det könru tomt, tomt och er7srctmt.

ag ach mänga f)rruuiksbarn drJust tdag & uög Jör att Jä ta eft sista Jar-
IlI uöl au lJ<tdo uld, begrauringsgudsfldnsten I Betlehemskgrlmn t Gäule.
AUt dr som en ond dfirry mdolms lnte ner. Det kan bara tnte uere sd/ Det
dr lnte sä, törtkerJag och fitter W N tåget rwmtt, ltem mot Gö,ule. Ibdo är
sorn Joe HlIl. en anne,n Mulegrabb, sorn eJter stn död kallades "Mon nen sorn
aldflg lcnn clö".ITects sd dr det med fudo, ttgrn kan trtte d,ö. Joe Httt tÅmrutde
oä'ule ochtor tilt Anrertlco,. Boda West lilrutnde wrder end.ra uörtdrskflgpt Ung
em rchfick ett ngtt hem I Suertge. Hdr bleu hon ffEr blt-gttl ö,n de flesta suen-
skar.

TIU mlnnc av



odos budslap känner ut alla, uclr och en tnom oss. IIa,n lude a;lltirl rfrgot
öuer till oss aIIo.. Det uet ul FUnruiksbarn. Fersonllgen Jörstod jog det

..;örsta gdrqen lhng tild efier mlrrn dr I F,)uruu{./r'. Det uor sornrrro ren l98O när Jag
sorn reporter fi, NbetaftIndet flck den twdensdrda upgtJten att äka ut tt[
Flrruu{k ochto.lrrmlnnenmed barnens ledare t4för premlirerL Detmötet kom
att blt ett uögskdl t trdtt IID.
Hilshgt pä scvnen breduld. tudo stod ttden sflll, Jag lcånde W upplAfr som cu
en twllg ande nfrr Mo bedttnde om Flrruutks qrdl, otrt alluaret t leken, om alln
barns Ulcnbetydelse oauseft roll Plöts@ lcfudeJag W stoll, en stnrk och {n'
tenslu l&nsla, qu gemenslmp. Hdr t flrnrulk hnd'e Jag fdtt enJostrun - en rygg-
rud som skulle uara tlU stor WdW genom llaet. W mlnns dem alln: Gösfa Ng-
gren, farbror Johan, tant Agnes, DW foren" C.Jrt Hewtksson och mdo. Alln
gfck de boft rch ldnge tlar det baru fudo kuo'r. hon sorn uarlt med O,nda frdn
WrJaru den som k;ulrde lilruftcrrtaslo,rra;ter srrm{urrgen annarL Mo hade #tt
t en hård" rysk c{rlcusskola. befitrade han utd. rnötet t Flrnrulk.

mildsta är skulhe utflrta deru"n ctrlrclconsfnltrs 8Gärsdag Uilsmmanrs. Nu
l,I bHr det tnte sd som ut tirrld. Vtfärfnta, arrdm metMer att WIln twnont
Iledm lurns mlnne nfrste vt görtal mt dr en qJd//r;lar phf&Jör oss som lrUruutks-
furn attJöru uldare någpt au det drkr;ritlu fudo gw oss.

fit trkus lannde Bodo tala om hur länge som helst. Ii'ör twnom uar ltuet och
lglctrkus detsamtTunn, trcrJag. Ctrkus lammgcket tld$t att prögla lwrts
Uu. I Budapst/anns en gaffwnl ctrkus dÅ.r Bodo sorn ltten poJke trölfade
clownen lJonrs. N{o är gamrnal lcom hmt hem ochbard om lou att -fd börJa t
Borus ctrkr.r^sskola. mpl ullle Inte, ctrlcus uor furu tlngel-tangel och taskspel-
erL fuk tudo höru. I smyg börJade Mo att ffi,na under öuerseende au en för-
stäende rrwr. Wt dröJde fifr, är tnnanfadern upptdckte hernltghetsrtukerlet.
Fbr rch son bleu mycket osams, trten det gilck tnte att stopp fudD somJätt
clrkusen t blodet. Han stannade N clrlssen mot Jaderns ut$a.
Vad Bodo frck lÅra slg uar mhngsldtghet. Han"flck pröua de flesta au cfrkus-
llrrets alln grenor. Han möste kunna det mesta för att hn ctransen att twpW
tn t nå,got nummer nf,r det bleu en hrcko-

l lötsUgtt ser Jag tdo frarnJör rnIg. Jag ser trans ögon fyllns au tärar nfr
tI hanberf,ttar omcirkr.r-sfumöer t ltnlhen, htgland,Tlskland,Jugoslnulen,
ftankrlke, Grekland, Turldct och Sprtteru Jag ser twrwm lö,ra ut slna clrku^s-
konster,strdng och alhsarltg. Vt trade atla stor respekt för twrwm Om någon w
oss m{sslgckades på scenen uel ttc'n denJörste att ffista och ta en t famn rch
att genast Lära ut det xtmfe,lats. AIftJör att lunna stö fr *enen och ge det
bdsta AII pttbUdr:en- Att ge god urderhållnfig uar det gilsno målet.



ffif do lam fttt Suerlge urtder kflget nör det uar oroligt i b-\trop.. Han uer au
f ltdlsk sldh cruh sökfe en tt[flyld,srt. MenWen ua.r att twn skulle bosdt-
ta stg t Norge, men nör tyskarna lrutaderude uer Mo tursmt nog t Suerlge
fi Ctrtw uanlt€n. Han uägade lnte resa uldnre. fr sd uls korn det stg att tudo
t:p.r med rch stortade clrkusen | furulrtk. förstA spelet *Ttrsen oc'h en natt" ul-
sades snffwlaren 1942 med beslöfide danserskor, *ngare, trollkarlar, Jaklr-
er, stärdslulcarre, AU fufu, och ttons skngg&p röuare samt akrobater.

ycket fok saniloldes t Flrruuk under krTgsären. HII lcom tnte bara hdst-
dressörer utan ocfcså de gomhade ruxrwar medbJörnar, elefianter och

dgtrrr. Splcn t fl"trtll..:llk bleu allt fier ,cilda och nwnsnsbpelade t Seocrcholnl
och ffitefurg F.tnutlksprkens dlreldö1 C0sta Nygren" uar mgcket rurld au
ctrkus och blldade en dtrnera'de ursdor?rsclrku^s sorrr hc.de prernltlr den 26
apdl Ig47 på nsrctorget t Crtulr.. I ffi, nA sorn rymde ett pr fusen rnönnts lcor
utsdes /öres tAlr@p n " I{o sacke rn a' .' Aktofute ma uo;r au hö g sta
hternattonella polfslclass' skreu Norrtnnds-frsten och NWrcnde att'den
rgska stllen, sorn ut lönner lgenfiän ett ou Flrnrulksbomens tldtgare prryrcrm,
håIIa konselarent twlnföreställtttgenlgerwm". Den sttlen hade noturltgtuts
Mo UEt ttt.

|-il et lcårms skönt att fimlntuo, om fudos storhetsttd en dag som dervta.
IfllÅtoss aWlg glömru den! IÅtoss twlter aldflg glömma l:uu,r k)do, sorn
tledersmedlem t suerulcn cirMn" gtck I spetsenJör att fä ItD t ctrku-
sen seda,n barnauärdsrfimnden t mltten au SUtalet saft stopp för "bamo,rbete"

fi, somrarnn- Gudskelou ttorut twnld se ctrlcusen leva tgenl Sorunarens Jöre-
stf,llrrd'ng under lednlng au dottern Ntna dr den bdsta sedan bsrnoudrds-
rfilrnrld.en lade ndsan t blöt.

f! NrJan auJarunrl t drfrck Mo &ncer t magen och oryrerades. Bodo
Hlortwtte att lew, sorn wnltgt, solade gf,rna och och surwwde uafle dag
slna 5N meter, delu{s ouetande om stn q/ukdom- I augustt frck twn uäldlga
smdrtor t magen lgert Nu grtck det trte att dölJa sanrdngen för twnorru Nu be-
slutade JamllJen att göra en sls&a resa tlll,wmrruns med lwrwm tlll Budapest.
Ektdo sotnnc.de tnJör gott klrcrro.n tre fi lördngseJtermlddsgen den I5 rwuetn-
berpö Södeitutts sJukhus. Vld, hans stdaJanns Jru Gun och deras barn kter,
Margret och Ntru.

ld, begrauntngen ska Gittan rch l\ret sJunga tant Agnes säng "I'lyend,e
dag', Agneta Sued&rnd, "Iör en clown" och Yngue splnr. Medltatlon hdlls

au N{ls Undberg och uidare sJunger Llse-Lotte 8rlmon "Vl ses lgen".
Boclos akrcbaterJrän storlwtsftden bdr llstaru l}on- Nenne, OlIe mJl. Predtk-
an hålls au Elsle,frrhnsson och begraunlmngen bltr Uus I fudos anda. fh"r Gun
kommer Inte att uara srnrtkhdd, fuda trylcte tnte om twnne t suart. fu,rnen
linns med, barnbarnen och alla ul andra barn, f'Lnruik'sbanten.



f,I krobqten och cloutnen är död. tudo gestaltade bädn och mycket mer.
:JLI Hctn kunde ldra ut slna konster. &tdo ue,r en sklckhg akrobat som bleu
en llka sklckttg clown, en clown som gerwm kroppspröket lunde tala, forrrut
alhnret tW skrutt och sorg tlll gIäQJe. mt dr en konst, en sudr konst. fudo be-
hilrslcade den* Han ulsste att Wtgst n t clownens breds. skrattfms ett stod
alhnr. MrJör dr det * befilande att skruttn dt en skön cbwns konsfer. Sorn
den clown hsn t)ar, ut|4e fudo lockafrvm det [/usa hos oss, se srndrtan utlcs,
wdnntör ett leende.

fl en som Jdr sarrvnar{atta mhrlsblMen au tdo bttr ett au luns barn-
J9abr,rn, 7hdge.bnas. Ndr trans rrw{ar dött ullle twn tnte höm den uan-
W godnattsa{lan, utan höm befittas omfforfar. M. glorde ffr.ffrwr gå,rna,.
/&,gen dilrfi,, ndnrnn skulle Jörklara atl nurfar .nr dM" suarde ,Jortors:
"Morfar ucu Wte, twn Qr".

Mttre lcnn det lnte sdgas. mt röcker tnte med att säga tack, menJag gör det
dndå- Tack Mol

fuuilm.Önmnru

Bgdptmlnne

Styrelsen har i samband med Gun Rosenberg och
barnen beslutat att öppna en fond, kallad Bodos
mlnne. Du som vlll hedra Bodo med någon form

av gåva får gärna sätta ln ett bldrag på vårt
postglro 48 77 686 'O. Glöm inte att skriva

BODOS MINNE på lnbetalnlngskortet.
Dessa medel ska sedan anvåndas för
att uppmuntra Furuvtksbarnen på

något sätt som Gun och barnen
tlllsammans med Styrelsen
kommer överens om - på ctt
sådant sått som vi tror att

Bodo skulle ha $ort.
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