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När döden kom till byn
Av DANIEL HÅNBERG ALONSO

När Arthur Conan Doyle ville ta livet av sin 
karaktär Sherlock Holmes begav han sig till 
Meiringen. 125 år senare lever mäster detektiven 
vidare i den schweiziska alpbyn. 

RESMÅLET MEIRINGEN
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HJÄRTAT VÄGRAR släppa sitt nyfunna hem i hals-
gropen när jag kikar ner i det dundrande vattenfallet 
Reichenbach. Blicken följer det forsande vattnet till 
avgrunden 130 meter under mig. En både majestä-
tisk och skrämmande syn. Inte konstigt att det var 
här som Sir Arthur Conan Doyle valde att ta livet av 
världens mest kända privatdetektiv. I ett vattenfall i 
en liten schweizisk alpby. En by som sedan dess firar 
Sherlock Holmes död varje år.

Två timmar med tåg från Zürich ligger byn Mei-
ringen i botten av en dal, omringad av snöklädda 
alptoppar och spridda vattenfall. Slår du upp ”alpisk 
idyll” skulle du se en bild av Meiringen. Det är svårt 
att inte ta ett djupt, avslappnande andetag när man 
kliver av tåget på stationen. Att det är hit tusentals 
vallfärdar årligen för att betrakta dödsplatsen för 
en litterär karaktär känns främmande. 

Jag checkar in på Hotel Victoria ett stenkast från 
stationen. Inte för att det säger så mycket. Det mesta 
ligger ett eller två stenkast bort. Jag frågar recep-
tionisten vilka sevärdheter jag inte får missa. Hon 

vinkar till mig att följa med ut genom entrén. Hon 
pekar mot bergen i söder.  

– Ser du vattenfallet där borta? Det var där Sher-
lock Holmes föll ner och dog.

I början av 1890-talet var författaren Sir Arthur 
Conan Doyle oerhört trött på sin litterära skapelse 
Sherlock Holmes. Privatdetektiven hade blivit en 
magnifik succé, men Conan Doyle ville hellre skri-
va historiska romaner. Holmes behövde få ett slut. 
Precis som många andra britter vid den här tiden 
reste Conan Doyle gärna till Schweiz, och framförallt 
till Meiringen, för vandring och klättring. Det var 
här han bestämde sig för att låta slutstriden mel-
lan Sherlock Holmes och hans nemesis professor 
Moriarty ta plats i novellen Det sista problemet. 

Meiringen var redan då ett så populärt resmål 
för britter att det byggts en engelsk kyrka i mitten 
av byn. Hundra år efter att Conan Doyle besökte 
platsen stod hans dotter Dame Jean utanför kyrkan 
när den då nyinvigdes som The Sherlock Holmes 
Museum. Precis som Holmes senare återuppstod 

Linbanan 
har tagit 
besökare upp 
till Reichen-
bachfallen 
utanför 
Meiringen 
sedan 1899.

Årligen 
vallfärdar 
tusentals 
Sherlockianer 
för att besöka 
vattenfallet 
där Sherlock 
Holmes föll  
till sin död.
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Mitt i byn 
ligger Sherlock 
Holmes 
Museum i vad 
som tidigare 
var Engelska 
kyrkan.

RESMÅLET MEIRINGEN
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 Vackra 
Meiringen  
har 4 500 
invånare som 
gjort Sherlock 
Holmes till  
sitt levebröd.

Benedict 
Cumberbatchs 

välbekanta 
ansikte möter 
besökarna på 

Sherlock 
Holmes 

Museum.

Dramatisk 
iscensättning 

av Sherlock 
Holmes och 

Moriartys 
dödskamp.

när Conan Doyle var i behov av pengar, så hade byn 
Meiringen fått liv igen som ett pilgrimsmål för alla 
världens Sherlockianer. En roll de nu bestämt sig 
för att axla mer än någonsin. 

– Är det många som besöker museet? frågar jag 
museiintendenten medan jag tar på mig den eng-
elska ljudguiden i museets entré. Utanför på torget 
Conan Doyle Place står en fullskalig staty av privat-
detektiven, rökandes sin pipa.

– 6 000 per år, säger intendenten stolt. 
Det är fler än byns 4 500 invånare, tänker jag. 
– Är alla fans av Sherlock?
– Är de inte Sherlock Holmes-fans när de kom-

mer, så är de det när de lämnar oss!
Ett bekant ansikte möter mig när jag stiger in den 

forna kyrkan: Benedict Cumberbatch, skådisen som 
spelade Holmes i kritiker- och publikälskade BBC-
serien ”Sherlock”. Nytt möter gammalt. Museet är 
fullt av memorabilia, men dess guldklimp är vad 
som finns i källaren: en minutiös rekonstruktion 
av Sherlock Holmes rum på 221B Baker Street. Eller 
nja, så gott det går med tanke på att det aldrig existe-
rat. Berättelserna har luslästs efter varje detalj som 

RESMÅLET MEIRINGEN

FOTO: DANIEL HÅNBERG

FOTO: DANIEL HÅNBERG



SvD Resor söndag 1 september 2019 11

Den nostal-
giska lin-
banan upp 
till Reichen-
bachfallen 
bjuder på hän-
förande vyer. 

Så mycket 
alpkänsla som 
det kan bli. 
Meiringen 
ligger i en dal 
omringad av 
berg och 
vattenfall

π
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I museets 
källare finns en 
rekonstruktion 

av Sherlock 
Holmes rum 

på 221B Baker 
Street.

Bakverket 
maräng 

har, enligt 
invånarna 
själva, sitt 

ursprung i 
Meiringen.

beskrivit hans boende. Luckorna har fyllts i med 
tidstrogna tapeter och möbler.  

Jag sitter i den röda banvagnen upp till Reichen-
bachfallet. Redan när jag kliver av vid slutstationen 
slår droppar från vattenmolnet i mitt ansikte. Fram-
för vyn står en Sherlock Holmes-figur med ett hål 
i ansiktet för fototillfällen. På andra sidan ravinen 
anar man en vit stjärna uppsatt på bergsväggen. Det 
är dit jag ska. 

Efter en halvtimmes promenad på en skogsstig 
har jag rundat fallet och Meiringen ligger åter hund-
ratals meter nedanför mina fötter. Jag tackar stake-
tet som satts upp när jag kliver ut på klippkanten. 
”At this fearful place, Sherlock Holmes vanquished 
Professor Moriarty, on 4 May 1891” står det på en 
metallskylt fastskruvad i bergsväggen. Bredvid sit-
ter den vita stjärnan. Hit kommer bara de inbitna 
fansen. Min adrenalinnivå tackar mig glatt när jag 
vänder på klacken och lämnar avgrunden bakom 
mig. 

För att landa efter upplevelsen går jag till The 
Sherlock Holmes Club, en bar med rustika träväggar 
och trämöbler. Överst på dryckesmenyn hittar jag 
Sherlock bier, som jag självfallet måste testa. Bakom 
baren står en tjej i övre tjugoårsåldern. Jag frågar 
om hon är en beundrare av karaktären som tagit 
över hennes by. Hon för ena handen upp mot mun-
nen som för att viska. 

– Jag har inte läst någon av böckerna.
– Men du måste ha sett någon av filmerna? Eller 

BBC-serien Sherlock?
– Filmer och serier är inte riktigt min grej, jag 

har inte ens en tv.
Jag dricker upp min Sherlock bier som visar 

sig vara den inhemska och inte alls unika lager-
ölen Eichhof som säljs på alla pubar i tysktalande 
Schweiz. Att klistra på ett Sherlock-namn över en 
befintlig produkt visar sig inte höra till ovanlighe-
terna. Företagen i Meiringen gick nyligen ihop för 
att göra en ”brand push”. Om någon tyckte att byn 

hade mycket Sherlock-relaterat innan, så skulle de 
få se på maken nu. Ingen ska missa att Meiringen är 
huvuddestinationen för Sherlock Holmes. 

Vid informationsdisken på tågstationen får jag 
en lista över aktiviteter som nyligen lanserats i och 
med den nya kampanjen. Jag rekommenderas att 
testa Sherlock-fondue på lokala osteriet, hyra en 
Sherlock-elcykel för att ta mig runt trakten, dricka 
en kopp varm Sherlockchoklad och gå den nya 
mordvandringen. Runtom i byn sitter nu QR-koder 
som man kan scanna för att få ledtrådar och lösa ett 
mysterium. Sherlock Holmes finns överallt.

En anledning till marknadsföringen är konkur-
rensen från grannbyn Grindelwald som hamnat på 
kartan tack vare dess plats i Harry Potter-världen. 
Att Meiringen är födelseplats för marängen som 
bakverk drar inte tillräckligt med strå till stacken. 
Vilket för övrigt är synd, då marängen i byn är den 
godaste jag någonsin ätit. 

Men alla kommer inte enbart för Sherlock Hol-

Överst på Sherlockbarens 
meny hittar jag Sherlock 
bier som jag självfallet 
måste testa.

"
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I utkanten 
av byn ligger 
Aareschlucht; 
en dramatisk, 
1,4 kilometer 
lång och upp 
till 200 meter 
djup ravin.

RES HIT
■ Tåg eller 
direktflyg till 
Zürich. Vidare 
med tåg till 
Meiringen, ca 
två timmar.

NÄR
■ Maj–
oktober, då 
linbanan upp 
till Sherlock 
Holmes döds-
plats är öppen.

KLIMAT-
PÅVERKAN
■ En flygresa 
tur och retur 
till Zürich 
släpper ut ca 
1,1 CO2e ton 
växthusgaser. 
Källa: Klimat-
kalkylatorn

mes. Vintertid förvandlas Meiringen till skidort. 
Många lockas även av närliggande Aareschlucht, 
en ravin minst lika hänförande som Reichenbach-
fallet. Men det är Sherlock Holmes som byn lever för. 

– Vi firar Death day den 4 maj, då Sherlock Hol-
mes dog här, säger en av receptionisterna vid infor-
mationsdisken och tillägger att det är en både bra 
och sorglig sak.

– Det är väldigt bra för oss! hugger en av hennes 
kollegor in.

År 1987 blev Sherlock Holmes officiellt he-
dersmedborgare i Meiringen. Dekretet hänger in-
ramat på museet. I slutet av museituren säger den 
brittiske guiden i mitt öra: ”Sir Arthur Conan Doyle 
skapade Sherlock Holmes. En man som inte fanns. 
Men som idag är mer verklig än många som funnits 
på riktigt”.

För invånarna i Meiringen är det verkligen så.

BO
■ Hotel Victoria. Stilrent 
designhotell mittemot Sherlock 
Holmes Museum. Missa inte den 
utmärkta restaurangen som 
serverar fransk mat med asiatiska 
influenser. victoria-meiringen.ch

■ Hotel Meiringen. Trestjärnigt 
hotell bredvid tågstationen som 
är populärt under vintersäsongen. 
Backarna i skidområdet Meiringen- 
Hasliberg ligger bara 800 meter 
bort. hotel-meiringen.ch

■ Parkhotel du Sauvage. 
Meiringens mest anrika hotell 
byggdes 1880 och är en synergi 
av det traditionella och alpina 
Schweiz. Här bodde Sherlock 
Holmes innan han mötte sitt öde i 
Reichenbachfallen. sauvage.ch
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