KAP 1

”1902/17 – Barndom”

Å

vikt genom att cykla tillryggalade varje helg 5
mil på s k höghjuling, d v s en cykel med stort
framhjul och litet bakhjul.
Bröllopet stod den 29 mars 1901 och den 24
augusti nästa år föddes en son som döptes till
Harry och som är denna boks huvudperson. Två
år senare föddes Herbert Bismarck och efter ytterligare tre år Karin. Äktenskapet var av allt att
döma mycket lyckligt, åtminstone i början.
Hustru Karin brukade på äldre dagar alltid säga
att en kyss utan mustasch inte var någon riktig
kyss.
Vid tiden för Harrys födsel bodde familjen i
Östersund men Pehr Söderman såg till att hustrun födde i Stockholm där det fanns ordentlig
läkarvård. Fader Pehr var mycket deltagande när
han fick höra hur Harry bitit henne i bröstvårtorna men tröstade henne med att hon var den
vackraste av de två. Familjen flyttade sedan till
Brunflo nära Östersund, och därefter till Kälarne, beläget i Pehr Södermans kronofogdedistrikt,
där han vid sidan av tjänsten arbetade som juridiskt biträde och som mellanhand i olika affärsföretag, bl a en omfattande skogsaffär i Florida,
vilket gjorde att han flera gånger var i Amerika.
Herbert och Karin föddes i Kälarne.
I Kälarne bodde familjen i ett nybyggt tvåvåningshus med tvåvåningsveranda och en flaggstång på taket. Framför huset var en ganska tu-

r 1900 var kronofogde Pehr Söderman i Jämtlands östra
fögderi nyskild och ägnade mycket tid åt att
uppvakta sin blivande
hustru Karolina Olivia
Sahlin (1872–1962),
kallad Karin. Pehr Söderman (1852–1914)
var 48 år och kom
från en släkt i Djupa,
Undersviks socken i
Hälsingland. Han var
av medellängd, mustaHarrys far länsman Pehr
schprydd, något fetSöderman. Bilden är talagd och begiven på
år 1897 då han hade
jakt, segling, fester och gen
avancerat till kronofogde
arbete. Karin Sahlin
och skulle närvara vid en
var 20 år yngre, myck- officiell måltid för kung
Chulalongkorn av Taiet tilldragande och
land. Detta uppges vara
kom från en släkt i
enda gången han bar uniLillsjöhögen, Lits sock- form.
en i Jämtland, som
hastigt blivet rik på sitt
skogsinnehav. Inget är känt om hennes tidigare
liv men hon hade hunnit avspisa åtminstone tre
friare. De två bodde ganska långt från varandra.
Söderman som för tillfället höll på att gå ned i
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moderna vid den tiden. Huset var något av en
samlingspunkt för traktens diskussionslystna liberaler. Pehr Söderman gjorde sig känd för sin
gästfrihet, sin givmildhet och sin humana rättsskipning. Han hade också ett rykte för total
oräddhet. Mer om detta längre fram.
Harry var en livlig krabat vilket framgår både
av fotografierna och av ett otal historier. T ex:
När Harry skulle gå på barnkalas hade modern
satt på honom en fin sjömanskostym. Därefter
stängde hon in honom i ett rum för att även klä
på Herbert eller Karin. Harry skulle under tiden
undersöka en kakelugn och kröp in i eldstaden
och sotade ner sig fullständigt.1 En lite senare
historia var att Harry och Herbert hittade en sovande luffare med en flaska öl bredvid sig. De
hällde ut ölet och kissade i flaskan. Därefter väntade de spänt på att luffaren skulle vakna. Luffarens reaktion när han skulle stärka sig med ölet
var mycket tillfredsställande.2 Åren 1906–1907
hade familjen en barnjungfru som Harry älskade
högt. Han bekände det lite skamset för sin mor:
”Mamma jag älskar Lilly. Jag rår inte för det.” 3
Familjen hade häst och Harry lärde sig hjälpligt
rida.
Lantlivet fick ett abrupt slut när Harry 1912
började i elementarskolan vid Högre allmänna
Läroverket i Östersund. Fram till dess hade han
undervisats av en guvernant som tycke att ”han
var ett geni, men full av de värsta upptåg” 4.
Hennes beundran delades av småsyskonen, som
tyckte han var som en professor, och även av
skolkamraterna:

Harry och hans mor Karolina Olivia Sahlin år 1903.

vig gräsplan. De gamla byggnaderna från den tid
när stället hade varit en bondgård fanns kvar på
ägorna, ett timrat bostadshus kombinerat med
lagård och diverse lador. Jordbruket arrenderades dock ut. Ett stycke därifrån fanns en badsjö.
Ett tag hade familjen bil med chaufför. I de bilder som finns är alla mycket fint klädda eftersom det var besök. Pehr Söderman hade kavajkostym och en mjuk filthatt. Hustru Karin hade
långkjol, vit blus med rysch och den typ av överdrivet stor halmhatt med tygblommor som var

Vi bodde på samma inackorderingsställe. Harry gick i
första klassen [i realskolan], jag gick i första ringen. Han
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Barnen påverkades starkt av familjesituationen. Syster Karin blev flera år framåt sängliggande långa perioder i någon diffus sjukdom.
(Hon benämnde det omväxlande som ”äggvita”,
”ledgångsreumatism” och ”reumatisk huvudvärk”. Det förefaller delvis ha varit psykosomatiskt. Åtminstone gick det över när hon flyttade
hemifrån.) Harry verkar närmast ha förvildats.
För så där en trettio år sedan utgjorde han om inte precis en skräck så i alla fall innebar hans närvaro utom
skolväggarna en viss anledning misstänka diverse hyss.
Luktade det svavelväte eller karbid i skolkorridorerna
kunde man ana vem som varit framme och pysslat med
kemiska experiment, och smällde det i någon källarvåning i övre norra stadsdelen, då misstänktes gossen Söderman omedelbart. Och med en viss rätt förresten. Jag
vågar inte svara för sanningshalten men i den stora flora
av historier från Harry Södermans skoltid finns en som
talar om, huru en kvinna kom promenerande dåvarande
Repslagargatan fram, då hon infångades med Lasso och
bands vid en lyktstolpe. Där fick hon stå till dess hjälp
anlände. Lassokastaren lär ha varit gossen Harry.
När det blev för mycket klagomål på sonen brukade
den välkände och aktade fadern kronofogde Pehr Söderman skicka sin son upp till den s. k. busparken, d. v. s.
den plats där den victorska villan nu ligger i det vackra
Karlslund, för att där skära björkkvistar som sedan randade ynglingens bakdel. 7

Harry, syster Karin och bror Herbert Bismarck 1914,
det år deras far dog.

förfärligt. Om kvällarna är det så tomt och
dystert, jag trivs inte alls, men jag kann inte hjälpa det.” 6 En ljuspunkt i tillvaron var dock dansundervisningen som bedrevs av en gammal italienska, madame Zanichelli, som reste omkring i
norrlandsstäderna och gav kurser. Harry var
hela sitt liv mycket road av en ordentlig svängom.
1914 sålde fadern lantgården och familjen bosatte sig i Östersund. Under året magrade fadern
starkt, tålde varken ljus eller ljud längre och hade svåra smärtor. Framåt hösten dog han. Mor
Karins sinnestillstånd växlade därefter under
lång tid mellan depressioner och ångestattacker
och hon var oförmögen att ta hand om familjen.
Det gjorde hennes väninnor, bl a Märta Bolin,
och deras moster Tilda. Om somrarna fick barnen vara hos hennes bror på föräldrahemmet
Lillsjöhögen. Harry läste, fiskade, letade växter
till sitt herbarium och hjälpte till.

Östersunds läroverk bestod vid den här tiden
av en 6-årig elementarskola (realskola) och ett 4årigt gymnasium. Antingen kunde man från realskolans 5:e klass gå vidare till gymnasiet eller
också kunde man gå ut realskolan och avlägga
en realskoleexamen. Eftersom undervisningen
var gymnasieförberedande omfattade den både
matematik, naturvetenskap och moderna språk.
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KAP 3

”Far och hans släkt – officiell version”

världskriget bröt ut. Någon av de stridande parterna hade kört en bajonett i honom. Gurli och
Per Johan emigrerade till Amerika. Gurli arbetade som gymnastikdirektör i Portland, gifte sig
där, men återvände. Per Johan arbetade ett tag
som spårvagnskonduktör i San Francisco där
han dog i tuberkulos. Det gick länge ett släktrykte om att hans skelett var uppställt på en
tandläkarmottagning i staden. Hildur arbetade
som sjuksköterska i Finland 1917–1918, även
under inbördeskriget januari – maj 1918 (eller
frihetskriget som Harry föredrog att kalla det).
Hon dog kort därefter. Möjligen hade hon smittats av de epidemier (förmodligen spanska sjukan) som under hösten 1918 härjade i de finska
fånglägren. Vid krigsslutet satt där 75 000 personer under förhållanden som mera liknade koncentrationsläger. 12 000 personer dog.
Harrys far avled den 19 oktober 1914 efter att
ha varit tjänstledig p g a sjukdom och andra orsaker ända sedan 1910. Harrys starkaste personliga minne av sin far var när denne under långa
sommarkvällar i Kälarne berättade om sina
äventyr som länsman i Delsbo ”och varje gång
kisade och glittrade hans blå ögon och han
skrattade så det ekade.”22 Dödsfallet var väntat.
Samma dag publicerades en lång dödsruna:

H

arry var senare i livet mycket intresserad av
släktforskning och lyckades spåra sin fars
släkt ända tillbaka till 1600-talet. Några särskilt
intressanta uppgifter lyckades han aldrig hitta.
De var hantverkare, arbetare och bönder. Äldste
sonen hade hela tiden ärvt gården i Djupa. Enda
berömda släkting var riksdagsmannen Johan
Eriksson i Vallsta, halvkusin till hans mor.
Genom faderns första äktenskap med Beda von
Kiöhling (1851–1923), dotter till en f d fanjunkare och länsmanskollega Jost von Kiöhling i Arbrå,
hade Harry sju halvsyskon. Harry hade för sig att
hon kom från gammal krigaradel. Så var dock inte fallet. De var omväxlande officerare och länsmän. Prefixet von betydde bara att släkten ursprungligen hade kommit från Kiöhling, Tyskland. Halvsyskonen var Gerda (1879–1961),
Agda Birgitta (1880–1955), Signe Karolina
(1882–1966), Erik Jost (1885–1965), Gurli Kristina (1886–1948?), Hildur (1889–1918) och
Pehr Johan (1891–1924). Av dessa umgicks Harry mest med Erik Jost som senare drev en vedfirma i Stockholmstrakten.
De tre äldsta barnen stannade kvar i Sverige.
Gerda och Signe gifte sig. Agda stannade kvar i
hemmet hos sin mor. De fyra yngre var mera begivna på äventyr. Erik Jost tog anställning som
agronom på ett gods i Lettland (han hade en utbildning på Ultuna) men återvände när andra

Pehr Söderman. En pionjär för ordning och skick i
Hälsingebyggden.
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Pehr Helge emigrerade till Amerika men återvände. Under tiden för detta förhållande fortsatte han att umgås med hustru Beda och började
även uppvakta sin blivande hustru Karin. Detta
fortsatte ända till 1899 då han lades in för en
operation (förmodligen för magsår) på Sophiahemmet i Stockholm. Konvalescensen blev långvarig och tvingade honom att välja mellan sina
tre kvinnor. De försmådda blev dock ordentligt
kompenserade, så pass ordentligt att det inte
blev mycket kvar till hans tredje familj utöver
pensionen och lösöret när han dog 1914. Bitterheten över detta och även kampen om vilken familj Pehr Söderman älskat mest gjorde att umgänget dem emellan avbröts.
Södermans tid i Delsbo genererade mycket
skriverier i tidningarna. Han förekom även som
biperson i ett par böcker som dock huvudsakligen handlade om hans fjärdingsman som senare
ställdes inför rätta för lönnkrögeri, flera mord m
m: Vargen från Hobo av Martin Kock (där Söderman var omdöpt till Österman), Helgmålsklockan av Mathilda Roos och ett kapitel i Brottets Krönika volym 2 ”Kniven” av Carl Olov
Bernhardsson. Hustru Karin brukade beskriva
honom som ”en man som brände sitt ljus i båda
ändar” med tonvikt på man.

en kvarglömd cigarr. Det förefaller finnas något
djupt självdestruktivt i allt detta men källmaterialet räcker inte till för att belysa det. Detta enda
jag har är ett brev från 1909:
Käre Pehr! Så lustigt att du ej har tid att skrifva, ja inte
är det så värst underligt. Sänder dig nu 300 kronor. Du
har fått 500 utom Rekl två stycken som jag sändt. Jag
har varit orolig för min lifförsäkring, som jag fått påminnelse om, och öfver Gustafssons. Länge skall det
dröja innan jag skaffar mig flera räkningar. Du blir
kanske ledsen för jag betalt dem, men själf är jag nöjd.
... Det är värkligen med det största vemod som jag tänker på att jemt vara ensam här, isynnerhet då jag vet du
är ute endast för att söka nöjen och förströelse, kanske
många gånger är det förstörelse i stället. Tänk på din
helsa och försök var förnuftig, spar något utaf det lilla
som finns qvar. ... - Du måtte väl nu tycka jag skrifvit
långt så du ej behöfver att vara missbelåten. Hjärtliga
hälsningar! Din Karin. Om du inte kommer hem fredag
morgon reser jag bort.26

Vad gäller Pehr Södermans äktenskap var även
dessa något tillkrånglade. Han gifte sig som sagt
1878 med Beda von Kiöhling men tog ut hemskillnad 1892. Därefter hade han ett förhållande
med Johanna Adolfina Kihlström (1863–1933),
dotter till en trävaruhandlare Hans Kihlström i
Delsbo, som resulterade i två barn Pehr Helge
(1893–1976) och Nils Harald (1894–1907).

❦

27

KAP 5

”Mors släkt”

spela, t ex Göran Olsson-Föllinger (1886–1969;
en klassiskt utbildad violinist med en bred repertoar av polskor m m).
Mor Karin hade tre syskon: Jonas (1860– 1950?),
Michael (1864–1949) och Mathilda Juliana
(1867–1956?) kallad Tilda. Harry var inte nådig
i sina omdömen om morbröderna:

S

läkten på Harrys mors sida, Sahlinarna kallade, var betydligt intressantare ur släktforskningssynpunkt än faderns släkt. En ytterst energisk släktforskare27 hade redan lyckats spåra den
ända tillbaka till 1300-talet och den s k Skuncksläkten.

Enligt Länsman Viktor Behms forskningar var den norske riddaren Carl Skunck släktens stamfader, gift med en
dotter till Olov Haraldson (den helige) i Norge, och Astrid, dotter till Olof Skötkonung i Sverige.
Magnus den gode sände sin systerson Göran Karlsson
Skunck till Jämtland som sin representant 1047, som
bosatte sig på Hov vid Hackås kyrka och blev stamfader
för den jämtländska Skuncksläkten.

Jonas har hela sitt liv varit en orolig själ, ej mycket lagd
för arbete men ville över huvud taget verka fin Carl och
flanör. Han lever, när detta skrives 1950, på Sabbats-

Något närmare i tiden var att fadern till moderns mormor kunde ha varit en rysk krigsfånge
som stannat kvar i Sverige under något av alla
våra krig på 1700-talet. Harry trodde sig även
vara släkt med en kyrkoherde i Brunflo, Olof
Dillner (1780–1852), men det var nog ett missförstånd.
Harrys mor förefaller ha haft en ganska så rudimentär skolgång. Däremot hade hon en mycket grundlig husmorsutbildning. Släkten var
mycket musikintresserad vilket hon förde med
sig in i äktenskapet. Syster Karin fick lära sig
spela piano. Bröderna slapp dock. Torsdagsaftnarna brukade s k förmågor vara inbjudna att

Harry morbror Jonas Sahlin 1890. Detta var innan
han förlorade sin förmögenhet.
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Slutligen gingo vi till mordkommissionens tjänsterum.
Mordkommissionen är en inrättning, betingad av den
massa grova brott som dagligen förövas i Berlin. Den
består av två kriminalkommissarier, sex detektiver, en
rättsläkare och en fotograf, utrustade med alla moderna
instrument för undersökningar samt en snabbgående automobil. Så snart ett mord anmäles till polisen, är om ett
ögonblick mordkommissionen på platsen. Denna
snabbhet är naturligen också av nöden, och säkerligen
har den mycken del i det faktum, att listan över ouppklarade mord i Berlin är helt liten.
Det är varje detektivs högsta mål att bli medlem av
denna kommission, vilken består av utsökt folk, med
stark känsla för det slags sport, som består i uppsökandet av farliga mördare och förbrytare. Herr Hoppe förklarade också att denna sportkänsla måste vara medfödd och att dessutom medlemskapet i mordkommissionen fordrade en uthållighet, andlig spänstighet och
kroppslig styrka, vilka äro ganska sällsynta.46

Harry och hans befäl under värnplikten 1923 i signaltrupperna vid Jämtlands fältjägarregemente. Denne
tillhörde den grupp äldre män som Harry då och senare böjde sig för.

veckling och demonstrera en radioapparat. Detta
fick förbundet tillstånd till av regeringen under
förutsättning att alla berörda skrev på tystnadsplikt (alla telegram o s v var ju i klartext). En radioapparat införskaffades från Frankrike av
Harrys gode vän Gunnar Landberg (senare död
i tuberkulos) och bekostades av hans far. När en
insändare vågade påskina att apparaten lät som
om den var inköpt på franska arméns överskottslaget protesterade Harry i en egen insändare:

*
Till hösten återvände Harry till Sverige för att
göra sin värnplikt vid signaltrupperna vid Jämtlands fältjägarregemente. När befälen upptäckte
att han använde glasögon degraderades han till
köksmalaj och fick skyffla kol resten av tiden
150 dagar. En barnlek dock jämfört med hans
arbete som eldare. ”Jag höll mig vid god kassa
och åtminstone delvis i andlig trim genom att ge
privatlektioner i kemi och fysik åt lata skolpojkar vid stadens läroverk.”47 Under värnplikten
blev Harry vald till ordförande i Jämtlands radioklubb (säte i Östersund med viktigaste
självpåtagna uppgift att sammanställa en ”radiokarta” över mottagningsförhållandena i trakten).
Han föreslog traktens bildningsförbund att han
skulle hålla en serie föreläsningar om radions ut-

Den är super-heterodyn, försedd med 2-stegs interferensapparat med mikrometerinställning, avstämning och
duo-lateralspolar, variabel kondensator och variometer.
Vidare 5-stegs högfrekvensförstärkning, vars samtliga
kapaciteter och gallerläckor äro reglerbara medelst ett
enkelt handgrepp samt detektorlampa och 2-steg lågfrekvensförstärkning med autotransformatorer. – Till utrustningen hör dessutom en 3-stegs högfrekvensförstärkare med speciella induktionsfilter, som dock ej använ36

Harry all sin lediga tid med att skriva. Som skribent förbättrades han under resans gång, resebreven övergick från att referera händelser till
att dramatisera dem, men det blev uppenbart att
inkomsterna oavsett detta inte skulle räcka till
för att fullborda resan. Och till mor Karin skulle
det bara bli nålpengar. För att inte Harry skulle
bli strandsatt där borta i Orienten, inte så bra
reklam för Crescent, gick Lindblads med på att
ge honom ytterligare förskott. (Harry hade fått
konkurrens. Reklamvärdet av Harry var så bra
att Velociped-AB Lindblad finansierade ytterligare en cyklist som skulle cykla världen runt eller
närapå. Bertil Hult hade cyklat Sverige runt under tiden som Harry var på väg till Turkiet. Den
15 april startade han på en egen cykeltur världen
runt. Resrutten sammanföll delvis med Harrys
men medan Harry ämnade återvända till Sverige
via Kina och Ryssland ämnade Hult ta båten till
Amerika och återvända den vägen.)

Harry stannade i Isphahan hela maj och juni. I
juli, mitt i den värsta sommarhettan, startade
han på sin cykeltur till Bam. Värmen var sådan
att han bara kunde cykla på nätterna. Även då
svettades han så att kläderna klibbade längs
kroppen. Karbidlampan drog till sig alla flygfän
så han blev hela tiden biten av sandflugor och
mosquiter. Överallt var det skorpioner och tarantlar. Även på härbärgena. Maten var enkel.
Mest ägg, bröd och en slags tjockmjölk. Han
drack litervis med te och rökte opium mot en
ihållande tandvärk. Han magrade och hårdnade.
Det långa tillbakakammade håret ersattes av militärsnagg.
Delar av vägen var ofarbar p g a den lösa sanden. Vissa sträckor kunde han skjuta fram cykeln. Andra sträckor fick han hyra åsnor för sig
och cykeln. Under de nattliga färderna fantiserade han som vanligt om gården: ”Du kan redan
börja se dig om efter en gård i Storsjötrakten,
/t.ex. i Pilgrimsstad?/ med sjöstrand, elektrifierad
eller elektricitet i närheten o Jordbruket kan få
vara dåligt o skog bör finnas till husbehov. Men
där bör finnas möjligheter, att utvecka ett förstklassigt jordbruk. Uthusbyggnader kunna vara
dåliga, men mangårdsbyggnaden måste vara i
gammal, god bondestil, timrad och med minst
sex rum. Och det skall vara vackert beläget! Den
får inte kosta mer än mellan 10–15000 kronor.
Där skola vi först skaffa oss ett stort hönseri
med minst ett par tusen hönor [i Isphahn hade
han kommit över en årgång av en amerikansk
hönseritidning] och så småningom en ståtlig
uppsättning kor. Efter min hemkomst kommer
jag att göra minst 5000 kronor per år på föreläsningar och skriverier, och vi kunna leva lugnt

Harry och det konkurrerande cyklistparet Hult och
Magnusson gör reklam för Crescent
1925.
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ned till ett salustånd vid kajen av Saône och äta
min frukost där tillsammans med morgonpigga
arbetare. Den här morgonen bestod frukosten
som oftast av en stor tallrik ostsoppa, en bit frasigt bröd och ett stort glas vitt vin.”103 Även middagen blev bättre. Han tog för vana att slå följe
med Chevassu och hans två släktingar på en enkel middag av rödvin, vitt bröd och korv. Arbetsdagen på laboratoriet började tidigt och slutade sent men de hade alltid två timmars lunchrast. När Harry fått sitt första arvode som skriftexpert hade han även råd med en ordentlig
lunch och fick följa med till monsieur Volpière.
Denne serverade lunch för 16 utvalda gäster, fler
rymdes inte runt bordet. Det var en sorts gastronomisk klubb. Detta var dock tyvärr inledningen
till den fetma som plågade Harry livet ut, orsakad av en blandning av fet fransk mat (ostar t
ex; Harrys favoritost var Gruyère de Jura), för
mycket sprit och för lite motion. Laboratoriets
arbetssätt var som följer:

kanske mera avslöjande än Harry tänkt sig:
Boswell var känd för att göra sig till vän med
folk genom grovt smicker.) Locard studerade
Harrys betyg utan att synas imponerad. Så småningom lärde de sig att uppskatta varandra även
om de aldrig kom varandra nära. Locard kallade
Harry för ”mon cher Harry” och Harry kallade
honom ”cher Maître”. Och därvid förblev det.
Harry kom mest att umgås med biträdande föreståndaren Amand Chevassu (1882–1939), dennes två släktingar, detektiverna Duffaux och
Poux och två andra utländska studenter, jugoslaven Yovan Savitch, jur dr, poliskommisarie och
f d officer, senare chef för polislaboratoriet i Belgrad, och egyptiern Mohammed Zaki, senare
chef för egyptiska kriminalpolisen.
Lönerna, även Locards lön, var låga och alla
var beroende av extraförtjänster. Det mest lukrativa extra polisarbetet var skriftexpertiser varför
hela verksamheten hade en slagsida åt det hållet.
Harry var från början helt ointresserad av ämnet
men insåg snabbt nödvändigheten av att behärska området. Det dröjde dock ett helt år innan
han kunde slå mynt av sina kunskaper. Först levde han bokstavligen på bröd och vatten. En halva bröd till frukost. Andra halvan till middag.
En lärdom av asienresan hade varit att en fullproppad mage inte var alldeles nödvändig här i
livet. Man kan halvsvälta ganska länge och det
gjorde han.
Harry talade från början bra tyska, något sämre franska och engelska. (Senare i livet lärde han
sig stapplande spanska.) När franskan framåt
sommaren blivit bättre gjorde han sig extraförtjänster som tolk vid domstolen. Pengarna satsade han på en bättre frukost. ”Jag brukade gå

Laboratoriet har två huvudsakliga uppgifter dels att
klassificera och registrera alla förbrytare och även alla
anhållna, oberoende av deras skuld, d. v. s. just samma
arbete som vår ”Centralbyrån för fingeravtryck” utför
och dels att utföra undersökningar, som falla under rubriken expertarbete, alltså kemiska analyser och blodspår, hår, falska sedlar och mynt m. m. samt skriftundersökningar. Alla dessa senare saker hänskjutas ju hemma
i Sverige till olika institutioner och privatexperter, men
det är iögonfallande vilken fördel polisen har att i sina
egna led hysa ifrågavarande experter.
Chef för laboratoriet är som sagt Dr. Locard och han
har till sitt förfogande fem ständiga assistenter, alla f. d.
detektiver, som utvalts med särskild hänsyn till deras begåvning för detta speciella arbete. De ha alla tränats under Locards ledning och kunna var och en inom sin gren
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delning visar på ett förträffligt sätt hur polisen ofta klokt
utnyttjar folk med speciella intressen.
Den där kvällen jag tänker på gick vi in på den första
av de tre danssalongerna. Innan vi hade hunnit igenom
garderoben hade man sålt en särskild tidskrift till oss;
den utgavs med tanke på transvestiterna som kallade sig
”det tredje könet”. På framsidan såg man en bild av en
karl som liknade en tjock slaktare klädd i en raffinerad
klänning. Bildtexten under löd: ”Vorbildlich angezogene
Transvestitin.” (Oklanderligt klädd transvestit.) När vi
hade hittat ett bord och slagit oss ned vid ett glas öl såg
jag mig omkring ett slag. Nästan alla i lokalen bar kvinnokläder. Anuschat förklarade att samtliga var män, något som jag hade svårt att tro. Särskilt tveksam var jag
när det gällde en flicka som satt vid ett bord i närheten.
Jag iakttog henne noggrant och var slutligen övertygad
om att hon i alla händelser utgjorde ett undantag. Hennes spröda drag, vackra hår, de genomborrade öronen,
de små händerna med spetsiga naglar – allt talade för att
det var en kvinna. Hon hade till och med toppiga bröst
som lockande skymtade under aftonklänningen.
Jag var så säker på att åtminstone hon var en riktig
flicka att jag slog vad med Anuschat om en flaska champagne. Han antog vadet med ett skratt och jag reste mig
och bjöd upp flickan. Hon nickade graciöst ja och visade sig dansa förträffligt. Vi hade hunnit halvvägs över
dansgolvet då hon började tala med den skrovliga rösten
hos en ung ligist någonstans från förstäderna. Jag blev
ögonblickligen rasande över att jag hade varit så lättlurad. Utan varje spår av artighet stack jag handen i urringningen och fiskade upp två svampar. Den unge mannen blev ytterst förolämpad och lugnade sig inte förrän
jag hade gett honom en summa pengar. När jag kom
tillbaka till vårt bord höll Anuschat på att skratta sig
fördärvad och jag fick omedelbart betala för champagnebuteljen.113

Harry i spexartagen under en personalfest.

pologi, sociologi och psykologi. Vid denna tid
började psykoanalytiska förklaringsmodeller bli
på modet. Harry, Savitch och Zaki var alla
mycket intresserade av sexuella abnormiteter
men det var så långt det sträckte sig. I Lyon rådde uppfattningen att det var de sociala miljöerna
som var viktigast.112 Harry var hela sitt liv fascinerad av olika kriminella miljöer och deras särdrag, särskilt tatueringar och könstillhörighet:
En gång under det glada, bedrövliga tjugotalet i Berlin
deltog jag i en ”kontroll” – ett slags förebyggande spaningsrazzia – som sedlighetsroteln företog på danslokaler där det förekom transvestiter. På den tiden fanns det
inte mindre än tre sådana ställen i Berlin, för att inte tala om de homosexuellas tillhåll som kunde räknas i flera
tiotal. Chefen för den avdelning som kontrollerade nattklubbarna i Berlin var just min gode vän Anuschat, en
av världens förnämsta experter på handeldvapen. Anuschat var en kortväxt man med kalt huvud och pigga,
glittrande ögon och hade ursprungligen varit specialist
på tjuvskytte – hans befattning som chef för denna av-

❦
71

-

Brottsbekämpning.
Vittnespsykologi.
Brotten och brottslingarna.
Fotografering.
Redaktionssekreterare blev Harry och Maggie
Guiral, efter ett par år ersatt med Locards son
Jacques (–1952). Harrys uppgift var att recensera böcker skrivna på Tyska, Svenska och Danska
och att följa den kriminaltekniska utvecklingen i
Sverige och övriga Norden. Trogen sitt namn hade tidningen en mycket internationell redaktionskommitté med medlemmar både från Östeuropa,
Asien och Nord- och Sydamerika. Artiklarna
publicerades på franska, spanska, portugisiska,
italienska, engelska och tyska.

logique (1885–1915) och dåvarande professorn
Étienne Martins Annales de médecine légale, de
criminologie et de police scientifique senare omdöpt till Annales de médecine légale et de criminologie (1921–1967). Som det var publicerades
p g a utrymmesbristen kriminaltekniska artiklar
lite var stans och hade svårt att hitta sin publik.
Den nya tidningen innebar i Lyon en formell
klyvning av kriminalistiken i kriminalteknik,
straffrätt och rättsmedicin. Det som skulle ingå i
tidningen var kriminalteknik vilken definierades
som:
- Spårning genom avtryck, lämningar och
fläckar.
- Fastställande av identitet.
- Skriftexpertiser.
- Kryptografi.
- Förfalskningar.
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KAP 14

”1927/28 Lyon – Expert”

gudarna som tack för att han blivit hulpen ur sitt betryck.123

T

iden i Frankrike gjorde Harry känd även i
Sverige. I februari 1927 blev Harry inblandad i ett svenskt mål om växelförfalskning. En
hemmansägare Sven Wallin från Ångermanland
hade rest ned till Lyon för att få fastslaget att
hans namn på en viss växel var förfalskat. Wallins Lyonvistelse uppmärksammades av en
fransk journalist:

Motpartens skriftexpert var professor Nils
Abraham Langlet (1868–1936) vid Chalmers.
Denne påstod sig dock ej ha hört talas om
Locard och dennes ”grafometriska metod” (som
var en kvantitativ metod baserad på mätningar
av en fotografisk uppförstoring av texten).
Langlet själv hade gjort sina bedömningar genom att studera texten under förstoringsglas.
Detta väckte en hel del munterhet i svenska
fackkretsar eftersom Locard vid den här tiden
sannolikt var världens mest kände kriminalist.
Langlet besvarade kritiken med ett ganska osakligt inlägg som han snabbt fick ångra. Harry
passade på att skriva en artikel om hur undersökningen gått till, det var ju han själv som hade utfört den, och avslutade ”Jag vill slutligen
nämna att det bjudit mig emot att offentligen
kritisera en man av professor Langlets ålder och
anseende. Genom sin obehärskade, bittra och
saklösa kritik har han emellertid framtvungit ett
svar.”124 Det här var inledningen till en polemik
med den svenska kriminaltekniska expertisen
som skulle skaffa Harry många fiender. Harrys
roll motsvarade ganska exakt Thomas Huxleys
roll visavi Charles Darwin. Harry var Locards
bulldog. Harry satte även in en egen annons i

Man får veta att hr Wallin, som för övrigt av obekant
anledning kallas för Jins Petersen, förlorat sin process inför domstolen i ”Göteborg vid Skage - Rack”, varefter
han, fast besluten att skaffa sig rättvisa, bet ihop tänderna, ledde fram ett par av sina renar och spände dem för
en släde för att i dagar och nätter fara genom öde snövidder tills hans äntligen nådde fram till öppet vatten,
varifrån han kunde inskeppa sig och komma till d:r
Locard, vars rykte nått fram ända till lappmannens kåta
i närheten av nordpolen.
Fast d:r Locard fullt behärskar fem språk var det honom platt omöjligt att förstå ett jota av den underliga
rotvälska som vällde fram ur hr Jins Petersens mun.
Men till all lycka har doktorn som assistent på sitt laboratorium, en svensk ”monsieur Syderman” ... Denne
tillkallades. Länge stod han och lyssnade till hr Jins Petersens oartikulerade läten ina nan han till sista dekreterade:
– Det är lapska han talar.
Och som ”monsieur Syderman” kunde några ord av
detta förunderliga språk så fick främlingen slutligen sitt
ärende uträttat och kunde efter några dagar, nöjd och
belåten, dra åter till sitt land för att offra , en renkalv åt
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beta en kursplan av omfattningen sex veckor för
fortbildning av landsfogdar och landsfiskaler i
enligt med remissvaren på Schlyters utredning.
Utbildningsbehovet ansågs påtagligt p g a att
landsbygdspolisen vid flera spektakulära brott
inte kunnat hitta någon förövare.

te introducera den moderna kriminaltekniken,
då för tiden närmast ett teoretiskt universitetsämne, i det praktiska polisarbetet.149 Elevmaterialet var heterogent. Å ena sidan erfarna kriminalpolismän, å andra sidan juris studerande som
ville få en inblick i praktiskt polisarbete.150
En av landsfogdarna var Erik Ros (1896–
1969) som Harry skulle ha att göra med under
resten sin karriär:

Den brist, som speciellt påtalats, är avsaknaden av tillräcklig kunskap i s. k. kriminalteknik och angränsande
ämnen, vartill framför allt höra kunskap om de tekniska
indicierna vid vissa brott, teknik vid brottsutredning
med hänsyn till brottets spår, kunskap om skissering av
brottsplatser, förhörsteknik, identifieringslära o. s. v.,
varjämte dit kunna hänföras bl. a. insikter i rättsmedicin, kriminalantropologi och kriminalpsykologi.147

Naturligtvis ha vi landsfogdar en hel del önskemål beträffande nyorganiseringen av polisväsendet på landet,
svarar landsfogde Erik Ros i Värmlands län. Men den
saken skulle bli alldeles för vidlyftig att gå in på nu. Låt
oss därför hålla oss till vad som är möjligt att genomföra inom den nuvarande organisationens ram.
Då ha vi först och främst utbildningsfrågan. Det måste finnas ett tillräckligt antal polismän, landsfiskaler och
länsdetektiver som ha fått utbildning i kriminalteknik i
minst samma omfattning som den kurs som nu pågår.
För det andra är det nödvändigt att de sålunda utbildade polismännen i varje län förses med fullt modern utrustning för den grövre tekniska undersökningens utförande, d. v. s. fullständig fotografiutrustning, attiralj för
fingeravtryck etc. Nu saknas dylikt på de flesta håll, men
efter hand som vi få folk som förstå, sig på att använda
de moderna metoderna, så böra vi givetvis också få nödvändiga apparater.
Ett annat önskemål är upprättandet i Stockholm av en
”kriminalcentral”, fortsätter landsfogde Ros. Det förekommer rätt ofta att landsbygdens polis behöver vissa
specialundersökningar utförda, vilka fordra tillgång till
polislaboratorium. Visserligen finns det redan nu en del
institutioner som anlitas för detta, men ofta är vederbörande tveksam vilken institution som lämpligast bör anlitas, och det vore därför en stor fördel om en central
kunde ta hand om dylika fall och antingen själv verkställa undersökningen eller remittera fallet till lämplig
institution.151

Utbildningen kom till stånd sommaren 1930
och förlades till Stockholms högskolas lokaler.
Harry blev kursansvarig. Vid introduktionen den
14 juli 1930 deltog Socialminister Sven Lübeck
och även Turkiets chargé d’affaire (senare ambassadör) Ragip Raif Kosearif. Harry hälsade
honom välkommen på franska. De uttalade farhågorna var att kursen skulle bli alltför akademisk men så blev den inte. Den var en yrkesmässig fortbildning med praktiska inslag. Harry undervisade i spårlära och brottsrekonstruktion.
(Vad gäller brottsrekonstruktion var han i hög
grad påverkad av den rättsmedicinska traditionen vars systematik och logik i hög grad tilltalade honom. I Sverige var denna tradition representerad av t ex professor Einar Sjöwall (1879–
1964) i Lund.148) Fontell undervisade i förhörsteknik, kriminaltaktik och vittnespsykologi. Ytterligare lärare i fingeravtryckslära, elementär
kriminalpsykologi och rättsmedicin anlitades.
Kursen var nydanande på så sätt att den försök93

Harry hamrade hem viktiga punkter med
drastiska beskrivningar. T ex om den hedervärde landsfiskalen som tvättade rent mordvapnet
innan han skickade det till laboratoriet. Apropå
fältarbetet uppehöll han sig särskilt vid Bertillons ord ”man iakttager blott det som man redan vet”, d v s man hittar bara det man letar efter. Två kursdagar var ”branddagar”. I dessa
medverkade sekreteraren i Svenska Brandskyddsföreningen kapten Ragnar Götherström,
senare en av Harrys ivrigaste tillskyndare, som
föreläste om brandorsaker och brandutredningar. Statens provningsanstalt bistod med demonstrationer. Det ingick också en hel del praktiska
moment:

De kriminaltekniska kurserna kritiserades efteråt som för korta för att förmedla annat än en
ytlig allmänkunskap. Harry ville förlänga dem,
minska antalet deltagare så att undervisningen
kunde individualiseras och ge dem både sommar
och vinter. Motförslaget var att kriminalpolisen i
Stockholm skulle (enligt 1925 års polislag) bidra
med personal till åtminstone de mera komplicerade utredningarna. Den nytillträdde kriminalpolischefen i Stockholm Alvar Zetterquist förklarade dock i en intervju: ”– Vi ha inte så lätt
att avstå folk. Enligt den nya polislagen äro vi
visserligen skyldiga att tillhandahålla personal
även för brottsfall ute i landet. Men vanligen bli
de våra tillkallade först efter någon tid och det
är sannerligen ingen fröjd att komma i efterhand
och taga itu med en sak. – Då vore det väl så
gott att ta steget fullt ut och upprätta någon
slags centralkriminal för hela riket? – Ja, eftersom vi ju tyckas få ständigt vara till reds, så vore
det nog bra ur den synpunkten.”154 Mera om
detta längre fram.
Hösten 1930 ansökte Harry om att bli utnämnd till docent i kriminalteknik vid Högskolan. Fakulteten gav avhandlingen till rättsmedicinaren Gunnar Hedrén vid Karolinska Institutet
(en av föreläsarna vid Harrys sommarkurs) för
en oberoende bedömning. Dennes utlåtande var
att ”ifrågavarande avhandling kan betecknas såsom ett gott vetenskapligt arbete, som ådagalägger förmåga av vetenskaplig problemuppställning och kritiskt omdöme”155 i vilket professorerna Nils Stjernberg och Åke Hassler instämde:

Stockholms högskola ställde utmärkta lokaler till förfogande i sin fysiska institution. Varje man hade sitt mikroskop och två rymliga mörkrum funnos. Trots det stora elevantalet och den knappt tillmätta tiden hunno också ett stort antal praktiska uppgifter utföras individuellt
av eleverna. Så t. ex. utfördes av var och en en skiss
över parkpartier vid Högskolan, Bertillonfotografi av
förbrytare, brottsplatsfotografier under skilda förhållanden, avgjutningar av fotspår och skårspår, framkallning
av fingeravtryck, undersökningar av blodfläckar, etc.152

Även syster Karin drog sitt strå till stacken:
Under en föreläsning inträdde en elegant klädd ung dam
med böcker under armen i salen och tog plats på första
bänken mitt ibland de allvarliga kriminalmännen. Först
sedan hon efter en stund av föreläsaren upplysts om att
hon gått fel, avlägsnade hon sig. Efter ett par dagar erinrade emellertid kursledaren om den lilla episoden och
under uppgift att damen sedermera befunnits vara en
äventyrerska uppmanade han kursdeltagarna att var för
sig inkomma med skriftligt signalement.153

Det är ovedersägligen av betydande värde för juris studerande att erhålla vetenskaplig undervisning i kriminal94

KAP 17

”1931/32 – Skotten i Ådalen”

nalpolischefer och åklagare. Under stadsfiskalerna fanns
kriminalpoliserna. I de mindre städerna var stadsfiskalen
även polischef.
Länen (med undantag av städerna) var uppdelade i
distrikt med en landsfogde (tidigare benämnd kronofogde) och distrikten var uppdelade i kommuner med en
landsfiskal (tidigare benämnd [krono]länsman). Landsfiskalen var både polischef och åklagare och biträddes
av en eller fler fjärdingsmän.
Åklagarna, d v s de högre cheferna, var statligt avlönade. Övriga var kommunalt avlönade. Statens resurser
för att komplettera den kommunala polisen i stad och
landsbyggd var begränsade. Ordningspolisen kunde få
hjälp av militär trupp. Kriminalpolisen kunde få hjälp av
de större städernas kriminalpolis. 1932–1965 existerade
en separat statlig polis med uppgift att bistå den kommunala polisen.
1965 slogs den kommunala och den statliga polisen
ihop och de tre verksamhetsgrenarna polis, åklagare och
domare skiljdes helt från varandra. Därmed försvann
både stadsfiskalerna och landsfiskalerna. (Landsfiskalstjänsterna redan 1948.)

D

en svenska polisens omvandling från en rent
kommunal till en rent statlig angelägenhet
skedde stegvis mellan 1925 och 1965. Hela Harrys svenska karriär 1929–1953 kom således att
äga rum i en atmosfär av organisationsförändringar, revirdragningar och konflikter. En sådan
organisationsförändring inträffade åren 1931/32
som en konsekvens av dödsskjutningarna när
militär sattes in som ordningspolis vid en arbetskonflikt i Ådalen. Harry var från början ointresserad av organisationsfrågor, han ville förbli kriminaltekniker, men tvingades successivt att tänka om. Detta förefaller ha skett under inflytande
av Fontell och landsfogde Erik Ros.
En snabbkurs i svenska polisens omorganisationer 1925–1965:
1925 års polislagstiftning fastslog att Kungl Maj:t var ri-

kets högsta civila polismyndighet och att länsstyrelsen
var länets högsta civila polismyndighet. Varje stad skulle
avlöna en egen poliskår. I denna skulle ingå både ordningspolis och kriminalpolis. (De flesta städer hade redan vid sekelskiftet haft avlönade poliskårer men det var
först nu som de blev obligatoriska.) Varje landsbyggdskommun skulle avlöna sina egna fjärdingsmän.
Stadspolisens organisation var beroende av stadens
storlek. Stockholm såsom huvudstad hade en särställning. Överståthållaren (motsvarande en landshövding)
hade under sig polismästaren. Denne hade under sig fyra
polisintendenter (kanslipolisen, ordningspolisen, kriminalpolisen och statens polisskola). Under kriminalpolisintendenten fanns flera stadsfiskaler som var både krimi-

Den för tillfället senaste utredningen i raden
”Utredning ang. kriminalpolisen för landsbygden och städer där kriminalpolisavdelning icke
finnes.”, den s k Hårlemanska utredningen, hade
startat 1930 under påtryckningar från poliskretsar. Föreningen Sveriges landsfiskaler inkom den
22 juli 1930 med en begäran om en central kriminalpolisanstalt omfattande laboratorium och
registratur. Föreningen Sveriges landsfogdar in96

Nordisk kriminalteknisk tidskrift där han och
hans elever kunde publicera sig. Den tänkta läsekretsen var huvudsakligen poliser. Tidningen
ägdes av en förening:

höll apparatur för fotografering och spårsäkring,
bl a en av Harry konstruerad schellackspruta för
säkring av spår på löst underlag175 och en av
Fontell konstruerad ”fingeravtrycksdosa” (tillverkad av direktör Beckman vid Bennos fotomagasin i Stockholm) som även Scotland Yard beställde.176 Avtrycken säkrades med hjälp av en
plastfolie vilket blev standard.177

Varje land har sin redaktör: chefen för opdagelsepolitiet
Eigil Thune-Jacobsen [1880–1949] för Danmark;
landshövdingen i Kuopio län Gustaf Ignatius
[1873– 1949] för Finland; chefen för opdagelsepolitiet
Reidar Sveen [1885–] för Norge och docenten vid Stockholms högskola Dr Harry Söderman för Sverige. I redaktionskommittén för Sverige medverka: länsasessor E.
Fontell, polismästare E. Hallgren, justitierådet S. Lawski,
landshövding S. Lübeck [1877–1941; socialminister
1928–1930 för bl a polisen], f. polismästare R[udolf].
von Schultz [1863–1945?] samt professorn i straffrätt N.
Stjernberg.174

The bags contain en elaborate photographic apparatus
with flashlight and a special arrangement for photographing footprints, an electric lamp and a searchlight,
sketching, measuring and fingerprint contrivances. It also holds receptacles for samples, instruments for making
cast models and ingredients for chemical analyses, as
well as medicines and drugs, tools for opening locks,
writing materials and several other objects needed for
quick detective work on the spot.178

Föreningen arvoderade Harry för hans arbete
som redaktör, som mest 3000 kronor för ett år.
Harrys bidrag till Revue Internationale var
därefter inte så stort, mest symboliskt. Harry
fortsatte däremot att skriva i Svensk polistidning
under pseudonymen Vidar. (Förmodligen fick
Harry namnet via sin vän Ossian Elgström: Vidar är son till Oden. Han döljer alltid sitt ansikte bakom en hjälm.) Harry kallade artiklarna för
kriminalkåserier och innehållet är helt visst
mycket blandat. Seriös vittnespsykologi blandas
med aprilskämtets historia. Harry förefaller ha
lagt viss vikt vid en artikel om förbrytarslang
och tjuvspråk. Han intervjuade vid tillfället en
gammal kåkfarare.
Året därpå 1932 fick Harry och Fontell i uppdrag av socialdepartementet att iordningställa en
standardutrustning för kriminaltekniker. Denna
kom att rymmas i två mindre väskor och inne-

Samma år genomförde Harry sitt sista egentliga forskningsprojekt ”Rekonstruktionsförsök av
en eldhärd” baserat på en av sina expertiser.
Därefter blev det författande, undervisning, expertuppdrag, konferenser, utredningar, redaktionsarbete för tidningarna och framför allt resor. Detta sammanhängde med att Harry var
vad tyskarna kallar ”Privatdozent”, vilket innebar att han var fast anställd utan lön. Denna typ
av tjänst var egentligen tänkt som en förberedelse för att kunna meritera sig till en professur.
Någon sådan professur fanns dock inte i Sverige
varför en forskningsverksamhet, förutom att den
inte inbringade några inkomster, inte tjänade något syfte.
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efteråt en lång och hetsig diskussion om Lubbes
skuld eller icke skuld som inte förefaller ha övertygat någon av dem. Harry fortsatte trots det att
anlita Branting som advokat.

officials. I reported on the results of the first interrogations of Marinus Van der Lubbe – that in my opinion he
was a maniac. But with this opinion I had come to the
wrong man; Hitler ridiculed my childish view.179

*

(Ansvaret för uppbyggnaden av Gestapo låg i
början hos Herman Göring. Denne hade försökt
bygga upp organisationen genom rekrytering ur
den vanliga kriminalpolisen. Han hade även försökt rekrytera Harrys mentor Robert Heindl
som chef för Gestapo. Anledningen var att
Heindl suttit som enmansutredare för att skriva
en polislag för Tyskland som helhet. Denna lag
gick ut på en total centralisering men kunde
p g a delstaternas motstånd aldrig genomföras.
Lagen passade dock nazisternas syften. Heindl
drog sig omedelbart tillbaka till privatlivet under
förevändningen att han var sjuk. Och där förblev han till dess kriget var slut.)
Diels utredning hindrade dock inte vare sig nazister eller kommunister att pådyvla varandra
skulden. Nazisterna lät arrestera ett stort antal
tyska kommunister. De som kunde flydde. Under
sommaren organiserade dessa tyska exilkommunister under Willi Münzenberg en motprocess i
London. Münzenberg hade skrivet en fantasifull
skildring av riksdagsbranden ”Den bruna boken
om riksdagsbrand och Hitlerterror” där de ”riktiga” gärningsmännen påstods ha använt en underjordisk gång mellan Görings residens och
riksdagen. Motprocessen inleddes samma dag
som den tyska rättegången den 21 september,
varade en vecka och förklarade Lubbe oskyldig.
Som propagandanummer var tillställningen
mycket lyckad. En av dem som avkunnade ”domen” var Georg Branting. Han och Harry hade

Harry reste ned som ackrediterad journalist för
Dagens Nyheter och tillbringade nästan en månad med att följa förhandlingarna och prata
med kollegor. Han fick även träffa Lubbe. Han
hade lyckats utverka ett diplomatpass vilket gav
honom en sorts halvofficiell status. Likviditeten
var som vanligt dålig så mor Karin sköt till
pengarna. Även Fontell hade bidragit genom att
köpa Harrys bil till överpris 3000 kronor. Resan
inleddes mycket trevligt den 19 september med
en maklig flygtur mellan Stockholm-Leipzig i en
av världens få fyrmotoriga Junkers G38:or, även
kända som de flygande Mitropa-restaurangerna.
Harry tog i början nazisterna som ett studentikost skämt. Han kunde inte tro att ett parti som
dyrkade asagudar hörde hemma i 1900-talet.
Ingen i hans bekantskapskrets förefaller heller ha
tagit nazisterna på allvar. De skickade vykort till
varandra av Hitler i dramatiska poser, pornografiska nakenbilder med pratbubblor om Hitler,
vykort med texten till Horst Wessel lied, brev
undertecknade Heil Hitler, Hell Hitla o s v. Det
var kommunisterna som var fienden.
Rättegången började morgonen den 21 september. Lubbe uppträdde så egendomligt att det
gick rykten om att han skulle ha blivit misshandlad och drogad. Hans föräldrar anmodade därför en holländsk journalist på platsen, Johan Luger som arbetade för tidningen Telegraaf, att söka tillstånd att få träffa deras son. Det beviljades
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yourself to the American public but the Academy has always followed the general rule of all idealistic publications in our country and therefore pays no honorarium.188

H

arry beslöt sig nu för att tillbringa en tid i
Amerika. Detta hade en lång förhistoria.
Harry hade redan från början av Lyon-tiden
brevkontakt med amerikanska kriminalister som
han skickade sina artiklar och sedan sina böcker
och sina förfrågningar om arbete. Den för Harry
viktigaste kontakten var Thorsten Sellin (1896–
1994), professor i sociologi på universitet i Pennsylvania men född i Sverige. Sellin var även medlem av ”Academie Internationale de Criminalistique”. Ett stycke in på 1928 skickade Harry honom Brottets värld som Sellin lovade försöka få
recenserad i Journal of Criminal Law and Criminology och eventuellt hitta en förläggare åt. Ingenting verkar ha kommit ut av det men året
därpå fick Harry detta brev från Sellin:

Artikeln publicerades samma år och togs enligt
Sellin väl upp. Året därpå skickade Harry över
ett exemplar av Handbok i kriminalteknik och
Sellin lovade även denna gång att försöka få den
recenserad och hitta en förläggare åt den. Boken
recenserades och Sellins förslag var att den skulle
översättas och revideras av två honom närstående personer Leonard Harrison och Bruce Smith.
Sellin erbjöd boken till en rad olika förlag, däribland Yale university press, men dessa bedömde
att det skulle bli för dyrt.
Därefter ansökte Harry om ett stipendium från
Rockefeller foundation för att studera framstegen inom den amerikanska kriminaltekniken. Efter ett år inkom ett ursäktande brev att den ansvarige handläggaren under en lång tid varit engagerad i en federal utredning och därför inte
kunnat ta sig an ärendet. Det var nu slutet av
1932. Harry skickade in ytterligare en ansökan
till Sverige-Amerika stiftelsen om ett stipendium
att få studera den amerikanska kriminaltekniken. (Med brevet följde rekommendationer från
Statssekreteraren i Socialdepartementet m fl som
framhöll allmänintresset av studierna). I mars

My dear Söderman
The American Academy of Political and Social Science
has asked me to edit a volume on the Police and the
Crime Problem. This volume will appear as the November 1929 issue of the Annals [The Annals of the American Academy of Political and Social Science]. I enclose a
tentative outline which since it was prepared has been
materially changed.
I have the honour of inviting you to write an article
on ”Science and Criminal Investigation” for publication
in the volume mentioned. We are very anxious to have a
general discussion of the use of the natural sciences in
the detection of crime. ... I wish I could offer you some
greater inducement than the mere opportunity to present
109

Harry och hans vetenskapliga
poliser den 14 maj 1934.
Polislaboratoriet vid Broome
Street.

delst laborationer i ett särskilt övningslaboratorium så att de bättre kunde dra fördel av polislaboratoriet men detta blev ej av.
Harry skulle ju även lära sig något själv. Mordkommissionen hade därför order att hämta honom så fort något intressant hände vilket var
ganska ofta. Brottsligheten och brottsbekämpningen i New York var vid denna tid alldeles
obegripligt våldsam. Bådo sidorna sköt för att
döda även när det inte behövdes. ”Tyvärr mördar man mest om nätterna. Jag har nu knappt
sovit på tre nätter. I går natt satt jag till kl. 5 på
morgonen i negersjukhuset i Harlem och försökte locka fram några ord ur en döende negress.
Hon var stupfull, hade ett stort hål i huvudet
och avslagen ryggrad. Hon dog kl. 5 på morgo-

avgjutningar av fotspår, skårspår, likdelar m m.
D v s Harry koncentrerade sig initialt på spårsäkring.
Laboratoriet var i stort sett en utvidgad version av Kriminaltekniska institutet. Eftersom antalet mord var så stort i New York skulle det
dock huvudsakligen ägna sig åt dessa. Det invigdes av polismästaren Ryan den 4 juni i närvaro
av topparna inom New Yorks advokatvärld.
O’Connel höll ett tal som avslutades med att
newyorkpolisen ”are about to reach the Utopia
in the tracing of criminals.” Kanske det. Till laboratoriet hörde även ett kriminaltekniskt bibliotek på 1000 volymer. Det var tänkt att Harry
under hösten skulle fortsätta utbildningen av de
yngre detektiverna på mordkommissionen me111

spread impression in this country that our own
police are much less efficient in criminal investigations than English and European police and
that this difference in efficiency is due largely to
the superior training techniques and morals of
the foreign police. Attention is constantly being
called in this country to the large number of
crimes, particularly in homicides, which are not
solved by the police. I myself happen to believe
that this impression is not entirely well founded
but, in any event, I should like to have you consider this phase of the matter in preparing your
lectures.”195
Föreläsningarna berörde en av Harrys favoritidéer:

kvarstår dock känslan av att här ligger världens
framtid. Men denna framtid håller på att formas
och amerikanerna äro ännu i smältdegeln. Så
mycket dumhet, idioti, blaskig sentimentalitet,
korruption och all sköns oveklighet som finns
här, finns ej någon annanstans. Man inte heller
så mycket optimism, ädelhet, hjärtegodhet och
ofta visdom! Det är ett förunderligt land.”197 I sina svenska intervjuer var han så positiv till Amerika att journalisterna en tid kallade honom för
”Yankee-Harry”. Harry ville t ex introducera
skolpojkar och skolflickor som trafikpoliser på
samma sätt i New York och trafikundervisning
enligt amerikansk pedagogik: teaterpjäser, sketcher och t o m baletter i stället för katederundervisning.
Den 12 juni återvände Harry tillfälligt till Sverige p g a att hans mor blivit allvarligt sjuk.
Fram till dess hade Harry inte fått något betalt
alls för sitt arbete med föreläsningarna och polislaboratoriet eftersom det inte fanns några pengar
budgeterade för saken. Ett förslag att betala honom var att han skulle engageras för en föreläsningsturné mellan de större städernas polishögkvarter. Ryan hade till slut så dåligt samvete att
han mot sina principer överförde 1.500 dollar
från ett reservkonto ”which I trust you will accept in the same spirit in which it was offered.”198 Harry skulle få motsvarande summa
när han kom tillbaka.
Vid hemkomsten gifte sig Harry (se del 4 av
denna bok) och återvände inte till Amerika förrän i augusti. Institutet fick vara stängt ytterligare
en termin. Harry och fru stannade i Amerika
fram till december. Laboratoriet i nya världen var
dessa månader nära döden men återhämtade sig:

The most effective way to suppress crime, is to have an
efficient detective force. If the criminal knows that as
soon as he has committed a crime the long arm of justice, dead sure, objective, the well working and well
greased machine will aim at him pitilessly, a matter of
fact then always getting its man, he will stop to ponder.
No ruthless punishments, no hysterical wholesale life
condemnations of certain cathegories of criminals, as we
have witnessed in recent years, will lead to the gaol. An
effective detective force is and always will be the best
preventive as well as repressive medium of society in
dealing with crime. I am certain enough to say that
judges, courts, prison parol boards and benevolent societys for the welfare of the released prisoners all have only a secondary importance.196

Harry höll också ett radioföredrag om skillnader mellan europeisk och amerikansk polis och
skrev några populärt hållna artiklar. Hans rent
privata tankar om Amerika var: ”När det första
intrycket av det överväldigande amerikanska
hunnit försvinna och man ser det mera nyktert,
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av litteratur samt upphållandet av ett nät av förbindelser med kriminalister världen runt. ... Jag
har aldrig bedrivet kriminalteknik från min egen
nyttosynpunkt. Men bördan av att på egen bekostnad bedriva denna vetenskapliga och praktiska verksamhet, vilken utan tvivel, jag vågar
säga det själv, varit vårt land till nytta, är i längden för stor.”210 Utöver detta tillkom dock Harrys ”privata” inkomster från föreläsningarna i
Uppsala och Lund, kriminalkurserna och tidningsartiklarna.
Kriminaltekniska institutet lades ned den 2 oktober 1939 då Harry blev föreståndare för Statens kriminaltekniska anstalt. Det hade då utfört
409 undersökningar: blandat statligt (mest tekniska brottsplatsanalyser) och privat (mest handskriftsanalyser).211 Anstalten övertog samtliga
apparater och institutets bibliotek. Biblioteket
omfattade vid det laget 1025 volymer böcker
och tidskrifter.

ningen. Under november och december 1935
gav Harry dessutom tre tredagarskurser i kriminalteknik för landsfiskaler och polismän. Dessa
hölls i Växjö, Hudiksvall och i Gävle för cirka
250 deltagare. Harry undervisade även på polisskolorna i Stockholm och Göteborg (den senare
helt nyligen inrättad) och höll föredrag för olika
yrkeskårer på kongresser, fortbildningar och möten. Tillkommer 16 enveckorskurser 1929–1939
för juriststuderande på universiteten i Stockholm, Uppsala och Lund. Det mest konkreta resultatet av kurserna var att Erik Ros hade möjlighet att besätta alla statskriminalpolistjänsterna
med folk som förstod att använda den nyinköpta standardutrustningen för kriminaltekniker (de
två väskor som Harry och Fontell hade satt
ihop). Dessutom spreds en allmän kunskap om
kriminalteknikens möjligheter. Harry trodde sig
även genom kurserna ha haft ett inflytande på
arbetsorganisationen vid det engelska centrallaboratoriet i Hendon där mycket av arbetet kom
att utföras av poliser.
Högskolan upplät visserligen lokalerna gratis
till institutet men driftskostnaderna var betungande. Inkomsterna från expertiserna var under
ett normalt år ca 12.000 kr. Inkomsterna från
föreläsningarna för juridikstuderande var ca 500
kr. Inkomsterna från forskningsverksamheten
var noll. Utgifterna exklusive Harrys lön var ca
8.400 kr. Harry protesterade mot de ekonomiska villkoren och begärde 1935 ett fast driftanslag om 1.200 kr: ”En stor del av föreståndarens tid är ägnad detta oavlönade forskningsarbete, som bland annat innebär en kontinuerlig
översikt av tyska, franska, engelska, amerikanska m.fl. facktidskrifter, omfattande genomgångar

*
Verksamheten i ”Academie Internationale de
Criminalistique”, en viktig del av Harrys utländska kontaktnät, avstannade när akademins
sekreterare Türkel avled 1933. Det politiska läget gjorde att ledningen låg lågt. Harry var orolig för hur det skulle avlöpa: ”What about the
secretaryship of the International Academy of
Criminology. I am anxious to hear about because I suppose something has to be done before
the Academy is dissolved, especially in our hard
times, one must keep these people together or
they will be separated just as they were in the
war.”212 Harry tog 1937 upp frågan igen med
Locard m fl:
120

Vissa av anstaltens fall under Harrys tid finns
publicerade i bokform under 1950-talet: Polisen
lägger pussel (När Gerd dödades; Norrskensflamman brinner)243, Spionpolisen går på jakt
(Rickmans sabotageliga; Wollweberligan)244,
Brottets krönika245 och Kriminalchefen berättar
(Olle Möller och fallet Gerd)246.
Anstaltens största insats låg dock inte i lösandet av enstaka spektakulära brott utan i en procentuell höjning av uppklarandeprocenten av
”vardagsbrottsligheten”. T ex cirkulerade det
vid den tiden ungefär 20 tusen förfalskade prästbetyg bara i Stockholmstrakten. Ett annat jungfruligt område var brandundersökningarna. Sundin lyckades på tre år fälla nära 100 personer
för mordbrand. Detta tycks ha berott på att han
utredde samtliga bränder och med moderna metoder, förut utreddes endast omkring åtta procent av bränderna. Härvid spelade samarbetet
med Svenska Brandskyddsföreningen och den
s k brandorsakscentralen en viktig roll.
Harry var mycket optimistisk inför anstaltens
framtid: ”[Anstaltens arbetsuppgifter] kommer
oavbrutet att växa. Det ligger i sakens natur, i
och med att hela samhällslivet utvecklas och blir
mer påverkat av teknikens framsteg. Alltså blir
också polisarbetet mer och mer tekniskt betonat.
Och centrum i polisens tekniska arbete, det är
vi.”247

andra kastades i väg. När man längre fram bärgade fartygen visade det sig att det låg stridskoner odetonerade
nere i maskinrummet. De hade kastats dit av den första
explosionen. Det började brinna ombord på ”Göteborg” och på ”Klas Horn”, där också explosioner inträffade. Brinnande olja flöt ut på vattnet, så att man inte kunde bogsera ut den tredje jagaren ”Klas Uggla”. På
jagarnas däck fanns osäkrade sjunkbomber. De skadade
fartygen fick slagsida och sjunkbomberna föll i vattnet.
De var så konstruerade att de utlöstes när de legat en
viss stund i vattnet. När de exploderade trasade de sönder akterskeppen på jagarna.
På en kvart hade de två första drabbade fartygen sjunkit, efter en timme även ”Klas Uggla”, som antändes av
den brinnande oljan. Också en del av flottans byggnader
i land började brinna. Enorma rökmoln steg mot himlen, detonationerna hördes långt omkring i skärgården
och på Södertörn, ända in till Stockholm. Den särskilda
fältkrigsrätt som under stor sekretess utredde katastrofen skrev i sin sammanfattning två år senare att ”övervägande sannolikhet talar för att den orsakats genom
uppsåtlig skadegörelse, vars förövare dock icke kunnat
anträffats”. På vanlig svenska: ”Det var allt sabotage,
men vem fan gjorde det?”241

(6) Ytterligare en stor haveriutredning gällde tor-

pederingen av Gotlandsbolagets båt Hansa den
24 november 1944. 82 människor omkom. Endast två räddades. Omkring 1.300 vrakspillror
bärgades till ett skyddsrum under Engelbrektskyrkan i Stockholm. Stellan Cleve rekonstruerade sedan hela båten. Torpedens träffpunkt fastställdes med ledning av splitterriktningen och
med ledning av splittret fastslogs att torpeden
var av utländsk tillverkning.242
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(från 1932 benämnda generalrapportörer). Dessutom fanns ett mindre kansli och ett antal adhoc-kommittéer. Medlemsländernas delegater
möttes varje år på en kongress. Verkställande utskottet möttes två gånger per år för att förbereda kongressen. Kommissionens förste president
var Wiens polismästare Johan Schober
(1874– 1932). Kommissionens förste sekreterare
(senare generalsekreterare) var Wiens kriminalpolischef Oskar Dressler (1879–1960). Han kom
att inneha posten 1923–1945 under åtta olika
IKPK-presidenter. Dressler var mycket språkkunnig och skaffade sig med tiden ett oerhört kontaktnät. Harry betraktade honom som en typisk
”Urwiener”, en kvarleva från den Habsburgska
dubbelmonarkin Österrike-Ungern: ”Man berättade om dessa äldre Habsburgsmän att de ansåg
att det bara gick att hålla ihop den gamla monarkien genom att vingla fram och tillbaka. På
samma sätt vinglade dessa gamla högre tjänstemän [under andra världskriget] fram och tillbaka för att skaffa sig återförsäkring, så att säga,
inför den katastrof som skulle komma.”253 (Privat tyckte Harry att Dresslers karriär liknade
Talleyrands. Båda tjänade många herrar. Efter
kriget läste han med stort nöje diplomaten Duff
Coopers biografi om denne.)
Enligt ett regeringsbeslut från 1929 skulle polismästaren i Stockholm hålla i Sveriges utländs-

H

arry har skildrat sina internationella poliserfarenheter före och under kriget i två böcker ”Inte bara brott” (om bl a Internationella kriminalpoliskommissionen, en föregångare till Interpol) och ”Skandinaviskt mellanspel” (om utbildningen av de Norska och Danska polistrupperna). Denna del av Harrys karriär har
också blivit ganska omskriven. De två böcker
som mest utförligt tar upp Harrys insatser är
”Vid sidan av kriget” av Peter Tennant (med bistånd av både Harrys hustru Ingrid och syster
Karin) och ”Den glömda armén” av Anders Johansson. Jag har utgått från dessa fyra böcker
och ytterligare information i form av brev, PM,
utredningar m m.
1923 grundades Internationella kriminalpoliskommissionen (IKPK). Den var en sorts upplysningscentral som distribuerade internationella efterlysningar via sin tidning International Public
Safety (1925–1945), från 1938 omdöpt till International Criminal Police, som gavs ut på engelska, tyska, franska och italienska. IKPK utredde
även frågor om internationell brottslighet såsom
smuggling, passförfalskning och ”vit slavhandel”. Kommissionen leddes av en styrelse bestående av en president och sex vicepresidenter. Vid
sin sida hade presidenten ett verkställande utskott bestående av en sekreterare (från 1932 benämnd generalsekreterare) och nio rapportörer
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skrev Harry saken som att ”I Sverige kunde vi
bara rycka på axlarna.”260) Kommissionen, inklusive dess tjänstemän och arkiv, flyttades i
april 1941 till Berlin och inkvarterades i en stor
villa i den fashionabla förstaden Wannsee.261 Efter omlokaliseringen fortsatte verksamheten som
förut. Heydrich förefaller ha varit osäker på vad
han skulle använda kommissionen till.

*
Med anledning av sabotageförsöken mot den
tyska transiteringstrafiken över Sverige var chefen för statskriminalpolisen Martin Lundqvist
inbjuden av Heydrich för att ”diskutera” saken.
Lundqvist och två medarbetare var i Berlin den
10–14 mars 1941 och informerade Heydrich om
Rickman- och Wollweberaffären m m. Ingenting
tycks ha kommit ut av detta men senare under
året skickade tyskarna två polismän Georg Müller (1909–1989) och Hans Hendrik Neumann
för att fortsätta diskussionerna om att få Wollweber utlämnad till Tyskland. Müller och Neumann uppehöll sig i Sverige mellan den 6 november 1941 och den 11 februari 1942. De träffade den svenska polisledningen och även Harry.
Neuman ambulerade mellan Stockholm, Berlin
och Oslo. Han posterades senare i Norge som en
sorts polisattaché. Han och Harry kom att träffas fler gånger där båda med klent resultat försökte använda varandra som informationskällor.

Kommissionens förste sekreterare (senare generalsekreterare) 1923–1945, Wiens kriminalpolischef Oskar
Dressler (1879–1960). Detalj ur en bild från IKPKkongressen i Bukarest den 7–12 juni 1938.

rer. De diskuterade bl a Harrys föredrag om användningen av kortvågigt ultraviolett ljus vid
upptäckandet av förfalskningar. Müller bad honom skicka några exemplar av de svenska ransoneringskorten som visat sig svåra att förfalska.
Harry gjorde även en avstickare till Lyon där han
träffade Locard och medarbetare. Dessa hade det
inte allt för muntert. På återvägen besökte han
kommissionens högvarter i Berlin, Wannsee.262
Dressler var ganska så deprimerad eftersom
Heydrich ignorerade honom och låtit framföra
att han var en ”alten Sack, der nie vernütig werden will”263. Hans enda uppgift var att handleda
IKPK-delegaten dr Carlos Zindel till att bli hans
efterträdare. Harry såg deltagande ut.

*
Den 15–31 januari 1942 var Harry på en officiell
studieresa till Schweiz för att diskutera det internationella polisarbetet under krigstid. Förutom
IKPK:s delegat Werner Müller träffade han professor Marc Bischoff och ett antal polisfunktionä157

dinarie ledamot och revisor. Den stora utgiften
hade varit flytten från Wien till Berlin. Mycket
litet hade betalats av kommissionen. Tyska staten hade stått för merparten av kostnaderna.

allmänna ämnen eftersom Nebe inte litade på
dotterns lojalitet. Efter middagen drog sig Nebe
och Harry tillbaka till ett rum i övervåningen för
att invänta en tredje person. Harry undersökte
noggrant väggarna för att vara säker på att det
inte fanns några dolda mikrofoner. En kvart
över nio anlände den tredje personen. Till Harrys totala förvåning var detta Berlins polismästare greve Helldorf, ungefär den siste som han
kunde tänka sig dela Nebes antipatier. Helldorf
höll ett nervöst, högspänt och häftigt litet tal för
att övertyga Harry om sina avsikter. Även Helldorf hade blivit ”omvänd” av sina erfarenheter
av det ryska fälttåget, som det tycks både av
rädsla för följderna av alla de tyska grymheterna
och för att han ansåg sig ha förlorat sitt existensberättigande som tysk officer för att ha varit involverad i dem.277 De tre möttes flera gånger
och hamrade ut en plan för att arrestera Hitler
och hans närmaste män som Harry fick lära sig
utantill tillsammans med ett system av koder
som Nebe skulle använda för att beskriva händelseutvecklingen via IKPK:s internationella polisradionät. Planen förutsatte att Berlins ordnings- och kriminalpolisen skulle genomföra arresteringarna och att de allierade skulle låta
landsätta en stor truppstyrka bakom de tyska
linjerna. Harry trodde planen var genomförbar
eftersom erfarenhetsmässigt varken ordningseller kriminalpolisen (vilket land det än vara
månde) drog jämt med säkerhetspolisen.
Vid den obligatoriska middagen träffade Harry
återigen gestapochefen Heinrich Müller. Müller
lade ut texten om boljsevikfaran som uppenbarligen fick motivera vilka motåtgärder som helst.
Harry lyssnade klentroget och en smula trött.

Man var mycket angelägen att vid mitt besök betona,
att kommissionen inte stod i någon som helst finansiell
beröring med Tyskland politiskt utan att man hade fått
ett särskilt anslag direkt från tyska finansministeriet, det
vill säga man hade en villa vid Wannsee, som förresten
var möblerad med kock och vinkällare o.s.v. Där fanns
kommissionens arkiv och där arbetade några kommissionstjänstemän, det var så vitt jag minns ett par gamla
damer, som följde med ett kartotek och en person som
hette Tomas, som var lånad från polispresidiet i Berlin.
Och dessutom dessa herrar Dressler och Zindler. De
pengar, som inbetalats från utomstående stater användes
uteslutande till tryckning av tidskrifter. Det var en del
saker som jag ville övertyga mig om och som de voro
angelägna att jag skulle övertyga mig om, nämligen att
de icke använt medlen på annat än just sätt.275

Dressler och Zindel undrade om Harry hade
möjlighet att skaffa en radio så att Wannsee och
anstalten kunde kommunicera via IKPK:s internationella polisradionät. Harry lovade höra sig
för hos svenska regeringen. Han träffade Nebe
som berättade om missnöjet med Hitler. Nebe
trodde ett tyskt sammanbrott var nära p g a
bränslebristen. ”När han förstod att jag till fullo
delade hans åsikter om regimen, öppnade han
sitt hjärta ganska fullständigt. Det var som om
han hade behövt en neutral och objektiv förtrogen.”276 Nebe antydde att han hade något mycket viktigt att anförtro Harry men att det måste
ske på annan plats. Harry blev bjuden på en
buffé hos Nebe med fru och 18-åriga dotter i
dennes villa i Grunwald. De konverserade om
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vapen icke överskrider vad som av Kungl. Maj:t ställts
till förfogande för utbildningen samt att de av chefen för
socialdepartementet utfärdade föreskrifterna rörande
vapnens och ammunitionens användning och förvaring
noga följas.

förhållanden. Dessa förslag var dels hans egna
och dels norrmännens. De diskuterades vid de
veckovisa rapporteringarna till Möller och Erlander och senare till Per Albin Hansson. De anklagelser som har framförts att han inte följde sina instruktioner går varken att bevisa eller motbevisa eftersom alla tilläggsdirektiv var muntliga.
I praktiken tycks allt Harry företog sig (med ett
skriande undantag) ha diskuterats på förhand eller godkänts i efterskott. Det agerande som Harry tvingades göra avbön för var när han sonderade med finnarna möjligheten att sätta in polistrupperna i fortsättningskriget. Harry blev under
kriget ombedd att stödja även andra organisationer som Tisdagsklubben och Svensk-norska frivilligförbundet men avböjde.

att kontrollera att icke sådana personer utbildas, vilka
kunna misstänkas komma att motverka svenska intressen, samt
att till chefen för socialdepartementet avgiva de framställningar, som i anledning av verkställda inspektioner
eller eljest finnas påkallade.318

Skillnaden mellan Socialdepartementets instruktioner och de alternativa förslag som Harry utarbetade låg huvudsakligen i att Harry betonade
sitt ansvar att rent praktiskt få verksamheten att
fungera (upprätta läger, anskaffa materiel, organisera undervisningen) och i att han ville begränsa Perssons inflytande till säkerhetsaspekterna enbart (registrering och övervakning), alternativt
”spä ut” hans inflytande genom att göra honom
till medlem av en särskild övervakningskommitté
med polismästare Ros som ordförande. I praktiken tycks Perssons instruktion §1 om övervakning av Harrys verksamhet aldrig ha tillämpats.
Harry övervakade själv sin verksamhet. Däremot
hade Persson en viktig roll som säkerhetskontrollant vid övningarna på skjutlägren och övervakade norrmännens interna konflikter och politiska
lojaliteter. Emellertid var Harry genom de svenska lägerbefälen så väl underrättad att det inte
återstod mycket för Persson att tillägga.
Ingen av instruktionerna var särskilt väl anpassad till de problem som dök upp. Harry framförde hela tiden förslag om utvidgningar och anpassningar av direktiven med hänsyn till rådande

*
Harry beviljades tjänstledigt från sin ordinarie
tjänst på anstalten för att mellan den 20 januari
1944 och den 30 september 1945 ägna sig åt
polistrupperna på heltid. (Dock släppte han inte
taget om anstalten. Han satt kvar på sitt tjänsterum. De anstaltärenden han bedömde som viktiga tog han själv hand om. Resten sköttes av
Landin.) Harry byggde upp en liten stab bestående av överkonstapel Ewert Trofelt
(1909–1976) (utlånad av Ros), förste kriminalassistenten Janne Sundin (1884–1968) (från anstalten) och hans ordinarie sekreterare fil mag Elsa
Lindwall (1905–1956). Trofelt var en sorts souschef och reseinspektör inom organisationen. Sundin skötte materielanskaffningen. Lindwall skötte
korrespondensen och räkenskaperna. Vid Trofelts
frånvaro (han var kapten i reserven) ersattes han
av överkonstapel Roland Vrethammar.
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de in Lillemor och barnet och en del bagage. Fehlis var där och hjälpte henne och barnet. Han
grät oupphörligen och vädjade enträget till Harry att ”Ta väl hand om barnet vårt”. Lillemor
var så till den grad kall och behärskad att deras
chaufför fientligt sade henne att ”Det är du som
skulle gråta”.337 På vägen till Charlottenberg fick
de sällskap av en följebil från röda korset vilket
gjorde dem nervösa för att Lillemor skulle bli
upptäckt. Vid gränsen fick hon och barnet lägga
sig ned på durken med en filt över sig. De blev
avsläppta hos landsfiskalen i Charlottenberg där
de fick kaffe under tiden som de inväntade tåget
till Stockholm. Under tågresan till Stockholm föreföll Lillemor lugn. Hon talade enstavigt och
sysslade med sitt barn. Vid ankomsten inkvarterade Harry henne i sin våning där hans mor och
syster fick ta hand om henne. Efter några dagar
flyttade han över henne till ett pensionat på Östermalm eftersom hon gick alla på nerverna.
Harry rapporterade för Per Albin Hansson och
Christian Günther om vad som varit. De förebrådde honom inte men Günther sade: ”Detta
kommer norrmännen aldrig att förlåta docenten.”338 Och då menade han nog både Grini och
Lillemor. Egendomligt nog tycks Harry aldrig
fått någon kritik för sin enlevering av Norges
”tysketös” nr 1. Det dröjde också mycket länge
innan det skrevs om det i pressen. Kanske tilltalades alla av romantiken i tilltaget. Gud ska veta
att det vid den här tiden inte fanns mycket kvar
av den varan.
Den 18 juni återinträdde Welhaven i tjänsten.
Han lät anställa en utredning om Harrys agerande i Oslo den 6–9 maj utan att något anmärkningsvärt hittades.339 Trots det förekom ganska

totalt spritförbud i Oslo och lät besätta radiostationen. Sent på natten anlände slutligen ledningen för hjemmefronten och Harry abdikerade
posten. Harry och Trofelt tog sig en promenad
runt staden och lade sig därefter att sova på varsin brits i polishuset.
Tidigt nästa morgon tisdagen den 8 maj fick
Harry ett telefonsamtal från Fehlis som ville träffa honom i en privatsak. Fehlis anlände till Møllergate 19 i en sportbil och täcktes av två kulsprutor medan han och Harry i tre kvarts timme
samtalade om något som Harry efteråt gav undvikande svar på. Under dagen blev Harry konsulterad i olika frågor. ”En enda gång grep jag
till hårt, och det var när man från polisen underrättade mig om att en fängelsedirektör i Oslo i
den allmänna glädjen även tänkte släppa lös sina
vanliga, kriminella fångar. Honom lät jag Trofelt
skarpt tala tillrätta.” Det föreföll Trofelt att han
väntade på någonting.
Onsdagen den 9 maj förklarade Harry sitt
uppdrag avslutat. Nu fick Trofelt veta vad Harry
och Fehlis hade samtalat om. Fehlis hade påpekat att han hjälpt Harry genom att vidta sådana
åtgärder att det norska maktövertagandet blev
oblodigt. Han krävde en gentjänst. Han hade en
kvinna, en norsk älskarinna som vi kan kalla
Lillemor, och ett 3 månader gammalt barn med
henne. Han ville att Harry skulle ta dem till Sverige. Harry kände det som att bli placerad i ett
skruvstycke mellan två oförenliga plikter men
han förefaller ej ha tvekat. I Harrys värld krävde
tjänster alltid gentjänster. Han fick låna en av
Oslos polisbilar med en polisman som chaufför
för att ta sig tillbaka till Charlottenberg. De körde först till den adress Fehlis gett dem och stuva189

KAP 35

”1933/45 – Barbro Dahlin”

så länge stipendiet räckte. Nu drog den ut på tiden. Harry återvände över sommaren. Av någon
anledning hemlighöll han Barbros existens för sina amerikanska värdar och motiverade sin hemresa med att hans mor var sjuk, inte med att han
ville träffa sin fästmö. Det var visserligen ingen
lögn, mor Karin var allvarligt sjuk i gallsten,
men normalt ger man fästmön förtur. Barbro
tycks av denna och liknande händelser ha intagit
en mycket reserverad hållning till mor och syster
Karin. De var rivaler. För mor Karin, som hade
det ganska så tråkigt där uppe i Storlien, hade
gallstenen i alla fall det goda med sig att hon
blev inlagd på Östersunds lasarett och fick besök
av sina bekanta.
Den 22 juli 1934 gifte sig Harry med Barbro.
Barbro var nio år yngre och dotter till en pensionerad apotekare. Liksom Harrys förra fru hade
även hon konstnärliga intressen. Hon målade en
del, arbetade med restaureringar och stod i affären på en silversmedsfirma. (Harry hade hjälpt
hennes chef att lösa hur pengar försvann ur personalens väskor. Han färgade dem med metylenblått. Tjuven, en anställd, blev avslöjad när han
stod och försökte tvätta bort det.) Harrys syster
brukade poängtera hennes sexuella dragningskraft och hennes ointresse för allt annat än sig
själv. Andra har berättat om hennes dåliga självförtroende som gjorde att hon kunde gripas av
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et framgår inte av källmaterialet vad Harry
drog för slutsatser av skilsmässan. Kanske
blev han upplyst om sin egen roll i saken av mor
och syster? Båda två hade en tendens att svänga
mellan hejdlös beundran av Harry och en ytterligt krass medvetenhet om hans begränsningar.
Hur som helst. Vid tiden för riksdagsbranden
1933 uppvaktade Harry en ny kvinna Barbro
Dahlin Han skickade ett oroligt brev till systern
om hur Barbro tog uppståndelsen kring honom.
Syster Karin svarade lugnande:

Käraste Harry! Undrar just om Du hinner få detta innan
Du reser. Hörde av frk. Sohlberg [Harrys sekreterare]
Du kommer söndag morgon. Jag hoppas Du kommer
direkt hit då, till Du får en bättre bostad. Blomsterrummet får Du disponera. Du har ju också Dina kläder och
grejer här så kan Du i lugn och ro se Dig om var Du sedan vill bo. Det skall bli hemskt roligt få Dej tillbaka.
Fick Du 2 brev i Leipzig? Skrev tyvärr Hotel Hausse enl.
frk. Sohlbergs besked i stället för Hauffe. Tack för brev
igår. Ja, Du är omtalad oerhört. Ringa Barbro Dahlin
som Du bad, hon hade ingen aning om något av alla angrepp och tyckte det saknade betydelse, när jag försökte
förklara ... 360

I början av nästa år avreste Harry ensam till
Amerika. Det finns inga brev bevarade men hans
syster utgick från att Harry och Barbro saknade
varandra. Från början var det tänkt att amerikavistelsen bara skulle vara i två månader. Det var
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hos sina polisbekanta ifrån Lyontiden innan de i
mitten av augusti tillsammans återvände till
Amerika. Mor Karin var orolig: ”Du går väl inte
ut ifrån Barbro så hon skall sitta hemma och vara orolig för dig. När man är gift så får man ta
hänsyn, då är man två. ... Jag hoppas och jag
tror att du blir en snäll liten hemmagubbe. Om
nu bara dina inkomster blir goda så ni få det
lugnt och fridsamt.” Apropå deras ekonomi
skrev Harry tillbaka om Barbro: ”Den stackaren
har fått leva på te och corned beef den sista månaden. Lyckligtvis är hon snäll.”362 Även Harry
levde magert vilket gjorde honom gott. Till julen, när de återvände till Sverige, var han nere i
sin normalvikt.
Mor Karin slutade 1935 sin tjänst som hotellvärdinna på Storliens järnvägshotell och fick
en mindre krävande inspektionstjänst. Hon flyttade ned till Stockholm och köpte hotellverksamheten på Hotell ”Bellevue” Birger Jarlsgatan
14 som hon drev tillsammans med en kompanjon. Syster Karin drog runt henne bland affärerna och ekiperade henne för storstaden.
Den 14 februari 1936 födde Barbro en son
som döptes till Pehr. Harry stadgade sig nu till
den grad att han köpte en egen skärgårdsö med
hus och gäststuga, Nötholmen, utanför Värmdö.
På ena sidan av ön var det klippor ut mot segelleden, på andra sidan var det fridfulla badplatser. Det gick ett ålstråk tätt bredvid som var så
rikt att man kunde fånga ål genom att slänga i
en skokartong med metkrokar på. Vanligen fiskade dock Harry med nät eller spö. Harry och
Barbro bjöd dit alla som ville komma och trakterade dem med halstrad fisk, färsk potatis, öl,
jordgubbar och hembakat bröd.

Våren 1933. Barbro Dahlin (1911-1993).

panik inför t ex matlagning (gästerna fick själva
göra i ordning maten) och att hon aldrig blev
klar med sina tavlor eftersom de aldrig var bra
nog. Barbro var också mycket rolig, speciellt vid
högtidliga tillfällen då det inte passade sig. Hon
och hennes syster Ingrid var tidvis osams om bagateller och låg långa tider i konflikt med varandra.361 Barbro var också synnerligen envis.
Fick hon en idé släppte hon den sällan.
Vid bröllopet fångade Harry en mullvad som
han placerade i sin höga hatt och visade för svägerskans dotter som blev ytterligt imponerad.
Bröllopsresan inleddes i Danmark i sällskap med
mor och syster Karin och hennes nye man Arvid
(mer om honom längre fram). Brudparet fortsatte till Frankrike där Harry passade på att titta in
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politik också in. Harry hade ju att samarbeta
med socialdemokratiska politiker. Efter hans död
anklagade Barbro Harry för hans patriarkala
livssyn. Även detta tycks ha spelat en roll vid
skilsmässan men detaljer saknas. Vid hemskillnaden blev hon allvarligt deprimerad och var tidvis
oförmögen att ta hand om Pehr. Harry var för
upptagen för att göra det själv. Förmodligen
visste han inte ens hur man bar sig åt. I början
tog han honom med till anstalten där han fick
spring runt och leka. De närmaste åren bodde
Pehr omväxlande hos sin mor, farmor, faster och
hos en familj på landet (där han verkar ha vanskötts, t ex gick han länge med ett stort sår på
huvudet).
1943 fick mor Karin en blodpropp i hjärnan
och var tvungen att sluta med hotellverksamheten. Hon låg på sjukhus ett tag och var efteråt
mycket trött. Harry övertalade henne att flytta
in i hans nya våning på Riddargatan och hjälpa
till. Hon fick arbeta ganska hårt med att ordna
middagar och ta hand om sonsonen. Syster Karin var förtrytsam. Hon hade snarast tänkt sig
placera sin mor i en länstol och passa upp henne. Harrys tilltag att sätta sin mor i arbete tyckte
hon var hårdhjärtat. Oavsett bitanken förefaller
det rätt gjort av Harry. Mor Karin blev lätt dyster när hon kände sig obehövd. Sommarlovet
1943 tillbringade Pehr på Nötholmen där Harry,
syster Karin och Harrys nya kvinna Ingrid turades om att vakta honom. Harrys barnuppfostran
var mycket drastisk. När han skulle lära Pehr
och en kamrat att simma fick de först träna på
grunt vatten medan Harry gick utmed stranden
rökande en cigarr och gav dem flythjälp med ett
rep som hängde från en sorts metspö. Därefter

Till hösten var Harry över till Irland för att ge
råd om den planerade reorganisationen av
Fristatens polis. I samband med detta erbjöds
han en nätt summa om han kunde utarbeta ett
förfalskningssäkert totalisatorkvitto men det arvodet förtjänade han aldrig. Året därpå var han
över igen. Den här gången för att föreläsa vid
National University i Dublin över ”Aspects of
criminal investigation”. Barbro överlämnade
Pehr till sin svärmor och följde med. Vistelsen
avslutades med en rundresa kring Irland för att
studera polisstationerna där. De gjorde uppehåll
ett par dagar på ett hotell när Barbro insjuknade. Harry ville som vanligt inspektera bordellerna. Några sådana lyckades han dock aldrig hitta. Som avskedsgåva av polisen fick Harry en biografi om den irländske frihetshjälten Michael
Collins (1890–1922) som han blev helt fascinerad av. Barbro fortsatte sedan till Paris där hon
bodde ett tag hos syster Karin medan Harry besökte IKPK-kongressen i London. 1938 gjorde
Harry och Barbro en bilresa ned igenom Tyskland och Frankrike där de tittade in hos Harrys
polisbekanta, bland dem Amand Chevassu,
Locards souschef som hade pensionerat sig och
nu bodde i en by i Jura. Avslutningsvis bevistade
Harry ”Academie Internationale de Criminalistique” medan Barbro roade sig på egen hand. I januari 1939 var Harry återigen i Lyon och blev
ordentligt firad för sina framgångar.
Förhållandet mellan Harry och Barbro försämrades efter hand och det blev hemskillnad med
delad vårdnad den 14 maj 1941. Detta berodde
åtminstone delvis på att Harry hade inlett ett
förhållande med en sekreterare på anstalten Ingrid Beckman. Kanske spelade Barbros mörkblå
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(Även Erik Ros och Georg Thulin påverkades
av det allmäna hemlighetsmakeriet. Thulin till
den grad att det började gå historier kring honom: Vänkretsen kallade honom för ”Secret George”. Det påstods att om man frågade honom
vad klockan var såg han sig först oroligt omkring innan han nästan ohörbart mumlade att
den var 5 i 11. Efter kriget brände både Ros och
Thulin sina personliga papper. Harry var på så
sätt annorlunda. Han lämnade kvar tillräckligt
mycket för att denna biografi skulle vara möjlig
att skriva.)
Harry och Ingrid gifte sig den 14 augusti
1945. Harry hade bara 14 dagar tidigare tagit ut
skilsmässan från Barbro och ville inte ha några
festligheter. Det blev vigsel i Svenska kyrkan i
Köpenhamn med danska polisen som bröllopsvittnen och bröllopslunch på den Kongelige
Skydebane. Därefter gjorde de en biltur upp genom Jylland till Kandestederne där de tog in på
pensionat ett par dagar, badade och sedan for
tillbaka till Själland via Odense där de tittade på
H C Andersens samlingar. Allt hade gått så fort
att giftermålet var undanstökat innan lysningspresenterna ens hunnit anlända. Bara Ingrids mormor och farmor fick veta något i förväg. Resten, även syster Karin, fick skicka telegram i efterskott. Mor Karin tog fram sin
finklänning till påseende och sade torrt: ”Jag
sparar den här klänningen till nästa bröllop.”
Syster Karin hoppades livligt att hon bara skämtade.

Den 14 augusti 1945. Harry och Ingrid Beckman
(1919-1997) nygifta framför Svenska kyrkan i Köpenhamn.

miljerykte använde han Benzedrin för att kunna
arbeta mera. Förhållandet krisade: Ingrid hade
varit sällskapsdam åt soldater på permission i
Stockholm. Nu tog hon ett snedsteg med en av
dem och talade nogsamt om detta för Harry
som inte tog det bättre än någon annan karl i
samma position. Förhållandet överlevde dock.

❦
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rysk adelsman och gardesofficer Wladimir Matwejeff, betydligt äldre än hon själv, som hon gifte sig med 1949. Mor Karin besökte dem och
meddelade torrt att hon inte trodde äktenskapet
skulle vara särskilt länge. ”Hon är nu mycket arbetsam, genomlyser choklad på Cloetta på dagarna och står i ett stånd och säljer choklad vid
Skansens dansbana på kvällarna från 6–12. Det
senare tycker emellertid inte greven om, det är
inte aristokratiskt.”383
När hennes närmaste släktingar dött flyttade
Lillemor tillbaka till Norge. Där gifte hon om
sig. ”Det var en hun kjente fra barndommen, en
god og kjekk mann som hadde vaert med i motstandsbevegelsen under krigen. Hun hadde fortalt ham alt, ikke lagt skjul på noe. Og han hadde godtatt henne som det hun var: en kvinne
som levde for kjaerligheten til mann og barn og
bare kunne blomstre i dens lys.”384 Syster Karin
sammanfattade: ”För allt vad man kan säga mot
henne, men hon var gränslöst kär i Fehlis. För
inte så många år sedan vid ett besök här hos mig
läste hon kapitlet om Fehlis i Harrys bok Skandinaviskt mellanspel. Hon fullkomligt dröp av
svett och den halvfranska pärmen bär ännu spår
därav. Stor kärlek blir alltid förlåten ...”385

Efter Beckomberga fick Lillemor anställning på
NK:s parfymavdelning och klarade sig bra. Hon

var utbjuden till Harrys lantgård och lapade sol
där tillsammans med barnet. Gerd återvände till
Norge och talade om för hennes mor att dottern
befann sig i Sverige. Modern blev alldeles perplex eftersom hon hela kriget trott att dottern
var i England. Gerd talade även med en jurist
som ansåg Lillemor borde anmäla sig hos den
norska polisen för att få saken utagerad. Lillemor åkte över och satt av ett straff på några månader. Därefter återvände hon och barnet till
Sverige.
I ”Skandinaviskt mellanspel” hade Harry en
längre utläggning om tysketöser. Vad han tyckte
om just Lillemor avslöjade han aldrig men han
skilde på tre sorter: slinkor, lycksökerskor och
offer för kärleken. ”Kärleken är ju fullkomligt
irrationell, och en kvinna intagen av lidelse har
under alla tider förstått att sätta sig över alla
hänsyn. Jag har stött på några sådana arma varelser, och jag måste säga, att jag hyser stor medömkan med dem.”382

*
Efter detta verkar Harry personligen ha släppt
kontakten. Hans familj fortsatte dock att träffa
henne sporadiskt. På pensionatet där hon först
varit inkvarterat hade hon träffat en landsflyktig
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”1946/53 – Överdirektören”

en föreslagna rikspolisstyrelsen. Dels att laboratorieverksamheten borde vara fristående från polisorganisation. Förslagen överlevde inte remissgranskningen men hade den effekten att man i
politikerkretsar såg anstalten som en kortsiktig
interimslösning som man i väntan på en helt förstatligad polis inte ville bygga ut mer än nödvändigt. Harry kom därför att leda ett 14-årigt provisorium som ständigt utlovade mera än det levererade. Det kom att bli utomordentligt frustrerande för alla inblandade parter.
De poliser som sökte sig till anstalten anställdes på arvodestjänster vilka uppfattades som så
osäkra att många begärde avsked. Lönegradsplaceringen var låg och avancemangsmöjligheterna
var dåliga. Detta berodde dock inte i första hand
på anstalten utan på att inom polisväsendet spanings- och förhörsuppdrag var mera meriterande
för befordran än kriminalteknik. Detta medförde
för anstaltens poliser t ex svårigheter att efteråt
komma in på utbildningen på polishögskolan.
På plussidan stod att arbetsuppgifterna på anstalten ansågs otroligt stimulerande. Detta räckte
dock inte. Personalomsättningen bland poliserna
fick en sådan omfattning att verksamheten påverkades varför tjänsterna gjordes om till fasta
tjänster och i en högre lönegrad.
Anstalten blandade civilanställda och poliser
vilket medförde en del interna stridigheter. 1943

D

en 1 oktober 1945 var Harrys tjänstledighet
som utbildningschef för polistrupperna slut
och han återvände till vardagen. Liksom alla
krigshjältar hade han svårt att anpassa sig och
han förväntade sig mera respekt för sina insatser
under kriget än han fick. Han var kvar vid anstalten i ytterligare åtta år t o m den 31 juni
1953 då han till allmän förvåning tog avsked vid
50 års ålder. Han hade då varit anställd 14 år.
Under dessa 14 år var han tjänstledig fyra år för
”bisysslor” under vilken tid Landin vikarierade.
Harrys ”bisysslor” under kriget var IKPK och
polistrupperna. Harrys ”bisysslor” efter kriget
var IKPK, ett ideellt arbete för att hjälpa tyska
krigsbarn, ett arbete som rådgivare åt den tyska
federala polisen, ett lantbruk och det politiska
arbetet åt Bondeförbundet. Anstalten, hans trots
allt viktigaste insats, kom att hamna helt i skymundan när man efter hans död skulle beskriva
hans insatser. För att bringa någon reda i beskrivningen av Harrys karriär efter kriget har jag
därför börjat med att beskriva förhållandena på
anstalten.

*
Redan 1939 års polisutredning om förstatligandet av polisen386, klar 1944, förordade en omorganisation av anstalten: Dels att registraturen i
sin helhet borde överföras till den av utredning219

flikt som växte under Harrys tid på anstalten
och som han var medskyldig till. Det skulle aldrig falla Harry in att lägga bort titlarna med en
underlydande, att visa dem respekt eller att erkänna att någon av dem var bättre eller ens lika
bra som han själv. Allteftersom kompetensen
växte på anstalten blev den här sociala distansen
allt svårare att upprätthålla. 1948 vändes aggressionerna till löje när Readers Digest publicerade
den första av många levnadsbeskrivningar om
Harry som närmast var utformade som devota
hovreportage. De föreföll vara baserade på bandinspelade intervjuer med Harry där hans (enligt
honom själv) utomordentliga förtjänster som detektiv redovisades rakt av eller ”förbättrades” på
olika sätt utan någon som helst fakta- eller ens
rimlighetskontroll. Journalisterna hade antingen
suttit i knät på Harry eller också hade de krälat
för hans fötter, svårt att veta. I vilket fall var det
upp till bevis för Harry på anstalten att motsvara skriverierna. Han kom att redovisa ett flertal
fall där han var åtminstone perifert inblandad.
Det framgår att han var en drivande och uppslagsrik undersökningsledare men detta var aldrig hans huvudsakliga roll.

få höra att anstalten icke har fyllt ålagda uppgifter.”394
1951 publicerades ytterligare en offentlig polisutredning, 1948 års polisutredning395. Denna
förordade en omorganisation av anstalten i enlighet med 1939 års polisutredning men omorganisationen bordlades eftersom den i 1939 års polisutredning föreslagna rikspolisstyrelsen som
skulle ta hand om registraturen ännu inte existerade.
P g a de dåliga befordringsmöjligheterna inom
och utom anstalten utkämpades i slutet av Harrys ämbetstid bittra strider om de tjänster som
fanns och de mest kvalificerade slutade. Självstudier i kriminalteknik på anstalten var ingen merit. Kriminalassistent Arne Svensson fann när
han sökte en tjänst som första kriminalassistent
att hans mångåriga erfarenhet av kriminalteknik
inte räckte mot en konkurrent med en elektronikutbildning. I ett annat fall förlorade Elis
Harms Ringdahl och Gunnar Sandström på
skrifttekniska laboratoriet mot en konkurrent
med en fil kand i kemi. Eftersom självstudierna
på anstalten bedrivits under Harrys ledning gav
de honom skulden för att deras kunskaper inte
värderades högre. Harry hade svårt att värja sig
mot kritiken och gick i stället till motattack genom att baktala dem: ”[Sandström är] en dålig
och hätsk karaktär. [Sandström och Harms
Ringdahl är] små människor som skall leka intellektuella.”396 Detta var Harrys obehagliga sida:
Be aldrig om ursäkt. Det är ett tecken på svaghet.
Efter Harrys avgång framfördes av personalen
på anstalten en hel del kritik mot Harry för
översitteri och inkompetens. Detta var en kon-

*
Harrys mest väldokumenterade fall inträffade i
början av 1952. En svensk miljonär Gösta Videgård anmäldes saknad. Han hade försvunnit
spårlöst från sitt hotel ”El Panama” i Panama City någon gång morgonen den 25 januari. Den siste som sett Videgård vid livet hade varit en av
honom anställd rederitjänsteman Törnquist. Denne hade Panamas kombination av hemliga polis,
kriminalpolis och mordkommission ”La Secreta”
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personalen m fl om Videgårds vanor och om de
lagt märke till honom morgonen för försvinnandet, vilket inte var fallet; han undersökte Videgårds hotellrum, främst för att se vilka tillhörigheter som fattades, och hittade ett lönnfack i resväskan, innehållet var intressant men inte föreföll ha med försvinnandet att göra; han övertygade sig om att Videgårds sista livstecken, en
papperslapp som hittats inskjuten under Törnquists dörr, verkligen var skriven av Videgård;
han försökte sätta sig in i Videgårds sinnesstämning genom att förhöra Törnquist m fl och genom att gå runt på de ställen där Videgård bevisligen befunnit sig dagen före försvinnandet; slutligen rekonstruerade han Videgårds väg genom
hotellet den aktuella morgonen och följde den
själv ett par gånger för att se om någon lade
märke till honom, vilket dock inte var fallet.
Den utlovade belöningen lockade under veckan ett antal förhoppningsfulla. En person hade
faktiskt lagt märke till Videgård, han fick beskriva dennes klädsel, och Videgård tycktes ha varit
på väg till stranden. Huvuddelen var dock lycksökare och andeskådare vilka Harry gjorde sitt
bästa för att skrämma iväg:

– Är det övernaturligt? frågade Söderman försiktigt.
– Nej, blev svaret. Det är reellt.
Söderman tog därför den värda damen med sig in på
en bar och där lättade hon på sin hemlighet:
– Videgård är död, sade hon. Han ligger död under
durken på ett skepp.
– Hur vet ni det, madame?
– Det är min sak. Er sak är att lokalisera fartyget.
– Det är inte alls er sak, madame. Edra ord bevisar att
ni antingen är mördaren själv eller också medbrottsling.
Om ni inte genast berättar vad ni vet skall jag styra om
att ni blir anhållen.
– Ja, då måste jag säga att jag är klärvoajant, stammade damen.
Så slutade det samtalet och så slutade många andra
liknande.397

Videgård hade uppenbarligen, troligen efter en
sömnlös natt, det hade han ofta, fullt påklädd
tagit en morgonpromenad för att bada medtagande shorts och klocka. Harry försåg sig med
en karta och en tidvattentabell och följde stranden. Vid den troligaste tidpunkten för Videgårds
promenad, mellan 6 och 1⁄27 på morgonen, var
det lågvatten. Vid den närmaste stranden ”Bella
Vista” skulle han behövt gå flera hundra meter
genom dy och annan smörja för att komma ut
till badvattnet. Man kunde emellertid fortsätta
omkring tre kilometer åt vänster runt en udde
”Punta Paitilla” och där finna en utmärkt
badstrand med sand ända ut till havet. Åt höger
försämrades däremot stranden p g a utlopp för
kloaker m m. Själva ”Punta Paitilla” var tätt bevuxet och övergick inåt landet till en sumpmark
som staden använde som soptipp. Det var knappast troligt att Videgårds döda kropp fanns

Andeskådare i massor

– En annan sak som också var ganska påfrestande förutom den olidliga hettan – Panama ligger endast tio mil
norr om ekvatorn – var de andeskådare och klärvoajanser som svärmade till sedan belöningen på 5.000 dollar
blivit utfäst, ler hr Söderman.
De kom från alla håll och formligen belägrade mitt
hotell. En dam, som man skulle kunna kalla Venezuelas
Beda Wallin, rök på mig en dag på gatan:
– Jag har ett ofantligt viktigt budskap för er, flämtade
hon.
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Sahar som representerade Israel i kommissionen.
Harry skulle hålla några föreläsningar och studera den israeliska polisen. Eftersom Harrys 50årsdag den 24 augusti inföll under perioden
skulle han också avfestas ordentligt. Före avfärden ställde Harry upp på en längre intervju där
han för vilken gång i ordningen passade på att
angripa ”juristeriet” inom det svenska polisväsendet som dels stoppat allt avancemang inom
poliskåren, dels gjort varje åklagare till detektivchef inom sitt lilla revir och förhindrade all
samordning.
Harry hade på svenska regeringens vägnar utvärderat den israeliska kriminalpolisens i sanningen inte särskilt energiska försök att lösa

mordet på greve Folke Bernedotte. Utvärderingen blev färdig i mars 1950: ”I själva verket äro
bristerna av den grava karaktär, att tvivel måste
uppstå, huruvida de israeliska myndigheterna eftersträvat att föra utredningen till ett positivt resultat.”414 Kanske var inbjudan till Israel ett led i
ett försök att förbättra de dåliga Svensk-israeliska förbindelserna? I vilket fall hade Harry inga
illusioner om tillståndet i Palestina. Han hade
t o m vid Berndedottes avresa skickat honom en
skottsäker väst som han dock fick tillbaka med
motiveringen att den var för tung och otymplig.
Harry höll fyra föreläsningar om kriminalteknik, inspekterade polisen och hade det trevligt
med Ingrid. De reste runt i landet och var bl a
inbjudna att äta hos en schejk. Ingrid berättade
efteråt hur hon varit nära att spricka av att värden serverade henne grabbnävar av cous-cous
innan hon förstod att det gällde att tacka nej.
Harry intresserade sig för drusernas och arabernas olika seder. Vad beträffar judarna själva
tyckte han de förtjänade ”att bli det lilla
Schweiz, som föresvävar dem i deras drömmar.”415 Han ansåg att Israel var det enda land
som styrdes av idealister och att det var västerlandets spjutspets mot den arabiska feodalvärlden. Året därpå 1953 gick han med i den nybildade kulturföreningen Sverige-Israel. Oavsett
denna sin inställning gjorde han under resan ett
försök att rekrytera Jordanien till kommissionen.

Harry inspekterar israeliska poliser vid sitt besök i augusti/september 1952. Detta kort trycktes upp som
tackkort för alla 50-årsgratulationerna.

❦
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des med reservchoklad och konserver för att delas ut till behövande. Med på resan var Ewert
Trofelt, Elsa Lindwall och ytterligare två personer. Aktionen kan således sägas ha varit en sorts
fortsättning av arbetet med polistrupperna.
T o m Harrys metoder att tvinga fram beslut,
stegvis framflyttning av positionerna, var identiska och väckte samma aggressioner i regeringskretsar som förut.
Med rekommendationer från Folke Bernedotte,
vice ordförande i Röda Korset och vän till Ebba,
träffade de ett stort antal tjänstemän och välgörenhetsorganisationer i Ruhrområdet och diskuterade hur urvalet av barnen skulle göras. Uppropet hade resulterat i att 600 värdfamiljer anmält
sig. Välgörenhetsfesten och enskilda givare gav
135 tusen kronor. Insamlingar gav 40 tusen kronor. Dessutom skänktes varor till kommittén av
olika firmor. Harrys planer (de ändrades hela tiden) var att ta in 40 tusen barn under ett år men
i första omgången tänkte han sig 500 barn under
ett halvt år vilket han fick tillstånd till.
Den 7–12 juli var Trofelt nere för att se till att
det hände något. Den 12 juli gav regeringen sitt
formella ja till företaget. Ebba kommenterade sina och Harrys vedermödor:

férencer, skrivit och mottagit massor av brev. I början
såg det mörkt ut. Att de fanatiska tyskhatarna skulle
sätta sig på tvären, var ju klart. Motståndet från annat
håll förvånade mig. ”Jo”, hette det, ”visst skola vi hjälpa, men endast genom att skicka ned mat och kläder.
Låtom oss för all del inte taga hit några små tyskar; om
några år kanske de komma tillbaka och ockupera oss.”
Jag påvisade, att samtliga andra neutrala länder sedan
länge tagit emot tyska barn, och att t.o.m. en del f.d. fiendestater nu följa deras exempel. Den ene medarbetaren efter den andre dök upp vid min sida: pastor Forell i
Borås, rektor Lund i Katrineholm och många fler.
Det ljusnade och jag såg segern hägra. Men just, som
jag trodde att saken var klar, kom ett bakslag. ”Någon”
ville inte; man bromsade. Ofta var jag, uppriven, utarbetad och ledsen, nära att ge upp. Du milde, varför skulle
jag slita på min hälsa för en sak, som man inte vill vara
med på? Jag längtade ibland så intensivt till min älskade
sandstrand i Panama, att jag var på vippen rymma fältet, realisera mitt hem och mina samlingar, ta vad Wigforss nådigt läte mig behålla och ge mig i väg. Men
pliktkänslan vaknade på nytt efter varje depression. Min
gamla mor och min bror Jacob sporrade mig att ej förtröttas.
– Sedan jag i våras i sällskap med Harry Söderman
med egna ögon sett det namnlösa eländet, fanns icke
längre någon tvekan: jag måste lyckas!423

Då initiativtagerskan just står i begrepp att åter göra en
resa till Rhen och Ruhr, ber jag henne yttra några ord
för denna tidnings läsare, som ju hyst varm förståelse
för hennes strävanden.
– Gärna, svarar grevinnan. Nu när slaget äntligen är
vunnet, kan jag ta bladet från munnen. I åtta långa månader har man fört ett irriterande nervkrig mot mig.
Från vecka till vecka har avgörandet uppskjutits. Jag har
sprungit från Herodes till Pilatus, bombarderat pressen
med egna och meningsfränders artiklar, haft otaliga con-

Som en annan journalist uttryckte det hela:
”Äran av att det äntligen blir något av tillkommer den Bonde-Södermanska juntan. Säga vad
man vill om dem, men framåtanda har de.”424
I slutet av juli anlände Ebba med två följeslagare, bland dem kriminalkommissarie Viktor
Hagelberg från SKA. Hon sov över hos freiherr
(baron) Waldemar von Oppenheim, ”Wawa”
bland vänner, stuteriägare och delägare i en pri238
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”1951 Tyskland – Rådgivaren”

mokraterna ansåg förfarandet vara typiskt för regeringen Adenauers skumraskpolitik när det gällde polisfrågor. Därefter hände ingenting förrän
februari 1951 då Harry fick besök av ett sändebud från västtyska regeringen och erbjöds att vara rådgivare vid organiseringen av den tyska federala polisen. Det skulle organiseras två sådana
federala poliser: Dels kriminalpolisen ”Bundeskriminalamt”, dels säkerhetspolisen ”Bundesamt
für Verfassungsschutz”. Harry redovisade erbjudandet för justitieminister Eje Mossberg:

H

östen 1950 var Harry i Paris på ett arbetsmöte för kommissionen. Han råkade då
stöta ihop med några ledande tyska CDU-politiker från tiden för hjälpaktionen av Ruhr-barnen.
De kom att tala om den tyska polisens framtid.
Denna var p g a en omfattande denazifieringskampanj f n nätt och jämt funktionsduglig men
det stora problemet var hur den skulle organiseras. Harry hade en del idéer om saken. Detta ledde i september 1950 till en konferens i Bonn.

Överdirektör Söderman reste till den västtyska huvudstadem och underhandlade med Adenauers ständige följeslagare och förtrogne, ministerialdirektor Herbert Blankenhorn [1904–1991]. Vid ett samtal med Expressen omtalar
ministerialdirector Blankenhorns personlige referent, att
Söderman besökte Blankenhorn i sällskap med bl. a. Förbundsledamoten dr Robert Pferdmenges [1880–1962]. Dr
Pferdmenges är Adenauers finansielle rådgivare och kallas
i Bonn ”förbundskanslerns grå eminens”. Bakgrunden till
Adenauers sensationella trevare efter en svensk ”organisationschef” torde i korthet vara följande: Om den västtyska beredskapspolisen organiserades av en erkänd neutral
specialist, kommer de västallierade kanske att gå med på
att den inom en snar framtid ställs under förbundsregeringen, dvs. Kanslerns egen överhöghet.426

Förbundsregeringen i Bonn hade från början inga som
helst polisbefogenheter. Nu har emellertid, med de allierades bifall, en lag gått igenom om inrättandet av ett sk
”Bundeskriminalpolizeiamt”. Denna federala polis skall
ha hand om tyska polisens utlandsförbindelser, ha speciella kommissioner för drogsmuggling, falskmynteri, vit
slavhandel, internationella bedrägerier etc. Den skall
även ha kriminalpolispersonal för att ingripa i de fall,
där bistånd begäres av en delstat, eller där förbundsinrikesministern finner särskilda skäl att ingripa. Dessutom
skall den inrätta för hela Tyskland gemensamma register
och laboratorier.
Man önskar nu att jag för en tid av sex månader skall
vara rådgivare i förbundsinrikesministeriet vid organiseringen av denna kriminalpolisapparat samt vid personalens
rekrytering och utbildning. För att kunna utföra detta har
jag fått inspektionsrätt över alla federala polisinrättningar
samt yttranderätt vid alla högre utnämningar.427

Konferensen hade omgivits med så mycket
hemlighetsmakeri att den blev en riksdagsfråga i
början av november. Inte ens den nytillsatte inrikesministern Lehr hade vetat om den. Socialde241

Söndagen den 11 kom en artikel – förvånansvärt saklig
– i Svenska Dagbladet med bl.a. citat ur anstaltens instruktion. (Antagligen har Docenten redan fått pressurklippen). Följande dag ny kortfattad artikel i Sv. D. samt
mera kvällsbetonade i både A.T. och Aftonbladet. Tisdagen den 13 meddelades i Sv.D. att Dahlberg i departementet inlämnat en skrivelse med begäran om entledigande från chefsuppdraget. På onsdagen, alltså dagen efter, kom ett T.T.-meddelande från departementet, vari
det förklarades, att ärendet icke skulle på nytt hänskjutas till styrelsens prövning. Efter konferens med Landshövdingen Levinson ansåg Statsrådet Mossberg att Landin borde utnämnas och genom konseljbeslut utsågs han
i fredags.
Det har, som Docenten ser, varit händelserika dagar
och personalen har för en gångs skull stått fullkomligt
enig. För min egen personliga del är jag mer än glad,
mitt arbete blir ju helt annorlunda tillsammans med Laboratorn, som jag känner och som i sin tur vet hur jag
beter mig. Förresten vet ju Docenten redan min inställning till denna fråga.433

fått en första undersökning. Han konstaterade
alla möjliga små skavanker, som jag aldrig haft
en aning om: uppsvälld lever, svälld sköldkörtel,
onormalt utvidgade magen etc, etc. Det låg en
viss humor över det hela efter dr. Mülermeister
var hos mig till kl. 2 i natt (jag hade t.o.m. belagd tunga). I morgon skall jag kl. 8 till sjukhuset för att magpumpas och skall ligga 3 timmar
med en gummislag genom munnen. Det låter inte trevligt. ... Man tog också sänka och E.K.G.
Jag blev alltså grundligt examinerad. Nu skall
jag ta avföringsmedel i 3 dagar och på lördag
skall jag undersökas med spegel i ändtarmen

Den 28 april råkade Harry ut för en bilolycka
som renderade honom fem dagar på sjukhus.
”Han hade lämnat Bonn i en tjänstebil för att
återvända till Köln, när en mindre vagn i motsatt riktning plötsligt sladdade på den våta körbanan. Chauffören synes då ha sökt bromsa,
med påföljd att hans vagn drevs över till höger
körbana, där den kolliderade med den Mercedes, som hade överdirektör Söderman till passagerare. Stöten blev ytterst häftig. Överdirektör
Söderman fördes till S:t Antoniussjukhuset i
Köln, där det konstaterades, att han fått hjärnskakning.”434
Värre var Harrys återkommande magproblem.
”I dag [28 maj] har jag varit hos Doktor Robban Hartius på Evangeliska Krankenhaus och

Centrala Köln efter kriget. Det enda som stod var Kölnerdomen.
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”1951 Tyskland – Bundesamt
für Verfassungsschutz”
etc. Jag vägrade varvid han försvann, återkom o förklarade att jag inte kunde bli insläppt om jag inte ifyllde
lappen. Jag förklarade hövligt att jag i så fall tänkte gå
ehuru jag kom som ministerns ombud. Ny palaver. Nu
kom en herre springande som presenterade sig som herr
Rattke. Jag visste förut att han var överste R. En av amiral Canaris närmaste medarbetare. Konversationen blev
allt livligare o äntligen kom advokaten John, bror till
den John som blev hängd efter Hitlerattentatet, utspringande ur sitt rum o välkomnade mig. Man hade
trott att jag förberedde någon fälla för dem genom att
vägra ifylla lappen. Nu kom också amiral Canaris
kvinnliga sekreterare. En lång konversation m. kaffedrickning följde nu, varvid både John och Rattke visade sig vara synnerligen angenäma människor utan den
ringaste kunskap om de ting de voro satta att syssla
med. John som var tysk officer i Frankrike hade flytt till
Spanien o hamnat hos Secret Service i London som inte
avsatt många spår på honom annat än en nästan slavisk
beundran för engelsmännen. Rattke var en typisk Abwehrman utan en aning om praktiskt polisarbete.456

P

arallellt med ”Bundeskriminalamt” arbetade
Harry med ”Bundesamt für Verfassungsschutz (BFS)”. Denna hade inrättats 1950 under
Otto John. CIA publicerade efteråt en inte så
smickrande skildring av organisationen.
In 1950 West Germany was passing through the interim
stage on the road from occupation to sovereignity, an
important question was that of preserving ideological
rectitude in the new state. The French did not want it to
have any political police. The British favored an adaption of Scotland Yard. The United States came up with
an emasculated FBI plan. The Germans wanted to return to the pre-Hitler scheme, incorporating the political
police as branch 1A into the national police. The eventual compromise was the watery conception of an Office
for the Protection of the Constitution, a police force
with no power to arrest. It was supposed to be a silent
security service keeping tabs on the lunatic fringes to the
right and left.455

Harrys uppdrag var att skaka liv i liket.

De 12 mars var ledarna för författningsskyddet i förbundsrepublikerna sammankallade till
en konferens. Lehr höll ett öppningstal och presenterade Harry som sin rådgivare. Harry var ej
imponerad av Johns sätt att leda överläggningarna. Han var alltför beroende av sina amerikanska rådgivare. Den 15–16 mars hade Harry överläggningar med John och Rattke om Verfassungsschutz tekniska utrustning som var misera-

Sent på e.m. [den 8 mars] for jag till det hemligaste av
allt ”Bundesverfassungsschutzamt”, beläget i Köln, Unter-Sachsen hausen 33. Min entré var löjlig, detta nystartade företag var beläget 5 tr upp i ett gammalt affärshus
utan hiss. Väl inkommen lämnade jag fram mitt visitkort, det är att märka att man förut telefonerat om min
ankomst från ministeriet. Efter ngn minut återkom dörrvaktmästaren o fordrade att jag skulle fylla i en stencilerad papperslapp m namn, födelsetid, anl. till mitt besök,
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bel. Det visade sig att de kunde utnyttja tullens
spaningslaboratorium som var helt modernt. Antalet tjänster på BFS utökades från 30 till 300
vilket kom att ta mycket av Harrys tid. Det visade sig svårt att besätta dem. Harry hävdade vikten av att de anställda hade en demokratisk
grundsyn. Bland hans efterlämnade papper finns
ett utkast om saken. Här i något redigerad form:

den dock tvingande och enkelspårig. Här gäller det däremot att skaffa fram människor med en liberal och på
samma gång fast och vidsynt livsyn. Det borde inte vara
omöjligt ur Tysklands stora människohav. F.P. måste dessutom ge sina rekryter politisk undervisning – nödvändig
eftersom landets ungdomar har växt upp i en kaotisk tid.
2. Tjänsterna måste vara attraktiva.
3. Ett antal borgerliga brott måste ingå i uppgifterna för
att bevara kontakten med det borgerliga samhället. F.P
bör tjänstgöra viss tid hos kriminalpolisen i storstaden.
Isolerade politiska poliser äro av onde.

1. F.P. [Federala Polisen] måste rekrytera på ett tillfredsställande sätt, utbildas modernt och ha en kåranda som
går ut på att de är ett broderskap som skall försvara den
västerländska, kristna civilisationen. Kåranda är en väsentlig sak. Den fanns i Gestapo, finns i tjekan [ryska
hemliga polisen] och i F.B.I. I samtliga dessa fall var/är

4. F.P.:s internationella förbindelser måste vara förstklassiga. Internationellt polissamarbete bygger på ömsesidigt
förtroende. F.P. får inte för yttervärlden vara känd som
en uteslutande politisk polis.

Avskedsfesten den 19
september 1951.
Harry och chefen för
Verfassungsschutz
Otto John som senare avvek österut. I
bakgrunden en inhyrd skådespelare
som var "festskurk".
253

KAP 47

”1952/53 – Amerika (I)”

världsrykte som brottsplatsutredare verkar härstamma från den här tiden. Greenburger jämförde hans position i Europa med J. Edgar Hoover
(chef för FBI) men det är nog att ta i. Angående
sin kapacitet som detektiv sade Harry: ”Americans call it a ‘sixth sense,’ ... The French call it a
‘flair.’ To me, it is like being able to taste with
one’s fingers. Söderman is deadly serious in this
picturesque self-appraisal. Other detectives,
however, point to the fact that he is also an avid
student of crime and criminals, and, in addition,
is almost terrifyingly logical.”472
Till våren 1952 hade Harrys planer blivet mera detaljerade. Han skulle (1) Skriva en bok baserad på fallstudier av brott. (Harry färdigställde
delar av en bok ”Worldalmanac of crime” om
12 kända kriminalfall från de sista 500 åren, hur
utredningarna hade bedrivits vid tiden för brottet och hur en modern detektiv skulle ha genomfört dem.) (2) Starta ett forskningsprojekt (alternativt skriva en bok) om preventivt polisarbete.
(Han påstod sig under flera år ha samlat material till en bok om brottsligheten och dess sociala
bakgrund.) (3) Starta en föredragsserie (alternativt dramaserie) på TV.
Greenburger hade sina dubier om forskningsprojektet. ”Those who did not know you also
felt that the idea was of the greatest importance
in this stage of modern civilization. Some of

H

arrys agerande efter sin pensionering den 30
juni 1953 tycks till stor del ha bestämts av
den marknadsföring av honom som hans agent
Sanford Greenburger startade efter kriget. Långa
artiklar om Harrys karriär publicerades i Readers Digest (1948), Journal of Criminal Law
(1952) och Saturday Evening Post (1953). Varhelst Harry dök upp flockades journalisterna
kring honom. Intresset för Harrys person var såpass stort att Harry trodde sig kunna utnyttja
det till en bok. Han och Greenburger brevväxlade om saken och de sammanstrålade i februari
1952 när Harry mellanlandade i New York på
väg till Panama för att leta efter Videgård (se kapitel 39). Han möttes på flygplatsen av Greenburger och Robert W Voorhees (chefsredaktör
på Funk & Wagnall). De åt middag hemma hos
Greenburger och diskuterade Harrys ”bokprojekt” långt in på småtimmarna. Båda föreföll
mycket intresserade.
Under året påbörjade Harry ett antal artiklar
för publicering i amerikanska tidskrifter. Dessa
handlade om hans arbete som rådgivare vid tyska polisen och om den israeliska polisen. Om artiklarna publicerades och i så fall var är inte
klarlagt. Harry ställde också upp på långa bandinspelade intervjuer där han berättade episoder
ur sitt liv. Dessa publicerades senare i Adam,
Lektyr, Allt för Alla m fl tidskrifter. Harrys
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them remarked that it would be miraculous if
there were a man sufficiently familiar with police
from a technical point of view who was also sufficiently informed and broad thinker to bring
about such a book.”473 Greenburger diskuterade
saken med bl a Voorhees och föreslog att Harry
skulle koppla in Stockholms universitet på saken
för att ge projektet en officiell prägel och därmed underlätta anslagsansökan. Någon projektplan finns inte bevarad. Projektets officiella
namn var ”Police and society” och skall enligt
en uppgift ha gått ut på att genomföra ett fullskaleförsök med närpoliser och grannsamverkan
i en mindre amerikansk stad på 200 tusen invånare med Harry som polischef. Enligt en annan
uppgift skall projektet ha bestått i att skriva en
bok om förhållandet mellan polis, brott och
samhälle. Som Harry brukade säga: ”Each society breeds its own brand of crime, and thus its
own methods of combating crime.”474 Enligt ytterligare en uppgift var Harrys tanke att skriva
en brottets motsvarighet till Kinsey-rapporten.
Hur som helst blev projektet aldrig genomfört.

kuterades livligt under en rad möten 1951–1952
utan att man kom till beslut i saken. Tvistefrågan verkar ha varit om polisserien även skulle ha
pedagogiska ambitioner och i så fall om faran
att sprida kunskapen om hur man begår brott
skulle vara större än den eventuella vinsten att
informera allmänheten om hur man skyddade
sig mot brott. Small och Musel hade under diskussionerna träffat Marcel Sicot (som 1951 hade
efterträtt Louis Ducloux som kommissionens generalsekreterare) och fått ett muntligt avtal som
gav dem den exklusiva rättigheten till att använda Interpols namn och gav Sicot rätten att godkänna alla manus. Lite väl prematurt visade det
sig. Small och Musel hade utlovat att senast den
15 januari 1953 vara igång med en inspelning
av en tv-serie om Interpol. Men eftersom det visade sig omöjligt att av Interpol få det muntliga
kontraktet nedskrivet på papper var det ingen
som ville satsa pengar på serien. Collie Small
Productions Inc ägde trots det f n rätten till en
radio/ TV/film-produktion under namnet ”Interpol”.
I väntan på att Harry skulle anlända började
Greenburger föra diskussioner med tv-folk om
en liknande tv-serie. Harry tänkte sig denna närmast som en serie fallbeskrivningar. ”There is no
living man who knows more about criminals
around the world than I. What about a long series about criminal stories?”475 Informationen
måste ha spritts i vida kretsar eftersom Harry i
april fick ett erbjudande av en Grundman, av allt
att döma spanjor, som det dock aldrig blev något av. För att få maximal publicitet uppmanade
Greenburger Harry att vid ankomsten komma
med braskande uppgifter om sitt arbete med den

*
23 februari 1953 födde Ingrid en pojke som
döptes till Michael eller Mickeli-Muck som Harry brukade kalla honom. I februari var Harry
över i New York för att diskutera ytterligare
idéer med Greenburger om att skapa en dramatiserad tv-serie baserad på hans eget yrkesliv. Bakgrunden var att han via kommissionen hade lärt
känna en journalist och manusskrivare vid namn
Collie Small. Small hade tillsammans med ytterligare en skribent Robert Musel föreslaget Interpol att låna sitt namn till en polisserie. Detta dis268

KAP 51

”1955 – Svenskt mellanspel”

allas löften. Han kunde bara vänta på att de
skulle infria dem.
Under tiden måste han infria sina egna löften.
Han började betala tillbaka lånet från Greenburger. Detaljerna här är oklara. Enligt kontraktet
skulle boken först kommit ut. Förmodligen betalade Harry tillbaka pengarna av ren lojalitet till
Greenburger. Pengarna utgjorde större delen av
dennes rörliga kapital. Om han inte fick tillbaka
dem skulle det innebära ruin för honom. Eftersom Harry tänkt sig återvända till Amerika hade
han inte heller betalt sina räkningar där. Dessa
duggade nu in. Han hade vissa förhoppningarna
att genom ytterligare lån och konsultarvoden
från Hardeberg kunna reda upp situationen men
till sommaren blev det missväxt. Harrys ekonomi gick i kvav. ”I åkrarna är det meterdjupa
sprickor av torkan. Det går att plöja efter det
höstsådda, fast det är svårt, men efter det vårsådda är det omöjligt om det inte blir något
regn. Till allt detta elände kommer sedan kreditrestriktioner, räntehöjningar, höjda lantarbetarlöner samt sänkta priser på ej prisreglerad
säd, såsom råg, korn, havre. Antagligen kommer
priserna att gå ned ytterligare, då det beslutats
om import från Danmark, som ej blivit så berört
av torkan. Jordbruk står oss alla upp i halsen
och vi önskar inget hellre än att bli av med gården, men det har ännu inte lyckats oss.” 512

E

nligt den ursprungliga tidsplanen skulle boken nu redan varit klar. Harry hade gjort sin
del och lämnat över sista delen av manuskriptet
till Sloane i april 1954. Sloane skulle ha slutfört
boken i tid för en utgivning hösten 1954. Istället
hade han sysslat med annat som låg honom närmare hjärtat. Han redigerade uppföljaren till sin
sciencefiction antologi Space, Space, Space
(1953), Stories for Tomorrow (1954).511 Därefter
var han upptagen fyra månader med giftermålsbestyr till den 7 oktober 1954. Därefter var det
ett antal brandkårsutryckningar i olika ärenden
ända tills han den 4 april 1955 bytte anställning.
Då var han 13 månader försenad enligt den ursprungliga tidsplanen. Sloane hade hela tiden
skyllt på arbetsanhopning och ”writers block”.
En troligare förklaringen är att han inte var så
intresserad av att arbeta med sin företrädare Voorhees projekt. Greenburger gjorde på Harrys
uppmaning försök att få honom ersatt med någon annan utan att lyckas. Han var också tveksam till om det var rätt väg. En ny person skulle
behöva tid för att sätta sig in i projektet. Bättre
vänta och hoppas. Harry hade även lagt ut arbeten på provisionsbasis till författarna Fletcher
Pratt (1897–1956) och Ladislas Farago
(1906–1980) som Sloane rekommenderat men
även dessa hade ägnat sig åt annat. Harry visste
inte hur han skulle agera. Han hade ju litat på
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Ett av Harrys konsultuppdrag under denna tid
var att köpa in krigsmateriel för Israels räkning,
om det var för provisionens skull eller av ideella
skäl framgår inte. Det gällde 40 stycken 90 mm
anti-tank kanoner och ammunition. ”The whole
affair is very delicate and the slightest incautious
move may destroy all possibilities of a deal. The
swiss firm and its agents, (of which there might
be one in the US) refuses to deal with Israel. We
know that they are delivering to the Arab States
and that the Arabs have put this as a condition.
They are not either delivering their goods to any
country neighbouring the Iron Curtain. I have
myself made a couple of unsuccessful attempts,
by using some exotic countries far away from
the Iron Curtain. But the whole stranded on that
I could not give them enough assurances about
reexport. To those people a watertight endcertificate is a condition. If you even mention the
word reexport the business is out.”513
I augusti skulle Ingrid snart föda och kunde
knappt röra sig p g a bäckeninsufficiens (vilket
innebär att bäckenet löser upp sig i fogarna).
Det var mycket obehagligt och inte blev hennes
sinnestillstånd bättre när hon insåg vidden av
deras ekonomiska svårigheter. Harry hade t o m
tagit ett lån från Ingrids far som han vid lånetidens slut, när fadern var i stort behov av pengarna, vägrade betala tillbaka. Ingrid skämdes
som en hund för Harry. Hon beslöt sig tillbringa den sista tiden av graviditeten hos sin far.
Den 31 augusti födde hon en flicka Elisabeth
Charlotte. Harry fick för första gången ta ansvaret för barnen. Han steg upp tidigt varje
morgon och gav sonen Erik en frukost på lingonsylt, hårt bröd och mjölk, samma frukost

som han en gång själv fick av sin mor uppe i
Jämtland.
De fick till slut en köpare till gården. Köparen
skulle ta över den 1 november. Den 1 oktober
gav Ingrid och Harry en avskedsbuffé med dans.
Jordbruksinventarier och lösöre auktionerades
bort den 14–15 oktober. Syster Karin var upprörd över att även saker som hon själv ägde men
hade lånat ut till Harry såldes på auktionen.
”När sista flyttlasset skulle lämna Berga såg flyttkarlarna hur Harry omsorgsfullt låste kassaskåpet och med nyckeln i handen begav sig till den
närbelägna sjön Turingen. Han stod en stund i
tankar innan han kastade nyckeln i vattnet.”514
(Det dröjde enligt en uppgift till 1980 innan någon fick upp skåpet och då var det tomt. Ett utslag av Harrys skämtlynne förmodar jag.) Går-

Sista timmen på Berga. Ingrid vilar upp sig på Årsta
damhotell med sin nyfödda flicka.
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den såldes till en jordbrukare Carlsson med betalning på 10 år. Ingrid talade alltid med bitterhet
om detta. Hon tyckte inte Harrys och hennes insats att göra gården vacker hade värderats något
i pengar. Sanningen tycks dock ha varit att gården under Harrys styre sjunkit betänkligt i värde.
Icke Harrys fel men defenitivt Harrys problem.

Det torde inte råda något som helst tvivel om att Berga gårds saluvärde ansenligen nedsatts genom detta
grannskap. Jag yrkar från benmjölsfabrikens sida en ersättning av 100 tusen kronor för nedsättning av Bergas
saluvärde. För förstöring av fisket i sjön och förstörda
badmöjligheter för många år framåt yrkar jag en ersättning av 1000 kronor om året.515

Av inteckningshandlingarna i Vibynäs framgår att sommarfisket med krok och långrev gav 4 à 5 stora ålar och
en hel del annan fisk. Vinterfisket med gädda och sax
var synnerligen givande och samma var förhållandet
med gäddfångsten med ryssja på våren. Under de senaste 3 à 4 åren har fisket börjat avtaga. I år har jag kunnat
konstatera genom att utlägga långrev flera gånger att
ålen fullständigt försvunnet. Samma iakttagelse har
gjorts av skogvaktaren vid Vibynäs som ett flertal gånger utlagt långrev. Gäddfisket har även nästan försvunnet.
Sjön kan numera icke användas till bad. På dess yta
segla illaluktande flak, tydligen en sammansmältning av
pappersfibrer från pappersbruket och fett från benmjölsfabriken. Min gård har med ett ord sagt kommit att ligga med ungefär två kilometer strand vid en stinkande
avloppsdamm som skämmer trakten. Föroreningarna
från pappersbruket har varit besvärande nog men som
synes av ovanstående skildring ha de inte gjort något
nämnvärt intrång på fisket. Det är kombinationen av
fett från benmjölsfabriken och pappersfibrer från pappersbruket som framkallat nuvarande oefterrättliga förhållanden.

Carlssons fick en hel del pengar ur gården genom att schakta bort en sandås och skrapa bort
övre delen av åkrarna och sälja den som blomjord. Detta hade även Harry kunnat göra om
han drivet Berga för pengarnas skull, inte som
en skönhetsupplevelse.
Den summa Carlsson kunde erlägga omedelbart var så liten att familjen skulle stå på gatan
innan våren. Harry lyckades dock genom kommissionen få ett uppdrag att vara rådgivare åt
sultanen av Marocko i polisfrågor när Marocko
(inklusive Tanger) blev fritt från Frankrike. De
skulle bosätta sig i Tanger som var tillräckligt
billigt för att pengarna skulle räcka till våren.
Sekretessen runt allt detta var stor. Harrys ekonomiska bekymmer nådde aldrig allmänheten.
Tur var väl det. Harry brukade citera sin far
”Man måste ha åtminstone fem öre i fickan. Annars pissar hundarna på en.”

❦
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tade memoarerna som ett minnesmärke över
Harry.

tog hela hans privatliv och till slut förstörde
hans hälsa. Alla som hade någon kontakt med
förhållandena i Tyskland radikaliserades under
krigsåren. Så även Harry. Han tillhörde samma
generation som diplomaterna Raoul Wallenberg
(1912–1947) och Harald Edelstam (1913–1989).
Edelstam (mest känd för sina räddningsaktioner
i Chile) är en bra jämförelse eftersom även denne belönades med St Olavs Medaljen med Ekegren för sin insats för norrmännen.
Det som veteranerna i polistrupperna efteråt
upplevde som frustrerande var att de trots alla
ansträngningar hela tiden blev bortskrivna ur
historien om Norges befrielse. Hjemmefronten
tog all äran. Detta tycks dels ha haft att göra
med de politiska motsättningar som rådde mellan hjemmefronten och exilregeringen, dels det
faktum att polistrupperna skapades för att hindra norrmännen från att börja slåss inbördes
(hjemmefronten mot hirden) när freden kom.
Harry och polistrupperna stal både äran att befria och tillfället att hämnas. Inte så populärt.

*
Danskarna kom att under flera år fira Harry och
sina polistrupper inom den s k Brigadeforeningen (Danforce). Så icke norrmännen. Harry förstod aldrig varför. Han spekulerade i att det var
något personligt riktat mot honom eller att de
hatade svenskarna alltsedan unionsupplösningen
1905. Hans norska vänner förklarade först tålmodigt och sedan irriterat att det nog snarare
berodde på den svenska tysklandshjälpen under
kriget.
Norrmännens hyllningar av Harry började
1960 i samband med överlämnandet av Nationalgåvan Voksenåsen från Norge till Sverige och
höll sedan på till Ingrids död 1997 och efter. Ingrid själv tolkade det som att det var veteranföreningarnas förtjänst: Norsk-Svensk forening (från
1963) och Nor-Sve (från 1988). Carl Semb fick
en byst. Harry fick två stycken. I skrivande
stund 2006 finns de på Voksenåsen och på Furudals museum över de norska polistrupperna.
Den till omfattningen största hyllningen av polistrupperna ägde rum i Stockholm 13–14 juni
1983 i närvaro av H M Kung Carl XVI Gustaf
och H M Kung Olav V.
Polistruppernas historia beskrevs mycket utförligt efter kriget, mestadels insatt i ett större perspektiv. Harrys insats ansågs värdefull om än inte avgörande. De speciella förhållanden under
vilka Harry agerat föll med tiden i glömska. Det
låter naturligtvis klatschigt när man som Peter
Tennant skriver om ”Revolver-Harrys privatarmé” men det enda privata med den var att den

*
Om Harry skulle få något vetenskapligt eftermäle var tveksamt redan under hans livstid. Efter
Harrys död försvann han (liksom de övriga européerna) fullständigt ur den kriminaltekniska
historieskrivningen. Denna historieskrivning
gjordes av amerikanerna som dels var ointresserade av allt som inte skett på amerikansk botten,
dels inte kunde franska. Rent internationellt var
inte heller Harrys verksamma period så givande
ur kriminalvetenskaplig synvinkel. Kriminalteknik är en tillämpad vetenskap som utnyttjar rön
från andra vetenskaper. Nästa stora framsteg in296

