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Sherlock Holmes 
Klubbens fotoarkiv
På årsmødet lørdag den 8. januar var 
et af aftenens indslag fra Alvin An-
dersen. I forbindelse med dette lod 
foredragsholderen en del billeder fra 
sit lange virke som sherlockianer gå 
rundt. Der var billeder fra forskellige 
årsmøder, også fra dengang medlem-
merne var yngre end i dag, og der 
var billeder fra Reichenbach tilbage 
fra 1973. Da jeg sidst på aftenen fik 
lejlighed til at studere billederne i ro 
og mag, slog tanken mig – hvorfor 
har vi i Sherlock Holmes Klubben, og 
specielt i forbindelse med Sherlocki-
ana ikke et fotoarkiv? Og hvad nu 
hvis der ikke er nogen, der påtager 
sig at lave dette arkiv, er der så kun 
gengivelserne i Sherlockiana tilbage 
til eftertiden. Et billedarkiv med en 
udførlig beskrivelse til hvert billede, 
er guld værd for redaktøren af Sher-
lockiana, og for klubbens medlem-
mer. Uden dette kildemateriale vil 
klubben ligesom mangle et historisk 
fundament. Jeg lånte Alvins billeder 
med hjem, og fik dem scannet ind, og 
skrevet beskrivelserne til billederne. 
Her efter gik jeg i gang med mine egne 
billeder, og da det var overstået, gik 
jeg i gang med Hanne og Aage Rieck 
Sørensens billeder.  Det giver et over-
blik om, hvad der billedmæssigt er do-
kumenteret af klubbens historie. Jeg 
kan nu se, at vedrørende årsmøderne 
mangler billeder fra klubbens første 
25 år. Det vil jo være en skam, hvis de 

gik i glemmebogen, eller hvor de nu 
forsvinder hen. Billeder fra andre ar-
rangementer som har været afholdt i 
forbindelse med klubben, har bestemt 
også interesse. Jeg vil opfordre til, 
hvis I har billeder til at ligge, så send 
dem til mig, så scanner jeg dem ind, 
og sender dem tilbage hurtigst muligt, 
plus en CD med indscanningerne. Er 
der medlemmer, som har billederne til 
at ligge digitalt, kan I bare sende dem, 
så slipper jeg for indscanningen, og 
dermed en masse arbejde. I den for-
bindelse er det lige nødvendigt med 
et par tekniske informationer. Jeg 
scanner billederne ind ved 600 dpi. 
Det giver en rimelig kvalitet til større 
gengivelser i bladet. Så send helst ikke 
billederne i for lav en opløsning. Bille-
derne skal ligge i et billedformat, jpg, 
tiff eller lignende, og læg dem aldrig 
ind i et word-dokument. Så vil det 
ikke være muligt at anvende dem på 
professionel vis.

Som også omtalt i referatet fra årsmø-
det vil Bjarne Nielsen og underteg-
nede deltage i krimimessen i Horsens 
lørdag den 9. og søndag den 10. april. 
Og Sherlock Holmes klubben vil også 
være repræsenteret på Aalborg Væd-
deløbsbane ved de to traditionsrige 
hesteløb Silver Blaze Sweepstakes 
og Professor Moriarty Memorial. 
Datoen for disse løb er endnu ikke 
udmeldt.
Aalborg Møntsamler Forening har 
henvendt sig angående en møntud-
stilling, hvor mønterne der optræder 
i Conanen skal udstilles. Numisma-
tikerne vil selv finde mønterne, hvis 
bare vi i Sherlock Holmes Klubben 
vil hjælpe med oplysninger om, i  

hvilke historier mønterne optræder 
og hvilke årstal. Mønterne skal ud-
stilles i et par nordjyske bankfilialer. I 
Sherlockiana nr. 2/3 har jeg omtalt en 
Half-crown ”Mønten i Silver Blaze” 
og i nr. 4 - 2006 har jeg beskæftiget 
mig med ”Queen’s shilling or bob”.  
Foreningen vil gerne, at vi skriver en 
lille tekst til hver mønt. 
Der er tale om følgende mønter, ud 
over de allerede omtalte. Farthing 
i (BERY). ½ Penny i (TWIS). Pen 
ny i (MISS)(SIGN)(TWIS)(BLUE)
(SECO)(VALL). 1 Pence or Cop-
per i (DANC)(SCAN)(TWIS). Two 
pence i (SCAN). Three Pence i 
(RESI). Sixpence i (THOR)(SIGN). 
Florian i (SIGN). Crown i (CARD)
(TWIS)(Houn). Half Sovereign i 
(SCAN)(BLAC)(STUD)(SIGN) 
og (HOUN). Sovereign i (LADY)
(PRIO)(SCAN)(REDH)(BLUE)
(SILV)(GREE). Guinea i (SIGN). 
Half Guinea i (SCAN). 
Hertil kommer de udenlandske møn-
ter Chinese coin i (REDH). Gold 
Napoleons i (SIGN). Indian rupee i 
(SIGN)(CROO).
Jeg vil gerne opfordre klubbens med-
lemmer til at bidrage med en tekst til 
de forskellige mønter. Teksterne kan 
således, ud over på udstillingen, også 
efterfølgende bringes i Sherlockiana. 
Jeg vil gerne rediger en liste, således 
vi ikke vælger den/de samme mønter 
at skrive om.
Jeg håber vi i fællesskab kan hjælpe 
møntsamlerne, som også gerne vil 
have lov til at bringe teksterne i de-
res medlemsblad. ”… he held a piece 
of chamois leather in his right hand 
with which he was polishing a coin.” 
(3GAR).
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Det traditionsrige møde blev holdt 
på Restaurant Klubben på Vesterbro 
og talte 18 deltagere.

Da alle var mødt indledtes aftenen 
med en lille sherlockiansk udfordring 
arrangeret af Mia Stampe Lagerga-
ard, hvor gæsterne ved forskellige 
clues og citater fra Conanen skulle 
finde deres bordpartner. Nogle op-
gaver var lette, andre svære.

Ved kuverterne lå udover en bog- 
reklame en lille pamflet ”Sherlock 
Holmes afslører Robinson” af Juri 
Semjonow/Povl Branner, udsendt af 
Sherlock Holmes Museet og en dvd,
der var et resultat af præsidentens 
tilbuds-shoppe-gen.

Præsident Bjarne Rother bød vel-
kommen og kom med praktiske des-
siner. Han takkede The Speckled 
Gang, særligt Torben Carlsen, for at 
arrangere aftenen. Dernæst blev der 
holdt et minuts stilhed for de to med-
lemmer, vi havde mistet i 2010: Ver-
ner Andersen og Kristian Cordtz, der 
hver især havde været særdeles ak-
tive i Sherlock Holmes Klubben. Der 
var hilsen fra Aage og Hanne Rieck 
Sørensen, og afbud fra Niels Birger 
Wamberg, der stort set altid skal til 
familiefødselsdag i denne weekend.

Menuen stod på en forret af græsk 
salat med oliven og fetaost og heref-
ter bankekød (og en masse sovs) med 
kartoffelmos og rødbeder. Desserten 
var lun æbletærte – i seriøst store por-
tioner – med flødeskum. Det smagte 
udmærket, men var ikke på højde 
med maden ved sidste års møde.

Der var to gæster med, Louis Fi-
sher og Mikkel Lund, begge på invi-
tation af Lise Lotte Frederiksen.

Derudover var to nye medlemmer 
blevet optaget, Therese og Elena Ra-
nild – og ja, efternavnet er velkendt, 
vi har taget hul på 2. generation i 
Klubben. Under kaffen holdt de unge 
damer hver en fin skåltale for hhv. 
Mycroft og The Woman. Therese fi-
losoferede over det heldige i, at My-
croft ikke havde valgt at bruge sine 
evner udi det kriminelle, for så havde 
han jo overgået Moriarty, hvis optræ-
den i Conanen vi så ville have sav-

net, og ikke mindst ville opgøret ved 
Reichenbach have været af en gan-
ske anden karakter – et opgør mel- 
lem to brødre. Elena tog udgangs-
punkt i Irene Adler som et forbillede 
for den spirende kvindefrigørelse og 
hyldede hende som selvstændig, 
handlekraftig og beundringsværdig.

Generalforsamlingen begyndte med, 
at Erik Drewsen, vanen tro, blev 
valgt til dirigent, og Mia påtog sig at 
skrive referat.

Præsidenten bød velkommen til 
de to gæster, hvem han håbede ville 
fatte interesse for Klubben, og de to 
nye medlemmer, der nu fik overrakt 
deres medlemskort. Klubben havde i 
2010 været repræsenteret ved præ-
sidenten og ærespræsident Bjarne 
Nielsen til Krimimessen i Horsens, 
og havde også planer om at være det 
i 2011. Der havde ligeledes været af-
holdt de traditionsrige galopløb på 
Aalborg Væddeløbsbane, men der 
var desværre ikke længere så mange 
af Klubbens medlemmer, der kunne 
deltage.

Præsidenten lod sæsonens korre-
spondance og julehilsner gå rundt og 
fortalte kort om 50-jubilæet for The 
Cimbrian Friends of Baker Street, 
der blev afholdt i sommer med for-
nem deltagelse, og hvorom der kan 
læses i det seneste Sherlockiana. 
Jens Byskov Jensen BSI havde i den 
anledning begået en bog om Cim-
brernes historie, der kan erhverves 
ved henvendelse til ham.

Årskruset bar en tegning af Kaj 
Engholm, der så vidt vides kun tid-
ligere har været publiceret på en 
mødeindkaldelse hos the King of 
Scandinavia’s own Sherlockians d. 
12/11-1980.

Der var ingen kommentarer til be-
retningen, der blev vedtaget.

Alvin Andersen gennemgik regn-
skabet, der blev undskyldt for ikke 
at være revideret, grundet Klubbens 
revisors bortgang. Regnskabet blev 
dog godkendt.
Bestyrelsen blev genvalgt og supple-
ret, og ser herefter således ud Bjarne 
Rother, præsident og redaktør af 
Sherlockiana

Niels Birger Wberg,vicepræsident
Alvin Andersen, skatmester
Svend Ranild, webredaktør
Mia Stampe Lagergaard, arran- 

gementkoordinator.
Jens Byskov Jensen havde givet 

tilsagn om at tiltræde som revisor ef-
ter Verner Andersen, men forbliver 
udenfor bestyrelsen, hvilket betyder, 
at Klubben nu konstitueredes i hen-
hold til god forretningsskik.

Svend Ranild sendte gæstebo-
gen rundt og fremviste også et lille 
indbundet hæfte af små illustrerede 
kartotekskort, han i sin pure ung-
dom havde udarbejdet for de enkelte 
historier.

Der blev herefter budt ind med to 
skåltaler mere:

Nils Nordberg BSI holdt en lille 
tale for Mrs. Hudson, hvori han be-
skrev hendes betydende rolle som 
landlady – det var hende, der ejede 
huset – og til slut lurede på, hvad der 
skete efter Holmes’ ”pensionering.” 
Nils tvivlede på, om han mon virkelig 
bosatte sig i Sussex.

Anders Hammarqvist BSI skålede 
for den anden Mrs. Watson (som 
var Mary Morstan da den først Mrs. 
Watson var Watsons mor).

Snakken om bordet gik lystigt hele 
aftenen, og der skulle også tales højt, 
for – modsat sidste år – var restau-
rantens førstesal i år fyldt med andre, 
meget højlydte, gæster, der endda til 
tider brød ind i vores selskab. Det 
var ikke optimalt, og arrangørerne 
var enige om, at næste år ville vi væl-
ge et andet sted, hvor vi kunne være 
sikre på at få et lokale for os selv.

Sidst på aftenen var der to ind-
slag. Det første ved Svend Ranild, 
som i anledning af 130-årsdagen for 
Watsons ankomst til London fra Af-
ghanistan fortalte om det først for 
nyligt udgivne Conan Doyle-drama 
”Angels of Darkness”, en forløber 
til ”A Study in Scarlet”, og den nye 
BBC-serie ”Sherlock”, som rummer 
talrige referencer til Stud. Derud-
over runddelte Svend en quiz, som 
en lille håndfuld deducerede sig frem 
til svaret på. I anledning af jubilæ-
umsåret var svaret såmænd ”A Study 
in Scarlet”.

Det andet indslag kom fra Alvin 
Andersen, der på vanlig humoristisk 
vis diverterede om sine 40 år i Klub-
ben. Inden vi blev smidt ud, nåede vi 
at afsynge Tante Clara, og der blev 
trakteret med karrysuppe, som var 
aftenens bedste ret.

Generalforsamlling og Aarsmøde
lørdag den 8. januar 2011
Af Mia Stampe Lagergaard BSI
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Baggrund

Storm P. tegnede Sherlock Holmes omgivet af otte detek-
tiver til forsiden af Politikens Stjerne-Hæfte nr. 32, der 
udkom i 1946. Heftet hed Verdens bedste Kriminalhisto-
rier og var redigeret af forfatteren Jens Anker. Der er ikke 
oplysninger i heftet om personerne på forsiden.

Storm P. havde allerede tegnet forsiden til Stjerne-
Hæfte nr. 10: Sherlock Holmes dør - og vender tilbage. 
Senere tegnede Storm P. også forsiden til hefte 40, hvor 
den kendte Sherlockianer kredslæge Jens Jensen havde 
udvalgt engelske kriminalhistorier.

Storm P. blev sandsynligvis involveret i Stjerne-Hæfte 
projektet gennem en anden kendt Sherlockianer redaktør 
Anker Kirkeby. 

Tegningen blev senere anvendt på omslaget af antolo-
gien: Kriminalhistorier fra hele verden, som blev redige-
ret i 1955 af endnu en kendt Sherlockianer Tage la Cour 
for Carit Andersens Forlag. Detektiverne i de udvalgte 
noveller synes ikke at have nogen sammenhæng med 
illustrationen.

A. D. Henriksen gengiver tegningen i sin essaysam-
ling 221B Baker Street, hvor han omtaler Storm P som 
en dansk ”irregular”. Her ”rager Sherlock Holmes op i 
midten som den største af alle de kendte detektivtyper –” 
desværre uden at navngive disse. 

Tage la Cour anvender sammen med Harald Mogensen 
tegningen under omtalen af E. C. Bentleys detektiv Trent. 
”Ingen af de forsamlede detektiver er desværre Trent”, op-
lyser d`herrer.

På årsmødet i Sherlock Holmes Klubben i Danmark ef-
terlyste Svend Ranild navnene på de syv andre detektiver. 
I referatet anvendte referenten listen fra Steve Trussels 
spændende hjemmeside www.trussel.com som facit.

Materiale
Steve Trussel har senere oplyst, at Storm P., så vidt han 

ved, ikke har udtalt sig om hvem han havde tegnet. Listen 
er Steve Trussels personlige skøn.

Direktør Jens Bing, Storm P. museet har oplyst, at 
der ikke findes oplysninger, der kan identificere per-
sonerne på tegningen. Han mener, at man må anvende 
billedtraditionen. 

Politikens Forlag henviser til Politikens Hus, der igen 
oplyser, at de end ikke har det pågældende hefte.

Storm P.s bibliotek omtales flere steder.  I artiklen ”Mit 
Bibliotek” nævner Storm P. udover Conan Doyle, Sher-
lock Holmes og dr. Watson også Gaboriau og Lecoq samt 
filmatiseringen af Simenons Maigret med Harry Baur som 
Maigret.

Et antal Sherlockianere er blevet ulejliget for at efter-
prøve identifikationen.

Storm P’s 
detektivgruppebillede
 Af Verner Andersen, apoteker (pens), lic.pharm



Side 5Sherlockiana  *  Nr. 1  *  2011

Sherlockianske bidrag.

Niels Birger Wamberg foreslår, at den første figur er 
Nick Carter, som var Storm P.s yndlingslekture. Han op-
trådte netop i mange forklædninger, som man kan se på 
bagsiden af Nick Carterhefterne, der kan findes på www.
sherlockiana.dk. 

Storm P. var glad for seriehefter, som man bl. a. kan 
se på tegningen: Sherlock Holmes har taget sig af  ”De 
kulørte Hæfter”, hvor Sherlock Holmes med synlig glæde 
læser et hefte over skulderen på en lille dreng.

Antikvarboghandler Otto Lind omtaler i sit bidrag til 
Bogen om Storm P. fortalt af hans venner (Westermann 
1950) især nogle spredte forsøg på at få Storm P. til at 
skrive sin selvbiografi. Selskabet Bogvennerne udsendte 
i anledning af Storm P.s 70 års dag i 1952 tre artikler af 
Storm P.: Mit Bibliotek, En Bogsamler og Et Juleselskab 
forsynet med forord af Tage la 
Cour. I 1973 udsendte Teknisk 
Forlag de tre fortællinger til sine 
forretningsforbindelser. Poul 
Carit Andersen udsendte i 1983 
de tre fortællinger med eget for-
ord og suppleret med Storm P. 
tegninger om bøger og bogsam-
lere. Et juleselskab var døbt om 
til et juleeventyr.

I Detektyve Historier (Bran- 
ner og Koch 1949) omtales de-
tektiven Omar. Citat: Omar 
optraadte

Der synes at være enighed 
om de to næste: Jules Maigret 
og Father Brown. Aage Rieck 
Sørensen har gjort opmærksom 
på, at Tage la Cour i forordet 
til De kære bøger har skrevet 
at disse to er de eneste ”mo-
derne” detektiver, der er fundet 
værdige til at indgå i Storm P.s 
bogsamling.

Nr. 4. giver sig  selv: Sherlock 
Holmes.

Nr. 5 mener Niels Birger 
Wamberg og Gunnar Berndorf 
må være dr. Watson med hans 
notesblok. Storm P. tegnede 
Watson med meget forskellige 
overskæg, så man kan næppe 
lægge for meget i moustachens 
franske spidser, selv om Poirot 
var belgier. De fleste mener, at 
det må være Hercule Poirot til 
trods for, at folderne i bukserne 
synes mere Watsonske.

Nr. 6 mener Jens Bing kan være opdagernes konge 
Gaboriaus Lecoq, der ofte forklædte sig også som be-
tjent, ligesom han tit anvendte lommelygte.  Aage Rieck 
Sørensen mener, at han ligner en almindelig gadebetjent 
for meget til at være Cardby. De fleste holder nu fast ved 
gamle ”Cardby fra Scotland Yard”  inspireret af bobbyen 
på forsiden af de danske Cardbybøger. Der synes tilmed 
at være en vis portrætlighed.

Nr. 7 er næppe lord Peter Whimsey, der ikke synes ikke 
at have stået Storm P. nær. Desuden mangler monoklen. 
Niels Birger Wamberg, Jens Bing og Gunnar Berndorf  
mener, at  det  må være  monsieur Arséne Lupin. Niels 
Birger Wamberg holder Arthur Raffles i reserve. Endelig 
foreslår  Aage Rieck Sørensen Auguste Dupin inspireret 
af Henry Lauritzens tegning. 

Nr. 8 gav mange spredte bud heraf en del ”ved ikke”. 
Dr. Gideon Bell er foreslået et par gange. 
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Mine konklusioner

Jeg finder, at Niels Birger Wambergs argumenter for 
Nick Carter i en af sine fantasifulde forklædninger er  bed-
re end inspektor Porfiry Petrovic, der skygger Raskolnik-
off i Fjodor M. Dostojevskis Forbrydelse og Straf.

De tre forreste personer kunne også være det team, som 
man finder på Storm P´s tegning på side 31 i Henry Lau-
ritzens scrapbog. 

Summary
At the annual meeting of The Danish Baker Street Ir-

regulars (Sherlock Holmes Klubben i Danmark) Svend 
Ranild under the point Miscellanous raised the question of 
the identity of the eigth detectives sorrounding Sherlock 
Holmes on the wellknown picture by the Danish artist 
Storm P.  In the minutes from the meeting the list from 
www.trussel.com was given as 
result.

Steve Trussel has later in-
formed that to the best of his 
knowledge Storm P. never said 
anything about who was who 
on the drawing. The list on 
the homepage is his personal 
deduction.

The drawing was made in 
1946 to the frontpage of nr. 42 
of Politikens Stjerne-Hæfter 
(The star-booklets were first 
published 1944)

Jens Bing the director of The 
Storm P. Museum in Copenha-
gen confirmed that nothing can 
be found on the subject. Many 
Danish Sherlockians have con-
tributed with suggestions and 
eductions. Niels Birger Wam-
berg  suggests that the first per-
son is Nick Carter, who was a 
favorite of Storm P.´s. He was 
a master in disquise, here as 
a Russian. All agree that no 
2 i Jules Maigret, no 3 father 
Brown and no 4 Sherlock 
Holmes.

Gunnar Berndorf and Niels Birger Wamberg suggested 
that no. 5 must be dr. Watson with his notesbook.. Many 
are in doubt about no 6. Jens Bing suggestes that it is Le-
coq, who often used disquise and often used a lamp. Aage 
Rieck Sørensen finds that it is a coomom bobby. 

As to no 7 everybody agree that lord Peter Whimsey 
was not a favorite of Storm P.´s. The lack of the monocle 
also point towards Arséne Lupin. The last person has gi-
ven room to a lot of uncertainty. Dr. Gideon Fell is mentio-
ned a couple of times.
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Selvom Conan Doyle gerne beskæftigede sig med det 
overnaturlige, eller unaturlige kan man sige, og i hvertfald 
ikke manglede fantasi, er det ikke helt ved siden af, når 
“a Giant Rat of Sumatra” nævnes i Sherlock Holmes for-
tællingen: The Adventure of a Sussex Vampire. ‘Matilda 
Briggs’, said Holmes, ‘was... a ship which is associated 
with the giant rat of Sumatra, a story for which the world 
is not yet prepared’. 

Måske er Verden parat nu?
Kæmperotter har fandtes og findes stadig rundt om-

kring i Asien og et par velvoksne eksemplarer findes også 
i den danske natur. Men måske nok alligevel en hel del 
større end Conan Doyle forestillede sig med den 3 kg tun-
ge Sumatrarotte.

Arkæologer har ved udgravninger i Timor 2010 fundet 
11 nye rottearter. 8 af rotterne, der blev fundet, vejede 1 kg 
eller mere. En af rotterne var dog særligt stor. Arkæologer-
ne estimerer, at rotten har vejet 6 kg(1). Et hold forskere 
på ekspedition i en indonesisk jungle har opdaget en ny 
art kæmperotte i Foja-bjergene på Papua (tidligere Dutch 
New Guinea) i Indonesien. Kæmperotten er omtrent 5 
gange så stor som en almindelig rotte. ”Den var ikke ban-
ge og besøgte os flere gange i lejren”, siger Kristofer Hel-
gen, forsker fra USA. Men det var forskerne nok(2). En 
Sumatra Bambusrotte, der kan blive op til 75 cm lang og 

veje mindst 3 kg blev 
fornylig fanget i et 
beboelsesområde på 
Kinas sydkyst i mil-
lionbyen Fuzhou. En 
opportunistisk ind-
bygger greb dyret i 
kraven og stak af med 
det, idet han antog 
den ville have en høj 
værdi, enten som en 
sjælden art eller må-
ske som et måltid(3).

De største nule-
vende rotter antages 
at være gambianske 
kæmperotter på op til 
100 cm svarende til 7 
kg(4).

Så galt står det 
ikke til i Kongeri-
get Danmark, men 
der fanges trods 
alt rotter på ½ kg 
og 45 cm lange(5). 
Kort tid efter denne 
tekst, blev rekorden 
slået: Bag et Køben-
havnsk supermar-
ked nedlagde hun-
den Wilma en rotte 
på 641 gram. ”Jeg 
har ikke før hørt 
om så stor en rotte 
i Danmark, siger en 
af landets fremme-
ste eksperter på om-
rådet, Jens Lodahl 
fra Skadedyrslabo-
ratoriet under Århus Universitet.”6

Hysteriet om en menneskelig opvarming af kloden, skal 
nok frembringe scenarier om en invasion af nye kæmperot-
ter i danske gader til rædsel for alle viceværter og mødre 
med barnevogne.
1. Mia Qvist Andersen, 2010. Jyllandsposten
 http://jp.dk/nyviden/article2134225.ece
2. Mikkel Selin, 2007. Ekstrabladet
 http://ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_og_teknik/ 
 article956107.ece
3. Malcolm Moore, 2009. Daily Telegraph.
 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/chi- 
 na/4688453/Giant-rat-caught-in-China.html
4. Wikipedia, 2010.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Cricetomys_gambianus
5. Jonna Odgaard, 2008. Dagbladet Ringkøbing-Skjern.
 http://www.dagbladetringskjern.dk/article/20080405/ 
 DRS/111626038
6. Sune Fischer, Ekstrabladet, 2010
 http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ar-  
 ticle1393534.ece

 Giant Rats 
of the World
- Kæmperotter i litteratur 
og virkelighed
Af Henrik Eismark
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Jeg har med stor fornøjelse læst Svends artikel Da jeg 
blev Sherlockianer (Sherlockiana nr. 2, 2010). Artiklen 
sendte mig en tur ned af MEMORY LANE.

Den legendariske 
og berygtede an-
tikvarboghandler 
Nørballe blev al-
lerede i begyndel-
sen af tresserne 
min faste leveran-
dør af dansk Sher-
lock Holmes stof. 
Nørballe tog det 
som en personlig 
fornærmelse, når 
jeg ville købe en 
bog af ham. Han 

har igennem årene givet mig adskillige skideballer, men 
dog kun en gang brugt vold. Det var ikke kun mig, han 
behandlede sådan. Jeg ved fra andre, at han satte en ære 
i, at være uforskammet som muligt.

Nu til voldsepisoden, vi skal tilbage til begyndelsen af 
halvfemserne. Jeg ville gerne have Sherlock Holmes se-
rien udgivet af Gyldendal i 1944. Nostalgi, ja, det var her, 
jeg mødte mesteren første gang. Jeg havde skrevet det 
hele ned på en seddel: titel, forlag osv.

”Øh, har De ………....” 
Mere nåede jeg ikke at sige, før Nørballe flåede sedlen
ud af hånden på mig og skreg: 
”Jeg kan godt læse selv.”
Så sagde han med triumf i stemmen: 
”Nej, dem har jeg ikke”.
”Er De sikker på det”

Hvis du har været i Frederiksberg Antikvariat, hvor det 
flød med tusindvis af bøger fra gulv til loft, tilsyneladende 
uden system, så kunne spørgsmålet virke ret fornuftigt. 
Selv om jeg med det samme vidste, jeg havde kvajet mig.

Han blev nu fuldstændig ude af sig selv af raseri og gav 
mig en ordentlig mavepuster, mens han skreg:

”Ud, forsvind.”
Jeg begyndte at grine højt. det var jo fuldstændig gro-

tesk, at blive mødt med en i maven, bare fordi jeg spurgte 
efter en bog. Nørballe var nu helt oppe i det røde felt. Så 
inden han kunne sætte et nyt angreb ind, foretog jeg et 
hastigt tilbagetog.

For øvrigt var hans kone i mange år medlem af kommu-
nalbestyrelsen på Frederiksberg. En meget humoristisk 
dame, som jeg igennem årene havde et glimrende sam-
arbejde med. For lige at gøre familien Nørballe færdig, 
så vandt Inge Nørballe i halvtresserne 10.000 kr. i KVIT 
ELLER DOBBELT. Emne: Kamma Rahbek og Bak-
kehuset. Jeg var i Skotland første gang i 1965, allerede 

dengang besøgte jeg de antikvariater, jeg mødte på min 
vej. I Ballater, var der bid, jeg fandt The Sherlock Holmes 
Companion. 

Ballater er uden tvivl, det sted i Skotland, der er tættest 
befolket med deerstalker. Derfor måtte jeg også eje en. De 
lokale siger forresten, at Ballater er verdens berømt. Det 
skyldes, at Dronning Victoria ankom til byen med tog på 
vej til Balmoral. Jeg havde nu aldrig hørt om byen, før jeg 
besøgte den. Til sidst skal bare lige nævnes, at jeg i Perth 
købte en dåse tobak hos Charles Rattray, det vil mindst en 
læser forstå betydningen af.

Næste gang jeg var rigtig heldig var 35 år senere, vi kør-
te som så mange gange før rundt i en lejet bil. I Braemar 
ikke langt fra Balmoral, sov vi i et B&B, hvor der over 
døren stod: ”I dette hus skrev Robert L. Stevenson Skat-
teøen”. Dagen efter kørte vi via Balmoral til mit gamle 
antikvariat i Ballater. Jeg var igen heldig på hylden stod 
Michael Harrison In the footsteps of Sherlock Holmes. 

Og nu til en lidt pinlig erindring eller rettere sagt man-
gel på samme. I september/oktober 1967 var jeg på en 
kæmpe NATO øvelse i Tyskland. Efter øvelsen var jeg i 
biografen på den engelske kaserne i Celle, jeg så en Sher-
lock Holmes film.

Hvilken? Ikke den fjerneste erindring. Der var nem-
lig cigaretter, whisky, men ingen nøgne piger. Alt uden 
afgift, cigaretter ca. 75 øre for 20 og Whisky ca. 7 
kr. for en hel flaske. Som sagt var der ingen nøgne pi-
ger, men Sherlock Holmes var der, så vidt jeg husker. 
Øvelsen hed forresten ROB ROY. I dag er der in- 
gen cigaretter, ingen whisky og ingen nøgne piger. Men 
mesteren er der stadig.

Af Alvin Andersen

En voldsepisode

I hear of Sherlock everywhere…
Shubidua 78’eren, 

Hånden uden hår (sidste strofe), 1978

“Ridderen uden hoved står på hoved i en komode
butleren uden ben vader rundt i sneen

et spøgelsesfugleskrig, et skelet der går forbi, 
dalens vareulv tuder øret fuldt.

Baskervilles kat kaster op den ganske nat,
hånden uden hår banker på og går.

 Edgar Allan Poe han var ikke rigtig klog.”
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Tågen er for længst lettet
Vi ser nemlig ud over London Skyline anno 2010. – Med 
det samme ved vi, at det er her og nu, den nye serie foregår 
– og snart ser vi, at vore hovedpersoner er unge folk i en 
international verden – dog med et stærkt britisk ”touch”! 
Britisk branding.

Hvad er min umiddelbare reaktion ca. 10 minutter inde i 
den første episode? A Study in Pink. Jo, jeg er ikke i tvivl. 
Underholdningen er god, og jeg føler mig godt behandlet 
som seer. Der er mange små hints og clues, som inviterer 
mig ind i Sherlocks moderne verden.

Verden er blevet ung på ny
Det er forfriskende at se Sherlock og John (- for sådan 
hedder de i BBC serien-) i et supermoderne London. Vi 
ser London i panorama udblik med the London Eye, The 
Gherkin – og alle de andre supermoderne vartegn.

Serien er ikke decideret action præget som Holmes-fil-
men af Guy Ritchie sidste år – denne her  giver sig tid og 
tør dvæle, - men der er selvfølgelig action også indimel-
lem - og i den unge, spændende Benedict Cumberbatch 
– ja, det hedder han faktisk! - som Sherlock møder vi en 
skarp, introvert, lidenskabelig Holmes, der fanger essen-
sen i bøgerne.

Det kan selvfølgelig diskuteres, men han er et godt bud.
Han er høj, slank, med lysende blå øjne, ingen deerstal-

ker eller anden hovedbeklædning, et ungt, uprøvet ansigt, 
introspektiv, ikke manieret, men intens.  Og han bor i en 
krydsning mellem en studenterhybel og et cool Britannia 
sted, hvor en pude med det britiske flag lyser op i rummet. 
Der er mange britiske ikoner undervejs, som kort ”flashes” 
over skærmen.

Men bøgerne omkring ham er både Dan Brown, Ian 
Banks, altså helt samtidige og så London A-Z, som spiller 
en stor rolle i afkodningen.

Sherlocks  påklædning er elegant, men ikke lapset, dog 
er han klassisk – moderne klædt i lang uldfrakke, mens 
John er i jeans og kort jakke og moderne stok (læs : 
krykke). 

Har John  været i Afghanistan eller er  det nu Irak?
Pilotepisoden begynder med krigsscener i Afghanistan, 
hvor der så klippes til soldaten og militærlægen, John, der 
sidder plaget på et nøgent værelse, som ligner noget fra en 
institution. Her har vi en posttraumatisk mand, der snart 
skal vende hjem fra krigen.

Episoden er baseret bredt på historierne – men der hen-
vises på kryds og tværs. Vittigt indforstået. 

Det fine ved den nye serie er -udover spillet mellem vo-
res to hovedpersoner-  at vores moderne virkelighed ind-
fanges: der er vægt på verden som tegn, og også her er 
serien tro mod Holmes og Watsons sjæl. Der er computer-
beskeder, som tikker ind, der er sms, som dukker op hele 
tiden. Disse tegn fra vores informationsladede verden  får 
stor plads, ryger ind på hele skærmbilledet og ligner på en 
måde gammeldags telegrambeskeder!

Verden set gennem en smuk London cab!
Når vi f.eks.kører gennem London i den sorte cab, ser vi 
tegn overalt. Vi bliver Sherlocks øjne, når vi kigger ud inde 
fra taxaen og ser lyssignaler, reklamer, glimtende lys, ko-
der over alt i form af forretningernes logoer, lystavlernes 
beskeder. Det bliver for alvor en verden af tegn, studier i 
tegn.

”A Study in pink” hedder  den første episode, og titlen 
mere end antyder  den humor, som også findes i tvserien. 
Begrebet Pink kan jo spille på mange ting, bl.a. en inte-
resse for ens eget køn. Selv om det slet ikke er noget ”is-
sue”, så strejfes det lige humoristisk i denne første episode. 

Sherlock er i en verden, hvor rygning er totalt forbudt, 
så han har lige fået nikotinplastrene på – og i hans sprog er 
der masser af sjove referencer til ”urteksten”.

Selv om hovedpersonen i den virkelige verden har et 
navn som en munk i en middelalderserie, Benedict Cum-
berbatch, så er han en topmoderne toptunet Holmes, en 
mand midt i trediverne, uden en rynke i hovedet, men 
elegant, slank, og ikke så lidt af en kunstner med et iltert 
temperament. 

Det er ikke empatien, der nager ham, derimod er han 
den passionerede enspænder.

Serien er blevet massivt markedsført, ”the world’s fa-
vourite detective emerging from the fog” lød en del af lan-
ceringen, og noget tyder på, det er lykkedes: en ny gene-
ration vil møde Holmes og Watson og tage dem til sig. Det 
her er hvad englænderne kalder en vellykket re-invention.  
Nye seere og læsere kan begynde her – for på trods af de 
mange referencer – det er aldrig for sent at hoppe in i en 
smuk sort taxa.

Vi kan alle få del i The Knowledge.

Holder serien?
I skrivende stund har jeg kun set de to første episoder, og 
jeg må indrømme, at nr. 2 ”The Blind Banker” efter min 
mening tabte højde undervejs. Her føltes de 90 minutter 
indimellem meget lange – især under John og Sherlocks 
besøg på en restaurant i Chinatown og de efterfølgende 
”kinesiske cirkus-scener”! Også selvom John har invite-
ret en kvinde med; han prøver at fortælle Sherlock, at han 
faktisk skal på ”en date”, men bordet er reserveret til 3 (!), 
da han og veninden dukker op på restauranten. 
Men måske er det bare mig, der fandt nr. 2 for lang?
Hvad mener I andre? Debatten kan begynde her!
Manuskript: Steven Moffat med flere BBC 2010.
Skuespillere: Benedict Cumberbatch og Martin Freeman. 
(Den første er bl.a. kendt fra serien Doctor Who, den 
sidstnævnte kommer vi snart til at se i filmatiseringen af 
Hobitten.)

En verden af tegn
Supermoderne, updated  Sherlock med sjælen i 
behold! En anmeldelse af BBCs nye Sherlock 
Holmes serie.
Af Lise Lotte Frederiksen
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Måske er De selv 
bogsamler, Sir  (Empt)

Andrew Lane

Young Sherlock Hol-
mes: Death Cloud
Macmillan Children’s Books. 2010. 
Paperback. 320 sider

Året er 1868, og Sherlock Holmes er fjorten. 
Hans liv er som en ganske almindelig officer’s 
søn, kostskole, gode manerer, en klassisk ud-

dannelse - rygraden i det britiske imperium. Men alt dette er ved 
at ændre sig. Da hans far pludselig bliver sendt til Indien, og der 
også er problemer med hans mor, er Sherlock nød til at bo hos 
sin excentriske onkel og tante i deres enorme hus i Hampshire. 
Så begynder en sommer, hvor Sherlock afsløre det første mord, 
en kidnapning, korruption og en skummel skurk med ondsindede 
hensigter. 
Death Cloud er den første bog i en serie af romaner, hvor den 
ikoniske detektiv optræder som en strålende, urolig og engage-
rende teenager, der forbliver tro mod ånden i de originale bøger.

Bogen koster £4.24

Mike Ashley

The Mammoth Book of New 
Sherlock Holmes Adventures
Paperback, Robinson, 2009. 512 sider

Den største samling af nye Sherlock Holmes 
historier siden Sir Arthur Conan Doyle, lagde 
pennen. Samlingen byder på fremragende hi-
storier med den Store Detective.  Biddrags-

yderneer flere af de førerne forfattere indenfor historiske krimier, 
bl.a. Stephen Baxter, HRF Keating, Michael Moorcock og Amy 
Myers. Næsten alle historier her er specielt skrevet, og præsente-
res i den rækkefølge, som Holmes løste dem. Sideløbende kører 
der en løbende fortælling sammen med historier, der identificerer 
og placerer de nye og hidtil ukendte sager i rigtig rækkefølge.
Bogen indeholder en uvurderlig og komplet Holmes kronologi.

Bogen koster £5.89

Andrew Lane

Young Sherlock Hol-
mes 2: Red Leech 
Macmillan Children’s Books. 2010. 
Paperback. 352 sider

Sherlock ved, at Amyus Crow, hans mysti-
ske amerikanske vejleder, har nogle mørke 
hemmeligheder. Men han havde ikke for-

ventet at finde en berygtet morder, som har modtaget sin sdøds-
straf og er hængt af den amerikanske regering, tilsyneladende 
lever i bedste velgående i Surrey - og at Crow på en eller anden 
måde er blandet ind i sagen. Når ingen vil fortælle dig sandheden, 
er man nogle gange nødt til at risikere alt for at finde den for selv. 
Her begynder så begynder et eventyr, der bringer Sherlock til 
Amerika, til et dødeligt mysterium - hvor livet og døden er billig, 
og sandheden har en pris ingen fornuftig person ville betale. 
Andrew Lane er en forfatter, journalist og livslang Sherlock Hol-
mes fan. Dette er hans første serie for unge voksne. Han bor i 
Hampshire med sin kone og søn. Andrew’s passion for den op-
rindelige romaner af Sir Arthur Conan Doyle og hans vilje til at 
skabe en autentisk teenage Sherlock Holmes gjorde ham til det 
perfekte valg, med at arbejde for Conan Doyle Estate og genop-
finde verdens mest berømte detektiv i denne nye serie.

Bogen koster £3.79

Andrew Lane

Young Sherloc Homes: 
Black Ice 
Macmillan Children’s Books. 2011.  
Paperback. 224 sider

Året er 1868, og Sherlock Holmes er 
fjorten. Han har været vidne til sit første 
mord, og rejste til Amerika for at op-
klare en dødbringende mysterium, men 

nu står han overfor sin hidtil farligste mission. Mycroft, 
Sherlock’s ældre bror, er pludselig forsvundet. Sherlock 
opdager, at han har stået i spidsen for Rusland og har in-
tet andet valg end at følge ham, på tværs over Østersøen, 
gennem mærkelige område for at står over for en ukendt 
fjende. . . men vil han kommer for sent til at redde sin bror

Bogen koster £4.69
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 Societies
– nyt fra lokalafdelingerne

The Speckled Gang holder møde og filmaften hos Søren Kretzschmer torsdag 
den 7. april kl. 19. Tilmelding til Søren senest d. 4/3 på soren-kretzschmer@
bredalsparken.dk.
Lise Lotte lagde hus til et møde den 12. december, hvor bandemedlemmerne 
diskuterede film og det kommende Aarsmøde.

Nyt fra Cimbrerne

I forbindelse med afvikling af en af de større golfturneringer (WGC Accenture Matchplay Champions-
hip, Arizona) opstod der en pudsig situation.
Turnering afvikles som en hulspilsmatch, hvor de 64 deltagere møder hinanden mand mod mand i et cu-
psystem, hvor de to overlevende til sidst spiller finale - faktisk lige som i tennis. Thomas Bjørn slog Tiger 
Woods i første runde, men det er ikke pointen her.
Det magede sig nemlig hverken værre eller bedre, end at (J. B.) Holmes skulle møde (Bubba) Watson i 

kvartfinalen, hvilket selvfølgelig medførte mange spidsfindige kommentarer og bemærkninger.
Det endte med, at Watson vandt. Det førte - selvfølgelig – til overskrifter og kommentarer af typen: Elementary, my dear 
Holmes! Og: Holmes outsmarted by Watson!

CDH

The Common Loafers of Kolding

The Speckled Gang
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Cimbrerne har gravet i gemmerne og fundet de gamle papirbilleder fra Sher-
lock Holmes Klubbens lange historie frem. Aage og Hanne har billeder helt 
tilbage fra de første år i klubben. Efter billederne er scannet ind, har Aage 
skrevet, hvem personerne er på billederne, og i hvad anledning de er taget. 
Det er så meningen, at billederne kan bruges i Sherlockiana og til andre ak-
tiviteter for klubben. 
Dette gjorde, at Bjarne også gik sine gemmer igennem, og selv om han kun 
har været medlem af klubben i ca. 15 år, blev det alligevel her også til en pæn 
stak billeder. 
Datoen for løbene på Aalborg Væddeløbsbane, Silver Blaze Sweepstakes og 
Professor Moriarty Memorial, er endnu ikke annonceret. Men Cimbrerne vil 
igen i år, i det omfang det er muligt, repræsenterer klubben. For evt. delta-
gelse ved dette arrangement kontakt Bjarne Rother Jensen.
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