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Holmes accepterar ett uppdrag i Sverige
och lär sig äta temlor
Det var en grå och slaskig mellandag i London. Under jul och nyår
söker sig inte många till min praktik så jag hade överlåtit patienterna till en studiekamrat och flyttat in i Sherlock Holmes och min
ombonade ungkarlslya på Baker Street.
Brasan, som tänts av alltid lika omtänksamma Mrs Hudson, sprakade muntert. Jag var försjunken i senaste numret av The Lancet
då Holmes gav sig tillkänna med en harkling. Han satt i sin älsklingsfåtölj och studerade morgontidningen med pipan och favorittobaken inom bekvämt räckhåll.
Tydligen var det något som väckt hans intresse, för plötsligt reste
han på sig och frågade:
– Har du lust att göra en tur till Sverige? Jag har hört att de har
fint klimat för vintersport så här års.
Blotta tanken på Holmes på skidor fick mig nästan att skratta
till, jag fann mig dock och svarade att visst, men med tanke på värken i mitt vänstra ben, som träffades av en Jezailkula under fälttåget mot afghanerna 1879 borde jag nöja mig med promenader.
En notis i The Morning Cronicle berättade om en ovanlig tilldragelse i den lilla byn Bjorklinge cirka 50 miles norr om huvudstaden:
En man utklädd till Santa Claus, ”tomten”, har hittats
irrande omkring i ett litet skogsparti. Den stackars mannen
har, antar lokaltidningen, bedövats med något ämne som
gjorde att han tappat både julklappssäcken och minnet av
vad som hänt de senaste timmarna. Varför ingen av de julfirande familjerna i denna välsituerade del av byn – gedigna tegelhus – anmält att de saknat sin tomte förbryllar den
lokala polisen, som famlar i blindo utan spår.
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En notis i The Morning Cronicle
berättade om en ovanlig tilldragelse i den lilla byn Bjorklinge.

Så långt tidningen. På gatan hördes klapper av hästhovar.
– Hörde du, utan tvekan ett telegrambud. Skulle inte förvåna
mig om det har med händelserna i Bjorklinge att göra, sa Holmes
och knackade ur sin pipa.
På silverbrickan som Mrs Hudson bar in låg mycket riktigt ett
meddelande från kyrkoherden på orten i vilket hon bad om hjälp.
Man hade haft besvär med en lite väl förfriskad tomte och dessutom hade oersättliga konstverk försvunnit på ett oförklarligt sätt.
Polisen stod frågande.
– Nå vad säger du Watson, ska vi åta oss fallet? Det kanske är en
struntsak men min intuition säger mig att upplösningen kan bli
något extra.
När Holmes får upp vittringen på en kriminalgåta tjänar det
inget till att komma med invändningar. Vi behövde också omväxling. Sedan han av hela Europa hyllats för sin insats för det böhmiska kungahuset och även av Whitehall belönats med en rundlig
summa för att ha skaffat tillbaka ritningarna på Bruce-Partingtons
undervattensbåt hade hela hösten gått utan ett enda uppdrag.
Vi packade för en längre bortovaro och Holmes telegraferade till
en yrkesbroder i Stockholm och förvarnade om vår ankomst.
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Överresan blev så stormig så vi hade ingen större glädje av läckerheterna som serverades på kaptenens bord. Holmes stod ofta vid
relingen och stirrade tankfull ut över en vintrig Nordsjö eller övade
di Lassos polyfona motetter på sin fiol i hytten, mig lade han knappt
märke till.
Kollegan hette Ture och hade kontor på Drottninggatan. Ture
själv var för tillfället ute för att spana på en liga som uppträdde i
tomtedräkter och specialiserat sig på nysilver. Sekreteraren, en frenetiskt stickande Ms Jansson, tog dock vänligt emot och bjöd på
”temlor”, ett för oss dittills okänt bakverk. Hon undrade försynt om
det smakade herrarna.
– Inte illa, sa Holmes diplomatiskt och slickade sig om munnen,
när går nästa tåg till Bjorklinge?

2
Vi träffar en greve och får upplysningar om julen
i det Ivarlundska hemmet
Bjorklinge ligger naturskönt vid en slingrande ås och intill en lång
sjö, som helt sonika fått namnet Långsjön. I ändarna av sjön reser
sig för bygden imponerande herresäten och vi for med en gulmålad diligens till det nordliga residenset där kyrkoherden ordnat logi
för den berömde detektiven och hans följeslagare.
Där vi väntat oss en sirlig butler tog den reslige greve Morgenstierna på Såtuna emot i egen hög person och sedan vi installerat
oss i en av flyglarna vandrade vi runt i slottet med anor från 1500talet för att beundra släktklenoderna, inklusive konstsamlingen.
Det var med enstaka undantag målningar av förfäderna, inte sällan
historiska personer. Holmes gick ibland nära för att fingranska nå5
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Istället kom en slarvigt
klädd man ur det lägre
ståndet in i matsalen.

gon detalj i verken. Ett par av dem hängde snett och som den ordningsmänniska Holmes är rättade han försiktigt till tavlorna.
Greven hade förvisso haft några kvinnoaffärer men var numera
ensamstående. En och annan dam i trakten kastade säkert sina
blickar på honom och drömde om att bli grevinna.
Det märktes också att slottet saknade en kvinnas hand och det
rådde inget tvivel om att godset hade sin storhetstid bakom sig.
Putsen flagnade, det drog en isande vind genom otäta fönster. De
flesta av tjänstefolket hade för länge sedan sagts upp.
Mystiska tomtar och tavelstölder var det allmäna samtalsämnet
i byn. Greven beklagade att han inte kunde hjälpa till.
– Tyvärr, jag har ingenting att tillföra, genmälde han artigt på
Holmes frågor. Vi sköljde därför ner resdammet med var sin rejäl
toddy i biblioteket, önskade greven en god natt och beslöt inleda
spaningsarbetet följande dag.
Vår långa färd tog ut sin rätt och jag kom sent ner till frukostbordet. Greven var ute på ägorna och en yngre husa dukade fram.
– Den andra gentlemannen gick ut tidigt i morse, upplyste hon
med viktig min. Så riktigt, Holmes hade smitit iväg i något ärende.
6
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Istället kom en illa klädd man ur det lägre ståndet in i matsalen. Jag
tänkte just be den fräcka lymmeln att ge sig iväg då han gav upp
ett gapskratt, tog av sig en peruk och den smutsiga rocken. Det var
ju Holmes!
– Kan jag lura till och med dig är förklädnaden inte dålig, sa
Holmes och fortsatte:
Medan du sov har jag gjort en del förfrågningar i trakten. Ryktet
säger att det är den försupne värdshusvärden på Röde Orm som är
tjuven. Jag är inte så säker, men vi ska ändå ta en titt i lokalerna.
Möjligen kan vi hitta en ledtråd där. Även kyrkan kan ge en del.
Om inte annat vill jag gå dit med anledning av mitt stora heraldiska intresse. Ätten Morgenstiernas vapensköld lär vara ett mästerligt arbete och där finns också kyrkoherden. Men allra först ska vi
träffa den bestulna familjen Ivarlund.
Familjen, som under jultid utökas med barn och barnbarn, bor
på rullstensåsen i ett suterränghus. Med sin rymliga gillestuga är
huset perfekt för svenskt julfirande. Här är det ju inte som i angloamerikanska länder frågan om en ynklig strumpa på spiselkransen,
nej i Sverige krävs hela säckar med presenter för att tillgodose barnens önkningar. Julkapparna bärs traditionellt in av män i tomtedräkter, ofta far i huset. Ibland ber man någon granne eller vänder
sig till en särskild tomteuthyrningsfirma. I det Ivarlundska hemmet
skulle denna jul sysslan som vanligt skötas av familjens så kallade
överhuvud.
– Allt var som det brukar, min make gick ut för att köpa tidningen och under tiden kom en tomte från skogen med en stallykta och
en säck. Vi släppte in honom och klapparna delades ut, tomten sa
god jul och gick uppför trapporna till övervåningen. Strax därefter
kom min man tillbaka, berättade frun i huset.
Först efter flera dagar upptäcktes att två värdefulla tavlor var
borta. Men familjen satte inte konststölden i samband med jultomten. Allt hade ju gått till precis som alla andra jular.
– Det rör sig om ungdomsverk av den alltför tidigt bortgångne
konstnären F Dahlberg, förklarade herr Ivarlund.
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– På senare år har Dahlberg kommit i ropet och de här två målningarna var tidigare okända även för experterna, så de har ett betydande värde för samlare och tydligen även den illegala marknaden,
pratade han på.
Holmes noterade något förstrött dessa uppgifter och öppnade
därefter trädgårdsdörren. I den djupa snön fanns fortfarande fotavtryck efter en tungt lastad person med stort skonummer. Även
andra spår syntes, men för ett otränat öga gick det inte att läsa ut
något vettigt av mönstren. Det började skymma och kylan tvingade in oss andra till en värmande brasa. Av Holmes såg vi bara då
och då skenet av en blindlykta där han pulsade omkring.
Barnen i huset utfrågades en efter en. Ingen hade lagt märke till
något särskilt. Yngsta dottern hade visserligen tagit en del digitypier. Inte heller dessa skingrade mystiken – ett par av dem var för
övrigt så suddiga att man knappt kunde se vad de föreställde.
Holmes tog i alla fall med sig några för eventuellt senare studier.
Jo, ett barnbarn sa att han var besviken på hur slarvigt julklapparna hade utdelats. Det gick inte heller att höra vad tomten sa.

3

Ett möte med den förtjusande kyrkoherden
och lokala ordningsmakten
Kyrkoherden välkomnade oss hjärtligt och beklagade att tiden var
knapp. Hon skulle strax officiera i kvällens gudstjänst.
– Skönt att herr Holmes och doktor Watson gjorde sig besväret
att komma ända hit till Bjorklinge. Vi är i vår lilla församling inte
vana vid någon brottslighet förutom att folk inte stannar för stopptecknet vid skolan, sa den förtjusande prästen. Hennes behagliga
8

Julboken

10-11-16

14.53

Sida 9

sätt träffade mig som en pil. Holmes, som är i de närmaste oemottaglig för fägring hos det motsatta könet var mer intresserad av vad
hon visste om fallet. Vilket inte visade sig vara mycket.
– Som andlig ledare för byborna kände jag att jag måste försöka
göra något när vår egen polis inte sköter sina uppgifter. Det var därför jag bad er komma.
Nu uppenbarade sig i kyrkporten en strikt och formell herre,
tydligen en representant för den lokala ordningsmakten. Denne
presenterade sig och sa med något strävt tonfall, vänd mot Holmes:
– Vi har hört talas om era okonventionella metoder. Jag är dock
ganska säker på att den berusade tomten är den skyldige. Av hänsyn till hans familj och för att undvika skandal vill vi ogärna berätta vem det är. Han kom iallafall från en firma som hyr ut tomtar.
Vi fann en sån reklamlapp i fickan. När han väl återfått minnet ska
han förhöras igen. Det behövs knappast någon med ert rykte för
att klara upp det här.
Holmes smålog och sa att han föralldel inte ville klampa in på
polisens område utan bara i det tysta ge ett litet bidrag till lösningen, varvid polismannen gjorde honnör och lämnade kyrkan.
Ätten Morgenstiernas vapensköld var verkligen praktfull och
man förstår att den måste ha injagat respekt i byborna på sin tid.
Mottot var tydligen krig och död. Varför denna mani för våld och

– Det behövs knappast
någon med ert rykte
för att klara upp det här,
sa polismannen.
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förintelse när det finns så mycket skönhet i världen tänkte jag och
lät blicken vila på kyrkoherdens fördelaktiga figur. Holmes ägnade
sig åt att krypa omkring på kyrkgolvet. Här och var plockade han
upp dammkorn och betraktade dem genom ett förstoringsglas. Det
såg faktiskt en smula komiskt ut, men även om vi inte kunde förstå vad det skulle tjäna till, antog jag att Holmes visste vad han gjorde.
En handfull, till åren komna gudstjänstbesökare började nu ta
plats så vi fick i all hast avsluta vårt besök. I vapenhuset på väg ut
böjde sig Holmes åter ner och granskade noga stengolvet. Där fanns
bara som man kunnat förutse lite smuts från kyrkogården, vidare
någon slags lucka och vad som såg ut som en runsten.
– Luckan går till kryptan med Morgenstiernas kistor. Rummet
är är avstängt på grund av reparationer, sa kyrkoherden. Skönt att
slippa klättra ner i något mörk och ruggig gravkammare, tänkte jag.
– Jag föreslår att vi tillbringar kvällen på Röde Orm där vi möjligen kan göra flera iakttagelser av betydelse för undersökningen sa
Holmes.

4

Holmes gör ett viktigt fynd
på värdshuset
Värdshuset hade sett bättre dagar kunde vi konstatera sedan vi
sjunkit ner i ett par slitna läderfåtöljer framför brasan. Några andra
gäster syntes inte till. Vårt kvällsté serverades helt utan finess.
Märkligt nog låg tébladen i små papperspåsar som skulle doppas i
det lindrigt varma vattnet.
– Barbari muttrade Holmes och bet uppgivet i en torr brödski10
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va med en geleliknande substans som väl skulle föreställa marmelad.
Krögaren, tillika ägare, passade själv upp och eftersom det inte
fanns något annat att göra hade han inget emot en pratstund.
Tomtesaken var inget märkvärdigt ansåg han. Bara ännu en överförfriskad julman. Konststölderna, tja vad ska man tro. Det kanske
är försäkringsbedrägerier?
Röde Orm hade en gång blomstrat, men sedan trafiken flyttats
till andra sidan Långsjön var det svårt att få lönsamhet, berättade
värden, som fick hitta på allt möjligt för att försörja sig.
– Vad handlar det om, undrade Holmes. Nu blev krögaren inte
så talför längre.
– Lite av varje, svarade han undvikande.
Från köket hördes upprörda röster.Vi uppfattade orden ”vill inte
vara med längre ... skulle du vara religiös? ... just en snygg herreman ... på ön i morgon kväll”, men lösryckta ur sitt sammanhang
sa de mig ingenting. En av rösterna tillhörde en kvinna och föreföll
bekant. Ägaren rusade dit och Holmes passade då på att rekognosera i lokalerna. Han försvann in i ett litet rum vid entrén och var
borta så länge att jag började oroa mig för att värden skulle överraska oss. Lyckligtvis kom Holmes tillbaka först. Jag såg genast på
honom att han gjort en viktig observation. Han hade den där beslutsamma minen som avslöjar att hans högeffektiva hjärna bearbetar en ledtråd.
Vi beslöt att ta en hälsosam promenad till vårt kvarter på Såtuna.
Som läkare ansåg jag att den rena och kyliga nattluften skulle göra
gott för våra nerver, som onekligen ansträngts av dagens upplevelser.
– Vad var det du såg i Röde Orm, frågade jag försiktigt
– En resväska med kläder, märkt ”Stadsteatern”, svarade Holmes.
– Jag förstår inte?
– Nej det hade jag inte väntat mig heller sa Holmes på sitt typiskt
arroganta sätt. Ibland går hans intellektuella snobberi bara för
långt.
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– Ännu fattas ett par pusselbitar annars står hela förloppet klart
för mig malde Holmes på utan att lägga märke till min sårade min.
Slottet var mörkt, bara i portvaktsstugan lyste ett fönster. Lite
förvånande med tanke på att man inte hade någon portvakt längre tänkte jag slött. Intill byggnaden stod ett täckt vagn. Ett par sjaskiga figurer bar in fyrkantiga och platta föremål, väl inslagna i segelduk eller liknande. Vi gick fram till dem.
– Godafton mina herrar, kan vi hjälpa till med något, sa Holmes.
– Försvinn, lägg inte näsan i blöt sa den ene hotfullt. Vi vill inte
ha främlingar här.

– Försvinn, lägg inte näsan i blöt sa den ene hotfullt.
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5

Vi läser ortstidningen
och företar en expedition
Vid frukosten var greven på ett retligt humör. Han meddelade bara
helt kort att han inte kunde närvara vid middagen denna afton på
grund av en angelägen förrättning.
– Men ni är naturligtvis fria att dra nytta av allt vad huset förmår och jag blir inte så sen eftersom jag uträttar vad jag ska inte
alls långt från Såtuna.
För att lätta upp stämningen försökte Holmes inleda ett samtal
om öppningen av Morgenstiernas gravkammare, men utan framgång. Vi drack därför kaffet under tystnad och drog oss strax tillbaka.
– Idag tror jag att vi ska läsa den senaste årgången av lokaltidningen. Jag ber dig särskilt titta i annonserna för tomteuthyrningsfirmor och var snäll ge mig en lista på telefonnumren, sa Holmes
och fortsatte:
– Ikväll ska vi göra en expedition till den lilla ö som ligger i södra
delen av Långsjön.
Varför han ville dit begrep jag inte, det kunde ju knappast ha
med vårt uppdrag att göra. Som vanligt var det bäst att följa med
utan frågor.
Jag tråkade ut mig själv med annonssidorna med deras barnsliga tilltal, oblyga överdrifter och särskrivningar medan Holmes läste
de betydligt mer välredigerade nyhets- och kulturavdelningarna.
Med den begärda listan i handen telefonerade Holmes till alla
kända agenturer för tomtar. Ingen av dem hade skickat någon medarbetare till Bjorklinge denna jul. Vem var då denne vilsegångne
tomte? Enligt min mening hade vi ännu inte tagit ett enda steg mot
gåtans lösning.
Vad jag förstod hade Holmes inte heller hittat något av värde
13
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när han botaniserat i tidningens allmänna del. Från Bjorklinge rapporterades inte mycket, bortsett från en artikel om översynen av
det morgenstiernska gravkoret från i somras. Holmes bläddrade i
kulturbilagan och småskrattade åt en recension av julaftonsföreställningen av ”Löjtnanten från Ishimore”.
– Hör här, sa han och läste:
Löjtnanten spelades av en inhoppare som tydligen inte
hunnit lära sig replikerna. Sufflösen fick hjälpa till med
var och varannan rad. Men bedövad av den förmenta
modernitet som numera kännetecknar stadsteaterns så
kallade nyskapande dramatik märkte den fåtaliga
publiken ingen större skillnad.
Holmes, som har svårt för improvisationer och istället hyllar
franskklassicismens ideal om tidens, rummets och handlingens enhet tycktes uppskatta kommentaren.
Genom fönstret såg vi att den spänstige greven försvann i
riktning söderut på det säregna fordon som svenskarna kallar spark.
Sportsmannamässigt ja, men knappast det värdiga färdsätt man
förknippar med en man ur den högsta samhällsklassen.
Vår utflykt till ön krävde ordentlig utrustning. Holmes stoppade en blydagg i fickan och gav mig en revolver. Under min tid som
militärläkare i indiska armén hade jag övat upp mig till en god
skytt. Tydligen väntade Holmes en konfrontation med farliga personer.
Det var inte lätt att se ön på avstånd i skymningen trots att den
låg bara en kvarts timmes ispromenad från västra stranden. På närmare håll upptäckte vi något som kom hjärtat att bulta i bröstet på
mig – en eld och två personer inbegripna i ett animerat samtal. Vi
avancerade försiktigt och kom i skydd av natten helt nära sceneriet.
– Nysilvret går dåligt i år, ni får allt rappa på, sa den ena och nös.
Han var liten och klen, tunt klädd i kavaj och smala byxor med skarpa pressveck. På fötterna hade han ovanligt spetsiga svarta lågskor.
14
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6

Holmes får applåder
för sin slutledningsförmåga
I biblioteket på Såtuna tinade vi upp av en präktig brasa. Här hade
samlats ett antal välborna och en del något mindre välborna personer i byn och från Uppsala. Där stod kyrkoherden, värdshusvärden, herr och fru Ivarlund, husan, en poliskommissarie, samt en
skådespelare från stadsteatern.
Morgenstierna i handbojor erbjöd en sorglig anblick. Hatet lågade
i hans ögon och han sa:
– Ni kan inte bevisa någonting.Allt jag gjort är att vifta med käppen i rena förvåningen över att se de där på ön, sa han och pekade
på Holmes och mig.
– Min bäste greve, jag vet hur allt hänger ihop. Tror ni mig inte
är det bara att vi tittar i det morgenstiernska gravkoret, som ni
använt som lager för tjuvgodset. I en av korridorerna på slottet
torde också familjen Ivarlund känna igen sina tavlor. Det är bara
några detaljer i historien som saknas, sa Holmes oberörd.
För det första: Hur fick ni idén till stölden hos Ivarlund?
Morgenstierna liksom sjönk ihop.
– Det är väl lika bra att erkänna. F Dahlberg är ett hett namn
bland oss konstvänner och genom bekantas bekanta som varit gäster hos familjen visste jag exakt var dyrgriparna fanns. Att köpa
dem var det inte tal om, min likviditet är inte vad den borde vara
och ägarna skulle aldrig frivilligt släppa dem. Nu spelade slumpen
mig i händerna. I kassakön på Hemköp råkade jag höra ett samtal
om att pappan var trött på att vara tomte och att det kanske gick
att hyra en. Genast började en plan ta form i mitt huvud. Jag hittade på en tomteuthyrningsfirma och satte ihop en snygg reklamfolder, som en medhjälpare la i Ivarlunds brevlåda. En skådespelare på stadsteatern ställde upp mot några procent på försäljningen.
16
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– Sen behövde vi inte vänta länge förrän herr Ivarlund ringde
och bad att få engagera en tomte till julafton. Vi kom överens om
att han skulle lämna säcken med julkappar på Röde Orm och sen
lovade vi att genomföra allt till belåtenhet. Mot löfte om att få vara
med och dela på vinsten gick värdhusvärden med på att agera mellanhand.
– Ni räknade inte med att han skulle dricka tomten under bordet och nästan förstöra hela planen, eller hur, sa Holmes.
– Nej men som tur var följde jag efter för att se hur det skulle
gå. För säkerhets skull var jag klädd i tomtekostym för att inte bli
igenkänd.Vid huset insåg jag att skådisen var alltför omtöcknad för
att kunna spela sin roll och i villervallan tog jag säcken, knuffade
undan honom och gick in själv.
– Det var nära att allt gick åt skogen, för ni var inte lika skicklig
på att föreställa herr Ivarlund som skådespelaren, inte sant?
– Javisst, det som räddade mig var att det var sånt ståhej i huset
och dessutom undvek jag att prata överhuvudtaget. Men hur i all
välden kom ni på oss?
– Redan vår andra kväll här i Bjorklinge såg jag spåren av två personer i snön utanför huset. Full visshet fick jag efter att ha studerat digitypierna. På en av dem anar man faktiskt två tomtar alldeles
utanför trädgårdsingången. Det vore konstigt om den ene skulle
vara husfadern som stigit åt sidan för att släppa in någon annan.
Hade han själv varit där skulle han aldrig ha låtit någon främmande tomte gå in. Kom tomten från en firma hade herr Ivarlund ingen
anledning alls att befinna sig i trädgården. Jag övervägde även den
teoretiska möjligheten att det var herr Ivarlund som antastades av
en okänd, tomtemaskerad person just när han skulle kliva över tröskeln, men det förklarar inte tavelstölden. Följaktligen uppehöll han
sig någon annanstans.
– Jag följde fotstegen bakåt och hittade snart en urdrucken
glöggflaska, fortsatte Holmes. Polisen fann ju förvisso en berusad
tomte utan säck i skogen. Den som delade ut julklapparna var däremot försedd med rätt säck och måste alltså vara någon tredje per17
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Själv satt jag i vagnslidret och
trodde att allt gick rätt till.

son som knappast var ute i goda avsikter. Det var med andra ord
tjuven själv, eller hur herr Ivarlund?
– Ja det är nog sant. Själv satt jag i vagnslidret och trodde att allt
gick rätt till. Saken är den att jag inte gillar att vara tomte längre.
För det första har barnen genomskådat mig för länge sen och för
det andra lider jag sen unga år av en slags torgskräck. Jag och min
bror vägrade till exempel redan i femårsåldern att hoppa som grodor runt midsommarstången.
– När sen tavlorna var borta förstod jag att hyrtomten var inblandad fast jag skämdes för att säga det. Istället lättade jag mitt hjärta
för kyrkoherden som ju har tystnadsplikt. Varför är hon här förresten?
– Ja vad har kyrkan med det här att göra inföll nu poliskommissarien.
– Jo, sa Holmes, i väntan på leverans till hälarna behövdes ett
18
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säkert ställe och vad kunde vara lämpligare än det morgenstiernska gravkoret. Min undersökning visade att smutsen på golvet i
vapenhuset var färsk lerjord som jag identifierade som samma som
den på Såtunas åkrar. Något hade nyligen förts från slottet och
genom luckan i kyrkgolvet. Förmodligen värdeföremål, varför inte
konst? Misstanken stärktes när jag läste om att renoveringen gjordes i somras, således ljög kyrkoherden när hon sa till oss att kryptan var avstängd på grund av reparationer. Hon ville helt enkelt
hindra oss från att klättra ner.
– Morgenstierna tvingades alltså inviga kyrkoherden i planerna,
men jag förstår inte varför gick ni med på det frågade Holmes och
såg skarpt på den kvinna, vars väsen inte längre föreföll fullt så ljuvt
i mina ögon.
– Vi behövde pengar till upprustningen av kyrkan, började hon
men avbröts av greven:
– Nej, säg som det är, jag ville avsluta vårt förhållande men du
trodde att du kunde beveka mig och fick även en hållhake på mig
genom att låsa upp kryptan och hjälpa oss att gömma stöldgodset.
– Ursäkta ordvalet men varför i herrans namn skrev kyrkoherden till Holmes för att be om hjälp när ni själv var medbrottsling,
undrade jag.
– Jag trodde att vår plan var idiotsäker och att ingen skulle våga
ifrågasätta en kyrkans tjänare, än mindre vanhelga de dödas vilorum. Om jag kallade på er var det ju faktiskt ett tecken på min
oskuld, sa denna dubbelnatur till själasörjare.
Skådespelaren berättade självmant om sitt motiv för att vara
med i konstligan:
– Teatercheferna envisas med sin experimentella pjäser som
ingen vill se. Vi har inte fått ut lön på flera månader och tar vilka
jobb som helst.Tomteknäcket var ok tills den där bjöd mig på glögg,
sa aktören sorgset och pekade på värdshusvärden. Denne ville ingenting säga.
– Ni var nog inte så svår att övertala, sa istället Holmes. Konkursen hotade sedan stora landsvägen dragits om och inga resande
19
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Historien om en lycklig återförening
Vintern 1967–68 började jag köpa in begagnade delar till
en BMW R60. Efter lackning i guldfärg skruvade bror Torkel
och hans I 3-kamrat Leif Göransson ihop maskinen i ett garage
i Örebro. Sommaren 1969 demonterade jag alltihop, lackade
om i svart originalfärg och körde sen i tio år. Trots Gunillas tårar
överlät jag cykeln till en privatperson i Uppsala. Fick honom
att lova ringa mig först om han skulle sälja.
I oktober 2009, alltså efter 30 år, hörde han av sig. ”Köp
den till varje pris”, sa Gunilla. Jag slog till. Motorn lät hyfsad,
men mycket annat var i uruselt skick. I Tyskland finns som tur
är fortfarande delar att köpa och jag fick även tag i en ”Reparaturanleitung” från ett specialförlag i USA.
I maj var allt klart och Bilprovningen godkände ekipaget i
juni. I somras tog den mig till Ingmarsspelen i Dalarna och Lerdala i Västergötland. Det är fortfarande en original BMW
med tillverkningsår 1958. Enda skillnaden är att den nu fått
elektronisk tändning.
Nu får den stanna i familjen.

