
UDSTILLEDE HOVEDVÆRKER:  
 
Der florerer et hårdnakket rygte om, at der stadig findes flere 
personer, der vitterligt tror på, at den berømte Mesterdetektiv, 
alle kender som Sherlock Holmes, ikke lever i virkeligheden og 
nyder sit otium med at passe bier i Sydengland, men er et produkt 
af forfatteren og litterære agent, Arthur Conan Doyles, overaktive 
fantasi. Men det er nok blot et rygte… 
 
Denne Sherlock Holmes-udstilling på Ordrup Bibliotek ville i al 
fald have været betydeligt hurtigere overstået uden den uegen-
nyttige velvilje fra de utallige medlemmer af Sherlock Holmes 
Klubben i Danmark, der utrætteligt har ribbet deres reoler for at 
stille deres egne genstande til rådighed. Stor tak til begge. 
 
Det drejer sig primært om bøger, men også om diverse hæfter, 
avisartikler, tegneserier, teater- og filmmateriale, og alt det andet, 
der viser Sherlock Holmes’ ubønhørlige udvikling fra det første 
undseelige julehæfte fra 130 år siden – til den seneste, streamede 
tv-serie fra sidste uge. Fra romanerne og novellerne – via parodier 
og pasticher – til alskens forskning, foreningsliv, og alle de andre 
forskellige medier.  
Ja, hver gang, en ny medieform opstår at opleve detektiveventyr 
på, kan man være sikker på, at Mesterdetektiven, Sherlock 
Holmes, har smidt sine persiske slæbere ind dér og gjort den til 
sin! 
Og alt dette med særligt fokus på den ikke ubetydelige rolle, netop 
Danmark har spillet for at holde Mesterens navn grønt! Så der er 
nok blot tale om et rygte… 
 
 
Det hele samlet, støvet af, og kommet i glas under skarp & sindig 
ledelse af arkivarvikar og skatmester i Sherlock Holmes Klubben, 
Michael Skov Lambek.  
 

STUDIET (montre 1) 
 
STUDY IN SCARLET. Arthur Conan Doyles notesbog ca. 1885. De 
allerførste noter er ikke om Sherlock Holmes… Thi her i den tidligste 
idéfase hed han faktisk ”Sherrinford”! (Men ikke et ord om, hvem så 
denne ”Ormond Sacker” mon kan være.)  
Faksimile fra arving, Adrian, og danskfødte fru Anna Doyles, samling. 
 
A STUDY IN SCARLET. Beeton’s Christmas Annual. Ward, Lock & 
Co. 1887. Ill. af D.H. Friston. Første bogudgivelse i Sherlock Holmes-
kanonen - eller conanen, som den kaldes, ved Dr. Watsons litterære 
agent, Dr. Doyle. Oprindelig pris: 1 shilling.  
I dag er førsteudgaver så uhyre sjældne og dyre, at én fx indbragte 
$156.000 på auktion i 2007, så vi må nøjes med det næstsjældneste: 
Faksimileudgave af Beetons Juleårbog – udgivet af J.M. Gibson i 
begrænset oplag på 550 eks. i 1987 i anledning af 100-året. I år gælder 
det de 130! Dette eksemplar nr. 84 har tilhørt medlem nr. 8 af Sherlock 
Holmes Klubben, John Darville.  
Omtalt af TURÈLL, DAN: Kroniken i Politiken. Sherlock Holmes og 
hans skaber, 1987. 
 
EN STUDIE I RØDT. Sherlock Holmes Opdagelser. Forbryder-
fortællinger, bd.1. Jydsk Forlags-Forretning 1893. Førsteudgave i 
bogform, oversat anonymt, men reelt af Peter Jerndorff-Jessen. 
Danmark var et af de første lande, hvor Dr. Watsons historier blev 
oversat, måske fordi denne bogs amerikanske skurke, Stangerson & 
Drebber, ankommer til London via København! Hvilket dog ikke helt 
forklarer, hvorfor Sherlock Holmes-actionfiguren er ankommet på en 
baggrund af Københavns Rådhusplads! 
 
EN STUDIE I RØDT. Randers Avisføljeton 1908. Oversætter 
anonym. Men i modsætning til den populære opfattelse udkom alt ikke 
på bog. De tidlige, uautoriserede oversættelser af Sherlock Holmes 
kom ofte først som føljetoner i større aviser allerede fra 1891. Derefter 
samledes de og udgaves i bogform.  



EN STUDIE I RØDT. Gyldendal 1905. Nu autoriseret oversat af 
Jerndorff-Jessen, men dog ikke så autoriseret, at agenten, Doyle, nok 
modtog mange royalties for sit arbejde. Men hans arvinger skulle jo 
også have noget at se til. Denne tredjeudgave udkom oprindeligt først 
i 12 ud af 92 delhæfter, som man kunne abonnere på og derefter få 
indbundet, ligesom avisføljetonerne, med omslag af Valdemar 
Andersen.  
Nu havde landets førende forlag erhvervet rettighederne, men efter 
sådan en lovende begyndelse blev der længere mellem nyudgivelserne 
af Sherlock Holmes i Danmark i flere årtier. 
 
EN STUDIE I RØDT. Gyldendal ult. maj 1944. Oversat af medlem af 
Sherlock Holmes Klubben i Danmark, Iver Gudme. Forord af medlem 
af Frihedsrådet, Prof. C.A. Bodelsen. Nok lod krigstidens varemangel 
papirkvaliteten noget tilbage, men som åndelig overlegen propaganda 
stiller Holmes altid op til tjeneste, ikke mindst i den gode allierede sags 
krigstjeneste! 
 
EN STUDIE I RØDT. Nyttebøger 1945. Oversat og introduceret af 
daværende Præsident for Sherlock Holmes Klubben, Verner Seeman. 
Første danske illustrerede udgave af V. Setoft.  
 
EN STUDIE I RØDT. Illustrerede Klassikere nr.222, 1974.  
Efter 1940’ernes populære Stjerne-Hæfter begyndtes denne serie af 
klassiske tekster i mere bearbejdet form i 1955, så det er noget af et 
mysterium, at der skulle gå så længe, førend denne klassiker blev 
illustreret. Og havde de dog bare udsendt denne titel ét nummer før! 
 
A STUDY IN SCARLET. Hakon Holm Publishing 2005.  
Det tog Nis Jessen otte års arbejde med hundredvis af historisk 
korrekte sepiategninger at færdigillustrere denne bibliofile pragt-
udgave, som tillige nok kan erhverves ved henvendelse her på 
biblioteket, hvis man spørger pænt. Hans tegninger kan også ses som 
Klubbens bagtæppe andetsteds på udstillingen. 
 

ET STUDIE I RØDT. Rosenkilde & Bahnhof 2012. Oversat af Mette 
Wigh Tvermoes. Forord og noter af vicepræsident for Sherlock 
Holmes Klubben, Svend Ranild.  
Den nye komplette og anmelderroste oversættelse – i den korrekte 
rækkefølge! Og ikke nok med, at Studiet nu også er det mere mundrette 
intetkøn, Holmes & Watson er skam også blevet dus på nudansk!  
 
Anmeldt af film-, kultur- og Sherlock Holmes-anmelder på Dagbladet 
Information, og medlem af Sherlock Holmes Klubben, 
MONGGAARD, CHRISTIAN: Det er ganske ligetil.  
 
A STUDY IN SCARLET. BBC Books 2011. Seneste fortolket og 
filmatiseret som A Study in Pink med Benedict Cumberbatch, så 
selvfølgelig er oplægget udgivet med tv-serie-action-helte-omslag og 
forord af selveste Steven Moffat.  
I disse for vort land så omdiskuterede kanon-tider bliver Sherlock 
Holmes-kanonen, eller conanen, som er den sherlockianske titel, de 60 
officielle historier går under, stadig omformet, fortolket og fornyet. 
 
QUEEN, ELLERY: A Study in Terror. Lancer Books 1966.  
For 130 år siden viede Alle Detektivers Fader sit liv til kamp mod Alle 
Londons Forbrydere. Og det var en god ting. For for 129 år siden 
udøvede Alle Seriemorderes Fader i samme by sit rædselsregime, Jack 
the Ripper! Så de tos navne har altid været uløseligt knyttet. Bogen her 
er ikke filmatiseret, men filmen derimod romanificeret. Og hardback-
udgaven er ikke den traditionelle førsteudgivelse; paperbacken udkom 
først. Det er helt til at få hovedværk af… 
 
MACBIRD, BONNIE: Et Studie i Blod. Harper Collins Nordic 2016. 
Én af de seneste pasticher nu også i dansk oversættelse ved Toni 
Spring. Trods titlen har den ikke meget med originalhistorien at gøre, 
denne overraskende meget anmelderroste og meget amerikanske 
apokryffe tilføjelse til conanen. 
 
 



UDSTILLEDE HOVEDVÆRKER:  
 
THE STRAND MAGAZINE. AN ILLUSTRATED MONTHLY 
EDITED BY GEO: NEWNES. Bd. 28, sep. 1904. Ill. af Sidney Paget. 
The Adventure of THE ABBEY GRANGE. Førsteudgaven af Strand-
magasinet kom i månedlige, bløde omslag sammen med andre 
noveller, artikler og masser af reklamer. 
 
THE STRAND MAGAZINE. Newnes, bd. 5, jan-jun 1893. Ill. af S. 
Paget. Andenudgaven af The Strand kom så i halvårlige opsamlinger 
indbundet i nydelig, ikonisk, blå bogform. 
 
THE HOUND OF THE BASKERVILLES. Kap. 11. The Man on the 
Tor. Faksimile af Doyles oprindelige håndskrevne manuskript af det 
eneste kapitel, der ikke gik tabt efter at være brugt som reklame i 
boghandlervinduer, da bogen udkom i Amerika. 
 
THE STRAND MAGAZINE. Newnes, føljeton fra april 1902. Kap. 
14 af THE HOUND OF THE BASKERVILLES. Ill. af S. Paget. 
Førsteudgave i magasinform. 
 
Anmeldt af LEVINSEN, JAKOB: Hunden fra Helvede. Berlingske 
Tidende 2001. Mød anmelderen selv og stil spørgsmål her på 
biblioteket d. 25. januar!  
 
THE HOUND OF THE BASKERVILLES. Newnes 1902. Ill. af S. 
Paget. Førsteudgave i bogform. Verdens Bedste Detektivroman! Og 
Den Mest Filmatiserede!! Bl.a. med Jeremy Brett!!! Der dog er meget 
bedre i De Fires Tegn, hvorfor det er den, der vises her på biblioteket 
d. 24. januar. 
 
 
 
 
 

CONANEN (montre 2) 
 
SPØGELSEHUNDEN. Et af Sherlock Holmes’ Eventyr. Randers 
Amtsavis 1902. Oversætter anonym. Nu var Holmes så berømt, at 
oversættelserne udkom næsten samtidig med originalerne, endskønt 
nogle gange under mere utraditionelle titler. Her som avisføljeton, der 
senere er samlet. 
 
BASKERVILLES HUND. Det Jydske Forlag 1902. Oversat af 
Jerndorff-Jessen. Førsteudgave på bog udkom også hurtigt. Omslag i 
faksimile klart inspireret af Fr. Dorr Steeles vignet af William Gillettes 
drama fra 1899, der blev stumfilmet i 1916, men ikke før det blev opsat 
til stor applaus på Folketeatret i 1901. Senere i 1943 endda på Familie 
Journals modelteater som ses andetsteds på udstillingen: ei blot til lyst!  
 
BASKERVILLES HUND. Zinglersens Forlag 1944. Oversat af Kris 
Winther. Efter årtiers stilstand på det danske bogmarked kom så den 
ydre fjende, der genoplivede behovet for Sherlock Holmes som 
ideologisk modstand mod besættelsesmagten. Dette begyndte med 
filmserien med Basil Rathbone, der hurtigt blev bragt op i samtiden for 
at bekæmpe nazisterne, så selvfølgelig ses hans kontrafej fra film-
versionen fra 1939, som også kan ses her på biblioteket d. 10. januar. 
 
THE HOUND OF THE BASKERVILLES. Grafisk Forlag 1944.  
Easy Reader til brug i folkeskolen. Kun det bedste er godt nok for 
fremtidige læsere. Husk bare, børn: ingen tobak; og ingen kokain! 
 
DISNEY, WALT: Mickey som Sherlock M. Mouse i Baskervilles 
Hund. Anders And & Co. 1966. Her udfyldes rollen som Baskervilles 
berygtede hund af Disneys berømte hund, Pluto! 
 
 
 
 



MARVEL PREVIEW PRESENTS SHERLOCK HOLMES: THE 
HOUND OF HELL. 1976. Archie Goodwin, red.  
Nu kan fremtidige læsere hygge sig med uhyggelig tegneserie-udgave 
af The Hound of the Baskervilles. Tekst af Doug Moench. Ill. af Val 
Mayerik. 
 
Signeret originalillustration til kap. 10, Uddrag af Dr. Watsons 
Dagbog, i Lademanns udgave af BASKERVILLES HUND, 1979, af 
tegner og medlem af Sherlock Holmes Klubben, Alex Secher. 
 
BASKERVILLES HUND. Wangels Forlag u.d. Oversat anonymt. 
Baseret på Martins Forlags ældre, rodede serie af forskellige gamle 
oversættelser – og ganske i den gale rækkefølge! 
 
CANIS BASKERVILLES. Onyx Translations 2015. Selvfølgelig er 
Den Klassiske Krimi Over Dem Alle også oversat til det klassiske 
sprog over dem alle, latin! Ikke mange litterære figurer er dét forundt. 
 
 
 
HOW WATSON LEARNED THE TRICK. Queen Mary’s Dolls’ 
House. 1924. Datidens største forfattere blev bedt om at skrive de 
mindste dukkebøger til Dronning Marys lille dukkehus. Doyles 
beskedne bidrag her i udstillingens mindste faksimileudgave anses 
ikke for en del af de officielt udgivne conaniske skrifter, men en 
apokryf tilføjelse hertil. 
 
THE ADVENTURE OF THE BLUE CARBUNCLE. Baker Street 
Irregulars 1948. 
Moderklubben udgav andet end forskningsresultater, her én af Doyles 
kendteste noveller i smuk indbinding, kommenteret af E.W. Smith og 
Christopher Morley, der var med til at danne BSI i New York i 1934. 
 
 
 

SHERLOCK HOLMES DØR – OG VENDER TILBAGE. Politikens 
Stjerne-Hæfte nr. 14, 1944. Omslag tegnet af multikunstneren, Robert 
Storm Petersen, hvis – skal vi sige – idiosynkratiske stil ikke faldt i 
arvingen, Adrian Doyles, smag.  
Storm P var kendt både for sin store krumme kalabaspibe og for sin 
store kærlighed for Sherlock Holmes, så måske det er hans skyld, at de 
to nu nærmest hører uløseligt sammen?  
I 1946 dannede Storm P sit Sherlock Holmes Selskabet i København, 
hvilket ikke er aktivt mere, men som aldrig officielt er opløst! Måske 
det også vender tilbage engang…? 
 
LA COUR, TAGE: Ex Bibliotheca Holmesiana. The First Editions of 
the Writings of Sherlock Holmes. The Danish Baker Street Irregulars 
1951. Denne bogs titelblade af Holmes’ egne monografier er tegnet af 
Viggo Naae og var udstillet i London samme år! Tobaksasken tilsyne-
ladende spildt på dem er omhyggeligt forsynet af medlemmer af 
Sherlock Holmes Klubbens underafdeling, The Five Orange Pipes, og 
kun fra garanteret korrekt conaniske, ubuede piber! 
 
JENSEN, JENS BYSKOV: Baker Street Once Again. Baskerville & 
Co. 2002-03. Nuværende Præsident for Sherlock Holmes Klubben 
skriver om den mulige lokalisering af den mytiske lejlighed på Baker 
Street 221B.  
Eksempelvis er den udstillede kamin i dagligstuen den originale fra det 
forgangne Sherlock Holmes Museum i Nykøbing Sjælland, drevet af 
afdøde Ærespræsident for Sherlock Holmes Klubben i Danmark, 
Bjarne Nielsen. Hvorimod et andet unavngivet medlem af Sherlock 
Holmes Klubben må stå op til aftenkaffen hjemme i sin egen 
dagligstue resten af februar… 
Hver enkelt tændstik i askebægeret på bordet foran kaminen er 
ligeledes original og afbrændt særligt til udstillingen til omhyggelig 
optænding af førnævnte sherlockianske piber.  
 
 
 



UDSTILLEDE HOVEDVÆRKER:  
 
DEAR SIR. Signeret originalt håndskrevet brev til den britiske gesandt 
i København, Sir William Conyngham Greene, om frokostaftale ved 
Sir Arthurs Conan Doyles besøg i anledningen af hans broder, 
majorens, bryllup med danske frk. Clara Schwensen i Holmes —
Holmens Kirke i august 1911! 
 
IBALD.: Major Doyles Bryllup i Holmens Kirke. Hvem var den høje, 
tynde og blege Herre med de dybe Øjne? Kopi af Politiken d. 4. august 
1911. Ibald. var Viggo Cavling, der i sin skelsættende reportage fra 
vielsen klart identificerer én af gæsterne som Sherlock Holmes! 
Således spiller han med på The Game om, at Holmes eksisterer som 
historisk skikkelse i virkeligheden – og ikke kun som en forfatters 
fantasifoster. Og dét allerede i 1911, hvor den berømte Ronald Knox 
ellers først nedsætter reglerne for The Game med sin forelæsning, On 
the Literature of Sherlock Holmes, i 1912 – først officielt udgivet i 
1928. Ikke mange litterære figurer er forundt at leve i virkeligheden. 
 
 
 
 
ROBERTS, S.C.: Doctor Watson. Criterion Miscellany. Faber & 
Faber 1931.  
Roberts havde med sit svar til Knox reelt større indflydelse end denne 
på udbredelsen af studiet i sherlockiana. Britiske sherlockianere 
kendes gerne som holmesianere.  
 
BELL, H.W., red.: Baker Street Studies. Constable 1934.  
Ikke mange andre litterære figurer har affødt et tilsvarende uendeligt 
univers af videnskabelig forskning som Sherlock Holmes, hvoraf dette 
er den første samling af artikler, også fra kendte og veletablerede 
krimiforfattere såsom Dorothy L. Sayers. 
 
 

FORSKNINGEN (montre 3 foroven) 
 
STARRETT, VINCENT: The Private Life of Sherlock Holmes. The 
Macmillan Co. 1933. Dette klassiske og nok berømteste værk om 
Holmes førte til dannelsen af moderklubben, Baker Street Irregulars, 
bedre kendt som BSI, i New York i 1934. Amerikanske holmesianere 
kendes dog gerne som sherlockianere. Den ældste af søsterklubberne 
uden for USA hedder The Danish Baker Street Irregulars – bedre kendt 
som Sherlock Holmes Klubben i Danmark! 
 
BAKER STREET JOURNAL, red. af Edgar W. Smith, Julian Wolff, 
Philip Shreffler, og Steven Rothman. Verdens ældste tidsskrift om 
forskningen i Sherlock Holmes, nu også med danske bidrag, bl.a. af 
universitetslektor og medlem af Sherlock Holmes Klubben, 
LAURIDSEN, PALLE SCHANTZ, uden hvem denne udstilling ville 
have været betydeligt kedeligere. Mød ham og stil spørgsmål til hans 
skelsættende studie, SHERLOCK HOLMES I DANMARK, her på 
biblioteket d. 23. februar!  
 
SMITH, EDGAR W.: Profile by Gaslight. An Irregular Reader About 
the Private Life of Sherlock Holmes. Simon & Schuster 1944. Samling 
af skelsættende forskningsartikler – heraf: 
 
Kopi af STOUT, REX: Watson Was a Woman.  
Men som Holmes selv kundgjorde i En Studie i Rødt:  
”Der er intet nyt under solen. Alting er sket før”. Elementary. 
 
ELLING, CHRISTIAN. Baker Street 221B. Kroniken i Politiken april 
1946. Første forslag til indretning af dagligstuen på Baker Street 221B. 
Således kom Danmark før USA og Julian Wolffs I Have My Eyes On 
A Suite in Baker Street. Tre måneder før! Men stadigvæk før. Så 
skelsættende er Prof. Ellings forskning, at man skulle tro, at udstil-
lingen her på biblioteket af dagligstuen naturligvis er baseret på den. 
 
 



HENRIKSEN, A.D.: 221B Baker Street. Sherlock Holmes Privatliv. 
Privattryk 1949.  
Første danske bog om Sherlock Holmes, der også var med på London-
udstillingen i 1951! Da forfatteren var udelukket fra det gode Storm P 
Sherlock Holmes Selskab i København, var han nødt til selv at stifte 
sin helt egen Sherlock Holmes Klub i Danmark i 1950. Så det gjorde 
han. Det er nu dem, der har været med til at arrangere denne udstilling 
her på biblioteket i 2017.  
 
HOLROYD, JAMES EDWARD: The Curious Case of Sherlock 
Holmes. Udklip fra The Times 1950. Ophavsmanden bag den første 
store Sherlock Holmes-udstilling i London på The Festival of Britain 
1951, blev efterfølgende formand for The Sherlock Holmes Society of 
London, der stiftedes som resultat af festivalen. 
– sammen med: 
 
DOYLE, JEAN CONAN: A Sherlock Holmes Exhibition. Udklip fra 
The Times 1950. Hvis der var nogen, der var mere mandfolk end 
Doyles arving, Adrian, var det nok dennes søster, Jean.  
 
LAURITZEN, HENRY: Kære Watson. Frede & L.C. Lauritzens 
Forlag 1954.  
Første bog fra Ærespræsident for Sherlock Holmes Klubben, Henrys, 
venlige pen fremhæver Watson som den mere intelligente. Grundet 
forfatteren og tegnerens usædvanlige elskværdighed kan usignerede 
eksemplarer i dag indbringe høje summer. 
 
LAURITZEN, HENRY. Om Klubbens 25 års jubilæum 1975.  
Verdens ældste stadigt aktive klub uden for USA blev grundlagt i 
1950. Så i 2017 har vi været med i 67 år: i sandhed skelsættende! 
 
 
 
 

SHERLOCKIANA: Meddelelser fra Sherlock Holmes Klubben i 
Danmark. Nr 2 fra 1956. Nr. 4 fra 2016. Verdens næstældste stadigt 
udgivne klubblad uden for USA – still going strong.  
I dag ved oversætter og medlem af Sherlock Holmes Klubben, 
RANILD, SVEND. Mød redaktøren selv og stil spørgsmål om 
Sherlock Holmes på dansk - her på biblioteket d. 23. februar! 
 
HENRIKSEN, A.D., red.: Sherlock Holmes Årbog I-III. Martins 
Forlag 1965-7. Alt det bedste, Klubben kunne byde på i 1960’erne!  
Vedlagt TURÈLL, DAN: Kroniken i Politiken. Sherlock Holmes fra 
Baker Street, 1967. Den kendte digter var ikke en så kendt 
sherlockianer! 
 
NIELSEN, BJARNE: The Great Northern Adventures of Sherlock 
Holmes. Pinkerton 1997. 
Ærespræsidenten (én af dem) for Sherlock Holmes Klubben redegør 
for verdens første serie af Holmes-film, skelsættende produceret på 
Nordisk Film mellem 1908 og 1911! 
 
 
 
ADAMS, GUY: SHERLOCK, The Casebook. BBC Books 2012.  
Verdens seneste serie af Holmes-film produceret af BBC med den 
fænomenale Benedict Cumberbatch i rollen som teenageidolet, 
Sherlock, der møder den formidable – og ikke mindst danske – Lars 
Mikkelsen som den skelsættende ubehagelig og grænseoverskridende 
Charles Augustus Magnussen.  
Mød selv skuespilleren – den dansktalende af dem – og stil spørgsmål 
her på biblioteket d. 19. januar! Måske han vil være ligeglad igen og 
pisse på pejsen? 
 
 
 
 
 



 
UDSTILLEDE HOVEDVÆRKER:  

 
MUUSMANN, CARL: Sherlock Holmes paa Marienlyst. Opr. 1906. 
Her genudgivet i 2005 af forlaget Fahrenheit ved medlem af Sherlock 
Holmes Klubben, Paw Mathiasen. Ill. af Mårdøn Smet. Parodier er den 
største form for smiger! Og ikke mange litterære figurer er forundt at 
blive smigret med så mange pasticher og parodier som Sherlock 
Holmes – allerede næsten lige efter hans førsteudgivelse 130 år siden. 
Men de var hovedsageligt på engelsk og i kort form. De længere 
pasticher kom først til lidt senere, og Danmark var således ét af de 
første i skelsættende boglængde!  
 
LEBLANC, MAURICE: Arsène Lupin versus Herlock Sholmes. 
Ogilvie Publ. 1910. Tidlig amerikansk oversættelse af O. Harper af én 
af de allerførste pasticher i boglængde, hvori mestertyven Lupin 
overlister en slet skjult Holmes, udkom i Frankrig i 1908 – altså efter 
Muusmann! 
 
 
QUEEN, ELLERY, red.: The Misadventures of Sherlock Holmes. 
Little, Brown, 1944. Doyles arving, Adrian, protesterede mod denne 
amerikanske samling af de bedste, korte pasticher og parodier, enten 
fordi han syntes, hans faders værk blev ned- og latterliggjort, eller fordi 
han syntes, han selv ikke modtog betaling nok for rettighederne til at 
ned- og latterliggøre. Under alle omstændigheder er eksemplarer af 
denne første store antologi ret sjældne. 
 
DOYLE, ADRIAN CONAN & JOHN DICKSON CARR: The 
Exploits of Sherlock Holmes. Murray, 1954. Førsteudgave.  
Efterfølgende forsøgte Arthurs arving sig så selv med 12 pasticher 
sammen med den verdensberømte krimiforfatter, Carr. ”Exploits” kan 
betyde bedrifter, men også udnyttelse eller udbytning. Dét var der så 
nok nogle, der mente, var sket med faderen og dennes værk. 
 

 
PASTICHER & PARODIER (montre 3 forneden) 
 
VERDENS BEDSTE KRIMINALHISTORIER. Politikens Stjerne-
Hæfte nr. 32 blev også udstillet på Londons Festival of Britain i 1951. 
Indeholder Manden med Hareskaaret, om ham bedsteborgeren, der 
optræder i forklædning som vansiret tigger, delvist assisteret af en 
skurkagtig dansker! Forsideill. af Storm P med Holmes i front – hvem 
ellers? 
 
MEYER, NICHOLAS. The Seven Per Cent Solution. Hodder & 
Stoughton 1974. Førsteudgave.  
Den berømte pastiche, hvori Holmes søger hjælp til afvænning af sit 
kokainmisbrug hos Freud i Wien, var det startskud, der ledte til den 1. 
Sherlock Holmes-Renæssance i nyere tid med pasticher ofte invol-
verende samtidens historiske personer. Og lige så ofte involverende 
Holmes’ conanisk sjældne narkotikamisbrug. Senere flot filmatiseret. 
 
POINTER, MICHAEL: The Public Life of Sherlock Holmes. David & 
Charles 1975. Ikke mange litterære figurer er forundt at blive fortolket 
så mange gange på de skrå brædder og det hvide lærred, som denne 
første bog om pasticherne på teater og film fornemt illustrerer. 
 
TITUS, EVE: Basil of Baker Street. Whittlesey House 1958. Ill. af 
Paul Galdone. Børnebog allernådigst stillet til rådighed af et af de mere 
barnlige medlemmer af Sherlock Holmes Klubben øv bøv nå så.  
 
DISNEY’S MESTERDETEKTIVEN BASIL MUS. Filmens 
spændende historie. Serieforlaget 1986. Baseret på tegnefilmen. Der 
igen er baseret på Titus’ serie af børnebøger. Ikke mange litterære 
figurer er forundt at udkomme som Disney-tegnefilm. 
 
SHERLOCK HOLMES: The Line of DC Super-Stars. 1975. Tekst af 
Dennis J. O’Neil. Tegnet af E.R. Cruz.  
Ikke mange litterære figurer er forundt at udkomme som tegneserie. 



MILTON, FREDDY. Sheerluck Homes. Interpresse 1975. Slet ikke 
mange litterære figurer er forundt at udkomme som dansk tegneserie! 
 
JÜRGENSEN, DENNIS: Gargoylens gåde. Tellerup 1986. 
Ungdomsbog af medlem af Sherlock Holmes Klubben.  
Mød forfatteren selv og stil spørgsmål her på biblioteket d. 8. februar! 
 
THE ADVENTURES OF SHERLOCK HOLMES. A Scandal in 
Bohemia. MX Publishing 2014. Ill. med Lego®-figurer af P. James 
Macaluso, Jr. Ikke mange litterære figurer er forundt at udkomme på 
Lego® – den måske største smiger af alle? 
 
HUDSON, MRS.: Sherlock Holmes Kogebog. Carit Andersens Forlag 
1976. Originale engelske opskrifter ved Fanny Craddock. Originale 
danske ill. af Mads Stage. Heller ikke mange litterære figurer er 
forundt at udkomme som kogebog!  
 
ACORD, DAVID: Success Secrets of Sherlock Holmes. Life Lessons 
from the Master Detective. Peregee 2011. Selvhjælpsbog med 
Mesterens metoder: nå dine mål, fokuser på de små ting, vid hvad 
andre ikke ved, beundr din fjende, og få et bedre liv! 
 
 
HADDON, MARK: The Curious Incident of the Dog in the Night-
Time. Vintage 2003. Denne fremragende roman er ingen traditionel 
pastiche, men handler om en autistisk dreng, der til dels anvender 
Holmes’ teknikker på at opklare et mysterium. Alligevel indvarslede 
den den 2. Sherlock Holmes-Renæssance med pasticher i nyere tid. 
 
CULLIN, MITCH: A Slight Trick of the Mind. 2005.  
Én af de lange pasticher om en pensioneret Holmes, der med bi-
beskæftigelse nyder sin opium —sit otium. Denne også i en fantastisk, 
og for en Sherlock Holmes-film sjældent rørende, filmatisering med 
en mageløs Ian McKellen som Mr.  Holmes. Se filmen her på 
biblioteket d. 28. februar.  

Anmeldt af JENSEN, BO GREEN: En Mand til alle tider. 
Weekendavisen 2016. Mød anmelderen selv og stil spørgsmål her på 
biblioteket d. 25. januar!  
 
CARR, CALEB: The Italian Secretary. 2005. Endelig en pastiche 
officielt godkendt og autoriseret af arvingerne, med alle rettigheder 
betalt. Men Adrian er jo heller ikke blandt dem længere… 
 
KING, LAURIE R. og KLINGER, LESLIE S. (red.): In the Company 
of Sherlock Holmes. Pegasus 2014. De fleste pasticher er romanlange, 
men også novellen, hvori Holmes faktisk bedre kommer til sin ret, har 
været brugt. Denne novellesamling fremprovokerede det sagsanlæg 
mod Doyles arvinger, som medførte, at andre forfattere nu godt kan 
anvende navnet, Sherlock Holmes, uden at betale rettigheder. 
 
THE NEW ANNOTATED SHERLOCK HOLMES. W.W. Norton 
2006. Den største trebindsudgave af Sherlock Holmes indeholder kun 
de 4 romaner og 56 noveller, som udgør conanen, men fylder mere 
med alle de dejligt fyldige noter og forklaringer af den amerikanske 
sherlockianer, som satte Sherlock Holmes’ navn frit, Leslie S. Klinger. 
 
DE WAAL, RONALD BURT: The World Bibliography of Sherlock 
Holmes and Dr. Watson. Bramhall 1979. Første værk, som blot 
opremser alle de andre værker om Sherlock Holmes! Senere kom to 
bind til, og nu opdateres hele det uendelige univers digitalt. 
 
BSI SHILLING AWARD. Mia Stampe Lagergaard er ikke kun 
medlem af Sherlock Holmes Klubben. Hun har også investituren, The 
Dynamics of an Asteroid, tildelt i 2003 af Baker Street Irregulars, 
opkaldt efter Holmes’ bande af gadedrenge, der hjalp ham. For det gav 
han dem en shilling, hvilken er samme, høje udmærkelse, der gives de 
sherlockianere verden over, der hjælper med at holde Mesterens navn 
grønt. Eller holmesianere, hvis det er den engelske del af verden over.  
 
Så er der ikke flere hovedværker udstillet.  


