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D

r John Watson — Sherlock Holmes ständige bisittare — blev
för drygt ett sekel sedan vän med en svensk präst och författare på resa i England. Den gode doktorn valde att lätta sitt
hjärta för honom — och resultatet blev en svit berättelser om mästerdetektivens mindre smickrande fall. Bland de platta fallen hittas
Prinsessan av Bandalore, som visar upp Sherlock Holmes och hans
avigsidor i en helt ny belysning.
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Frans Oskar Wågman: ”Sherlock Holmes i vardagslivet” och ”Prinsessan av Bandalore” kommer från novellsamlingen av Wågman,
Sherlock Holmes i nytt ljus (Wahlström & Widstrand 1908). Texterna är moderniserade samt korrigerade. Ett kort, o vidkommande
stycke har strukits i inledningen av ”Prinsessan av Bandalore” för
att ge en naturlig övergång mellan de båda texterna.

Bilden på titelsidan föreställer en del av interiören i The S herlock
Holmes Museum på Baker Street, London. Illustrationerna till
novellerna är ett lämpligt urval av Sidney Pagets (18801945) klassiska Sherlock Holmes-illustrationer, med
två undantag. Den på sid. 35 är målningen ”En
orientalisk skönhet” av Luis Ricardo Falero
(1851-96). Den på sid. 50 är en anonym
gravyr publicerad i Ch. Ball: The History of the Indian Mutiny (1858).
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Prinsessan av Bandalore
En dag mottog jag från Sherlock Holmes följande biljett: ”Napoleon hade alltid sin historieskrivare hos sig; han hette Bourrienne. Ni är min Bourrienne. Gör er ledig och besök mig. Stora ting
stundar. Sh. H.”
Jag gjorde mig ledig; min praktik lade aldrig hinder i vägen därför – allmänheten anser att den som skriver bra böcker, måste
skriva dåliga recept – och min hustru hade rest att gästa bekanta
– vi hade varit gifta i två år, och hon gästade numera mycket ofta
sina bekanta.
Ett par timmar senare satt jag alltså på min vanliga plats i Holmes mottagningsrum, slött läsande i en tidning, med min vän
mitt emot mig. Ni känner situationen av mina böcker, den är alltid densamma. Holmes gned sällsamma toner ur sin fiol, men avbröt plötsligen sitt spel: – Watson, vad slags penna begagnar ni när
ni skriver?
Jag såg upp förvånad – inför Sherlock Holmes är förvåning mitt
permanenta tillstånd.
– Naturligtvis stålpenna – svarade jag.
– Naturligtvis. Men skaffa er nu en penna av guld. Man begagnade en sådan vid undertecknandet av frederna i Prag och Frankfurt, och ni skall skriva en betydelsefullare handling än dessa tvetydiga traktater. Jag håller på att vinna en seger jämförlig med
Nelsons vid Trafalgar. Min handlingskraft och mitt skarpsinne
står på sin höjdpunkt.
Hela min person bildade ett levande frågetecken. Holmes log.
– Ni vet ingenting, världen vet ingenting, de sex miljoner krälande varelser, dem vi kallar London, vet ingenting. Jag ensam vet
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och handlar, ordnar mina arméer till en jättekamp. Jag för dem
osedda genom dunkla hålvägar, tills de oemotståndligt bryter
fram och krossar fienden i atomer. Vad stort sker, sker tyst. Men
om åtta dagar skall England, skall Europa häpna. Hör på, doktor,
ni känner ju Moriarty?
– Professorn? Javisst.
– Ni vet att han är Jordens största skurk, ett missfoster, ett
mänsklighetens plågoris; i sin hand håller han trådarna till varje
ogärning som under de senaste åren utförts inte blott i England,
utan även på kontinenten. De där nöten vid Scotland Yard vet
det, men vågar inte peka åt honom med ett finger; han skrattar
åt dem. Det finns blott en enda man, den han fruktar, det är mig,
Sherlock Holmes. Endast åt en enda levande människa har naturen gett större gåvor än åt Moriarty. Han har ett snilles hjärna,
en lords nobless, han disponerar oerhörda rikedomar, alla länder
vimlar av hans agenter. Han hade kunnat bli en Newton eller en
Chamberlain, men han älskar brottet för brottets skull. Därför
skall han dingla i galgen, och den som för honom dit, är jag.
Min vän gjorde en paus, varefter han fortsatte :
– Han och jag utkämpar en strid på liv och död, om få dagar står
det avgörande slaget. Han är en fisk kring vilken jag dragit mitt
nät; orolig simmar han omkring för att finna en utgång, men stöter alltjämt huvudet mot garnet. I kassaskåpet därinne i mitt sovrum har jag papper som är snaran kring hans hals. Watson, förstår
ni nu varför ni måste skriva med guldpenna?
Jag förstod, men hade ingenting att svara; jag endast kände min
ringhet inför denne store man; han var Napoleon, jag bara Bourrienne. Något svar behövdes inte heller, min vän väntade det inte.
Jag var endast bergväggen, mot vilken han ropade för att höra
ekot av sina ord återkastas till hans öron. Holmes förde fiolen till
hakan, och med den fulltoniga klangen av en hel orkester lät han
ur strängarna ljuda ”Napoleons marsch över Alperna” lik en triumfsång.
Mitt under musiken öppnades dörren och en besökande trädde
in. Hans yttre angav gentlemannen, till och med en man ur high
life. Misslynt över att bli störd, kastade min vän en hastig blick på
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Professor Moriarty.
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den inträdande, och jag tyckte mig höra en falsk ton, ett a i stället
för ett ass, skära in i harmonien. Kanhända var det ett misstag, ty
Holmes fortsatte obekymrat sitt spel tills han slutat reprisen.
– Ah, ni spelar ”Napoleons marsch över Alperna”, mr Holmes,
och det med verklig aplomb1 – sade den främmande gentlemannen. – Min tro är, att Napoleon aldrig brukade den marschen
uppe i alppassen; han var en snillrik man som visste att Alperna
har förrädiska bråddjup och klyftor, och att man inte bör spela segermusik innan slaget är vunnet.
Min vän log i det han lade bort fiolen. – Napoleon spelade marschen när han kommit på Alpernas sista sluttning och visste att
han hade Italien i sina händer. Men tillåt mig presentera: Min vän
doktor Watson – professor Moriarty.
Jag nästan tumlade tillbaka. Moriarty här! Boaormen i lejonets
kula! Professorn låtsade emellertid inte märka min häpnad.
– Vem känner inte mr Holmes berömde historieskrivare? – sade
han artigt, varefter han vände sig till min vän: – Jag kommer överraskande men inte olägligt, vill jag hoppas?
Hans sätt var intagande förbindligt. Till min glädje kan jag
konstatera att min vän inte gav honom efter härutinnan.
– För all del, professor, inga ursäkter! Ni kommer inte alls olägligt. Jag kan säga att jag till halvt väntat ett besök av er endera dagen. Var god och sitt!
Han sköt fram en stol, gästen kastade en hastig blick omkring
sig, varefter han satte sig. – Jag är ensam och herrarna är två, men
jag har ingen orsak att inte anta mr Holmes vänliga anbud. Ni behöver inte titta åt bordslådan, där ni har er revolver, doktor. Jag är
alldeles obeväpnad; mr Holmes vet det.
Min vän nickade bifallande. Som vanligt var min lott att sitta
förvånad. Professorn vände sig till mig:
– Ser ni, doktor, mr Holmes har sina goda skäl att inte ännu låta
det komma till någon våldsam sammanstötning oss emellan. Han
är ännu inte färdig med alla sina arrangemang, han vet att ett slag
nu blir ett slag i luften. Er vän är en av de klokaste människor som
finns. Men vad han kanske inte vet är, att om jag inte fri och lös
1 Skicklighet.
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står på Baker Street trettiofem minuter härefter, så kommer n:r
221 B vid nämnda gata, det vill säga just detta hus, att omedelbart
med en knall springa i luften, och det vill mr Holmes undvika; om
inte för sin egen persons skull – ty han är en modig man – så för
vissa papper, dem han förvarar i sitt kassaskåp i sovrummet.
Jag har upplevt afgankrigets fasor, men jag bleknade likväl inför
utsikten att sitta rätt över en fördold mina. Emellertid lugnade
mig professorn välvilligt.
– Ingen omedelbar fara, doktor! Katastrofen inträder endast
under vissa förutsättningar...
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