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en vi kan ikke gøre det sådan som vi plejer. I januar 

var Klubbens normale årsmøde aflyst – det møde 

hvor medlemmerne plejer at kunne mødes fysisk (det som 

før i tiden blot hed at mødes) og udveksle ord og nærvær. I 

stedet inviteredes medlemmerne til at deltage i et Zoom-

møde den 9. januar, den dag det normale årsmøde skulle 

være fundet sted. Læs om dette i Michael Skov Lambeks 

rapport på næste side. 

 Men et møde af den gode, gammeldags slags skal vi be-

stemt have i år, hvis det er muligt. Det er besluttet at afholde 

Klubbens årsmøde lørdag den 25. september. Flere oplys-

ninger følger i løbet af året. Måske er vi endda så heldige at 

corona-restriktionerne til den tid er ophævet i et omfang så 

det bliver muligt at afholde mødet. Sæt kryds i kalenderen. 

 

Skatmesteren meddeler at en del medlemmer endnu 

ikke har betalt kontingent for 2021. Hvis du ikke har 

betalt, så indbetal 200 kroner på Klubbens bankkonto:  

Reg.nr. 2132, kontonr. 8981 147 929 

oronasumpen omgiver os stadig. I skrivende stund er 

det som politikere ynder at kalde ”de liberale erhverv”, 

stadig ramt af adgangsforbud til deres forretninger. Da ud-

trykket var blevet gentaget så mange gange at jeg begyndte at 

blive nysgerrig, måtte jeg slå det op. Det dækker over selv-

stændige virksomheder som hverken fremstiller eller sælger 

noget materielt; de sælger ”serviceydelser”. Og de ”styrtblø-

der”, er et udtryk man hører meget, hyppigst fra liberale 

politikeres munde. Det liberale erhverv vi hører mest om, er 

frisørerne. Jeg har ikke tal på de frisørsaloner der er blevet 

tv-rapporteret fra siden miseren begyndte for et år siden. 

Hvorfor hører vi aldrig 

om tatovørerne? De styrt-

bløder også, mens deres 

manglende kunder til gen-

gæld undgår at drypbløde. 

Men det kan ikke vare ved. 

Også deres saloner vil blive 

åbnet, når alle vi potentielle 

kunder har fået det lille stik 

som giver adgangspas til alle 

de undertrykte nydelser. 

Også nydelsen ved at mærke 

motoriserede nåle hakke 

billedskønne farvestreger ind 

i huden på udsatte steder. 

 Når den tid kommer, vil det sikkert ikke føles fjernt at 

tænke i sherlockske baner (Holmes: ”I have made a small 

study of tattoo marks and have even contributed to the litera-

ture of the subject”). Hvorfor ikke lade armen blive prydet af 

Mesterens navn i den smukt svungne form som kan ses skråt 

op til venstre herfor? Et navnetræk som på forbløffende vis 

kan beskues fra begge sider (Sherlock: ”It may seem to point 

very straight to one thing, but if you shift your own point of 

view a little, you may find it pointing to something entirely 

different”). Den kalligrafiske tryllekunst skyldes Mi-

chael Skov Lambek, som fortæller om sit ambi-

gramtrick på side 13. 
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Aarets første klubmøde 
 

Af Michael Skov Lambek 
 

ok har resten af den civiliserede verden, som vi 

kender den, lidt under CORONA-nedlukningen i 

løbet af sidste år; men den del, vi kender som Sher-

lock Holmes Klubben i Danmark, har til gengæld oplevet en 

SHER-lockdown: Så selvom aktivitetsniveauet ikke har været 

lige så højt som sædvanligt, så har Klubben da noget at beret-

te siden sidst! Deres hjemsendte reporter rapporterer fra den 

vide virtuelle verden. 

For det første er Klubben for alvor trådt ind i det digitale 

21. århundrede – dér, hvor man mødes over en computer-

skærm, nu da nedlukningen jo ikke har tilladt en mere off-

line-form. Og så må man i sandhed sige, at vi i første uge af 

januar 2021 var online-vidner til bemærkelsesværdige begi-

venheder med præsidenter i USA!  

For det andet har et af vore egne medlemmer opnået den 

ultimative, internationale hædersbevisning – en prestigefuld 

ære det kun er en håndfuld medlemmer forundt i hele 

Klubbens historie! Et medlem, der i årtier utrætteligt har 

arbejdet på alle mulige måder for at holde Mesterens navn 

stedsegrønt! 

 

CHOK: Ikke noget Aarsmøde i Klubben? 

Af årsager ganske uden for vores indflydelse afholdt Sher-

lock Holmes Klubben i Danmark i 2021 således ikke deres 

traditionelle Aarsmøde så tæt på d. 6. januar som praktisk 

muligt. Til gengæld mødtes de, der ikke længere kunne 

undvære godt sherlockiansk selskab, til et mindre, såkaldt 

Zoommøde lørdag d. 9. januar 2021 kl. 20.00. Som man 

kan se folk sidde dér, i hvert deres lille bur, ligner det nok 

mest af alt et Zoomøde: 

Denne slags online fællesmøder er ellers blevet sammen-

lignet med gamle dages spiritistseancer: Der er nogen, der vil 

mødes med os; vi kan ikke høre dig – kan du høre os …? 

 Og det er jo pudsigt, at jo mere verden lukkede ned, jo 

mere lukkede verden op. For takket være Zoom blev mødet 

i år en kosmopolitisk affære: Præsident Mia Stampe Lager-

gaard bød velkommen fra Nørrebro og de deltagende med-

lemmer udvekslede nytårshilsner på tværs af geografien: fra 

Kolding, Aabenraa, og Odense – en tur over Bornholm – og 

hele vejen til de mere eksotiske af imperiets forposter som 

Malmö og Oslo. 

There was even a surprise appearance by ‘The Bruce-

Partington Plans’, as Susan E. Dahlinger, one of the good 

old Hon. Members of the Danish Baker Street Irregulars, 

put in a delightful visit at the meeting despite the time differ-

ence all the way from New York, USA. 

 Da det ikke var noget regulært årsmøde (bare rolig: det 

skal nok komme senere!), var der heller ikke alle de kendte, 

stolte traditioner; men de mere eller mindre conaniske skål-

taler skulle vi da ikke snydes for – og det var faktisk meget 

interessant at høre nye, mindre conaniske variationer: 

 Fra Aalborg udbredte Ærespræsident Bjarne Rother 

Jensen sig spændende om Langdale Pike; og Claus Lund 

Rosenkilde underholdt fra Amager om Unge Stamford.
1

 Det 

var på Frederiksberg, at Lise Lotte Frederiksen proponerede 

for den mere traditionelle Mrs. Hudson; og Mia havde valgt 

en sjælden, men oplagt skål for The Master Himself. Og alle 

deltagere skålede i portvin eller andre våde varer efter eget 

valg i festsal ligeledes efter eget valg. Ikke mindst var det 

dejligt at se helt nye ansigter såsom Helle Diana Bruuns i 

Sæby, Lise Helbo Kabels i Aarhus, og Thomas Reinholdt 

Rasmussens i Hjørring, som nu havde digital mulighed for at 

deltage i det virtuelle klubmøde – så velkommen til alle! 

 Endelig diverterede Christian Monggaard fra Osted med 

omfattende lysbilledforedrag fra sine spændende besøg på 

the Public Library i New York og hos Denny Dobry i den-

nes fantastiske indretning af Londons mest berømte daglig-

stue i en forstad til Pennsylvanien.
2

 

Således demonstrerede denne zoombstitut for det tradi-

tionelle Aarsmøde på fornemste vis, at The Danish Baker 

Street Irregulars skam er en del af den bredere Sherlockian 

community rundt om i den 

vide verden. 

 Netop i den rød-vide-blå 

del af verden havde The Baker 

Street Irregulars således forin-

den afholdt deres berømmede 

Annual Dinner-arrangementer; 

og normalt er disse lukkede 

møder strengt forbeholdt de-

ciderede medlemmer af BSI 

(af hvem Klubben tæller en 

nuværende dansk Præsident, 

en Ærespræsident, samt flere 

andre skandinaviske delegere-

de). Men i år fik man altså lov 

til at invitere udefrakommende gæster med, og disse talte 

glædeligvis en Medlemsminister fra Vesterbro, en Redaktør 

fra Vanløse, en Scatmester fra Valby, samt en Webmester 

fra Osted. Alle disse formåede at holde sig vågne til, hvad 

der jo var aftenens/nattens møder – dansk lokaltid: Om 

nogle af dem så valgte at sidde i pyjamasbukser, var jo min-

dre vigtigt; dét kunne man jo ikke se på webkameraet.  

                                                           
1

  Ikke at forveksle med Galante Murray. Se endvidere andetsteds i 

omstående publikation for omtalte tale. 
2

  Se flere ord, men færre fotos, i Sherlockiana 2020:2-3 for DD i 

PA og 2020:4 for CM i NYPL. 
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Det grønlandske spørgsmål 

Først afholdtes torsdag aften imidlertid The BSI Distinguish-

ed Speaker Lecture: Denne gang med den britiske forfatter 

Andrew Lycett, der i 2007 udgav sin autoritative biografi 

Conan Doyle: The Man Who Created Sherlock Holmes, 

som i 2020 blev fulgt op af Conan Doyle’s Wide World. 

Derfor var denne engelske gentleman inviteret til netop 

dette: at opføre sig distingveret og især holde tale om Doyles 

mange rejser rundt i imperiet, bl.a. også på hvalfangeren The 

Hope ud for Grønland – og vi andre var alle inviteret til at se 

på og lytte med. Det skulle vise sig et levende, spændende og 

ikke mindst menneskeligt foredrag: Især da vi blev vidne til 

den ældgamle kamp mellem mand og maskine! (Det starte-

de godt nok med at stå 1-0 til computeren, inden mennesket 

endelig fik ordnet elektronikken og udlignet stillingen.) 

Og herefter troede flere i den danske delegation i første 

omgang, at højdepunktet for national æresfølelse nåedes, da 

Mr. Lycett var så elskværdig at besvare et spørgsmål derom 

netop fra Sherlock Holmes Klubben i Danmark:
3

 

 

 

 

 

 

Lidet skulle vi vide, at nationalfølelsen den følgende aften 

ville nå endnu mere svulmende, svimlende højder … 

 

Aften med gevalt 

For næste aften afholdtes således endelig The BSI Annual 

Dinner: Selve bespisningen måtte man i år selv stå for
4

 – men 

fredagens sherlockianske underholdning stod de amerikan-

ske Irregulære Tropper for, og vi skal da lige love for, at der 

var entertainment for alle pengene!
5

 Aftenens gevaldigt over-

dådige program ses her, og som det fremgår, var der alskens 

conaniske hilsener, beretninger, prisoverrækkelser, skåltaler, 

ritualer, oplæsning af vedtægter, taler, forfatteroplæg, musi-

kalske indslag, flere taler, bogpræsentationer, nekrologer, 

sonetrecitationer, og æresbevisninger af medlemmer, der har 

gjort sig ekstra fortjent i årets løb – alle annonceret, ikke ved 

de velformulerede bidragsyderes navne, men ved deres 

Investiturer. For når eller især hvis man optages i det presti-

gefyldte BSI’s hellige haller, tildeles man således den såkald-

te ’Investitur’; dette lyder måske ikke som meget, men er 

                                                           
3

  Svaret var et kortfattet, men yderst distingveret “No”. 
4

  Deres reporter havde fundet en gammel, men stadig spiselig 

engelsk Christmas Pudding frem til lejligheden, indkøbt dengang 

flyrejser var mulige. 
5

  $35.00 incl. Dinner Program and Digital Dinner Packet. 

faktisk en af de allerstørste hædersbevisninger, man kan 

opnå – måske især for den del af den sherlockianske verden, 

der ikke lige befinder sig på et nordamerikansk kontinent. 

 Nu veéd denne referent jo ikke (endnu?), hvordan en 

BSI Annual Dinner normalt forløber, men hvis det er no-

getsomhelst i stil med denne virtuelle udgave, må det være 

en overordentlig professionel og underholdende oplevelse: 

Det hele kørte forbavsende hurtigt og effektivt som på de 

berømte kuglelejer!  
 Aftenens møde viste os, at rigtig mange amerikanske 

sherlockianere personligt har rigtig store bogsamlinger der-

hjemme. Og vi erfarede endvidere, at alle deres bøger er 

indbundet i beskyttende Mylar-plastikomslag! Men mest af 

alt var det dog sjovt at få sat rigtige, levende ansigter på alle 

de navnkundige navne, vi andre dødelige ellers kun har læst 

om og af i amerikansk-sherlockianske sammenhænge – 

udover Don Hobbs og Ira Matetsky ], så vi også Steve Doyle, 

Steve Rothman, Mike Kean, og selv den kendte forfatter 

Bonnie MacBird – på 

hjemmearbejde i slå-

brok!  

Eneste malurt i 

portvinsglasset var, at 

vi ærgerligt nok ikke 

fik set selve Denny 

Dobry, som Mong-

gaard jo besøgte i 

Philadelphia; overra-

skende nok havde en 

temmelig ginificeret Helga Hudson fundet vej ind i hans 

dagligstue og på formufuldendt cockneyengelsk ganske over-

taget skåltalen. 

 

Og Investituren går til … 

Så efter en lang Annual Dinner med de mange nævnte klo-

ge, sjove og spændende aktiviteter kom de til den virkelig 

interessante del af aftenens program: Og særligt én bestemt 

begivenhed var at bemærke – og alle danske deltagere våg-

nede pludselig op – da BSI’s præsident Michael H. Kean tog 

ordet og højtideligt annoncerede: 

 “There have been five Danish Sherlockians invested in 

the Baker Street Irregulars, beginning with A.D. Henriksen 

back in 1959. This evening we will add another. His canoni-

cal interest began as a youth, and today he plays an integral 

part in the Sherlock Holmes Club of Denmark. His edits its 

newsletter, prepares papers and quizzes and donates literally 

hundreds of hours to the Danish Sherlockian community. 

According to one of his colleagues, without him on the side-

line, there would not have been a Sherlock Holmes Club in 

Denmark today. So, congratulations to Svend Ranild, who 

receives the titular investiture of ‘A Copenhagen Label’.” 

 Indeed! Vores helt egen Svend Ranild kan nu officielt 

kaldes sig en Investitured Irregular: med ret til at gå overalt, 

se alt, og høre alt! Og for fremtiden sætte det lille, men 

umiskendelige ’BSI’ efter sit navn. Svends Investitur er taget 

fra A Study in Scarlet og er således relevant af flere årsager: 

Dels er Svend Ranilds yndlingshistorie En Studie i Rødt; dels 

vil tilfældet det, at han selv netop bor i denne hovedstad. 

Men hvorfor er det så lige en Svend Ranild, der har gjort 

sig fortjent til at blive udnævnt til en af de nye BSI Investitu-

red Irregulars 2021? 
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Blå Bog 

Nok kom selve Sherlock Holmes Klubben jo til verden den 

5. december 1950; men så – blot to måneder senere – den 4. 

februar 1951 kom så Babysvend! Og i 1986 kom han endda 

med i Klubben, hvor han som medlem nr. 122 blev budt 

velkommen af Henry: 

 ”Og saa beklager Redaktøren, at han her i Bladet for-

sømte at byde cand.mag. Svend Ranild Velkommen i Klub-

ben, da Tiden var inde. Det var en Forglemmelse – Und-

skyld! Svend Ranild har skrevet flittigt til dette Nummer af 

Sherlockiana – og han siger, han har Stof til flere Artikler, 

som vi glæder os til”.
6

 

Stof til flere Artikler, som vi andre så har glædet os til og 

over – i så mange årtier nu, at vi slet ikke kan holde tal på 

dem! Der er ét medlem af Klubben, vi kunne spørge, som 

garanteret ikke har mistet overblikket, fordi han analyserer 

alting og sætter det på lister; men da det jo er Indekssvend 

selv, der har styr på antallet, kan vi jo ikke rigtig spørge ham 

til råds.  

 Og blot dette ene 1987-nummer af Bladet var hans 

Svendestykke: Det indeholdt nemlig ikke færre end tre stør-

re forskningsartikler fra Forfattersvends allerede dengang 

fortræffelige pen; året efter blev han dets redaktør, og me-

dens han har været medlem, har der sjældent været et eneste 

nummer uden mindst ét bidrag af hans. Således har han i 

årtier forsket i, nedfældet og foredraget om alle de conaniske 

og sherlockianske emner, du kan komme i tanker om: Co-

nanen (i alle farver), historiske emner, film & tv, pasticher, 

AD Henriksen, samt sherlogiske opgaver og quizzer så svæ-

re, at ingen nogensinde har indsendt svar på dem … 

 Men alle store mænd har jo deres Hiatus. Og en senere 

form for uoverensstemmelse med en senere præsident resul-

terede imidlertid i en form for selvvalgt eksil. Men i 2008 

vendte den Fortabte Svend heldigvis tilbage til folden, nu 

som medlem nr. 155; og da jeg så selv fik den ære at blive 

optaget året efter, var han dér på mit første Aarsmøde til at 

tage vel imod sådan nogle nye medlemmer som mig. I BSI 

har vore amerikanske fætre en tradition med, hvad de kalder 

en ’mentor’ – altså at et ældre, mere erfarent medlem tager 

sig lidt af de nyoptagede og prøver at indføre dem i de sære 

sæder og skikke og måske gøre dem lidt mindre sære. Såle-

des må det tætteste, jeg kan komme på sådan én, være Men-

torsvend. Og med ham kan man næsten føle hele Klubbens 

historie personificeret lige fra en AD’s kompromisløse alvi-

denhed – til en Henrys generøse imødekommenhed. Og 

Vennesvend er i sandhed en af dem, der er deres svenners 

sven. 

 Et enkelt punkt, hvor vi dog er enige om at være uenige, 

må være NO SMOKING: Gamle Hippiesvend er notorisk 

                                                           
6

  Som Stavemaaden afslører, er det Præsident-cum-Redaktør Hen-

rys Ord, i Sherlockiana 1987:1. 

kendt som en, der sjældent affinder sig med tobaksrygning 

eller black tie til de officielle møder. 

 

Flere bøger 

Hvad der ikke er enhver håbefuld sherlockianer beskåret, 

har Forskersvend imidlertid opnået: nemlig at få udgivet 

artikler i de tre mest prestigefyldte, internationalt anerkendte 

forskningstidsskrifter! I USA har Baker Street Journal publi-

ceret hans på én gang meget seriøse og samtidig ret fjollede 

’Doorstep and Wallpaper’. Hans ’A Study in White’ udkom 

i Baker Street Miscellanea, og endelig kunne man læse ’The 

Thomas Hogram Letters’ først i Londons The Sherlock 

Holmes Journal
7

 – og senere endda også se den nævnt i 

Leslie S. Klingers New Annotated Sherlock Holmes tre-

bindsværk! Og vi taler den slags forskning, der kombinerer 

den mere almindelige litteraturforskning og spillet med ’The 

Higher Criticism’. Jo, Svend har sine forskerfangarme ude 

over hele den engelsktalende verden, så han kan i sandhed 

kaldes ’forskningens Napoleon’. 

 Så brillant og skelsættende er Skriversvends egen forsk-

ning faktisk, at han inddrages i andres: Selvsagt er han om-

talt, refereret og takket i Doktorschantz’ disputats; men Sven 

[sic] Ranild er selvstændigt og med teksten ’Doorstep and 

Wallpaper’ ligefrem et af emnerne for en anden filosofisk 

doktordisputats: David McLaughlins Mobile Holmes: Sher-

lockiana, travel writing and the co-production of the Sher-

lock Holmes stories på Department of Geography, Emma-

nuel College, University of Cambridge i maj 2017.
8

  

 Indtil videre har Forlagssvend yderligere privat publiceret 

tre yderst forskellige bind i den stadig lige fejlfarvede pam-

fletserie Studier i Rødt. Og når du, kære læser, har læst i 

Den nye komplette Sherlock Holmes udgave – og i den rette 

rækkefølge!, er det Forordsvend og Fodnotesvends tekster, 

du kært har læst
9

 – ’alene forordet er hele bogens beskedne 

pris værd’, hvis du ellers spurgte WeekendAvisens anmelder 

Anne Knudsen i 2012.  

 Og hele tiden har Forskersvend stadig arbejdet på at 

færdiggøre sit magnum opus: det ultimative udredningsar-

bejde af visse hidtil upåagtede aspekter af En studie i rødt! 

(Nu må verden da snart være rede til at høre den historie om 

Conan Doyle, Dr. Watson, William Gillette, og Mark Twain 

– ellers bare hvisk ’Guilielmi’ i øret på ham).  
 

Our Collection of Svends is a fine one 

Desværre kan Klogesvends nøjagtige niveau af kyndighed 

inden for generel sherlockiansk/conanisk almenviden dog 

ikke etableres med sikkerhed. Det er nemlig altid ham selv, 

der (i min tid) har stået for quizzerne på Aarsmøderne! Den-

gang, du sang med på ’Tante Clara’, var det en svendsk for-

danskning, du brugte; og når du har lyttet til conaniske Skaal-

taler, er det Talersvend, der har afholdt næstflest af dem. Og 

når du derhjemme har drukket five o’clock tea af Klubbens 

Aarskrus, er det nok af et af dem med Tegnersvends årskru-

seduller på – så alsidige har hans bidrag været indtil videre. 

 For de meget nye medlemmer af Klubben, der ikke ved 

det – og de meget gamle, der måske har glemt det – kan vi 

                                                           
7

  Henholdsvis BSJ  Vol. 39, No. 4, December 1989; BSM  No. 70, 

1992; og SHJ  Vol. 20, No. 2, 1991. 
8

  https://core.ac.uk/download/pdf/151392929.pdf 
9

  Med alt for mange fodnoter! 

https://core.ac.uk/download/pdf/151392929.pdf
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oplyse, at med en universitetsuddannelse i nordisk og anglo-

amerikansk sprog og litteratur stod det ligesom skrevet i 

stjernerne, at Ungersvend i mange år naturligvis skulle arbej-

de med IT (det står for Elektronisk Data Behandling). Den 

nu 70-årige Gammelsvend har det, nogen kalder ’en blandet 

fortid’, bl.a. som ulveunge, bartender og gymnasielærer – 

dog forhåbentlig ikke samtidig. Ind imellem forskning i an-

dre litterære, historiske og kulturelle emner (bl.a. Joyce, 

guldhornene, Jack the Ripper, The Beatles) har Sprogsvend 

skam også fundet tid til at oversætte omkring 80 skønlitteræ-

re værker af bl.a. Michael Chabon, Norman Mailer, Hilary 

Mantel og Terry Pratchett.  

 Nu har jeg aldrig rigtig forstået mig på poesi, men Dig-

tersvend står også bag en håndfuld lyriksamlinger, flere af 

hvilke udgivet på Borgens Forlag, og flere af samme illustre-

ret med Tegnersvends omslag. I sin sparsomme fritid er 

Bogsvend kurator for den største samling af Sherlock Hol-

mes-litteratur i Danmark! Eller i Vanløse … I al fald helt 

sikkert på Åbjergvej.  
 Udover den uofficielle mentorordning og sin omfattende 

forfattergerning har det for Fattersvend også været muligt at 

stå fadder til flere andre medlemmer af Klubben, bl.a. The 

Eponymous Ranild Sisters. Den klub, som Bestyrelsessvend 

i mange år har været aktivt medlem af som Vicepræsisvendt. 

Og når du læser i indeværende publikation, er det Redaktør-

svends fortjeneste, du læser i dette Svendiana:
1

  så stor ind-

flydelse og så mange bidrag har han haft på og i Bladet (dog 

naturligvis undtaget denne omtale). 

 Og nu er alle disse Svende altså blevet anerkendt som 

den ene Mester, han er, og optaget i BSI’s herlige haller! 

Godt nok er Svendlock efterhånden en gammel dreng, og 

han kunne måske godt have fået sin velfortjente BSI tidligere 

i sin langvarige, distingverede, sherlockianske karriere; men 

nu er der i al fald ingen tvivl om, at han netop har fået den 

for dette hele livs lange og tro tjeneste med at holde Meste-

rens navn stedsegrønt! Og så er hans Investitur – et af dem, 

han selv har identificeret som den nationale type – jo per-

fekt. Især til netop ham. 

 Så hvis ikke sådan en Hæderssvend skulle æres på den 

måde – hvem i alverden skulle så? Han er kort sagt ind-

begrebet af en sherlockianer om en hals – uden hvem, med 

President Keans ord, der ikke ville være nogen Klub i Dan-

mark. I al fald ikke, som vi kender den i dag. Hermed afslut-

ter vi gennemgangen af aftenens BSI-møde med at ønske 

Svend Ranild, BSI, Vanløse, stort til lykke med den fornem-

me udnævnelse og det medfølgende diplom – eller skulle 

man kalde det ’SVENDEBREV’? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

  Dog helst uden alt for mange fodnoter. 

En krøllet mærkat  
 

Af Svend Ranild xxxxxxxxxxxx 

 

om beskrevet i det foregående kunne redaktøren en uge 

inde i det nye år glæde sig over at være blevet optaget i 

The Baker Street Irregulars med investituren ”A Copenha-

gen Label”, en reference til sedlerne på de kufferter Drebber 

og Stangerson medbragte på deres flugt fra Jefferson Hope. 

Mærkesedler med bynavnet Copenhagen på. 

 Den slags sedler var (er?) reklamer for de hoteller som 

de rejsende benyttede sig af, og som hoteltjenerne klæbede 

på deres kufferter. Men hvilket københavnsk hotel boede de 

to herrer mon på? Det havde Poul Arenfalk et begavet bud 

på. I et foredrag ved Klubbens årsmøde i 1958 pegede han 

overbevisende på at det sandsynligvis var Hotel Victoria på 

Store Strandstræde 20, midt i Nyhavn: 

”Når skibspassagererne blev sat i land ved toldboden 

fandtes der dengang kun ét middel til deres viderebefor-

dring: vore gamle hestedrosker. En kusk kunne nok se, om 

han skulle køre en fremmed til hotel Phønix, d’Angleterre 

eller til et mere beskedent hotel. Vi ved, at Drebber og Stan-

gerson søgte mindre hoteller, deres udseende har heller ikke 

henvist dem til den højere rangklasse, og antagelig har de 

sagt ’cheap hotel’, så hvad var mere naturligt, end at kusken 

kørte et par engelsktalende herrer til det nærliggende Hotel 

Victoria?” (Foredraget er trykt i Sherlockiana 1958:1-2 som 

”Mormon-Mysteriet og andre mysterier i En studie i rødt”). 

 Som konsekvens af denne afsløring flyttede Klubben sin 

faste årsmøderesidens fra Restaurant Buriis på Nørre Vold-

gade 17 til Hotel Victorias restaurant. Her blev møderne 

holdt i 1959-1966. Den rare skik ophørte kun fordi hotellet 

ophørte med at være hotel. Den 230 år gamle bygning er 

dog stadig genkendelig den dag i dag. 

 Hvordan så mærkaten mon ud? Jeg satte mig for at hige 

og søge, hos marskandisere og andre raritetsforhandlere, 

dealere i gulnede 

postkort og andre 

papirsouvenirs. Og 

ved et heldigt til-

fælde som jeg gerne 

udbreder mig om 

ved en gunstig lej-

lighed, lykkedes 

det. Så her kan jeg 

vise den kuffert-

mærkat som hotel-

ejer Anders Ander-

sen lod trykke til sit 

etablissement for 

140 år siden. Nogle 

tidstypiske detaljer 

ved typografien og 

ornamentikken gør 

det muligt at datere mærkaten temmelig præcist, og det pe-

ger på at det netop var denne beskedne, rødmende mærke-

seddel madame Charpentier lagde mærke til på sine ubeha-

gelige lejeres kufferter i 1881, det år da A Study in Scarlet 

udspiller sig. 

Men jeg bærer med stolthed  

min krøllede lap! 

S 
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En skål for den tredjevigtigste person i Conanen 
 

Af Claus Lund Rosenkilde 
 

ære Stamford. Alle historier har en begyndelse, en 

midte og en slutning. En historie tager sin begyndel-

se, når en begivenhed ændrer hovedpersonens 

verden. Så kastes han ud på en rejse, som er enten en indre 

rejse eller en ydre. Eller begge dele. Det er rejsen, der er 

historien. Men uden den igangsættende begivenhed har vi 

slet ikke nogen historie. Eller sagt på en anden måde: Uden 

dig, unge Stamford, havde vi slet ikke nogen Conan. 

 Conanen er en mægtig historie. Vi oplever succes og 

fiasko, vi får drama og melankoli, og vi er vidne til forbrydel-

ser og retfærdighed – og af og til uretfærdighed. Og alt dette 

ville ikke have været muligt, hvis du ikke var kommet Wat-

son til hjælp så tidligt som i STUDs første kapitel. 

 På Criterion Bar træder du med overskud og selvsikker-

hed ind i Conanen, tilbage i Watsons liv og dermed ind i 

vores. Du prikker modigt Watson på skulderen – og vi hå-

ber, at det ikke er den skulder, der tog en Jezail-kugle ved 

det fatale slag ved Maiwand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du er Watson et venligt ansigt i Londons store ørken, og 

det er i sandhed behageligt for et ensomt menneske. Selv om 

Watson måske ikke var din største fan i gamle dage på 

Bart’s, finder du alligevel næstekærligheden frem og lader 

ham invitere dig på middag. 

 Du hører tålmodigt på den gamle soldats triste historier 

om Den Anden Afghanske Krig, om Kandahar, om kugler 

og feber, tyfus, og efterfølgende økonomisk smalhals på det 

lille hotel på The Strand. Du må have spekuleret på, om det 

nu også stod så dårligt til med Watsons pengesager, eftersom 

du jo mødte ham på Criterion Bar og efterfølgende blev 

inviteret på Holborn. Eller også har du tænkt, at det måske 

netop var disse dyre vaner, der bragte din ven i problemer. 

Men du er alt for meget en gentleman til at nævne den slags. 

 I stedet nævner du noget helt andet. For da Watson 

anfører, at han leder efter en bofælle, giver du ham – og alle 

os andre – det vigtigste af alt: Sherlock Holmes. 

 Kære Stamford. Du betyder så meget for os, at det næ-

sten synes uretfærdigt, at du ikke er levnet mere plads. Dit 

navn nævnes beskedne 11 gange, og du får kun 19 replikker. 

Men Stamford, du bruger pladsen godt – hvilke replikker! 

 Ord som ‘De er den anden, jeg har hørt bruge den ven-

ding i dag’ og ‘Det er ikke let at beskrive det ubeskrivelige’ er 

gået over i historien, og der findes næppe det barn, som ikke 

kender dem. 

 Stamford, du er Watsons gode ven. Så da han fortæller 

dig, at han foretrækker at dele lejlighed med en rolig person, 

forsøger du at advare ham. Godt nok er Holmes en første-

klasses kemiker, siger du, men han er også excentrisk og 

ikke typen, det er let at få noget ud af. Ja, når sandheden skal 

frem, ved du ikke engang rigtigt, hvad manden egentlig stu-

derer. 

Det er fuldt forståeligt, at du ser dig nødsaget til at kom-

me med en ansvarsfraskrivelse og sige til Watson, at han ikke 

må ikke give dig skylden, hvis ikke det går med Holmes. 

 Men Watsons iver efter at finde en bofælle og dermed 

en løsning på det, han selv kalder for en ubekvem og me-

ningsløs tilværelse, spænder ben for hans forsigtighed, og 

Watsons valg står helt for hans egen regning. Du kan ikke 

lægges alle de farefuldheder din ven efterfølgende kastes ud i 

til last. 

 Det hele er alligevel også ude af dine hænder, da du først 

har slået døren til kemilaboratoriet op og afsløret en ensom 

og særpræget studerende siddende dybt optaget af sine stu-

dier begravet mellem flasker, slanger og bunsenbrændere. 

 Det står lysende klart, at sagen allerede er afgjort, da 

denne særprægede studerende siger “De har været i Afgha-

nistan, kan jeg se”.  
 Derfra er resten historie, som man siger. 

 Kære Stamford, du har gjort din pligt og mere til. Du har 

introduceret vores fortæller og vores hovedperson for hin-

anden – og du har på forsvarlig vis advaret din dumdristige 

ven. 

 Du har overladt til Watson at studere Holmes, og vi 

kommer aldrig til at vide, om I nogensinde fik afregnet jeres 

væddemål. Men sikkert er det, at du vandt. 

 Vi skylder dig alt for at være vor begyndelse. Også selv 

om du ikke fik mulighed for at være slutningen. 

En Conanisk Skål for Unge Stamford! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus holdt denne tale ved Sherlock Holmes Klubbens 

virtuelle årsmøde lørdag den 9. januar 2021. 

K 
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Et studie i den røde planet 
 

Af Mia Stampe Lagergaard, BSI (“The Dynamics of an Asteroid”) 
 

et er ikke indlysende, at ordene Sherlock og 

planeten Mars skulle optræde i samme sætning. 

Enhver sherlockianer er naturligvis bekendt med 

Holmes’ fagkyndighed om solsystemet, nemlig – ikke-

eksisterende. Den kopernikanske teori (at Solen, og ikke 

som tidligere antaget Jorden, er midtpunkt i solsystemet) 

efterlader detektiven helt blank, og han har sågar selv 

udtalt (Stud) ”De siger, at vi bevæger os rundt om solen. 

Men det ville ikke gøre den mindste forskel for mig eller 

mit arbejde, om vi bevægede os rundt om månen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har altid været en torn i øjet på mig, når nu Hol-

mes i sit arbejde bryster sig af at være naturvidenskabeligt 

funderet. På den anden side er det ham nærmest en dyd 

at understrege, at hans studier på såvel universitetet 

(Glor) som hans eksperimenter på St. Barts (Stud) blev 

plukket fra alle hylder for at understøtte hans selv-

udviklede professionelle felt.  
Det har dog ikke forhindret forskere og andre gode 

folk i at bringe referencer til Holmes, Watson og Moriar-

ty med ud i rummet, både til Månen og til Asteroidebæl-

tet.
1

 Artiklen her afdækker, hvorledes de to første nu 

også begge er aktuelle på Mars.  
Måske vakte det i Danmark kun mindre opsigt, da 

NASA’s Mars Perseverance Rover Mission blev opsendt 

d. 30. juli sidste år, men der var så meget desto større 

fokus, da DR2 havde afsat hele aftenen d. 18. februar i år 

til at dække landingen på Mars. Der er tale om et kæmpe- 

projekt, som har involvereret over 800 forskere og været 

forberedt i syv år. Det instrumentspækkede robotkøretøj 

Perseverance, der er på størrelse med en lille SUV, lan-

dede heldigvis fuldstændig perfekt i det 45 km brede 

Jezero Crater, som, man ved, har rummet en sø for 3,5 

mia. år siden. Som led i NASA’s langsigtede Mars Explo-

ration Program skal Perseverance-missionen bidrage til at 

kunne afgøre, om der har været liv på Mars, bidrage til 

forståelse af planetens geologiske og klimatiske udvikling, 

                                                           
1
  Mia Stampe: ”Den universelle Holmes” i Sherlockiana 2001:1 / 

“The universal Holmes” in Scandinavia and Sherlock Holmes, 

Baker Street Irregulars International Series, 2006. 

samt lave eksperimenter rettet mod en fremtidig beman-

det mission.
2

 

Johan Olsen (biolog, tv- og radiovært og musiker) for-

søgte at binde live-transmissionen fra NASA sammen 

med indslag om de ganske betydningsfulde danske bidrag 

til den videnskabelige ekspedition. I studiet blev han 

flankeret af astrofysiker Tina Ibsen, der undervejs de-

monstrerede relevante fysiske og kemiske fænomener, 

adjunkt Jens Frydenvang fra Globe Institute, som arbej-

der med instrumentet SuperCam (der består af en række 

spektrometre og et kamera), professor John Leif Jørgen-

sen fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der har 

bidraget til instrumentet PIXL (som identificerer grund-

stoffer vha. såkaldt røntgenfluorescens)
3

 samt lektor Mor-

ten Bo Madsen, leder af Mars-teamet på Niels Bohr 

Instituttet (NBI), der er tæt involveret i Mastcam-Z- in-

strumentet (roverens hovedkamera) og MOXIE-

eksperimentet (som for første gang skal fremstille il t 

direkte fra den tynde atmosfære på Mars) samt Super-

Cam).
4  

Morten Bo Madsen har efterfølgende underholdt under-

tegnede med mange gode historier fra Mars Perseverance-

missonen, masser af facts og links og ikke mindst et teknisk 

tjek på nærværende historie. Tak for det 😊. Følg med på 

NBI’s hjemmeside.
5

 

 

Laser-scanner og kamera 

De første conaniske forbindelser finder vi blandt Perseve-

rances hovedinstrumenter. Her er to nemlig døbt SHER-

LOC (dog uden K) og WATSON. Forskere elsker at navn-

give instrumenter og eksperimenter som akronymer, hvor 

der kan pakkes medbetydninger ind. For at undersøge dette 

lidt nærmere skrev jeg til Luther Beegle, der er ledende for-

sker for disse instrumenter ved NASAs Jet Propulsion Labo-

ratory (JPL) i Californien.  

Han synes, det er skønt at bli-

ve kontaktet af Sherlock Holmes 

Klubben og fortæller, at de allere-

de før navngivningen af instrumen-

terne var i forbindelse med Sher-

lock Holmes Society of London, 

og også kender til flere sherlocki-

anske societies. At instrumentet 

skulle hedde SHERLOC var ret ligetil, og akronymet står for 

Scanning Habitable Environments with Raman & Lumin-

escence for Organics & Chemicals.  K’et matchede desværre 

                                                           
2
  NASA Science Mars Exploration Program 

https://mars.nasa.gov/# 
3
  DTU Space om bidraget til Marsmissionen: 

https://www.space.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id={6659F95C-7CF0-

4F15-BA3F-6BFBC4A57271} 
4
  Info om instrumenterne på NASAs Perseverance Rover på 

https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/. 
5
  Niels Bohr Institutet – Marsgruppen: 

https://www.nbi.ku.dk/english/research/astrophysics/mars/ 

D 
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ikke rigtigt, men ellers passede det perfekt, for, som Luther 

Beegle siger: 

”We wanted to go to Mars with a microscope and spec-

trometer to look for clues for ancient life on Mars. The only 

issue was the copyright, and fortunately that was in the public 

domain, so it became no big deal.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da jeg forhører mig om, hvorvidt han selv eller andre i 

teamet var sherlockianere svarer han, at de alle kender Sher-

lock Holmes og elsker ham fra film og TV, men at de dog 

kun er amatører og ville komme til kort, hvis de blev spurgt 

ind til detaljer. 

SHERLOC, der som instrument består af laser, spek-

trometer og sort-hvidt kamera, assisteres af et farvekamera til 

nærbilleder af sten og overfladeteksturer. Det sidste kom 

faktisk til som en udvidelse af det første projekt-design. 

Beegle og co. fandt lynhurtigt på akronymet WATSON med 

begrundelsen, at det nye kamera ”was a Weird Appendage 

Tacked to SHERLOC for Operations and Navigation.” Den 

holdt (heldigvis) ikke i længden. Beegle tilføjer: ”We had a 

good laugh about it. But we ended up with the more reason-

able Wide Angle Topographic Sensor for Operations and 

eNgineering. Technically we are the SHERLOC investiga-

tion that has as part of it the WATSON camera, much like 

Sherlock has his trusty magnifying glass!” 

Og der er bestemt leget med de conaniske referencer. 

NASA skriver selv følgende facts på deres hjemmeside – her 

tilføjet mine kommentarer: 

 SHERLOC Works All Shifts, operates day or night. – Ja, 

det kender vi, Holmes kunne undvære søvn og endda mad i 

flere dage, hvis han var midt i en sag. Og vi har fulgt Holmes 

og Watson på mangen en spændende færd på alle tidspunk-

ter af døgnet. 

 SHERLOC: No Touch Required. Perseverance places 

SHERLOC about two inches above its target to gather data. 

That way, it is close, but doesn't contaminate the scene of the 

investigation. – Man ser det jo for sig! Ganske som når Hol-

mes snor sig rundt i blomsterbede eller på gulvtæpper for at 

finde et spor uden samtidig selv at ødelægge noget. Og laser-

scanneren arbejder helt automatisk. Watson kalder for re-

sten også Holmes ”an automation - a calculating machine” 

(Sign). 

 SHERLOC Has an Eye for Detail and a magnifying glass 

just like the fictional detective to see fine detail. – Fiktiv? Vi 

må vist ha’ en snak med de NASA-folk! Men det lille hånd-

holdte værktøj er i dag et ikon for aktiviteten at undersøge 

noget. “Her er mit forstørrelsesglas. Du kender mine meto-

der,” siger Holmes i Blue. Og at Sherlock Holmes er detal-

jens mand, er ingen overdrivelse. Watson har noteret, at 

Holmes ”kender alle enkeltheder ved enhver rædselsger-

ning, der er blevet begået i dette århundrede” (Stud). 

 SHERLOC Collects Clues. SHERLOC uses ultraviolet 

laser light to spot organic chemicals in much the same way 

modern crime scene investigators look for forensic clues. – 

Laseren var naturligvis ikke opfundet på Holmes’ tid. UV-lys 

benyttes i dag som del af en simpel metode (Luminol-

processen) til at påvise blod. Som bekendt mødte Watson og 

Holmes hinanden, da sidstnævnte netop var midt i at opfin-

de sin egen kemiske metode til at påvise hæmoglobin. 

 SHERLOC tests Spacesuits. It carries small pieces of 

spacesuit material. It targets them to test its accuracy and to 

see how they hold up in the harsh Martian environment. – 

Godt nok ikke rumdragter, men Holmes’ metoder er i høj 

grad også evidensbaserede. Vi kender ham som den, der 

tester ting af: Kan man fx gennemtrænge en krop med en 

harpun (Blac)? Kan en død krop egentlig få blå mærker 

(Stud)? Kan man faktisk brække et gulddiadem over med 

hænderne (Bery) eller er Djævlefodsroden virkelig så farlig 

(Devi)? 

 

 

Tidligere Mars-missioner har allerede stadfæstet, at der har 

været flydende vand på Mars, hvilket vurderes at være en 

nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for liv på encel-

let eller bakterielt niveau, som vi kender det fra Jorden. 

Roveren Perseverances formål er nu bl.a. at søge efter bio-

signaturer (konkrete tegn på, at der har været liv på et tids-

punkt) og at samle materiale sammen, som en senere missi-

on så kan sende tilbage til Jorden. I det hele taget en forbe-

redende mission til at mennesket i en ikke så fjern fremtid 

også skal sætte fod på planeten.  

Samlet set kunne man godt sammenligne Perseverance 

med Holmes’ irregulære tropper, the Baker Street Irregu-

lars, som han ved forskellige lejligheder sender ud i byen for 

at være hans øjne, ører og tingfindere. 

Instrumentet SHERLOC suppleres som sagt af WAT-

SON – ganske som i den conaniske verden. Som instrument 

er SHERLOC en specialiseret laserscanner, der kan give en 

karakteristik af organiske stoffer og mineraler på og lige 

under Mars’ overflade. SHERLOC har selv et sort/hvid- 

kamera, som benyttes indledningsvis, men WATSON er det 

farvekamera, der hjælper med at identificere, hvor det er 

interessant at scanne. WATSON kameraet er samtidig bin-

deleddet mellem oversigtsbilleder, som SuperCam og Mast-

cam-Z bidrager med fra toppen af masten på roveren, og det 

meget detaljerede billede, som SHERLOC laver af minera-

ler og molekyler.  

I en anden verden kunne man også kalde Watson et 

bindeled, idet han formidler Sherlock Holmes’ opklarings-

sager til en nysgerrig læserskare. 

Både SHERLOC- og WATSON-instrumenterne er pla-

ceret på roverens lange arm sammen med instrumentet 

PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry) – 

delvist bygget på DTU – som tager sort/hvide ultra-

nærbilleder, som vil kunne ”farvelægges” vha. en række 

lysdioder, der kan belyse det afbildede område. Samtidig 

laver PIXL mikroscan af samme område i røntgenspektret 

(røntgenfluorescensanalyse) for herigennem at identificere 

kemi og struktur, der bærer tegn af tidligere liv. 
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Sammen vil SHERLOC og PIXL altså bibringe os et 

kort i høj opløsning af de grundstoffer, mineraler og moleky-

ler, som Mars’ klipper og sedimenter er lavet af. Hvilket vil 

give astrobiologer mulighed for at udpege de mest lovende 

boreprøver til indsamling. 

Watson noterede i sin tid om Holmes’ viden om geologi: 

“Praktisk, men begrænset. Kan ved første øjekast skelne 

forskellige typer jord fra hinanden”, og at hans kendskab til 

kemi var ”meget indgående” (Stud). I Sign bemærker Hol-

mes fx ubesværet, at Watson har været på posthuset i Wig-

more Street, bare ved at se på den smule ”særlige rødlige” 

jord, der havde sat sig på Watsons vrist som følge af opgrav-

ning i gaden. Iagttagelse, identifikation og deduktion – det 

passer virkelig godt til både SHERLOC og PIXL. 

 

Kalibrering 

De næste conaniske forbindelser finder vi i SHERLOC’s 

kalibreringsenhed. Alle instrumenter skal løbende kalibre-

res, dvs. justeres på baggrund af evaluering af det målte i 

forhold til en kendt standard. For de optiske instrumenter 

gælder det bl.a. farvegenkendelse og fokusering. For SHER-

LOC er der udviklet en række ”målskiver” til kalibrering mv. 

Disse er placeret i en ramme og ses på billedet her. Skiverne 

er 25 mm i diameter, hvoraf 20 mm er synligt – altså i stør-

relsesorden af en velkendt ”gold sovereign (Scan).” To af 

disse er helt vidunderlige for sherlockianere og geocachere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 øverst fra 

højre viser en 

labyrint med en 

silhuet af Sher-

lock Holmes i 

midten. Der er 

sikkert andre 

end mig, som 

straks skal af-

prøve, om der 

faktisk findes 

en vej gennem 

labyrinten, og 

om stregen 

mon skulle af-

sløre en figur, et hint, en skjult meddelelse eller lignende. 

Læs ikke videre, hvis du selv vil afprøve … 

Luther Beegle griner ad min historie og forsikrer, at der 

ikke er nogen skjult meddelelse. Det ville ellers ikke have 

været usædvanligt, for flere gange er det lykkedes forskere at 

efterlade sjove spor og koder (lige noget for Holmes, der 

ivrigt studerede den slags og endda havde skrevet en mono-

grafi om emnet (Danc). Faldskærmen, der bragte Perseve-

rance Rover sikkert ned på Mars, afslørede et budskab 

(”Dare Mighty Things”) gemt som binær kode i skærmens 

orange-hvide mønster. Og på den tidligere Mars-rover Curi-

osity var det i al ubemærkethed lykkedes at udforme dæk-

mønsteret på hjulene, så morsekoden for bogstaverne J P L 

indgik, hvorfor roveren efterlader sig ”JPL-hjulspor” overalt, 

hvor den kører. Hvis ellers ikke en lille støvstorm udvisker 

sporene med jævne mellemrum, ja, så vil de være lige så 

identificerbare som ”a Dunlop with a patch (Prio).” 

”People were worried that we did something like the 

Morse code on the Curiosity rover wheels,” siger Beegle og 

tilføjer, at de da bestemt også havde overvejet det, men at det 

blev for vanskeligt uden at ødelægge selve formålet med 

labyrinten – som er at kunne fintune laserstrålen på instru-

mentet. Det samme er sådan set gældende for den anden 

målskive med 221BBAKER (nr. 1 nederst fra venstre på 

kalibreringsenheden), nemlig at kunne kalibrere billedopløs-

ning mm.  

(Et lille hint: Når du oversætter de dansende mænd, så 

husk, at bogstavet ”f” ikke optræder i de originale kodede 

meddelelser i Danc, og derfor kan det have lidt forskellig 

udformning alt efter hvilket ”alfabet,” man benytter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mønsteret er i øvrigt tegnet med et tyndt lag krom på 

opalglas og efterfølgende dækket af et polycarbonat-

materiale, som også bruges til visirer i rumdragter. Via 

SHERLOC’s kameraer vil man følge degraderingen af dette 

– og de firkantede prøver af forskelligt rumdragtmateriale – 

for dermed at teste materialernes holdbarhed i Mars’ barske 

miljø. Naturligvis med henblik på materialeforbedringer, 

inden mennesker skal sætte foden på den røde planet. 

 

Liv på Mars 

Menneskets nysgerrighed efter at forstå verden omkring sig 

og dets egen oprindelse er en stor drivkraft i søgningen efter 

liv andre steder i kosmos. Muligheden for liv på Mars fik for 

alvor momentum gennem studier af marsmeteoritter. Mete-

about:blank
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oritter er sten- eller metalklumper fra rummet, der har over-

levet turen ned gennem atmosfæren og kan samles op på 

overfladen. Meteoritten ALH 84001, fundet i Allan Hills i 

Antarktis i 1984, blev verdenskendt i 1996, da NASA-

forskere meddelte, at de havde fundet en række spor, hvor-

om de mente, at den simpleste samlede forklaring var, at de 

var mikroskopiske fossiler eller stammede fra bakterier fra 

Mars. Det er dog stadig til diskussion. Den danske marsfor-

sker Jens Martin Knudsen, der startede hele Mars-

forskningen i Danmark, fulgte dette med stor interesse. Han 

døde i 2005, men i 2016 blev han hædret, ved at et område 

på Mars blev opkaldt efter ham. ”Knudsen Ridge” er en 

højderyg på kanten af det store Endeavour-Krater, som 

er 25 km i diameter og beliggende tæt på ækvator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der mon så udsigt til, at sten eller lokaliteter, som 

SHERLOC og WATSON har været med til at undersø-

ge, bliver opkaldt efter conaniske personer? ”Nej, det er 

næppe sandsynligt,” siger Morten Bo Madsen. ”NASA 

har nemlig – i hvert fald for den første del af missionen – 

valgt et navngivningstema, der baserer sig på Navaho-

indianernes sprog.” Så desværre, ingen ”Sherlock Crater” 

eller ”Watson Valley” i denne omgang. 

En lille ekstra krølle om meteoritter skal nu med. 

Mars-meteoritter udgør under ½ procent af alle fund. 

Knap 300 har vi i dag. Man kendte godt til meteoritter i 

Victoriatiden. Aerolitter kaldte man dem, og på linje med 

1800-tallets fascination af videnskab og nye opdagelser 

var de ekstremt eftertragtede. Den første Mars-meteorit 

blev fundet kort efter at den faldt i 1865 ved Shergot-

ty/Sherghati i Bihar-distriktet i Indien. (Det er desværre 

en region, der ligger langt fra alle de geografiske områ-

der, der refereres i Conanen (Stud, Sign), så en forbin-

delse kan ret sikkert udelukkes). Dengang vidste man 

dog ikke, at klippestykket stammede fra Mars. De nød-

vendige analyser har man først kunne gennemføre sent i 

det tyvende århundrede, efter at satellitter har scannet og 

Mars’ overflade og er landet på den. 

Mars 2020 Perseverance Rover-missionen bringer 

imidlertid hele to stykker Mars-meteoritter “tilbage” til 

Mars. Både SHERLOC og SuperCam’s kalibre-

ringsenheder indeholder nemlig en tynd skive hver sin 

meteorit. Meteoritstykket på SuperCam’s kalibre-

ringsenhed har endda været en tur ombord den Interna-

tionale Rumstation (vist primært for at kunne fortælle en 

god historie). Meteoritstykket på SHERLOCs kalibre-

ringsenhed ses i midten øverst på billedet af enheden. 

Det er doneret af Londons Natural History Museum. 

Dette museum blev etableret i 1881 og startede med 

udstilling af genstande fra British Museum, om hvilket vi 

ved, at Holmes i sin første tid i London boede lige ved 

siden af (Musg). 

Forskere vil kunne påvise, at der har været liv på 

Mars, hvis de kan finde overflade-strukturer, der ikke 

kan være dannet på nogen anden måde end gennem 

tidligere mikrobiologisk liv. Det er videnskabelig metode, 

og det er præcis det, Sherlock Holmes praktiserer: 

”When you have eliminated the impossible, whatever 

remains, however improbable, must be the truth” (Sign). 

I dette tilfælde har forskere kig på såkaldte stromatoli t-

ter, som er de ældste fossiler, vi kender på Jorden. De 

bølgede stenformationer menes kun at kunne være et 

produkt af tidligere mikrobiologisk liv i et akvatisk miljø. 

For at overbevise alle skeptikere, vil det nok være nødven-

digt at bringe et udboret stykke af noget, man har identifice-

ret som en stromatolit, tilbage til Jorden og her undersøge 

det grundigt i de bedste laboratorier. 

Forskerne håber med SHERLOC og PIXL at finde 

stromatolitter i den udtørrede søbund, som Perseverance 

roveren skal udforske. Disse strukturer vil da eksplicit 

udgøre ”The Book of Life” (Stud). 

 

Afslutning. 

I skrivende stund (22. marts) er SHERLOC og WATSON 

endnu ikke kommet på banen på Mars. Perseverances robo-

tarm er stadig i test-fasen på planeten, men det er formodent-

lig kun et spørgsmål om dage, inden vi vil se de første resul-

tater fra SHERLOC og WATSON’s ekstraterrestriske sam-

arbejde. Og så starter eftersøgningen efter liv på Mars for 

alvor. Det må i sandhed være deres største, mest komplice-

rede og betydningsfulde sag til dato! 

Følg https://www.nasa.gov/perseverance 

 

 

 

 

 

 

Planen for denne artikel dikterede at der på 

dette sted skulle vises det første billede af 

SHERLOC fra den røde planet. Men dette 

billede er endnu ikke modtaget her på jorden. 

Læserne vil kunne se det i næste nummer. 

Om Mars vil. 

 

 

 

 

 

Billedkilder: 

1: Planeten Mars - Kilde: planetarium.dk 

2: SHERLOC instrumentet. Kilde: NASA/JPL-Caltech 

3: Mars 2020 Mission Perseverance Rover. Kilde: NASA 

Science 

4 & 5: Kalibrerings-målskiver for SHERLOC samt diverse 

materialeprøver til rumdragter. Kilde: NASA Science 

6: SHERLOC kalibrerings-mål. Kilde: NASA/JPL-Caltech 

7: Knudsen Ridge. Kilde – NASA/JPL-Caltech/Cornell 

Univ./Arizona State Univ. 

https://www.nasa.gov/perseverance
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Mit første møde med Sherlock Holmes 
 

Frank Lund interviewet af Mia Stampe Lagergaard 
 

i beder gerne nye medlemmer om at fortælle om 

deres første møde med Sherlock Holmes. Her 

kommer Frank Lunds historie gennem en samtale 

med præsidenten. 

 

Hvad har fået dig til at søge medlemskab af Sherlock Hol-

mes Klubben, Frank? 

Jamen, jeg har ganske enkelt været interesse-

ret i Sherlock Holmes, siden jeg var dreng. 

Som 12-årig fik jeg bogen En studie i rødt af 

min farfar, og siden er det bare gået slag i 

slag. 

Som barn elskede jeg at lege detektiv 

sammen med min kammerat. Jeg var Hol-

mes med deerstalker på hovedet, og min ven 

var Watson med bowlerhat. Vi løb rundt 

med forstørrelsesglas og gjorde ”opdagelser.” 

Viceværten, hvor vi boede, havde lånt os et 

rum, og her havde vi indrettet en rigtig Sher-

lock Holmes-hule. Det var sjovt. 

Som lidt ældre gik jeg til hånde hos min 

far, som var murer, og der gik ikke længe før 

jeg fik kælenavnet Sherlock blandt arbejds-

mændene. Brugt rosende, når jeg gjorde 

noget klogt, men spydigt, hvis jeg dummede 

mig. 

Min interesse gik så vidt, at jeg gik til vio-

linundervisning i to år, men det blev nu 

aldrig til en musikerkarriere. 

Hvordan fandt du Klubben? 

Jeg har kendt til foreningen i mange år, bl.a. gennem Alvin 

Andersen, og jeg er også medlem af The Sherlock Holmes 

Society of London. 

Ja, Alvin, han havde mange sjove indlæg. Han døde jo des-

værre sidste år. 

Alvin og jeg havde en fælles interesse i piberygning, og vi 

deltog i DM i piberygning sammen. Jeg har også haft en stor 

samling af piber – 450, men har altså solgt ud af dem, så nu 

har jeg kun 150. 

Det er da også imponerende. Er du sådan en samler? 

Ja, jeg har jo fx masser af Sherlock Holmes-bøger på dansk 

og engelsk og alle mulige små sjove figurer. Jeg har også en 

tro kopi af Watsons revolver. 

Og jeg samler på jagt-

udstyr og fiskeudstyr – jeg 

er inkarneret fluefisker og 

har fisket meget i England 

– det er vel også en refe-

rence til Holmes.  

Går du på jagt? 

Det har jeg gjort, især 

med bue, men gør det 

ikke mere. I en årrække 

var jeg skovløber, det 

indebærer også at lede 

jagter. Så jeg har faktisk 

en del gange arrangeret 

jagter for Poul Schlüter, 

Prins Henrik og de kend-

te, som man siger. Jeg 

elsker naturen. 

Og du laver ting af natu-

rens materialer, har jeg 

hørt? 

Ja, jeg har et lille veludstyret hobbyværksted. Her nørkler jeg 

fx med håndlavede knive – både skæfte og blad – og små 

figurer og brugsgenstande, der ofte bruges til præmier – fx i 

gravhundeforeningen, hvor jeg også er medlem. Jeg har 

mange projekter i gang – og også mange, der venter. En af 

mine frembringelser er en lup med SH-emblem. 

Ja, den er vildt flot. Vi bringer et billede af den her. Det er 

utroligt, at du med alle dine interesser, også har tid til at være 

med i Sherlock Holmes Klubben. Men det er vi glade for. 

Har du i øvrigt en yndlingshistorie? 

Ah, nok ikke en enkelt. Jeg kan selvfølgelig godt lide den, jeg 

læste allerførst, altså En studie i rødt, og blandt de korte 

historier er jeg meget glad for ”De seks napoleonbuster”.  

Og hvad med film – har du nogen præferencer dér? 

Jeg ser alt, hvad jeg kan komme i nærheden af, og har også 

selv en del på DVD, men derudover er Netflix da ikke no-

gen dum opfindelse. Det er sjovt at se mange forskellige 

tilgange til Holmes-figuren. Her er jeg ikke puritaner. Robert 

Downey Jr. var for tju-bang-agtig, men Benedict Cumberland 

er fin. Jeg nyder også Elementary-serien, og Enola Holmes 

synes jeg faktisk var en rigtig sjov idé, og Millie Bobby Brown 

spiller godt. 

Jeg tror, du vil føle dig godt tilpas her i Klubben. Velkom-

men til. 

V 
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”Stand with me here upon the terrace …” 
 

Alvin Andersen, 1945–2020 
 

eg fornemmer stadigvæk det stikkende chok, da jeg 

åbnede for computeren mandag d. 7. december 2020 

og den tragiske meddelelse om Alvin Andersens død 

sprang mig i møde! Jeg faldt nærmest i trance og kunne 

ikke få ind i mit hoved, at jeg aldrig skulle se ham igen. 

 Mit første møde med Alvin var ved en rygematiné 

arrangeret af Nordisk Tobakskollegium. Det var midt i 

1990’erne og det foregik i den 

hedengangne restaurant ‘Kon-

gens Kælder’ på hjørnet af 

Gothersgade og Landemærket. 

Disse matineer havde hver gang 

indbudt spændende foredrags-

holdere, der kunne berette om 

tobakkens indflydelse i det 

kulturelle univers. Alvin var 

inviteret til at fortælle om Sher-

lock Holmes, hans piber og 

tobak. Efter hans levende og 

underholdende forelæsning, fik 

jeg mod på at melde mig ind i 

klubben, da jeg på daværende 

tidspunkt var godt bekendt med 

Dr. Watsons erindringer.  

 Alvin blev allerede medlem 

i 1971 og jeg har et par gange 

hørt ham berette om de tidlige-

re årsmøder, hvor han og andre 

fortsatte ud i nattelivet og kom 

hjem ved 4-tiden om morgenen. 

Dem nåede jeg aldrig at opleve, men når jeg tænker tilba-

ge på de årsmøder, jeg deltog i, husker jeg med stor fornø-

jelse de øjeblikke, hvor Alvin slog på glasset og bad om 

ordet. Herefter fulgte der altid en sjov og alternativ beret-

ning, hvor han fabulerede over persongalleriet i Conanen. 

Jeg mindes især hans fantastiske beretning om hans ‘må-

ske møde’ med Professor Moriarty i Irland. Han fik næn-

somt indlemmet sin hustru, Kirsten, i oplevelsen. Den 

kan læses i Sherlockiana nr. 1 fra 1995. I Sherlockiana nr. 

1 fra 2011 kan man læse om ”En voldsepisode” på Gl. 

Kongevej og ”Holmes på Lolland” fra nr. 1, 1999 er også 

en klassisk Alvin Andersen. 

 Alvin elskede at vandre i det skotske højland sammen 

med Kirsten. ”Man skal nord for Inverness for at finde 

det rigtige højland”, fortalte han mig en gang. Først i en 

sen alder besøgte jeg Skotlands højland og jeg må give 

ham ret: Det er uforligneligt! 

 Alvin var skatmester i en lang årrække og mange vil 

sikkert huske, når han under årsmøderne gik rundt blandt 

deltagerne og i en konvolut samlede kontanter ind for 

kontingent og forplejning. Et år var han fraværende og 

bad mig om at varetage hans opgave. I dag forekommer 

disse pengeinddrivelser lidt antikverede, men de fandt 

dog ikke sted i en tåget fortid.  

 For nogle år siden var Alvin og jeg dommere under 

DM i piberygning. Det tog flere timer at få den vindende 

piberyger til at opgive røgen og det gav os begge to mulig-

hed for at berette om mange interessante Sherlock Hol-

mes historier til det tavse, men vistnok lydhøre publikum.  

 Da jeg i 2012 stiftede den sher-

lockianske underafdeling for piberyge-

re, ”The Five Orange Pipes” (TFOP), 

var Alvin med fra begyndelsen og måt-

te vikariere for mig ved et møde, mor-

somt beskrevet i ”Mad på Halvfemse-

ren”, som kan læses i Sherlockiana nr. 

1 fra 2015. Vi mødtes altid samme sted 

med smørrebrød, porsesnaps, fadøl og 

god tobak og selv om snakken drejede 

sig om mange forskellige emner, svæ-

vede Mesterens ånd altid over forsam-

lingen. 

 Sidste gang jeg så Alvin var ved 

årsmødet i 2020. Hans 17 måneder 

lange sygdomsforløb havde fået tag i 

ham og det forekom mig, at han var 

lidt mere tilbageholdende og træt end 

normalt. Han kommunikerede meget 

med os fra TFOP på mail det sidste år; 

der var både op- og nedture, men jeg 

fornemmede en vis fremgang. Desvær-

re var det ikke nok til at holde ham i 

live. Hans kræftsygdom var for vedholdende. Han be-

holdt sit gode humør til det sidste, derfor kom den triste 

besked som et kæmpe chok.  

 Jeg vil altid huske Alvin Andersen som et venligt 

menneske fyldt med humor og passioneret entusiasme for 

Mesteren. Han opnåede at 

blive æresmedlem i klub-

ben og skrev en fin nekro-

log, ”Farvel, hr. præsident”, 

om Bjarne Nielsen, der 

døde i 2016. Som du skrev 

til Bjarne den gang, Alvin, 

således vil jeg tænke på dig 

næste gang, jeg ryger en 

pibe tobak. Du omtalte 

ofte ‘Three Nuns’ som din 

favorit. Den vil jeg købe; forhåbentlig kan den bringe flere 

minder frem hos mig.  

 Tak, for at jeg fik mulighed for at lære dig at kende. 

Torben Carlsen 

 

Alvin Andersen, 29. august 1945 – 7. december 2020 

J 
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Ambigrammatrick  
 

Af Michael Skov Lambek 

 

n aften for nogle år siden sad jeg i min lænestol i mit 

bibliotek og beundrede mine bøger. Pludselig lagde jeg 

mærke til noget meget mystisk ved en af mine Sherlock 

Holmes-bøger i reolen: Den stod på hovedet! Men efter 

flere år i selskab med Mesteren selv lagde jeg dog relativt 

hurtigt mærke til noget meget mindre mystisk: Naturligvis 

stod den ikke omvendt. Men hvad var det så, der var faldet 

mig i øje? Jo, teksten på ryggen var trykt med sådanne typer, 

at det så ud, som om den stod på hovedet. Det så ud, som 

om navnet Sherlock holmeS  kunne læses i begge retninger: 

altså både oppefra og nedefra. Det kunne det jo ikke; men 

jeg tænkte: Hvad nu hvis det kunne?! Kunne man lave et 

sherlockiansk ambigram?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 knaldromanen Angels and Demons (jo, der er skam 

andre bøger i reolen) blev Dan Brown jo milliardær på at 

gøre AMBIGRAMMET udbredt for en større, måbende ver-

den: det stykke tekst, der kan læses både rigtigt og på hove-

det! Og Mesterens navn har jo en sær, dragende symmetri 

over sig: Som Ellery Queen ikke var sen til at opdage for 

mange år siden, er der jo både E og O i fornavnet – og O og 

E i efternavnet. Og så både starter og slutter hele navnet med 

S – et bogstav, der jo læses ens oppe- og nedefra. Og så var 

en lille, sjov idé ved at grundfæste sig … 

Så skulle jeg 

bare skitsere og 

tegne derudad! 

Hvilket jeg så 

gjorde, et tidligt 

resultat af hvil-

ket kunne beses 

i Sherlockiana 

2016:2-3, den-

gang Klubben 

skulle have et 

logo. Og så 

glemte jeg alt 

om det! Lige indtil The Rosenkildes kom med deres generø-

se badge-tilbud før jul; så fandt jeg det gamle ambigram frem 

igen, og fik det, synes jeg selv, perfektioneret. Den endelige, 

flotte rentegning står Tegnersvend, BSI, for. 

E 

I 


