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Leder
Af Bjarne Rother Jensen
Klubben har desværre mistet et af sine mest trofaste og
farverige medlemmer. Estrid Balslev er efter længere tids
sygdom bukket under for den kræftsygdom, som ramte
Estrid for flere år siden. Vi ved alle i klubben, at Estrid
var et meget aktivt menneske, og hun deltog gerne i de
arrangementer som Cimbrian Friends Of Baker Street
har holdt i Nordjylland, ligesom hun næsten altid deltog i
årsmøderne i København. Vi vil alle savne Estrid til vores
møder fremover. Der er nekrolog for Estrid Balslev i dette
nummer af Sherlockiana.
For et par år siden arrangerede Mia Stampe Lagergaard
en biograftur inden årsmødet til den nye Sherlock Holmes. Nu følger selskabet op på den første succes med en
ny Sherlock Holmes film ”A Game of Shadow” igen med
Robert Downey Jr. og Jude Law som Holmes og Watson.
Og igen følger Mia op på dette med et lignende arrangement som opvarmning til et forhåbentlig godt årsmøde.
Jeg håber, at rigtig mange af medlemmerne har mulighed
for at deltage i denne opvarmning, for der er ingen tvivl
om, at filmen vil blive diskuteret og analyseret hen over
aftenen. Et godt initiativ.
På bagsiden af dette Sherlockiana, er der en indbydelse
til Sherlock Holmes Klubbens årsmøde. Sidste år var vi
noget uheldige med den valgte restaurant. Både maden og
muligheden for at afholde vores årsmøde i omgivelser der
var ugeneret af de øvrige gæster faldt uheldigt ud. Så vi
glæder os til at holde årsmødet i nye omgivelser. Torben
Carlsen har fundet en italiensk restaurant og har lovet,
at lokaliteterne giver mulighed for, at vi kan holde vores
årsmøde uden indblanding for de udenforstående. En stor
tak til Torben Carlsen og de øvrige folk der igen i år har
stået for dette arrangement.
Her med udgivelse af Sherlockiana nr. 3/4, vil jeg gerne
takke alle bidragyderne til bladet. Alle ved, at der ofte er
store problemer med at samle det nødvendige stof til et
foreningsblad. I år har vi nået det mål, at Sherlock Holmes
Klubbens medlemmer har modtaget to blade á 12 sider og
et blad på 24 sider. Det tegner godt for det nye år. Glædelig jul og godt nytår.
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Sensation på Aalborg
Væddeløbsbane!
Af Jens Byskov Jensen, BSI
Fredag d. 15. juli blev de to klassiske galopløb ”Silver
Blaze Sweepstakes” og ”Professor Moriarty Memorial”
redet i Aalborg for henholdsvis 49. og 36. gang. Aalborg
Væddeløbsbane har officielt taget navneforandring til
NKI Racing Arena, da et lokalt kloakrensningsfirma er
blevet banens hovedsponsor (NKI Kloak- og Industriservice A/S). Løbsdagen bar også præg af sponsorat på
anden vis, idet den nordjyske leverandør af udstyr til hest
og rytter, Travdiscount, i anledning af firmaets fødselsdag
havde sponseret en række ekstrapræmier til aftenens vindere; dette være sig foder, seletøj, dækkener, og sågar et
par af disse løjerlige vogne med cykelhjul der spændes efter væddeløbsheste af mindre ædel race.
		Sherlock Holmes Klubben var repræsenteret af Præsident Bjarne Rother Jensen samt undertegnede, og den
aalborgensiske Sherlockianer Tue Hald Madsen deltog
som gæst og optog løbene med digitalt lydudstyr.
Det var en smuk sommeraften på banen. I det seneste års
tid har banens bygninger gennemgået en større renovering. Et tilbagevendende spørgsmål er, hvorvidt galoppen
kan klare sig overfor travsporten, og vi fik en god snak
med Aalborg Galopforenings formand Keld Chr. Carlsen
om denne problematik. Keld kunne fortælle, at det går
godt for galoppen i Aalborg.
Den nordjyske bane klarer sig bedre end Århus og Odense i kapløbet om at tiltrække sig et passende antal heste til
start. I galopløbene, og der er mange gode heste til start
i Aalborg. Dette skyldes givetvis, at der er mange gode
trænere, jockeyer, og stutterier i Nordjylland.
		Aftenens første galopløb var ”Professor Moriarty Memorial,” som var andet løb. Præmiesummen var 25.000
kr. med den sædvanlige ærespræmie til vinderens ejer. Distancen var 1800 meter. Start nr. 10 LOT TO WIN matte
udgå, men trods dette var der elleve heste til start. Det
blev KILLINEY der kom først i mål med Frederick Salvador i sadlen. Hestens ejer og træner er veteranen John
Nielsen. På andenpladsen kom CAVIAR, og nummer tre
blev AMBER LADY med Louise Møller. Sidstnævnte
kombination er også en gammel kending, der vandt ”Silver Blaze Sweepstakes” i 2007 og fik en tredjeplads i samme løb i 2008. AMBER LADY er trænet og ejet af John
Nielsen ligesom vinderhesten.
		Aftenens andet galopløb, ”Silver Blaze Sweepstakes,”
blev redet som ottende løb med 36.000 kr. i præmiesummen
og her traditionen tro med ærespræmie til den vindende
jockey. Distancen var 1800 meter. Resultatet for dette løb
er intet mindre end en verdenssensation! Aldrig tidligere i
noget ”Silver Blaze”-løb har den samme jockey vundet tre
år i træk. Denne enestående præstation blev i år opnået af

”Professor Moriarty Memorial”

Ann-Charlotte Nielsen. Hun vandt på DISPOL SNAPPER, som hun også træner. I 2010 vandt Ann-Charlotte
løbet på EBORACUM DREAM, og i 2009 vandt hun på
MOONLIGHT GAMBLER. Desuden blev hun i 2007
nr. to på MOUNE SHINE, og i 2001 blev hun nr. 3 på
COUNTRYSUNSHINE. Endelig har Ann-Charlotte
Nielsen også vundet ”Professor Moriarty Memorial” i
2006 på MOUNE SHINE. I dette løb blev hun desuden
nr. to i 2009 på EBORACUM DREAM, og i 2008 blev
hun nr. tre på TOMBOLA. Det var således en særdeles
erfaren og glorværdig Sherlockiansk galopheltinde der
vandt aftenens løb. På andenpladsen kom SALUTE redet
af Louise Møller, og som nr. tre kom RED JUNIOR med
Kristine Raal Jensen.
		Efter løbene samledes galopfolk og Sherlockianere i
et lokale med udsigt over banen. Desværre måtte undertegnede forlade selskabet i utide, så beretningens grundlag består delvist af løse rygter. Præsident Bjarne Rother
Jensen takkede for, at Aalborg Væddeløbsbane fortsat
holder Henry Lauritzens to berømte galopløb i hævd. Vi
kan sandelig også være meget stolte af den store interesse
der er for netop disse to løb. The Cimbrian Friends of Baker Street havde opdateret den traditionsrige folder med
resultater fra samtlige tidligere løb, og den blev modtaget
med glæde.
		Man kan til slut ærgre sig over, at nutidens journalister
ikke lægger samme opmærksomhed for detaljer for dagen
som en velkendt detektiv. Hverken før eller efter løbene
var der nævnt noget om galop eller Sherlock Holmes i
Nordjyske Stiftstidende. Man kan fristes til at lade tankerne glide hen på hunden i nattetimen, som heller ikke
gjorde noget.
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Stadig kamp om bevaringen af
Sir Arthur Conan Doyles hus
Af Bjarne Rother Jensen
I Sherlockiana nr. 4 – 2006 omtalte Aage Rieck Sørensen
historien om Sir Arthur Conan Doyles hus i Surrey, og de
engelske sherlockianeres kamp for at få huset fredet og
bevaret for eftertiden. Denne kamp ser nu ud til at have
nået sin afslutning. Desværre ser det også ud til, at huset
ikke bliver bevaret og omdannet til museum for Doyle.
Huset som idag står tomt og med brædder for vinduerne
har været udsat for en del hærværk. Det ender efter al
sandsynlighed med at blive omdannet til lejligheder. De

lokale myndigheder i Waverley Borough County har givet den nuværende ejer tilladelsen til udstykningen. Flere
kendte kulturfolk, her i blandt Stephen Fry og Julian
Barnes forsøger via det britiske retssystem at stoppe
udstykningen.
		Skal man i år på sommerferie i Sydengland, var det
måske en mulighed, at slå vejen forbi huset, og nyde de
sidste sus fra historiens vinger. Glem ikke, at det var i
denne bygning Baskervilles hund blev skabt.

I hear of Sherlock everywhere...
Lotte & Søren Hammer: Alting har sin pris, kapitel 1, side 14

Et lig opdages fra en helikopter af den tyske kansler.
"Det er en forsidebasker over hele kontinentet. Kansler Sherlock Holmes - det er Bild-Zeitung,og
Times´ hovedartikel hedder Kansler finder myrdet pige ......................"
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Gengangere på lærred og skærm
Af Svend Ranild (sr@ranild.dk)
Jeg er et bogmenneske. Min samling af sherlockiana rummer 14 hyldemeter bøger. Det er først for ganske nylig jeg
for alvor er begyndt at samle på film og systematisk har
observeret den ene Holmes efter den anden skride hen
over skærmen – Rathbone, Wilmer, Cushing, Lee og så
videre. Brett har jeg naturligvis nydt i en del år.
		Når man som jeg har gjort i de sidste uger, ser alle
dvd’erne i sin 1 meter brede samling igennem i løbet af
kort tid, sker det ind imellem at et ansigt afsender et dejavu-signal: Har du ikke lige set mig i en anden rolle? Da jeg
flere gange indså at jeg havde ret, fik jeg den ide systematisk at undersøge i hvilket omfang skuespillere i Holmesfilmatiseringer havde roller i andre Holmes-filmatiseringer. Jeg undersøgte ikke kun spillerne i den overskuelige
mængde film jeg selv har, men samtlige de film, både tv- og
biograffilm, jeg kunne finde rollelister fra. Dog begrænsede jeg mig til engelsksprogede film.
		Jeg registrerede ikke spillernes sherlockianske teaterpræstationer, ellers ville artiklen blive alt for omfattende.
Selv om det er fristende at nævne at Jeremy Brett i over et
år spillede Holmes på scenen i The Secret of Sherlock Holmes
(1988-89) sammen med makkeren Edward Hardwicke,
og at han i 1980-81 havde spillet Watson over for Charlton
Hestons Holmes i teaterstykket The Crucifer of Blood1.
De 14 amerikanske film med Basil Rathbone som Holmes
og Nigel Bruce som Watson er et godt sted at begynde
undersøgelsen. De to første, The Hound of the Baskervilles
og The Adventures of Sherlock Holmes, blev lavet af Twentieth
Century-Fox i 1939. De 12 øvrige blev lavet af Universal
Pictures i 1942-46.
		I de år fungerede Hollywoods studiesystem for fuld
kraft. Skuespillere var kontraktansat på filmselskaberne
og blev kastet fra den ene produktion til den anden uden
særlig indflydelse på valget af rolle. Det kan ses i Rathbone-serien. Der er naturligvis de faste bipersoner – mrs.
Hudson, spillet af Mary Gordon i ni film, og Lestrade, som
Dennis Hoey lagde krop og ansigt til seks gange. Men det
mest slående er de spillere som dukker op i andre roller.
		Hele 20 skuespillere viste sig i flere forklædninger i
løbet af serien – i 2, 3, 4, 6, 7 eller 8 roller (ingen havde 5
roller). De fleste var naturligvis biroller med kortvarige
tilsynekomster, men to af dem havde større fylde: to af
seriens tre Moriartyer.
		Den første spilledes af George Zucco i The Adventures
of Sherlock Holmes, og biografgængerne genså ham i 1943
i Sherlock Holmes in Washington. Her var han spionchefen
Richard Stanley.
		Den anden er nok den af alle seriens birollespillere

som huskes bedst i dag: Henry Daniell. Den slebent afskyelige Daniell spillede Moriarty i The Woman in Green
(1945). Tidligere havde han spillet Anthony Lloyd i Sherlock Holmes and the Voice of Terror (1942) og spionen William Easter i Sherlock Holmes in Washington. I denne film
optrådte altså en tidligere og en kommende Moriarty, og
de havde scener sammen.
		Den af Daniells næsten
100 roller som har overlevet
med størst livskraft, er nok
indenrigsminister Garbitsch
i Chaplins The Great Dictator (1940). (Heltinden i den
film er Paulette Goddard,
som spillede titelrollen i The
Case of Lady Beryl (1954), en
af episoderne i tv-serien med
Ronald Howard som Holmes. Mere om den serie senere). Henry Daniells sidste
optræden på det hvide lærHenry Daniell
red var i My Fair Lady (1964)
i en lille rolle som Transsylvaniens ambassadør ved det store bal i filmen. Som bekendt fik den sublime Holmes, Jeremy Brett, sine første
strålende øjeblikke på biograflærredet i samme film, hvor
han spillede Elizas tilbeder, Freddy Eynsford-Hill.
Der er ikke plads eller nødvendighed til at omtale alle
de 18 andre gengangere i Rathbone-serien. Jeg vil kun
nævne to.
		Den første er Alan Mowbray. I seriens næstsidste film,
Terror by Night (1946), spillede han major Duncan-Bleek,
et alias for oberst Sebastian Moran. Den distingverede
Mowbray er én af blot fire spillere i Rathbone-serien som
optrådte i Holmes-sammenhænge på film uden for serien.
		I 1932 havde han spillet oberst Gore-King i Sherlock
Holmes med Clive Brook i titelrollen, og i 1933 havde han
spillet Lestrade i A Study in Scarlet med Reginald Owen
som Holmes. Og herfra kan vi kaste et net ud. I 1929
havde Clive Brook spillet Mesteren i The Return of Sherlock Holmes, den første lydfilm med Holmes, og Reginald
Owen var Clive Brooks Watson i 1932. En lille, tæt klump
gengangere.
		Den anden genganger jeg vil nævne, er Miles Mander.
Han spillede dommer Brisson i The Scarlet Claw (1944) og
Giles Conover i The Pearl of Death (1944), begge fra Rathbone-serien. Tilbage i 1921 havde han spillet Godfrey
Norton i A Scandal in Bohemia, en af filmene i den engelske

Jeg vil ikke tilføje at Bretts første kone, skuespilleren Anna Massey, var datter af Raymond Massey, som spillede Holmes i den engelske film The
Speckled Band (1931).
1
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serie med Eille Norwood som Holmes og Hubert Willis
som Watson. Også mere om den serie senere.
		Og så en lille bemærkning om en overraskende spiller
der kun havde en ganske lille rolle i Rathbone-serien men
senere hævede sig til uventede højder. I Sherlock Holmes
Faces Death (1943) optrådte den 20-årige Peter Lawford
som en temmelig fjoget sømand på en pub. I 1950’erne
blev han svoger til John F. Kennedy og medlem af Frank
Sinatras ”Rat Pack”. Og i den amerikanske tv-serie Fantasy Island (1977-84) optrådte Lawford i fire af de 154 afsnit.
I en meget tåbelig episode, Save Sherlock Holmes (1982) var
han Holmes. Springfyren Donald O’Connor var Watson.
		Inden jeg forlader Rathbone-serien vil jeg vende tilbage til dens første film, The Hound of the Baskervilles. Da den
blev lavet, var det ikke Basil Rathbone der var stjernen;
det var derimod den flotte Richard Greene, som spillede
Henry Baskerville. Det var hans navn som stod øverst på
plakaten. Fire årtier senere spillede han lord Brompton i
episoden The Case of the Purloined Letter i den engelske tvserie på 24 afsnit med Geoffrey Whitehead som Holmes
og Donald Pickering som Watson (1980).
Greene havde da stor erfaring med tv. I 1955 var han blevet hyret til at spille hovedrollen i den engelske serie The
Adventures of Robin Hood, hvilket reddede hans økonomi og
gjorde ham meget velhavende. Den succesrige serie var på
143 halvtimes-afsnit og blev sendt i 1955-60. Den vistes
også i dansk tv. Så hver lørdag efter skoletid [sic] samledes
alle raske drenge
hjemme hos den
af kammeraterne
hvor
familien
havde fjernsyn.
Jeg har for nylig
genset hele serien på dvd med
stor fornøjelse.
Robins
højrehånd Lille John
blev spillet af
den store Archie
Duncan, og broder Tuck af den
Richard Greene
trinde Alexander
Gauge.
		Og hermed kan vi flytte det søgende blik til en anden
tv-serie: The Adventures of Sherlock Holmes (1954-55) med
Ronald Howard (søn af Leslie) som Holmes og Howard
Marion-Crawford som Watson; 39 halvtimes-episoder.
Serien var amerikansk, de fleste af spillerne var englændere, og den blev optaget i Frankrig.
		Ovennævnte Archie Duncan var seriens Lestrade 27
gange. Han spillede desuden tre andre roller; en af dem
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var Inspector MacDougal, Lestrades fætter fra Glasgow. Serien havde også plads til broder Tuck: Alexander
Gauge spillede James [sic] Wilson i The Case of the RedHeaded League.
		Ronald Howard-serien havde 40 interne gengangere;
spillere som havde flere roller i serien, op til syv forskellige.
Ingen af seriens spillere var eksterne gengangere; spillere
som havde roller i andre filmede Holmes-sammenhænge.
Dette er ikke tilfældet med den uden sammenligning
mest betydningsfulde fremstilling af Sherlock Holmes på
film: Granadas tv-serie på 39 afsnit med Jeremy Brett
(1984-94).
		I denne formidable serie er der hele 29 eksterne gengangere, og den eneste interne genganger er en af disse:
Freddie Jones, som spillede Inspector Baynes i Wisteria
Lodge og bissekræmmer i The Last Vampire. Han var Chester Cragwitch i Young Sherlock Holmes (1985). Jeg vil ikke
opregne alle de 28 andre gengangere, kun et skønsomt
udvalg.
		Granada-seriens første Watson, David Burke, havde
to årtier tidligere spillet den sleske skurk George Burnwell i episoden The Beryl Coronet i BBC-serien fra 196465 med Douglas Wilmer som Holmes og Nigel Stock som
Watson. Denne serie er fremragende. Den var det andet
filmiske forsøg på at være tro mod Conanens originale tekster i større omfang2 og dramatiserede 13 af novellerne.
Fin atmosfære og en troværdig Holmes med en fin ironi,
om end lidt tung i bevægelserne. Så Wilmer er naturligvis
ikke Brett, men han har sin egen konsekvente tolkning af
figuren.
		Denne serie blev fortsat i 1968 med Peter Cushing som
Holmes og stadig med Stock som Watson. 15 nye episoder
som var tro mod originalerne. Og i episoden The Greek
Interpreter spilledes Davenport, en bekendt af Sophy Kratides, af Granadas anden Watson, Edward Hardwicke.
En anden markant genganger i Granada-serien er Colin
Jeavons, seriens Lestrade, og nok den bedste Lestrade af
dem alle. Han havde været en fremragende Moriarty i to
episoder af BBC-serien The Baker Street Boys (1983).
		Og Charles Gray, som spillede Mycroft Holmes i fire
episoder i Granada-serien (Gree, Bruc, Gold & Maza). Han
havde allerede været Mycroft i The Seven Percent Solution
fra 1976. I samme film spillede Jeremy Kemp slynglen
baron Von Leinsdorf, og i Granadas The Speckled Band var
han en modbydelig Grimesby Roylott.
		Den noble David Langton – familieoverhovedet Richard Bellamy i tv-serien Upstairs, Downstairs (1971-75)3 –
spillede sir James Davery i Granadas The Illustrious Client.
Han havde været Charles Baskerville i The Hound of the
Baskervilles (1983), hvor Ian Richardson var Holmes.

Det første forsøg på troskab mod Conanen i større stil var den tidligere omtalte engelske serie af stumfilm med Eille Norwood. Serien indledtes
med The Hound of the Baskervilles i 1921 og afsluttedes med The Sign of Four i 1923. Mellem disse holdepunkter optrådte Norwood i tre sæsoner på hver
15 novellefilm, alle sammen titler fra Conanen. Den eneste af de dengang udgivne noveller som ikke blev filmet, var The Five Orange Pips. Ud fra den
betragtning er serien den mest ambitiøse nogen sinde.
2
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		I samme film er der
to gengangere mere fra
Granada: Nicholas Clay
(Hugo Baskerville og
Jack Stapleton – dr. Percy Trevelyan i Granadas
The Resident Patient) og
Ronald Lacey (Inspector Lestrade – Thaddeus
og Bartholomew Sholto
i Granadas The Sign of
Four). Sidstnævnte er jo
en fuldkommen vidunderlig dobbeltrolle. Men
David Langton
der er bare så mange roller i Granada-serien man skal være taknemmelig for.

anden impuls der satte mig i gang med undersøgelsen af
gengangerne. Den første impuls omtaler jeg senere. Middlemass optrådte desuden i Sherlock Holmes and the Leading
Lady (1991) i rollen som opfinderen dr. Fröhlich.
		Den sidste Granada-genganger jeg vil nævne her, er
Jude Law. I 1991 spillede han stalddrengen Joe Barnes i
Granadas Shoscombe Old Place, og som han har indrømmet,
kendte han absolut ingenting til Holmes-universet dengang. I dag er han dr. Watson i den seneste store Holmessatsning, Guy Ritchies sprælske og overdådige Sherlock
Holmes (2009) med Robert Downey jr. i titelrollen og dens
fortsættelse, A Game of Shadows (2011).
		En anden genganger i disse to film er Geraldine James,
som er mrs. Hudson i begge. Hun var mrs. Mortimer i The
Hound of the Baskervilles med Richard Roxburgh som Holmes (2002).

Den hyppigste Granada-genganger er Joss Ackland. I
Granadas The Copper Beeches var han en ækel Jephro Rucastle. I Douglas Wilmer-seriens Lady Frances Carfax var
han Philip Green, i John Cleeses The Strange Case of the
End of Civilisation as We Know It (1977) spillede han den
amerikanske præsident, og i Sherlock Holmes: Incident at Victoria Falls (1992) var han kong Edward VII.
		I samme film var den yndige Jenny Seagrove skuespillerinden Lillie Langtry. Fem år tidligere var hun Mary
Morstan i Granadas The Sign of Four (1987).
		Mine Sherlock-elskende
døtres yndlingsgys da de
var små, var scenen hvor
Tonga blev skudt under
bådjagten på Themsen i
denne film. Det var den
meget lille Kiran Shah
som var Tonga. Det var
han igen i filmatiseringen
af teaterstykket The Crucifer of Blood (1991) med
Charlton Heston som
Holmes.
En genganger jeg sætter
særlig pris på, er Frank
Frank Middlemass
Middlemass. I 1968 var
han Peterson i Cushingseriens The Blue Carbuncle. Og i 1984 var han Henry Baker i Granadas udgave af samme historie. Det var elegant
gjort af producenterne: I den første film afleverede han
gåsen til Holmes, og 16 år senere hentede han den igen
i den anden film. Det var min øjeblikkelige og henrykte
genkendelse af Middlemass i 1968-filmen som var den

De vigtigste gengangere må siges at være dem der har spillet Sherlock Holmes på film i flere omgange. Clive Brook
er allerede nævnt. Han var den første Holmes-genganger
(1929 og 1932).
		Nummer to var den glimrende Peter Cushing, som
var Holmes i The Hound of the Baskervilles (Hammer Films,
1959), igen i BBC-serien fra 1968 (Holmes 15 gange)
og endelig i The Masks of Death (1984) med John Mills
som Watson, hans bedste Holmes-præstation. I 1976 var
han desuden Arthur Conan Doyle i tv-filmen The Great
Houdini.
		Den tredje var Cushings ven og kollega på Hammer
Films, den imponerende Christopher Lee. Han havde været Henry Baskerville i den netop nævnte Hound (næsten
et hoved højere end Sherlock) og avancerede til at spille
Holmes i Sherlock Holmes und das Halsband des Todes (Tyskland 1962 – distribueret igen i 1968 i en engelsksproget
udgave, Sherlock Holmes and the Deadly Necklace). I 1970 var
han Mycroft Holmes i The
Private Life of Sherlock Holmes, og to årtier senere var
han igen Sherlock i den lille
tv-serie Sherlock Holmes and
the Leading Lady (1991) og
Sherlock Holmes: Incident at
Victoria Falls (1992).
		Den fjerde Holmes-genganger er den fine Douglas
Wilmer. Han var Holmes
13 gange i BBC-serien fra
1964-65 og genoptog rollen
i Gene Wilders Sherlock HolDouglas Wilmer
mes’ Smarter Brother (1975).

Her må jeg indføje et sidespring om denne uforglemmelige serie. James Bellamy, familiens fortabte søn, spilledes af Simon Williams, som var lord
St. Simon i Granadas katastrofale The Eligible Bachelor. Angela Baddeley, som spillede mrs. Bridges, var den unge, kønne Helen Stonor [sic] i The
Speckled Band (1931) med Raymond Massey som Holmes og Lyn Harding som dr. Grimesby Rylott [sic]. Georgia Brown (som optræder sidst i denne
artikel) var den radikale kvindeforkæmper Evelyn Larkin i episode 12 af de 68. Frank Middlemass (som optræder om et øjeblik) spillede Albert Lyons,
en lusket tilbeder af mrs. Bridges i episode 39. Robert Hardy, Granadas modbydelige Charles Augustus Milverton, spillede den lige så modbydelige
Guy Paynter i episode 60. Endelig optrådte Anthony Andrews sidst i serien som den skønne Georgina Worsleys tilbeder og sluttelige ægtemand, lord
Stockbridge. Andrews var en absurd Moriarty i den skrækkelige tv-film Hands of a Murderer (1990) med Edward Woodward som Holmes.
3
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		Den næste var John Cleese. Sådan da. Han var Sherlock Holmes i Elementary, My Dear Watson (1973) og Sherlocks sønnesøn Arthur Sherlock Holmes i The Strange Case
of the End of Civilisation as We Know It (1977). To engelske
tv-komedier, naturligvis.
		Og så kom Christopher Plummer; en strålende Holmes i den engelske tv-film Silver Blaze (1977) og igen i
biograffilmen Murder by Decree (1979). Denne film var den
anden hvor Holmes konfronterede Jack the Ripper. Den
første omtales senere.
		Og endelig (foreløbig) Ian Richardson. Han spillede
Holmes i to tv-film som ikke er en serie da Richardson var
den eneste som medvirkede i begge; den tidligere omtalte
The Hound of the Baskervilles (1983) og derefter The Sign of
Four (1985). Senere optrådte han som dr. Joseph Bell i de
fem afsnit i serien Murder Rooms: Mysteries of the real Sherlock
Holmes (2000-2001).
Patrick Macnee er et kapitel for sig. Han trådte ind i tryllekredsen i 1976 med Sherlock Holmes in New York, hvor han
spillede Watson. Roger Moore var her en af de mest unødvendige Holmes’er der er brugt kameratid på; til gengæld
var John Houston fremragende som Moriarty. Macnee
spillede en mand der troede han var Holmes, i tv-filmen
Holmes is Where the Heart is (1984), en episode i krimiserien Magnum. Derefter var han igen Watson, denne gang
sammen med Christopher Lee i de to ovennævnte tv-film
fra 1991-92. Og endelig var han Holmes i to sære tv-film:
The Hound of London (1994) og Sherlock Holmes: The Case of
the Temporal Nexus (1996). Samme år var han vært i dokumentarprogrammet In the Footsteps of Sherlock Holmes.
En vigtig Watson er Nigel Stock, der som nævnt
spillede rollen i to BBCserier, den fra 1964-65
med Douglas Wilmer og
den fra 1968 med Peter
Cushing.
Ian Hart spillede rollen i The Hound of the Baskervilles med Richard
Roxburgh som Holmes
(2002) og igen i Sherlock
Holmes and the Case of the
Silk Stocking (2004) med
Thorley Walters
Rupert Everett som Holmes. Og i 2004 spillede
han Arthur Conan Doyle i Finding Neverland, historien om
hvordan Doyles ven J.M. Barrie (Johnny Depp) skabte
figuren Peter Pan. Den 1,73 meter høje Hart har formentlig den mindste krop der har legemliggjort den tårnhøje
Doyle på film.
		Den mest markante Watson-genganger er Thorley
Walters. Han var Christopher Lees Watson i Sherlock Holmes und das Halsband des Todes (1962), Douglas Wilmers
Watson i The Adventure of Sherlock Holmes’ Smarter Brother
(1975) og Christopher Plummers Watson i Silver Blaze
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(1977). Desuden var han major John Sholto i The Sign of
Four med Ian Richardson (1985).
Nogle film rummer store gengangerklumper. Et godt
eksempel er Young Sherlock Holmes (The Pyramid of Fear)
(1985). Den mest overraskende genganger er Anthony
Higgins. Han var storskurken Rathe, der i filmens sidste
sekunder afsløres som identisk med professor Moriarty. I
Sherlock Holmes Returns (1993) havde han titelrollen. Den
eneste skuespiller som har været både Holmes og Moriarty på film.
		Freddie Jones, filmens Chester Cragwitch, er allerede
omtalt som en genganger fra Granada-serien.
Nigel Stock spillede den unge Sherlocks mentor Rupert
Waxflatter, som Sherlock arvede deerstalkeren fra. Tidligere havde Stock som netop nævnt været Watson på tv i
tre sæsoner.
		Endelig er der Patrick Newell, som spillede Bentley
Bobster, der blev overfaldet af sin stegte fasan (og i en
senere scene i filmen ses en uforklaret vogn med navnet
”P. Newell” malet på siden). Han var trådt ind i Holmesuniverset i 1965 i A Study in Terror (med John Neville som
Holmes) i en lille rolle som betjent Benson. I tv-serien fra
1980 med Geoffrey Whitehead som Holmes var han Lestrade 21 gange. Og i Granadas The Resident Patient spillede han den med rette skrækslagne patient Blessington.
Nu vil jeg kaste huskeblikket tilbage til 1960’erne, da jeg
var en meget ung sherlockianer. Jeg sugede til mig hvad
jeg kunne, og når der var Holmes i fjernsyn og biograf, var
jeg på pletten. De to første Holmes-film jeg så i biografen,
var ved et usandsynligt heldigt tilfælde meget betydningsfulde når man taler om gengangere.
		Den første var Sherlock Holmes und das Halsband des Todes. Den havde dansk biografpremiere 6. januar 1964, så
jeg må have set den kort derefter, omkring min 13-års-fødselsdag. Jeg kan huske at jeg var tilfreds med Christopher
Lees fremstilling af Holmes men skuffet over filmen. (Jeg
har for nylig læst at Lee havde samme mening om begge
dele). Jeg var flov over at jeg havde inviteret en kammerat i biografen og snakkede vist ikke om filmen med ham
da vi cyklede hjem fra den i dag for længst hedengangne
Husum Bio på Frederikssundsvej. Det er den dag i dag
en rigtig dårlig film, men den udmærker sig ved at have to
af de vigtigste gengangere på rollelisten: Christopher Lee (3
gange Holmes plus det løse) og Thorley Walters (3 gange
Watson plus det løse). Jeg var heldig at komme i biografen da den film var ny.
Og endnu heldigere var jeg med den anden Sherlock Holmes-fim jeg så: A Study in Terror (1965). Og denne gang var
det i farver! Jeg har stadig billetten (jeg blev samler i en
tidlig alder) og kan konstatere at jeg så den i Nora Bio den
13. maj 1967 (dengang levede film længe i biografkredsløbet). Jeg tror jeg gik alene i biffen ved den lejlighed, men
det havde jeg ikke behøvet. Filmen er et effektfuldt stykke
billedhåndværk med en udmærket Holmes i John Neville. Og med Robert Morley som en meget tilfredsstillende
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Mycroft.4 (Nora Bio på Nørrebrogade endte sørgeligt nok
også med at blive hedengangen).
		Filmen var den første som satte Sherlock Holmes til
at opklare Jack the Ripper-mordene i 1888. Den ledsagedes af en udmærket roman bygget over filmen (med en alternativ opklaring), udgivet under forfatternavnet Ellery
Queen, i virkeligheden skrevet af Paul W. Fairman med
input fra Frederic Dannay, den ene halvdel af pseudonymet Ellery Queen. Den sammenhæng opdagede jeg først
en menneskealder senere, da Wikipedia var opfundet.
Romanen, Sherlock Holmes versus Jack the Ripper, var den
første engelsksprogede bog jeg købte, og den første jeg
læste uden for gymnasiets pensum. Så denne film og dens
udenværker har været vigtige for mig.
		I nærværende sammenhæng er det også en vigtig film.
Det er den Holmes-film som uden sammenligning har
flest gengangere på rollelisten: 10 spillere. Og for ni af
gengangerne var filmen deres første optræden i Holmesuniverset. I det følgende omtaler jeg dem i den rækkefølge
de viser sig i filmen.
Georgia Brown var en sprudlende sangerinde i en usandsynligt strålende oplyst pub i Whitechapel. Et par år senere var hun den hævnende Rachel Howells i Cushingseriens The Musgrave Ritual (1968). Og i The Seven Percent
Solution (1976) var hun Frau Freud.
		John Neville var som nævnt en udmærket Sherlock
Holmes i A Study in Terror. I 1998 spillede han dr. O.
Henry i et afsnit i tv-serien The Adventures of Shirley Holmes
(1996-99). Shirley er Sherlocks grandniece.
		Kay Walsh spillede Cathy Eddowes; en lille, charmerende rolle. Virkelighedens Catherine Eddowes var Jack
the Rippers fjerde offer. I filmen kommer hun ikke i nærheden af at være offer. Jeg har en mistanke om at mordet
på hende kan være havnet på gulvet i klipperummet. Kay
Walsh var mrs. Hudson i tv-serien fra 1980 med Geoffrey
Whitehead som Holmes.
Frank Finlay er en
vidunderlig genganger.
Han var Lestrade i A Study in Terror og igen i den
anden Holmes-film om
Jack the Ripper, Murder
by Decree (1979). Han har
endda en vis lighed med
Dennis Hoey, Rathbone-seriens Lestrade, blot
mindre af statur. Han
Frank Finlay
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var den sengeliggende og storrygende professor Coram
i Granadas The Golden Pincenez og spillede Arthur Conan
Doyle i The Other Side (1992), et dokudrama fra BBC. (I
denne film spillede Richard E. Grant rollen som Sherlock Holmes. 10 år senere var han både en Stapleton med
sindssyge øjne i The Hound of the Baskervilles med Roxburgh
som Holmes, og broder Mycroft i Sherlock: Case of Evil med
James D’Arcy som Mesteren).
		Finlay spillede også betjenten Captain Davies i The
Molly Maguires (1970), en fin og atmosfæremættet filmatisering af den historie fra det virkelige liv som 55 år tidligere havde fået fiktiv form i romanen The Valley of Fear.
Richard Harris spillede Pinkerton-detektiven ”James
McParlan”, romanens ”John McMurdo”. Hans kæreste,
Mary Raines, spilledes af Samantha Eggar, som var Mary
Watson i The Seven Percent Solution (1976).
		Barry Jones spillede hertugen af Shires i A Study in
Terror. Han var den eneste af filmens gengangere som havde optrådt i Holmes-universet før, omend ikke meget før.
Tidligere i 1965 havde han været Charles Augustus Milverton i Douglas Wilmer-serien. En fin præstation som
man sagtens kan forestille sig at Robert Hardy huskede i
1992 da han skulle spille rollen i Granada-serien.
		Hertugens søn, lord Carfax, spilledes af John Fraser. (Samme år blev han myrdet af Catherine Deneuve i
Polanski-filmen Repulsion). I tv-serien Young Sherlock: The
Mystery of the Manor House (1982) var han Sherlocks umådeligt fjogede onkel Gideon. Serien er grusomt ringe, men
to år senere kompenserede Granada for fadæsen ved at
lade Jeremy Brett eksplodere på skærmen.
		Anthony Quayle spillede den socialt engagerede læge
dr. Murray. I den næste Ripper/Holmes-film, Murder by
Decree, var han sir Charles Warren, en af de aristokrater
som var impliceret i mørklægningen af sagen.
		Patrick Newells indsats er allerede nævnt: betjent
Benson hér; senere Lestrade, Bobster og Blessington.
		Cecil Parker var premierministeren i A Study in Terror. I
1968 var han lord Bellinger i Cushing-seriens episode The
Second Stain.
Da jeg for nylig så episoden A Study in Scarlet (1968)
i Cushing-serien, studsede jeg over scenen hvor Alice
Charpentier på skrømt afviser Enoch Drebbers tilnærmelser. Jeg vidste straks at jeg havde set skuespillerindens
interessante læber og øjne før, men var ikke sikker på hvor
det var. Rollelisten sagde at kvinden hed Edina Ronay, og
nysgerrigt undersøgte jeg hendes filmkarriere.
		Jeg havde ganske rigtigt set hende før, som den 10.
genganger i A Study in Terror. Hun var The Rippers femte
og sidste offer, Mary Kelly, og optrådte i filmens mest interessant optagede scene. I en to minutter lang uklippet

Morley var næsten den første der fremstillede Mycroft på film. Tidligere i 1965 havde Derek Francis spillet rollen i Wilmer-seriens The BrucePartington Plans. Og før dette havde Lewis Gilbert været Mycroft i samme historie i Eille Norwood-serien. Det var tilbage i 1922. Mycrofts eksistens
havde været en velbevaret hemmelighed for alle andre end de indviede i alle de mellemliggende år. Og efter Robert Morleys fine præstation forblev
Mycroft stadig en sjælden filmoplevelse. Jeg har kun noteret ni skuespillere der har legemliggjort ham siden da. Den seneste er Stephen Fry i Sherlock
Holmes: A Game of Shadows (2011). Der skulle altså gå 46 år før den næste sublime Mycroft viste sig. Fry er en overdådig skuespiller og en sand elsker
af Doyle og Holmes. I anledning af udgivelsen af Conan Doyles breve i 2007 bemærkede han: ”Personally I would walk a mile in tight boots to read
his letters to the milkman.”
4
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optagelse med et subjektivt kamera, som gør det
ud for morderens øjne,
oplever tilskueren ham
gå op ad trappen til hendes værelse, hvor hun
byder ham velkommen,
tager tøj af og lægger
sig på sengen. Hun er
smilende og forførende
indtil scenens sidste sekunder, hvor morderens
hensigt pludselig går op
for hende. Blodfarvet lys
og kvindeskrig afslutter
scenen og Edinas korte
optræden i filmen. Det
var en scene der gjorde
indtryk på en 16-årig
dreng.
I 1960’erne var Edina
Ronay fotomodel og
skuespiller i et væld af
mindre roller, og hendes læber og tiltalende
Edina Ronay
konturer gav hende tilnavnet ”Britain’s Brigitte
Bardot.” Hun var en af de 800 unge personer som sagdes
at udgøre Swingin’ London, og veninde af George Harrisons kone Pattie. I Beatles-filmen A Hard Day’s Night
(1964) – som den tidligere omtalte David Langton i øvrigt
også optrådte i – ses hun i en scene på et diskotek, siddende ved siden af John Lennon, som ser ud til at nyde
hendes nærhed. BB var hans teenageårs drømmekvinde.
		Så nu fik jeg endelig mulighed for at bringe Beatles
på banen. Holmes er ikke min eneste samlerinteresse men
dominerer dog mine hyldemeter. Jeg har kun 2½ meter
bøger om The Beatles.
Gensynet med Edina var min første impuls til denne undersøgelse. Frank Middlemass var den næste, i en helt anden blodgade. Og efterhånden som flere navne viste sig,
blev jagten mere og mere spændende. Jeg fandt 81 ægte
gengangere, skuespillere der optrådte i flere engelsksprogede filmiske Holmes-sammenhænge som ikke holdt sig
inden for rammerne af en serie. I denne artikel har jeg kun
omtalt 42 af dem, og kun 6 af de 16 kvindelige gengangere.
Heldigvis er Edina en af dem. Kan man huske en Edina,
har man ikke levet uden drømme.

Sjældent
forskningsmateriale fundet
Af Bjarne Rother Jensen
Så er der materiale til flere nye bind i ”The Baker Streets Manuskript Serie” . En samling på 3000 effekter efter
forfatteren Sir Arthur Conan Doyle er for nyligt dukket
frem i lyset. Samlingen der har været ”forsvundet” i mere
end 40 år er fundet i et advokatfirma i London og omfanget leder tankerne hen på Watsons efterladte metalkasse.
Samlingen omfatter personlige papirer, breve, notater og
håndskrevne manuskripter. Hertil kommer noget så sjældent, som en skitse af Sherlock Holmes til romanen ”En
studie i rødt” fra 1887. Alene denne skitse anslås at kunne
indbringe 1,5 millioner kroner.
		Den mere personlige korrespondance indeholder breve fra Conan Doyles bror og søster, samt breve fra kendte
personligheder som Oscar Wilde, Bernard Shaw, Theodore Roosevelt og Winston Churchill. Samlingen er så
unik, at 80% aldrig har været vist frem før, hvilket nemt
kan være årsagen til, at der ikke finds en modern biografi
over Conan Doyle.
Alt materialet er sat til salg hos Christie's Auktionshus,
og ventes at kunne indbringe mindst 20 millioner kroner.
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Adleriana
Af Jens Byskov Jensen, BSI
I ”Sherlockiana, Nr. 2, 2011” skriver vor højtærede skatmester Alvin Andersen om, hvad Irene Adler foretog sig
efter begivenhederne beskrevet i ”En Skandale i Böhmen.” I sin artikel, som bærer titlen ”Efter Skandalen,”
får skatmesteren på sin sædvanligt vittige og hyggelige facon viklet Irene Adler ind i den lokale Adler-familie, hvis
overhovede David Adler grundlagde Privatbanken med
videre.i En enkelt af artiklens sætninger kan dog gøres til
genstand for diskussion om ikke direkte tvivl.
		Alvin Andersen skriver: ”Kongenii har uden tvivl planer om, at gøre Irene tavs, lige meget hvordan Holmes
afslutter sagen. Da Watson offentliggør sagsakterne i juli
1891 kan kongen læse, at Irene er død.” Andersen fortsætter med at fortælle, at Irene i virkeligheden ikke var død
men der imod flyttet til København.
		Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt de kanoniske
skrifter beskriver Irene Adler som værende død. Den omstridte tekst lyder: ”And yet there was but one woman to
him, and that woman was the late Irene Adler, of dubious
and questionable memory.” - SCAN.
		Ordet ”late” kan betyde afdød, men det kan også betyde forhenværende. Irene var jo netop den forhenværende
Miss Adler, idet hun nu var Mrs. Godfrey Norton.iii Jeg
mener, det er i denne betydning, vi skal opfatte ordet her.
I PRIO anvender Watson ligeledes ordet ”late” med betydningen ”forhenværende,” da han beskriver hertugen af
Holdernesses tidligere status som ”cabinet minister.”
		Vor gode ven Dr. Watson er for mange personificeringen af en viktoriansk patriot og gentleman. Til trods for
doktorens egne ægteskabelige problemer vil jeg alligevel
vove den påstand, at det ville være utænkeligt for Watson
at indlade sig med en gift kvinde – og det ville i særdeleshed være udenfor doktorens fantasi at forestille sig Sherlock Holmes i en sådan rolle; for det første takket være
Watsons eget moralkodeks og for det andet på grund af
Holmes' natur. Watson siger jo netop om Holmes' forhold
til kvinder: ”He never spoke of the softer passions, save
with a gibe and a sneer.” - SCAN. Det er derfor et udtryk
for Watsons raffinerede måde at udtrykke sig på, når han
skriver, at der kun var én kvinde for Holmes, og denne
kvinde var den forhenværende Irene Adler, osv. Dermed
udtrykker Watson, at Holmes' fascination lå hos Irene,
sådan som hun var før sit ægteskab til Godfrey Norton.
Og når Watson skriver, at denne kvinde ”var” den forhenværende Irene Adler, så konkluderer han dermed, at
Irene nu som gift kvinde er udenfor Holmes' rækkevidde,
og fascinationen er dermed blot et minde.
		Størstedelen af vores viden om Irene Adler kommer
fra Sherlock Holmes' index (også til tider kaldet ”commonplace books”), og selv her er oplysningerne sparsomme. Jeg citerer:

Irene Adler af Polkapills

”Let me see,” said Holmes. ”Hum! Born in New Jersey in the year 1858. Contralto – hum! La Scala, hum!
Prima donna Imperial Opera of Warsaw – yes! Retired
from operatic stage – ha! Living in London – quite so!” SCAN. Endvidere får vi oplyst, at Irene bor på adressen
Briony Lodge, Serpentine Avenue i St. John's Wood.
		Litteraturen er rig på forslag til, hvad der blev af Irene Adler både med og uden Godfrey Norton efter begivenhederne omtalt i ”En Skandale i Böhmen.” William
S. Baring-Gould foreslåriv, at Irene senere forenes med
Holmes, og at de sammen får en søn: Nero Wolfe. Denne
teori støttes af forfatteren John Lescroart, der i en serie på
to bind lader Adler og Holmes få sønnen Auguste Lupa.
Imellem linjerne forstås det, at Lupa tager navneforandring til Nero Wolfe, uden at Wolfes navn dog nævnes i
fortællingerne.v Forfatteren Laurie R. King lader Irene
have en affære med Holmes, og de får sønnen Damian
Adler, der som voksen bliver kendt som kunstneren The
Addler.vi Også på det hvide lærred skal Holmes fremstilles som potentiel barnefader. I filmen ”Sherlock Holmes
in New York” fra 1976vii, forsøger Holmes og Watson at
forhindre et bankrøveri, der er planlagt af ærkefjenden
Professor Moriarty. Irene Adler hvirvles ind i begivenhederne, idet hendes søn kidnappes af Moriarty i et forsøg
på at stoppe Holmes. I filmen indikeres det, at Holmes er
faderen.
		I en serie på otte bøger af Carole Nelson Douglas er
Irene Adler hovedperson og detektiv, imens Holmes ses i
en birolle... Det er forfriskende, at denne alliance for engang skyld ikke producerer afkom, men til gengæld beskrives det, hvordan Irene efter sin karriere som operasanger
helliger sig sit nye arbejde som Pinkerton-detektiv!viii
		Hvor underholdende alle disse teorier end måtte være,
skal man blot huske, at de jo alle er fiktion.
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		Et par enkelte kommentarer kan dog knyttes til Irene
Adlers adresse i London. Briony Lodge, Serpentine Avenue, St. John's Wood. Dette er i virkeligheden et meget
naturligt sted for en dame som Irene at bosætte sig. David L. Hammer beskriver det således: ”[St. John's Wood]
became a gathering place for the author, the artist, and
the avant-garde.”ix Som forhenværende operasangerinde
kunne divaen nok passe i et sådant kunstnerisk miljø.x
Men en beskrivelse af bydelen, der måske kunne vise sig
at være endnu mere interessant, kommer fra A. L. Shearn.
Han skriver: ”Baker Street – or at least the extremity then
named Upper Baker Street – extended almost into St.
John's Wood … Now, St. John's Wood was the one place
beyond all others where gentlemen of discretion provided
for their mistresses in a proper manner, establishing them
in quiet villas surrounded by sheltered gardens and high
walls. What, then, would appear unusual if a man of social standing were seen making a furtive journey in that
direction?”xi
		Da Sherlock Holmes ankommer uden forklædning til
Briony Lodge sammen med Dr. Watson og arvekongen af
Böhmen, møder de på trappen en ældre kvinde som med
slet skjult skadefryd i stemmen meddeler, at Irene Adler
samme morgen er rejst med 5.15-toget fra Charing Cross.
Sammen med sin mand vil hun rejse til kontinentet for
aldrig at vende tilbage til England. Den sidste bemærkning kan måske tillægges kvindens skadefryd, da hun
uden tvivl morer sig over Holmes' måbende ansigt. Når
sagen afsluttes, som den gør, og arvekongen på bedste
vis vender hjem til Böhmen, kan der vel næppe være noget til hinder for, at Irene kunne vende
tilbage til London – hvis hun vel
at mærke er rejst! Dean Dickensheet identificerer nemlig
denne ældre kvinde på trappestenen som Irene Adler
selv i forklædning, hvilket
unægtelig giver situationen et nyt perspektiv.xii
Dette kunne tyde på, at
optrinnet på trappen er til
ære for arvekongen – for at
sende ham hjem igen med
ro i sindet. Når først han er
Irene Adler
rejst, og sagen er afsluttet, er
der intet til hinder for, at Irene
kan blive boende i St. John's Wood.
Det vil endda være bekvemt med stedets beliggenhed så
tæt på Baker Street og en velkendt detektiv. Og endelig
vil det være en udmærket feriebolig, når ægteparret Norton trænger til et londonsk pust fra dagligdagen hjemme i
København.
1.
Alvin Andersen skriver, at David Adler i 1849
giftede sig med den engelske Jenny Raphael i London, og
parret flyttede til Kbh. året efter. Adler grundlagde Privatbanken i 1856 og Handelsbanken i 1873. I disse år må
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han derfor have været travlt beskæftiget i den københavnske finansverden. Det kan derfor undre, at Irene Adler er
født i New Jersey i 1858 – kun 2 år efter grundlæggelsen
af Privatbanken!
2.
”Wilhelm Gottsreich Sigismond von Ormstein,
Grand Duke of Cassel-Felstein, and hereditary King of
Bohemia.” - SCAN.
3.
Edward J. Vatza understøtter teorien om, at
”late” betyder ”forhenværende” i artiklen ”What Did Watson Mean by the late Irene Adler?” i ”Canonfire” 1, No. 3,
Oct. 1983.
4.
William S. Baring-Gould: Nero Wolfe of West
Thirty-fifth Street, 1969.
5.
John Lescroart: Son of Holmes, Donald I. Fine,
1986 og Rasputin's Revenge, Donald I. Fine, 1987.
6.
Laurie R. King: The Language of Bees, 2009 (Niende bind i Mary Russell-serien).
7.
Sherlock Holmes spilles af Roger Moore (selvom man måske med rette kan sige, at Roger Moore altid
spiller Roger Moore), og Irene Adler spilles af Charlotte
Rampling.
8.
Carole Nelson Douglas: Good Night, Mr. Holmes (1990), Good Morning Irene (1991), Irene At Large
(1992), Irene's Last Waltz (1994), Chapel Noir (2001),
Castle Rouge (2002), Femme Fatale (2003), og Spider
Dance (2004).
9.
David L. Hammer: For the Sake of the Game,
Dubuque Iowa, Gasogene Press Ltd., 1986.
10. Det vil uden tvivl glæde vor præsident, at rockmusikeren Keith Richard har boet i St. John's Wood, og
i sangen ”Play with Fire” udgivet i 1965 synger Rolling
Stones om stedet. Andre prominente kunstnere med bopæl i området inkluderer violinisten Nigel Kennedy og
skuespillerinden Lillie Langtry, som flere gange er blevet
sammenlignet med Irene Adler. I bøgerne om Jeeves og
Wooster af P. G. Woodhouse bor Bingo og Rosie Little i
St. John's Wood, og i Wilkie Collins roman ”The Woman
in White” fra 1859 bor grev og grevinde Fosco i No. 5
Forest Road, St. John's Wood.
11. A. L. Shearn: ”The Street and the Detective,”
The Baker Street Journal Christmas Annual, 1957.
12. Dean Dickensheet: ”A Last Word for Irene Adler,” Shades of Sherlock, 2, No. 2, Dec. 1967.
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I den kolde sne
Af Mia Stampe Lagergaard, BSI
To gange har jeg været i Meiringen, to gange har jeg
vandret op langs Reichenbachvandfaldet til Rosenlaui og
begge gange været beruset af stedet - naturen, skønheden,
voldsomheden. Og mystikken. Den mystik og undren,
man med conanen i baglommen bare ikke kan ryste af sig.
		Om stedet fortæller Watson i FINA: "It was on the 3rd
of May that we reached the little village of Meiringen, where we
put up at the Englischer Hof, then kept by Peter Steiler the elder.
Our landlord was an intelligent man, and spoke excellent English,
having served for three years as waiter at the Grosvenor Hotel in
London. At his advice, on the afternoon of the 4th we set off together,
with the intention of crossing the hills and spending the night at
the hamlet of Rosenlaui. We had strict injunctions, however, on no
account to pass the falls of Reichenbach, which are about half-way
up the hill, without making a small detour to see them."
		De dramatiske begivenheder, som Holmes og Watson
blev hvirvlet ind i på dette sted, giver anledning til mange
spørgsmål. Der er i særdeles ét, der har optaget mig, og
som jeg begyndte at efterforske allerede for mange år siden, da jeg studerede glaciologi. Glaciologi er læren om
sne, is og gletschere, og denne videnskabs vugge stod faktisk i Schweiz. Det sherlockianske spørgsmål drejer sig
om, hvordan Holmes kom fra Rosenlaui den eftermiddag,
han stak af fra Watson efter at have kæmpet mod Moriarty. I EMPY fortæller han om, hvordan han slap fra den
ukendte angriber, som kastede klippestykker ned mod
ham:
		
"I did not take long to think about it, Watson. Again I saw
that grim face look over the cliff, and I knew that it was the precursor of another stone. I scrambled down on to the path. I don't think
I could have done it in cold blood. It was a hundred times more difficult than getting up. But I had no time to think of the danger, for
another stone sang past me as I hung by my hands from the edge
of the ledge. Halfway down I slipped, but by the blessing of God I
landed, torn and bleeding, upon the path. I took to my heels, did ten
miles over the mountains in the darkness, and a week later I found
myself in Florence with the certainty that no one in the world knew
what had become of me."
		Denne beskrivelse af, hvordan Holmes passerer bjergene i løbet af natten, har altid fascineret mig. Det overordnede spørgsmål er: hvordan gjorde han det?
		Det er generelt accepteret, at Holmes drog over passet til Grindelwald. Dette er en lille by 11-12 km væk i
fugleflugtslinje, men i praksis mindst 20 km i stærkt kuperet terræn. Holmes siger, at han tilbagelægger 10 miles
i mørke. Det er sandt, at det må have været mørkt, for
han og Watson tog først op til Reichenbachvandfaldet om
eftermiddagen. Under antagelse af, at de forlod Meiringen
ved 2-tiden om eftermiddagen, ville de ved at gå raskt til
kunne nå til toppen, hvor Rosenlaui befinder sig, i løbet
af 1 til 1½ time. De ville have taget den (længere) an-

lagte vej og ikke den vandre/klatre-sti, som de fleste bjergvandrere bruger i dag. Hvorfor? Fordi kroværten havde
fortalt dem, at de på deres vej til Rosenlaui under ingen
omstændigheder måtte glemme at lave en lille afstikker til
Reichenbachvandfaldet. Den eneste måde, de på nogen
mulig måde kunne undgå at se vandfaldet var, når de benyttede den anlagte vej, for vandrestien er lige op og ned
ad vandfaldet.

Reichenbach, fotograf ukendt.

Antager vi endvidere, at Holmes slås med Moriarty omkring kl. 4 om eftermiddagen, kravler i skjul og bliver angrebet med klippestykker efter en halv times tid, kan vi
regne med, at han må være spurtet af sted omkring kl. 5.
Vore dages skiltning til vandreruterne i området angiver
følgende tider for turene:
Meiringen-Schwendi 1 time
Schwendi-Zwirgi 45 min.
Zwirgi-Kaltenbrunnen 45 min.
Kaltenbrunnen-Rosenlaui 45 min.
Rosenlaui-Schwarzwaldalp 20 min.
Schwarzwaldalp-Grosse Scheidegg 2 timer
Grosse Scheidegg-Grindelwald 2 timer 30 min.
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· Nede i Meiringen by er der ingen tvivl om, at en gennemsnitlig dagtemperatur på 12 grader C betød, at det
var forår, men oppe ved snegrænsen repræsenterer maj
måned kun det allertidligste tidspunkt for afsmeltning.
Med andre ord ville udbredelsen af is og sne være ganske
betydelig.
· I kantonen Bern, som ikke er særlig langt væk, var vejrliget dette år regnfuldt d. 3. maj, og d. 4. maj var der storm.
Storm er som bekendt vindstyrken lige før orkan, og i sneklædte bjerge vil et sådant vejrlig føles ganske ekstremt.
· Det betyder også, at der selvfølgelig var overskyet, dvs.
det blev hurtigere mørkt og man kunne ikke regne med
månens lys som hjælp. Skulle der imidlertid i korte øjeblikke blive skabt huller i skydækket, ville det ikke gavne
meget, da månens fase var aftagende og tæt på nymåne.
Det vil sige, at for en person i god form vil det være muligt
Dette sætter ubetinget Holmes' præstation i perspektiv!
at komme fra Zwirgi, som er en beliggenhed et lille stykke
Han ville have været nødt til at gå/klatre 17 km; i over
over det sted, hvor Holmes efterlod sin besked til Wat2000 meters højde; i mørke; i iskold hylende snestorm;
son, til Grindelwald i løbet af 6½ time. Det er imidlertid
kun iført let vandretøj og derfor våd til skindet; i et bjergvirkelig svært at forestille sig, hvordan dette skulle kunne
lade sig gøre i ukendt bjergterræn og i mørke. Men, lad
terræn han ikke kendte ...
nu tvivlen komme forklaringen til gode - man er jo før
		Men ikke nok med det. Jeg har også været på stedet
blevet overrasket. Ifald denne tur er mulig, så ville den
i maj måned, og de lokale fortæller, at på det tidspunkt
under alle omstændigheder have taget meget længere tid,
er det endnu ikke muligt at krydse passet til Grindelwald
og det ville have været morgen eller måske formiddag, før
uden brug af ski eller snesko. For hundrede år siden var
Grindelwald var i syne.
det gennemsnitligt lidt koldere end i dag, men hvad der er
		For at få et overblik
vigtigere, så var gletover de geografiske og
scherne langt mere
geofysiske forhold, har
fremskredne end i
jeg studeret det samdag. De alpine gletlede kortmateriale for
schere har alle oplevet
området, som det Konen tilbagesmeltning i
gelige Bibliotek har til
det 20. århundrede,
rådighed, og sammenhvilket er ganske tylignet kortserier fra to
deligt, når man stutil tre perioder startenderer geodætiske kort
de fra 1873 til op midt
fra forskellige år. Det
i 1900-tallet. Jeg korgælder således også
responderede ligeledes
Rosenlaui-gletschemed Dr. Hans-Heinrich
ren og Schwartzwald
Schiesser ved Schweiz'
Firn, som er de to
gletschere, Holmes
meteorologiske institut,
nødvendigvis måtte
som venligst fremskafkrydse delvist for at
fede meteorologiske obRosenlaui-gletscheren. Billedet er hentet fra Nettet og oprindeligt taget af Tingka.
nå Grindelwald.
servationer fra 1891 fra
		Det betyder, at enten havde Holmes adgang til det
vejrstationer i Meiringen og nærliggende områder. Disse
nødvendige udstyr, såsom ski ... eller også fortæller han
observationer viser:
ikke sandheden. Det sidste er bestemt en mulighed. Når
det kommer til stykket, har han jo i forbindelse med sin
· At nedbøren i Schweitz i 1891 generelt ikke adskilte sig
treårige forsvinden og senere beskrivelse heraf, både holdt
fra gennemsnittet.
Watson i uvidenhed og direkte løjet for ham. Det skulle
således ikke undre mig, om Holmes dækkede en løgn med
· At det imidlertid var et meget koldt år. Det betyder, at
en anden. Men hvad gjorde Holmes så i stedet, og hvor
foråret fik magt senere end normalt, og vintersneen smeltog han hen? Spørgsmålet er åbent for ren spekulation, og
tede senere.
jeg skal ikke forsøge at svare.
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Jeg forfølger i stedet den første mulighed og tror på, hvad
Holmes fortæller. I så tilfælde overkom han virkelig en
helt exceptionel "iron-man" bedrift. Men han må have
haft hjælp. Enten har han taget chancen og henvendt sig
til nogle lokale i Rosenlaui, som kunne låne ham tøj, ski
og stave, eller også har han simpelthen lusket rundt og
stjålet et par - i den gode sags (hans egen) tjeneste. Alt
dette er under antagelse af - og dette er en vigtig detalje
- at de lokale rent faktisk brugte ski på det tidspunkt, og
ikke mindst at Holmes var i stand til at styre sådan et par
stænger.
Der kan stilles spørgsmål ved begge betingelser:
Angående brugen af ski, fortæller Daniel Stashower i
Teller of Tales, at den litterære agent, da han opholdt sig i
Schweiz i 1894 i forbindelse med sin kones rekreationsophold, blev interesseret i skiløb og havde held til at finde
to brødre, som praktiserede denne "sport," og som lærte
Doyle at stå på ski i løbet af et par måneder. Alpint skiløb
var overhovedet ikke almindeligt. (Doyle blev faktisk en
frontløber, han skrev senere en illustreret artikel til The
Strand og man kan i dag gennemføre en Classic Conan
Doyle tour fra Davos til Arosa). Til trods for at Meiringen og Rosenlaui var etablerede turist-steder, kendt for
de friske kilder og den klare, rene luft, og velbesøgt af
vandrere og konvalescente, så var og blev aktiviteter i
bjergområderne betragtet som et sommer-fænomen. Men
det er ikke umuligt, at nogle få personer i Rosenlaui ejede
ski og praktiserede skiløb.

Eksempel på datidens ski - her sidder de faktisk på fødderne af den litterære agent.

Angående Holmes, er det så på nogen måde muligt, at han
under disse betingelser kunne have håndteret ski, hvis han
var fuldstændig uerfaren? Nej, det er udelukket! Men when you have eliminated etc ... - så må han jo altså have
behersket et par ski, endog også særdeles kyndigt. Men
hvorfra skulle Holmes have den kompetence? Det er en
sportsgren, der dengang lå briterne fjernt. Første tanke
var BLAC hvori Holmes oplyser, at hans adresse i nærmeste fremtid vil være et sted i Norge, hvilket jo ville være
et aldeles oplagt sted at lære det med ski. Eneste ulempe
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i dette argument er, at BLAC udspiller sig i 1895 - 4 år
efter FINA. Derimod fortæller Holmes, at han har hjulpet The King (NOBL) og the Royal family of Scandinavia (FINA), sandsynligvis mere end en gang, siden 1887.
Denne artikel handler ikke om at afgøre, om det drejer sig
om Kong Chr. IX, Kong Oscar II eller en helt tredje, men
det er givet, at opklaringsarbejdet foregik i Skandinavien.
Det har næppe heller været trivielle problemer, Holmes
der har løst, og han har derfor opholdt sig i længere tid
blandt folk, som I modsætning til befolkningen i Alpelandene, i høj grad dyrkede skiløb, både som transport og
fornøjelse. Holmes var generelt kun interesseret i sportsudøvelse, der kunne tjene hans sag - han var eksempelvis
mere end habil indenfor flere kampsportsdiscipliner - end
i sport for sportens egen skyld. Det at kunne mestre et
par ski kan med stor sandsynlighed både have appelleret til ham som en udfordring og som et redskab, der var
praktisk for nu at løse den givne opgave i Skandinavien.
Jeg er derfor ikke i tvivl om, at Holmes har lært at stå
på ski i Norge eller Sverige i årene umiddelbart før turen
til Schweiz. Set i bagklogskabens lys, har den investering
måske reddet hans liv i den kolde nat!
		Taknemmeligt ihukommende en skandinavisk ven og
mentor, er det måske derfor, Holmes i løbet af de efterfølgende 2 års rundrejse i Tibet vælger at udgive sig for en
nordmand ved navn Sigerson.
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Rapport fra Reichenbach
Af Elena og Therese Ranild
(elenaranild@gmail.com / therse.ranild@gmail.com)
I juli måned i år fik vores far, Svend, endelig et længe
næret ønske opfyldt. Han har fortalt at han i 1968 læste
i avisen at en gruppe entusiaster fra The Sherlock Holmes
Society i England drog på pilgrimsfærd til Reichenbachvandfaldet. Siden dengang har det været et rejsemål han
har drømt om. Vores interesse for Sherlock Holmes er
igennem de seneste år vokset, og efter sidste år at være
blevet fuldgyldige medlemmer af Sherlock Holmes Klubben syntes vi også det var på sin plads at tage på pilgrimsrejse dertil.
		Rejsen gik først til Zürich og efter en overnatning videre med tog til Lucerne, hvor vi skiftede til lokalbanen
som bragte os til Meiringen, midtvejs mellem Lucerne og
Interlaken. I maj 1891 kom Holmes og Watson til Meiringen fra Interlaken, så vi kom altså den modsatte vej.
Togturen bragte os gennem et betagende smukt landskab
med søer og grønne dale og bjergsider – og mange vandfald. Reichenbach er kun ét af virkelig mange vandfald på
den egn.
		I Meiringen indlogerede vi os på Parkhotel du Sauvage. Svend har fortalt os at dette hotel er forbilledet for
”Englischer Hof” i ”The Final Problem”. Det ligner absolut ikke den schweizerhytte man ser Jeremy Brett stående foran i Granadas udgave af historien. Det er et luksushotel af den gamle
skole, prydet af dekorationer i jugendstil,
dog nyistandsat med
meget flotte og store
værelser. Det blev
opført i 1880 og var
altså forholdsvis nyt
da Holmes og Watson
tilbragte en nat der.
Når vi kiggede ud ad vores vindue og strakte hals mod
højre, kunne vi se Reichenbach-vandfaldet et stykke oppe
ad den bjergvæg som rejser sig på sydsiden
af dalen. Kiggede vi til den anden side, så vi
den modsatte bjergvæg med et andet vandfald, som faktisk virkede mere brusende og
imponerende end Reichenbach, som vi ellers
havde forventet var et overdådigt fænomen
af et vandfald.
		Foran hotellet vokser et stort, flot og gammelt træ – og det er såmænd en blodbøg! Det
er muligvis en reference til Holmes-universet
som er for subtil for den jævne Meiringenbeboer og tilfældige turist, men den lille by
har på mere åbenlyse måder hyldet Sherlock,
hvilket nok også har været medvirkende til
at bringe en del turisme til Meiringen.

Byen rummer et ”Sporthotel Sherlock Holmes”, som ikke
har andet forhold til Mesteren end navnet og den karakteristiske silhuet i stort format på facaden. Indenfor er der
intet der refererer til SH og hans tid og sted. Det er et
meget primitivt eksempel på udnyttelse af SH’s gode navn
i jagten på turister.
		
Et lille stykke fra dette deprimerende hotel ligger
værtshuset ”Alpenclub Sherlock”, som har sat sit eget gadeskilt op på hushjørnet: ”Baker St.”. Stedet var lukket
da vi var der, men kiggede man ind ad vinduerne, så det
meget trist ud. Den slags pynter ikke på indkørslen til en
ellers nydelig lille by.
		Ved siden af vores hotel ligger en restaurant som har
anbragt gadeskiltet ”Conan Doyle Place” på sin mur. Og
det er lige ved siden af noget mere interessant: Lige ved
fortovet er en bronzestatue i naturlig størrelse af Holmes,
der sidder på en sten og tænksomt ryger på en pibe iført
deerstalker og hele pibetøjet. Det er ikke stor kunst, men
den er imidlertid populær; begge hans lår er blankslidte af
de utallige turister som har siddet på skødet af ham og har
fået taget et billede sammen med Mesteren.
		Bag den ligger Meiringens fineste hyldest til Mesteren:
Sherlock Holmes-Museet, som er indrettet i en lille, køn
bygning der oprindeligt blev opført som kirke til de engelske turister sidst i 1800-tallet. Museet viser meget af det
forventelige men også genstande der er interessante for
”eksperter” in spe som os.
		Det flotteste i museet er en gennemført rekonstruktion af lejligheden i Baker Street med mange fine detaljer.
Svend udpegede især ”the gasogene” og ”the tantalus” – to
uundværlige genstande i viktorianske herreværelser som
har givet navn til to af topposterne i BSI. Disse genstande
stod ikke i den hyggelige lejlighed i SH-museet i London,
som vi besøgte i 2009. I London kan man røre ved det
hele, hvorimod værelset i Meiringen er beskyttet bag glas,
hvorfor man kan tillade sig at have fine, skrøbelige glasgenstande stående.
Men vi var kommet til Meiringen
for at opleve Reichenbach-vandfaldet. Og Peter Steilers strenge formaning til Holmes og Watson om
ikke at undlade en lille afstikker til
vandfaldet på vejen op til Rosenlaui
virkede helt unødvendig for os.
		 Man skal huske Watsons næsten skrækindjagende beskrivelse
af hvad de så da de var kommet
derop: ”It is, indeed, a fearful place.
The torrent, swollen by the melting
snow, plunges into a tremendous
abyss, from which the spray rolls up
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like the smoke from a burning house. The shaft into which
the river hurls itself is an immense chasm, lined by glistening coal-black rock, and narrowing into a creaming, boiling pit of incalculable depth, which brims over and shoots
the stream onward over its jagged lip. The long sweep of
green water roaring forever down, and the thick flickering
curtain of spray hissing forever upward, turn a man giddy
with their constant whirl and clamour. We stood near the
edge peering down at the gleam of the breaking water far
below us against the black rocks, and listening to the halfhuman shout which came booming up with the spray out
of the abyss.”
		Det er skrappe sager, og vi havde virkelig set frem til
at gyse over synet. Nu skal man huske at Watson var en
glimrende forfatter, og noget kan tyde på at han har pyntet
på virkeligheden. Der er ingen tvivl om at hvis Reichenbach-vandfaldet virkelig så sådan ud den majdag i 1891,
ville de to venner ikke have behøvet nogen opfordring til
at tage en lille afstikker hen til det.
		Som allerede antydet kan man slet ikke undgå at se
vandfaldet nede fra Meiringen. Og man nærmer sig det
ved at vandre ud af byen mod sydøst hen over den flade
dalbund og nå hen til det stejle bjerg der rejser sig op mod
Rosenlaui-gletsjeren. Der er måske en kilometer derhen.
Vi talte ikke vores skridt.
		Holmes og Watson har taget den snoede sti op ad bjerget til venstre for vandfaldet. Vi var så heldige at investorer i 1899 havde anlagt en kabelbane til højre for det. På
9 minutter kom vi de 250 meter op til det civiliserede og
indhegnede udsigtspunkt. Dér er der et lille rum med en
udstilling af billeder fra stedet. Vi forelskede os i en plakat fra banens barndom som viste et vandfald der bruste
som i vores drømme om Reichenbach. Desværre kunne
man ikke købe reproduktioner af denne fine plakat. Til
gengæld kunne man købe kedelige turistsouvenirs såsom
T-shirts, kopper og nøgleringe.
Men virkelighedens
Reichenbach er langtfra som plakatens.
I hvert fald den dag
vi var der. Måske
skyldtes det tiden på
året. Begyndelsen af
maj, når gletsjerne er
begyndt at tø, er sikkert et bedre tidspunkt end slutningen
af juli. Så Holmes
valgte nok rigtigt da
han besluttede at
flygte fra Moriarty
om foråret. Virkelighedens Reichenbach
den dag vi var der, er
en beskeden dryppert som plasker ned i en flad stenskål.
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Men vi nød opholdet ved vandfaldet.
Inden vi rejste fra
Danmark, havde vi
noget nervøst gransket vejrudsigten,
som truede med
regn i området hver
dag. Men man skal
ikke frygte alle trusler. Vi fik knap nok
en dråbe nogen af
dagene.
		Fra udsigtspunktet kan man kigge
over til den anden
side af vandfaldet,
hvor et hvidt kryds på bjergsiden markerer det sted hvor
kampen mellem Holmes og Moriarty fandt sted. Så det er
snyd når de efterhånden mange organiserede pilgrimsture
til stedet i victoriansk udklædning genopfører kampen
bag udsigtspunktets sikre rækværk.
		Fra udsigtspunktet fører en sti op langs højre side af
vandfaldet, og vi slæbte os op ad den, hele familien, to
døtre og to forældre, i forskellige etaper og hastigheder,
for det er godt nok en udmattende tur. Men helt op skulle
vi. Og det blev belønnet med en flot udsigt ud over dalen,
ned til Meiringen. Vi kan i det hele taget kun anbefale
Berner Oberlands landskaber til begejstret beskuelse.
Senere kørte vi op til Rosenlaui højere oppe ad bjerget, og
vi passerede undervejs en trist
lille betondæmning i Zwirgi,
som også er medvirkende til
at tage gassen af vandfaldet.
Vi ved ikke hvornår den er opført, men gætter på at det afgjort må være efter 1891.
I Rosenlaui ligger der et fint
gammelt hotel i et fint landskab som bestemt er en udflugt
værd. Ikke mindst Rosenlauigletsjerens slugt er værd at besøge. Og blikkene op til selve
gletsjeren. Flot.
		Men Rosenlaui ligger uden for rammerne af ”The Final Problem”, for Holmes nåede ikke op til stedet i første
omgang sådan som han havde sagt til Watson at han ville
gøre. Ganske vist kan man slutte af Holmes’ oplysninger
i ”The Empty House” at han må være kommet igennem
senere, men det har været under omstændigheder som
ikke har indbudt til sightseeing. Svend fortalte os at Mia
Stampes artikel i dette nummer af Sherlockiana gransker
den sag.
		Så vi stopper vores sightseeing her. Den var alle pengene værd, men det var heller ikke os der betalte.
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Test din sherlockianske intuition
Af Svend Ranild (sr@ranild.dk)
Er du en ægte sherlockianer? Sherlockianer af instinkt og overbevisning? Find ud af det med denne enkle test. Det er
lige så enkelt som at tælle de 17 trin eller at udskille dronningen!

39
72
43
68
47

32
65
36
61
40

27
60
31
56
35

34
67
38
63
42

15
48
19
44
23

Dette er hvad du skal gøre: Tag et skriveredskab i hånden og kig på skemaet med de 25 forskellige tal. Lad tankerne
vandre formålsløst hen over skemaet – lige så formålsløst som Watsons liv var inden det betydningsfulde møde i laboratoriet på St. Bartholomew’s Hospital i 1881. Og vælg så et tilfældigt tal. Tegn en cirkel om dette tal. Streg derefter de tal
ud som står i samme vandrette og lodrette række som det indcirklede tal.
		Gør igen tankerne formålsløse og beslut dig så for at tegne en cirkel om et af de tal der endnu ikke er berørt af cirkler
og streger. Tegn cirklen. Og streg igen de tal ud som står i samme vandrette og lodrette række.
		Gentag dette to gange. På skemaet er der nu fire tal med cirkel om, og der er ét tal som ikke er berørt af cirkler og
overstregninger. Tegn en cirkel om dette tal.
		Nu har du valgt fem tilfældige tal ved at tegne cirkler om dem. Læg de fem tal sammen.
		Den sum du nu har for øjnene, er et fingerpeg om din sherlockianske intuition. Hvis summen f.eks. er 195 eller 240,
er det umuligt at sige noget om den sag. Men hvis summen tilfældigvis skulle være 221, er det et umiskendeligt tegn på
at du har en iboende trang til at opsøge en bestemt adresse i en bestemt gade i London og derfor har en førsteklasses
sherlockiansk intuition.
Tag testen! Det kan være den sætter tingene på plads.
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Måske er De selv
bogsamler, Sir

(Empt)

Sir Arthur Conan Doyle

Gerry O'Hara

The Narrative of John Smith

Sherlock Holmes and The
Affair In Transylvania

The British Library Publishing Division, 26.
september 2011, specialindbinding.
144 sider
Bogen koster £9.95
Anthony Horowitz har annonceret, at han
til november, vil udgive Sherlock Holmes
historien ” House of Silk”. Det er ikke meget der på nuværende tidspunkt er sluppet
ud om romanen. Bogens handling er omgærdet med stor hemmelighed. Ud over forfatteren selv, er der kun en medarbejder
fra forlaget Orion, der har fået tilladelse til at læse historien.
De få oplysninger som er sluppet ud om historien er, at Watson
fortæller historien, den fortælles fra et plejehjem, den involvere
et togrøveri og noget af handlingen udspiller sig i Wimpledon.
Grunden til at Watsons historie først kommer frem nu, skyldes,
at historien er så delikat, at ”den kunne rive hele samfundet midt
over”. Anthony Horowitz er kendt som forfatter af børnebøgerne om drengespionen Alex Rider. Horowitz læste Conanen som
16-årig, og har siden da næret den dybeste respekt for mesteren.
Netop derfor har Horowitz også udtalt, at han vil behandle Holmes meget.

Nekrolog
Af Bjarne Rother Jensen
I Sherlockiana nr. 1/2008
kan man læse, at Årets
skåltale for ”The Second Mrs. Watson” ofte
fremkalder en vis furore.
Estrid Balslev bidrog til
den evigt aktuelle disput
om ”The Second Mrs.
Watson” - og det er sådan vi i Sherlock Holmes
Klubben husker Estrid.
Til møderne var Estrid
altid dybt engageret i debatten og altid parat til at
lytte og samtidig give sit bidrag til det emne aftenens talere
fremlagde. Ja, det er vist ikke for meget at påstå, at Estrid
ofte var direkte begejstret., og denne entusiasme smittede
af på hele selskabet.
Men sådan skal det ikke mere være. Estrid vil ikke være
til stede ved vores møder, og vi har i klubben mistet en
trofast og levende personlighed.

MX Publishing (2. november 2011)
250 sider
Bogen koster £8.54
Sherlock Holmes og Dr. John Watson
vender tilbage til London fra Bukarest,
efter den store detektiv har været
involveret et delikat spørgsmål vedrørende den rumænske
kongehus. Da de tager afsted fra Bukarest, modtager de
deres mails videresendt fra London. Doctor Watson åbner
et sørgeligt brev fra sin niece, Mina, der nu bor i Budapest
med sin unge ægtemand, Janos, der er nyuddannet jurist.
Det lader til, at den unge mand ikke er vendt tilbage fra en
arbejdsopgave i Transsylvanien. Holmes rådgiver, at han og
Watson skal udskyde deres tilbagevenden til Baker Street.
Watson sender besked, og de skal mødes på stationen med
Mina og hendes veninde, Lucy Westenra. Holmes har mistanke
om, at brevet fra den unge advokat kan være forfalsket, eller
skrevet under tvang. Næste dag de tager af sted til Draculas
slot.

Estrid var en lyrisk person, både i sherlockiansk sammenhæng, og inden for andre kulturelle områder. Flere gange
har vi på årsmøderne fået indlæggene serveret på vers, og
med en gestikuleren og indlevelse så ingen kunne betvivle,
at her var noget vigtigt på færde. Estrid var velbefaren i de
Conaniske tekster, og det var, som indledningsvis antydet,
flere gange emnet ”The Second Mrs. Watson” der blev behandlet. Estrid havde sine meningers mod, og havde hun
noget på sinde skulle det frem.
Hvordan Estrid var som privat menneske, oplevede jeg
en lille flig af, da vi til et af årsmøderne kørte sammen
fra Viborg til København. Da jeg hentede Estrid, blev
jeg mødt med en stor gæstfrihed, og imødekommenhed.
Havde jeg nu spist, ville jeg se huset, haven osv? På turen
hjem, fortalte Estrid medlevende om sin hund, og vidste
jeg det ikke før hvad besjæling betød, ja så vidste jeg det
nu. Dette foregik, mens alt af bilens udstyr blev tjekket. og
der var ikke den knap på bilens instrumentbord, der ikke
var drejet og prøvet af i begge sine yderstillinger. Det er
sådan vi i klubben mindes Estrid, levende ”støjende” og
altid til stede med sit gode humør:
Stand with me here upon the terrace.

Side 44

Sherlockiana * Nr. 3/4 * 2011

The House of Silk
Af Michael Skov Lambek
Hvor er det dog dejligt og nemt i disse tider at være sherlockianer! Ikke blot har den lille skærm sendt første sæson
af BBC’s oplagte, moderniserede Sherlock med så meget
glimt i øjet, conaniske allusioner, og mere sprud end mange støvede victorianske udgaver, at man næsten ikke kan
vente på sæson to. Og ikke blot skal den store skærm i
skrivende stund til at vise opfølgeren til den mere hårdtslående kontroversielle og dog mainstream Hollywood
Holmes, der trods alt nok er dét, der har formået at bringe
Mesteren ud til den største generation af nyt publikum i
nyere tid. (Men sådan er det nu engang med ikoner: de
må finde sig i at blive fortolket!) Nu er turen så endelig
kommet til den store nyhed i selve det oprindelige medium
med Anthony Horowitz’s nye Sherlock Holmes-pastiche,
The House of Silk. Og hvor flere sherlockianere sikkert stadig debatterer lødigheden af en sociopatisk Sherlock eller
en kampsports-detektiv, så er der ingen grund til at diskutere Horowitz’s Holmes! Ganske vist er romanen skrevet,
så den også let kan læses af dem, der mestendels kender
Mesteren fra disse filmatiseringer; men ikke mindst er den
forfattet så tro mod originalen, at etablerede sherlockianere verden over må opgive al diskussion, overgive sig
og blot frydes.
Det er forlaget Orion, der har valgt at publicere den
frydefulde og nyskrevne Holmes-roman og dét i officiel
overensstemmelse med The Conan Doyle Estate Ltd.! Og dét
forstår man godt: Forfatteren Horowitz er måske ikke så
kendt herhjemme under sit eget navn, men hvis man nævner solide, britiske krimiserier på tv som Poirot, Barnaby
og Foyle, vil flere måske kunne nikke genkendende til den
mand, der nok har begået flere mord end de fleste i adskillige tv-afsnit. Den sublime Foyle’s War er modsat de fleste
andre kvalitets-serier slet ikke bygget over noget litterært
forlæg, men kreeret direkte til fjernsynsskærmen af Horowitz, som også står bag en række ungdomsbøger.
Og forfatterens dramatiske fjernsynserfaring fornægter sig da heller ikke, fx i hans replikbehandling, og han
forstår at gøre alle bifigurer genkendelige, så man husker
dem, hvad enten de er red herrings (flere) eller medskyldige
(endnu flere!) i det komplicerede komplot. Og The House
of Silk har alle de gammelkendte bipersoner med, lige fra
Inspektør Lestrade og Broder Mycroft, over Mrs. Hudson og Mary Watson, til De Irregulære Styrker; ja, selv
en vis anonym professor i matematik spiller en cameo-rolle.
Men de er med, fordi de er en integreret del af plottet—
ikke som tom staffage! Det samme gælder for Stradivariussen, forklædningerne, og æsken med kokainsprøjten.
Og alligevel formår Horowitz at gøre dét, som mange andre pasticheurs før ham ikke har kunnet: at løfte den gammelkendte formel op og alligevel gøre historien levende,
frisk og troværdig—i stil med og tro mod originalen, og alligevel ny og helt sin egen. (Ja, selv en mystisk sandsigerske har en lille, vigtig rolle; så man ihukommer uvægerligt

forfilmen til og omtalen af den
nye Robert Downey Jr. film, A
Game of Shadows, og har svært
ved at forestille sig, hvordan den
kan gøre det bedre, endsige anderledes: man foranlediges til at
spørge, om de mon er kommet til
at filmatisere Horowitz’s bog?)
Forviklingerne foregår i London i 1890 og udspringer
i ét af de hemmelige selskaber, hvis afsløring vil afstedkomme ikke mindre end samfundet, som vi kender det,’s
omvæltning! Tråde trækkes til Boston, passende med
både den transatlantiske læserskare og Doyles egne proamerikanske præferencer. Historien vrimler med arrede
forfølgere, amerikanske gangstere, dickensianske skolefolk, samt mindre kendte figurer fra tidligere af Watsons
sager. Fortællingen kompliceres af uberettigede fængslinger, mistænkelige forgiftninger, kryptiske spor af silke, og
mistænkte fra alle samfundslag: fra de fattigste arbejdere
til nationens aristokrati. Jo, victorianernes notoriske dobbelthed fornægter sig skam ikke! Horowitz er perfekt til
jobbet, både som den etablerede krimiforfatter og livslange Holmes-fan han er, der skriver både med talent for
både plot og karakteristik, og smittende begejstring over
sit emne.
Og smittet med begejstring bliver man især over
Horowitz’s Holmes, der er såre troværdig, ikke mindst i
de scener, hvor han selv bliver trukket ind i sagen, ikke
blot som vanlig udenforstående opklarer, men som direkte personligt involveret aktør. Men vigtigere end Mesterens egen stemme må være den gode Doktors: og ikke
mindst er Watsons stemme helt rigtigt ramt, især også når
han kommer med de rette kommentarer og stiller alle de
spørgsmål, vi selv har stillet os i årenes løb, når vi har læst
Conanen og undret os. Det er en ældre, tilbageskuende og
mere melankolsk Watson, end man normalt læser, der her
ser tilbage på og gør op med et langt og ikke uproblematisk venskab.
Det værste ved denne Sherlock Holmes-pastiche er, at
man faktisk kommer til at finde dens 300 sider for korte!
Det bedste, at tog man de sherlockianske pastiche-elementer ud af fortællingen, ville den stadig være en fordømt velskrevet og spændende periode-krimi; og hvor
mange pasticher kan man sige dét om? Jo, det er skam
sandelig dejligt og nemt at være sherlockianer!
The House of Silk er hermed klart anbefalet, og den kan
faktisk erhverves i flere af de store boglader herhjemme: i
al fald Politikens Boghal og Arnold Busck Købmagergade
fører Holmes-litteratur, i fald nogen skulle ytre ønske om
at støtte en rigtig, levende, dansk boghandel og ikke blot
Amazon.
Anthony Horowitz: The House of Silk, Orion Books, 2011
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Ensomme dage i Baker Street
Af Jens Byskov Jensen, BSI
Det kan være en ensom affære at være Sherlockianer.
Man kan sagtens dyrke sin fascination alene, for nedrullede gardiner, hvis man har den fornødne lekture. Men
jeg mener ikke, dette er meningen. Der bør være en anden dimension tilstede for at man kan føle sig som rigtig
Sherlockianer.
		Grundlagde Christopher Morley ikke ”The Baker
Street Irregulars” i Christ Cella's speakeasy (smugkro) på
East 45th Street? Og hvad foretog man sig mon dér? Som
stedet antyder, drak man alkohol blandet med hyggeligt
samvær. Ganske vist hævdes det, at man kun behøver to
Sherlockianere og en flaske whisky for at mødes – og i
nødstilfælde kan man nøjes med én Sherlockianer – men
socialt samvær var en meget vigtig ingrediens for Christopher Morley. Det var lige så vitalt for ham som at trække
vejret.
		Hvis man betragter Sherlock Holmes Klubben, får
man øjeblikkelig øje på ”Tordenskjolds soldater” - de beredvillige der holder hjulene i gang og mesterens minde

grønt. Men selv Tordenskjold blev træt, og det grønne kan
hurtigt visne. Hvis vi ønsker, at den stolte Sherlockianske
tradition skal videreføres, må vi alle løfte i flok. Spørgsmålet er ikke længere, hvad kan Sherlock Holmes Klubben
gøre for dig. Den har i årtier givet dig et hyggeligt hjem,
et rum, en verden, hvor det altid er 1895. Spørgsmålet er
nu: Hvad kan du gøre for Sherlock Holmes Klubben?
		De nye film om Sherlock Holmes har bidraget til yngre generationers interesse for Mesteren verden over. Det
er vores pligt som Sherlockianere at bringe vor kulturarv
videre og hjælpe disse nye disciple til at se lyset. Vi skal
gøre Sherlock Holmes Klubben synlig. Vi skal gøre vore
traditioner tilgængelige, så kommende generationer kan
glædes over dem.
		Hvis ikke vi gør det nu, bliver vi ensomme i Baker
Street.

Tag med i biografen før Aarsmødet
Filmen Sherlock Holmes fra 2009 med Robert Downey Jr. som Holmes og Jude Law som Watson var så
stor en succes, at filmselskabet vover en to'er: A Game of Shadows. Og endnu engang er vi så heldige, at filmen
har premiere blot 2 uger inden vores Aarsmøde, hvilken giver os mulighed for en skøn fælles filmeftermiddag.
For mon ikke vi kan samstemme i Watsons udbrud i filmens trailer: "Oh, I've missed you Holmes!"
Da biograferne endnu ikke har detaljeret information om spilletider, er det ikke her i Sherlockiana muligt at angive,
hvilken biograf og hvilket eftermiddagstidspunkt der vil passe bedst i forhold til vores Aarsmøde. Men Mia Stampe
Lagergaard tager imod forhåndstilmelding og kontakter alle mht. tid og sted i slutningen af december.
Vil du med, så tilmeld dig til Mia på tlf. 2619 5221 eller e-mail stackhurst@gmail.com.
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Societies

- nyt fra lokaladelingerne

The shirt-cuff notes
Fra the Speckled Gang
Banden holdt filmaften hos Søren Kretzschmer d. 7. april
med hyggelig spisning og film. Udover den gamle danske
Sherlock Holmes I bondefangerkløer så vi to dokumentarfilm, den ene ved navn
In the Footsteps of Sherlock Holmes, og den anden "På
sporet af
Sherlock Holmes," med David Hayman som fortæller.
D. 18. september holdt vi klubaften på restaurant Det lille
Apotek, bl.a. for at afprøve, om stedet egnede sig til Aars-

mødet. Lokalerne var charmerende, men maden lidt under
forventning, så derfor valgtes et andet sted til Aarsmødet.
Men stemningen var fin, og der blev snakket sherlockianske rejser, i særdeleshed Meiringen, en god del af aftenen.
Næste møde bliver ultimo februar/primo marts 2012 hos
Mia Stampe
Lagergaard, e-mail stackhurst@gmail.com. Skriv, hvis du
har lyst til at deltage.

The Cimbrian Friends of
Baker Street
Sidste år kunne den nordjyske lokalafdeling af Sherlock Holmes
Klubben, The Cimbrian Friends of
Baker Street, fejre 50 års jubilæum.
I denne anledning udgav foreningen en bog med titlen "Fifty Years
in Baker Street." Ja, bogen var
på engelsk, og cimbrerne var meget stolte af at kunne inkludere et
forord skrevet af ingen ringere end
Sherlock Holmes! Bogen blev udgivet i samarbejde med The Baker
Street Irregulars i New York og
var for en tid til salg på deres hjemmeside: The Baker Street Journal. Nu er bogen imidlertid
udsolgt dér, så hvis man skal forsøge at rede sig et eksemplar, bør man prøve de danske boghandler.
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The Commin Loafers
Aftenens møde i The Common Loafers of Kolding forløb i
overensstemmelse med vedtægterne. Medlemmerne havde forud for mødet læst YELL og STOC. Man indledte
det de canoniske skåler for The Woman, Mrs Hudson,
Mycroft, The Second Mrs Watson, "The Game is Afoot,"
samt The Second Most Dangerous Man in London. Et
medlem måtte dog kortvarigt afstå fra alkoholiske drikke
takket være et imponerende kolesteroltal. Man diskuterede de læste sager og enedes om, at ægteskab imellem
mennesker af forskellig race må have virket overraskende
på den victorianske læser, sådan som det forekommer i
YELL. Det blev bemærket, hvordan Holmes og Watson
stiller sig forstående overfor situationen i YELL, hvor
imod Holmes senere i 3GAB taler meget nedladende til
Steve Dixie. Vi kan naturligvis ikke vide, om Holmes blot
ikke bryder sig om Steve i generel forstand, eller om diskriminationen har relation til hans race - men det er dog
et faktum, at Holmes gør grin med Steves negroide træk
i en sådan grad, at det for en moderne læser ofte virker
upassende. Der blev på mødet fremsat det spørgsmål, om
dette mon kunne skyldes, at historierne var skrevet af to
forskellige personer, eller om det kunne skyldes en holdningsændring i den mellemliggende tid.
		Af enkelte særligt inkarnerede Sherlockianere er der
tidligere fremsat den påstand, at Sherlock Holmes virkelig døde i Reichenbach vandfaldet, og at alle de efterfølgende historier er ren fiktion fra Watsons (eller andres)
side. Hvis dette er rigtigt, kunne det netop forklare forskellen som nævnt ovenfor. Samtidig er der noget, der
tyder på, at en generel holdningsændring i den engelske
befolkning kunne være tilfældet. Der blev draget følgende
sammenligning: Her i Danmark var man tidligere (f.eks.
i halvtresserne) mere fremmedvenlige, end man er i dag.
Når man dengang hørte om raceoptøjer i de amerikanske sydstater, kunne man ikke forstå den fjendskab, der
lå til grund herfor. Dette skyldtes i nogen grad, at man
ikke selv havde problemet inde på livet, da der stort set
ingen fremmede leve i Danmark på det tidspunkt. I dag
ser problematikken anderledes ud. I lignende grad kunne
det måske tænkes, at London - "den store smeltedigel,"
som Watson beskriver den - op imod år 1900 var blevet
hjemsted for så mange fremmede fra de britiske kolonier,
at det skabte friktion imellem de engelskfødte londonere
og tilflytterne.
		Iøvrigt var der bred enighed iblandt medlemmerne
om, at trods sin letbenede natur besad YELL flere interessante problemstillinger. Her kan desuden nævnes piccoloen i 221B, som samlet set nævnes i canonen ti gange men
kun navngives som "Billy" i MAZA, THOR og VALL (de
øvrige i hvilke der nævnes en anonym piccolo er GREE,
IDEN, NAVA, NOBL, SHOS, WIST og YELL). Det
mest interessante i den forbindelse er, at der optrådte en
piccolo ved navn Billy i teaterstykket "Sherlock Holmes"
med William Gillette i hovedrollen i 1899, og den første

gang Billy bliver nævnt i de canoniske skrifter er i VALL i
1914! Dette kunne tyde på, at Gillette har besøgt Holmes
i 221B forud for opsætningen af teaterstykket.
Det kan desuden nævnes, at piccoloen Billy blev spillet
af Charlie Chaplin i en opsætning af teaterstykket i 1903.
		Medlemmerne diskuterede også, hvorvidt det var rimeligt at udstille Holmes som nøddeknækker (se tidligere bidrag). Men enedes om, at det næste måtte blive
Holmes som havenisse, hvilket utvivlsomt ville lede til en
relanceret Viasat-reklame med Holmesianske havenisser.
Foreningen vil gerne tage patent på en episode, hvori havenissen Holmes slår en anden havenisse med form som
Moriarty itu.
Sidst men ikke mindst blev det enstemmigt vedtaget, at alle
medlemmer for fremtiden skulle være æresmedlemmer.
Referent: Gasogene.
-Indsendt af The Blanched Soldier til Sherlock Holmes
Klubben.

Una Bella Serata
Velkommen til
Aarsmøde og generalforsamling
lørdag den 7. januar 2012
Som bekendt, besøgte Sherlock Holmes flere gange Italien og havde ved mere end én lejlighed på Pavens anmodning været behjælpelig med opklaring af en sag. Italienere
krydser i Conanen Holmes' vej - forbrydere som ofre,
håndværkere som kunstnere, og italiensk/britisk udenrigspolitik er formodentlig også en katastrofe mindre,
takket være ham. Holmes, der veluddannet kendte sine
klassikere, kunne givetvis også gebærde sig på italiensk.
Lad os i aften gøre Holmes følge, ikke til Goldini's, ikke til
Marcini's, men til La Rocca, en af Københavns bedste italienske restauranter, hvor vi i gode venners lag skal spise
og snakke, le og lytte.
La Rocca finder vi i Vendersgade 23-25, i gå-afstand fra
Nørreport Station (metro, bus og tog).
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Møde og middag starter kl. 18:00.
Pris: Kr 350,Tilmelding: Senest d. 2. januar 2012 til Torben Carlsen,
e-mail: torben.carlsen@gmail.com,
tlf.: 2729 3221.
Husk kontanter, restauranten vil gerne have, vi samlet betaler én regning. Til gengæld byder vores vært Fabio på
en velkomstdrink.
Generalforsamling: Punkter til Generalforsamlingens
dagsorden skal være Præsidenten i hænde senest d. 20.
december 2011. (Se venligst kontaktmuligheder i kolofonen s. 2).

Læs mere om restauranten på www.larocca.dk.
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