
Studiecirkel i historia 
I SPF Håbo finns en historiecirkel som leds av Ulf Weinberg sedan 

flera år. Ett 20-tal medlemmar samlas på tisdagen var annan vecka 

för gemensamma studier av olika historiska fenomen.  

 

 

Det sägs ju lite slarvigt att Sveriges historia är dess konungars och 

de senare åren har vi penetrerat Karl X Gustav (Regent 1654-1660) 

och Karl XIV Johan (Regent 1814-1844). Båda stora personligheter 

och viktiga ledare. 

Men det har varit många andra ämnen som studerats de senaste 

åren, till exempel: Det Osmanska rikets uppgång och fall, Sjukdoms-

historia om diabetes, Napoleon, Måltidshistoria baserat på dr Hag-

dals kokbok samt den osannolika historien om docenten Harry Sö-

dermans bravader under andra världskriget.  



Söderman var ursprungligen kemist men hade studerat kriminalteknik 

i Frankrike och USA. Han tog en doktorsexamen i Lyon i ballistik 

1928 och blev 1939 anställd som chef för Statens kriminaltekniska 

anstalt. Under kriget kom många unga män över gränsen från Norge. 

De blev internerade i Sverige i s.k. hälsoläger som sedan blev utbild-

ningsenheter för norska polistrupper. Från 1943 blev Söderman chef 

för verksamheten som bedrevs mycket okonventionellt under social-

styrelsen. Totalt utbildades 15000 man. Redan 1943 stod det väl 

ganska klart att Tyskland var på väg att förlora kriget. I samband 

med en kapitulation i Norge fanns det risk att kaos skulle utbryta 

och resultera svårkontrollerbara strider mellan tyskarna och mot-

ståndsrörelsen. Avsikten var att de utbildade polistrupperna då skul-

le kunna ta kontroll över landet. I samband med fredsutbrottet den 

5 maj 1945 gick det lugnt till och ockupationsmakten lade ner sina 

vapen. Det tog dock några dagar innan de allierade trupperna kom upp 

till Norge och Oslo, och under denna tid lyckades Söderman hålla 

kvar tyskarna för vanlig civil ordning. Dessutom kunde han komma 

överens med de politiska fångarna som satt på fängelset Grini att 

stanna kvar i cellerna tills den 8 maj då den tyska krigsmakten offi-

ciellt kapitulerade i Norge. 
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