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Det startede i et tog.
Det var dér, Steven Moffat og Mark Gatiss fik idéen. De 

ville modernisere en af verdens bedst kendte litterære skikkelser, 
fjerne skæret fra et tåget hestedroschefyldt London og placere 
Sherlock Holmes midt i vores egen højteknologiske nutid. For-
fatteren Sir Arthur Conan Doyles skabelse skulle gå fra at være 
1890’ernes gentlemandetektiv til et moderne og særpræget geni.

Fra Holmes til Sherlock.
Det var naturligvis helligbrøde. Blandt fansene ville en tv-serie 

af den art være ret kontroversiel, så meget var Moffat og Gatiss 
klar over. Samtidig voksede tanken sig blot stærkere, jo mere de 
diskuterede den. De ville skrælle alle de klassiske symboler af 

– hatten, piben, forstørrelsesglasset og al den nostalgi, der stod 
i vejen. Alt det, der gjorde, at Holmes mere fremstod som en 
skarpskåren silhuet end et komplekst menneske. Forandringen 
skulle dog foregå med stor kærlighed til de originale historier. 
De ønskede, at seerne skulle komme helt tæt på det oprindelige 
venskab mellem Sherlock Holmes og dr. Watson, tættere på end 
nogen havde gjort, siden figurerne blev født i en forfatters fantasi 
for langt over et århundred siden.

Det var nogle år efter årtusindskiftet, og planen var endnu kun 
et lille frø – blot et samtaleemne, mens Gatiss og Moffat pend-
lede fra London til deres arbejde som manuskriptforfattere hos 
BBC Wales i Cardiff.

Men der var mange togrejser. Og idéen voksede.

Kort tid efter, den 7. januar 2006. Mark Gatiss og Steven Moffat 
befandt sig til årsmiddagen i The Sherlock Holmes Society of 
London. Gatiss var indbudt som taler, og Moffat var hans gæst.
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Mark Gatiss havde også deltaget året før. Her var det ham, der 
var ledsager, da vennen og Holmes-tilhængeren Stephen Fry var 
hædersgæst og tiljublet taler. Gatiss havde bedt selskabets for-
mand om at måtte komme igen.

Så nu stod han der, iført smoking og sort butterfly, klar til at 
holde et indlæg for de tilstedeværende medlemmer – holmesia-
nerne, som de kaldte sig, eller sherlockianerne, hvis man ønskede 
at bruge den mere udbredte amerikanske betegnelse.

Et af medlemmerne, der til daglig var parlamentsmedlem valgt 
i Orpington, havde i overensstemmelse med traditionen arrange-
ret det således, at middagen kunne holdes i Underhusets spisesal. 
Et prægtigt og helt igennem passende lokale for victoriansk vir-
kelighedsflugt, med udskårede egetræspaneler og en smuk aften-
udsigt til lysene i Lambeth på den anden side af Themsen. Lidt 
til venstre lå London Eye, symbolet på det moderne London og 
dermed også på en opdateret Sherlock Holmes.

Det var en nervøs stund. Her til aften skulle Gatiss og Moffat 
for første gang afprøve deres idé på en noget bredere kreds – og 
netop forsøgskaninerne her var de mest kritiske og svære at begej-
stre, man kunne forestille sig.

Mark Gatiss var ved at nå til slutningen på sin tale. Han havde 
fortalt om sin mangeårige interesse for Holmes og var nået frem 
til samtalen med Moffat i toget.

“Vi begyndte at diskutere: Kan en helt ny generation genop-
dage Holmes?” sagde Gatiss og tegnede scenariet op. “En ung 
militærlæge, såret i Afghanistan, indser, at han er ensom og helt 
uden venner i London.” Netop denne detalje med Afghanistan 
havde været forløsende for Gatiss og Moffat. Historien om Sher-
lock Holmes kunne faktisk indledes på samme måde, uanset om 
den udspillede sig omkring 1880 eller i dag. Krigens arnesteder 
rundt om i verden var i mangt og meget de samme.

“Den her læge mangler penge,” fortsatte Gatiss, “men så træf-
fer han en gammel kammerat fra lægestudiet, der fortæller, at 
han kender en fyr, der leder efter en at dele lejlighed med. Fyren 
er helt okay, men lidt speciel. Og på den måde møder dr. John 
Watson – såret, da talibanerne mistede Kabul – Sherlock Holmes, 



en nørdet, nervøs ung mand med lidt for stor forkærlighed for 
stoffer, der har samlet en hoben usædvanlig viden på sin laptop ...” 
Gatiss så ud over de forsamlede Sherlock Holmes-tilhængere. 

“Det er blot en tanke. En begyndelse.”
Sherlockianerne var en hærdet slægt. Der havde været gjort 

mange forsøg igennem årene på at omstøbe Sherlock Holmes. 
Nogle var lykkedes, andre var ikke. Ville Gatiss’ og Moffats tanke 
om at opdatere Holmes til moderne tid falde i god jord?

“For at bevise Holmes’ udødelighed,” fortsatte Gatiss, “er det 
nødvendigt, at han ikke bliver konserveret i en victoriansk gelé, 
men får lov til at leve igen!”

Den generelle mening blandt de tilstedeværende syntes at være, 
joh, kontroversielt, men samtidig var tanken intelligent, sjov og 
stimulerende. Præcis som Mark Gatiss selv.

I parlamentmedlemmernes spisesal i Underhuset herskede der 
en god stemning. Mark Gatiss og Steven Moffat kunne lettet 
trække vejret. Første etape var klaret.

Hver tid havde sin egen Sherlock Holmes. I over hundred år 
var den kendte detektiv konstant blevet omskabt for at passe til 
tidens rådende trends og idealer. Måske var det netop Gatiss og 
Moffat, der med deres nytænkning kunne få endnu en generation 
til at opdage Sherlock Holmes.

“Mine damer og herrer,” afrundede Mark Gatiss, “lad os skåle 
for Conan Doyle, Sherlock Holmes og dr. Watson. Må de leve 
evigt.”

Eventyret kunne begynde.





Del 1
1878-1887



arthur conan doyle ved sit skrivebord
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Det var en fredag hen på efteråret 1878. Hospitalet i Edin-
burgh, Royal Infirmary, var flyttet ind i nye bygninger på 

Lauriston Place i omgivelser, hvor luften var betydelig sundere 
end i det gamle kvarter længere inde i byen. Til trods for at sane-
ringen af slummen omkring High Street og de stejle stræder i Old 
Town havde stået på i næsten ti år, var dødeligheden stadigvæk 
langt højere dér end i det mere velbjærgede New Town.

Edinburgh havde med Royal Infirmary fået Storbritanniens 
største og bedst indrettede hospital, med hele seks hundred sen-
gepladser. Der var endog en afdeling, hvor en ny generation af 
læger kunne gennemføre moderne og praktisk tilrettelagte medi-
cinstudier.

I en af hospitalets korridorer hastede en mand af sted, mens 
han ivrigt viftede med et klædestykke. Et velkendt syn blandt 
kolleger og lægestuderende. Altid punktlig til sine forelæsnin-
ger. Det stålgrå hår strittede i vejret, og han holdt hovedet højt 
hævet, hans gang var rykvis og energisk, og armene svingede som 
to penduler.

Han gik igennem et lille kemilaboratorium og derefter direkte 
ind i Sal XI, et amfiteater, der udgjorde hans operationsstue. Der 
var stor trængsel på træbænkene, skrånende rækker, der omgav 
scenen; netop denne mands fredagsforelæsninger var blandt de 
mest populære i uddannelsen. De flakkende flammer fra gaslam-
perne spredte et blåligt skær, og dernede, hvor lyset var kraftigst, 
satte den lange og tynde mand sig på en stol og bredte klædestyk-
ket over sine knæ. Så begyndte han.

“Mine herrer, dette er et kraftigt virkende stof.” Han lod en af 
sine assistenter sende en medicinflaske rundt, der var fyldt med 
en ravfarvet væske. “Smagen er meget bitter. Nu vil jeg finde ud 
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af, hvor mange af jer der har udviklet den iagttagelsesevne, som 
Gud har forsynet jer med. Men sir, vil I sige, stoffet kan analy-
seres kemisk. Det kan det, men jeg vil have, at I skal teste det 
gennem lugt og smag. I viger tilbage? Nå, men da jeg aldrig beder 
mine studerende om noget, jeg ikke selv ville gøre, vil jeg smage 
på det, inden det bliver jeres tur.”

Han havde en lys, næsten skærende stemme, og hans skotske 
accent var tydelig i hvert eneste ord. Han dyppede en finger ned 
i væsken og kiggede op på de studerende med sit grå ørneblik. 
De unge mænd på bænkene så, hvordan han stoppede fingeren i 
munden, suttede – og skar en grimasse.

“Nu skal I gøre det samme.”
Den ene studerende efter den anden smagte på væsken, skar 

en grimasse og sendte flasken videre. Da den var vandret helt op 
til den øverste bænkerad, til den sidste lidende prøvesmager, kom 
der en hjertelig latter nede fra scenen.

“Mine herrer, mine herrer,” klukkede forelæseren. “Det smer-
ter mig dybt at se, at ingen af jer har udviklet den evne, jeg så 
ofte taler om. For hvis I virkelig havde iagttaget mig, ville I have 
bemærket, at jeg ganske vist stak pegefingeren ned i det her afsky-
elige bryg, men at det var langfingeren, der fandt vej ind i min 
mund.”

Manden med klædestykket var dr. Joseph Bell, en enogfyrreårig 
docent og forelæser i klinisk kirurgi. Hans uortodokse metoder 
var velkendte på universitetet. Det her var ikke den første årgang, 
der var hoppet på hans trick med medicinflasken, de unge mænds 
første store indsigt i vigtigheden af at kunne iagttage.

Bell ønskede at demonstrere, at behandlingen af sygdomme og 
skader for en stor del afhang af en nøjagtig og hurtig forståelse 
af de små detaljer, der skilte patienten fra at have et godt helbred. 
Og for at vække de studerendes interesse for sagen viste Joseph 
Bell, hvor meget en person, der har optrænet sin iagttagelsesevne, 
kan finde ud af om de mest dagligdags ting, såsom patientens tid-
ligere liv, nationalitet og erhverv.

“Nå, min gode mand, De har gjort tjeneste i hæren,” sagde 
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Bell til dagens første patient, en civilklædt mand, der netop var 
kommet ind i salen efter at have ventet i værelset ved siden af. 
Bells assistenter var særdeles velorganiserede, så der opstod aldrig 
noget tidsspilde, når patienterne kom ind én efter én, fik deres 
diagnose og blev ført ud igen.

“Ja, sir.”
“Netop hjemsendt?”
“Ja, sir.”
“Et højlandsregiment?”
“Ja, sir.”
“Underofficer?”
“Ja, sir.”
“Udstationeret på Barbados?”
“Ja, sir.”
“Forstår I, mine herrer,” sagde han til de studerende, “han er 

en ærbødig mand, men han tog ikke hatten af. Det gør man ikke 
i hæren, men han ville have tillagt sig civile manerer, hvis det 
var længe siden, han havde været i hæren. Han har en autoritær 
optræden, og han er tydeligvis skotte. Hvad angår Barbados, så 
lider han af elefantiasis, som er en vestindisk sygdom og ikke en 
britisk.”

De studerende noterede i gaslampernes skær. Bells påstande 
havde først virket mirakuløse, men efter hans forklaring fremstod 
alting ganske ligetil.

Endnu en lektion: En gammel kone blev sluset ind i salen. 
Hun bar mørke klæder og en lille sort håndtaske. Bell kastede et 
hurtigt blik på hende og sagde:

“Hvor er Deres kortskaftede pibe?”
Konen knugede tasken ind til sig.

“Tag Dem ikke af de studerende,” sagde Bell til den generte 
kone. “Vis mig piben.”

Og ganske rigtigt tog konen en kort lerpibe op af tasken.
“Nå,” sagde Bell henvendt til de studerende, “hvordan kunne 

jeg vide, at hun havde sådan en pibe?” Intet svar. “Bemærkede 
I ulcus på hendes underlæbe og såret på hendes venstre kind, 
der skinner som et overfladisk brandsår? Det er netop sådanne 
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mærker, en kortskaftet pibe efterlader, når man holder den tæt 
på ansigtet.”

Bell forsøgte ofte at få de studerende til at deltage i at stille 
diagnosen, men deres iagttagelsesevne var endnu ikke tilstrække-
ligt opøvet. En ung herre med overskæg på tredje række var dog 
en af dem, som Bell lagde særligt mærke til. Denne unge mand, 
der hed Arthur Conan Doyle, så ud til at nedfælde hvert et ord, 
Bell sagde.

“Hvilket problem har denne patient?” spurgte Bell under en 
forelæsning. Han rettede blikket mod en af de studerende. “Nej, 
De får ikke lov til at røre ham. Brug Deres øjne, Deres ører, Deres 
hjerne, Deres iagttagelsesevne og Deres evne til at drage rigtige 
konklusioner.”

“Hofteledssmerter, sir,” rablede den studerende af sig.
Bell lænede sig tilbage i stolen, placerede hænderne mod hin-

anden under hagen, fingerspids mod fingerspids.
“Hoften – overhovedet ikke! Grunden til, at manden halter, er 

ikke hans hofte, men hans fod. Hvis I havde iagttaget ham mere 
nøje, ville I have set, at der er snit, skåret med en kniv, på de dele 
af skoen, som trykker hårdest mod foden. Mine herrer, manden 
har ligtorne og absolut ikke nogen hofteledssmerter. Men det er 
ikke på grund af ligtornene, at han er kommet her, men på grund 
af et langt mere alvorligt problem. Det her er et tilfælde af kro-
nisk alkoholisme. Den rødblissede næse, det oppustede, laskede 
ansigt, de blodsprængte øjne, de rystende hænder og træknin-
gerne i ansigtsmusklerne samt den hurtigt bankende åre ved tin-
dingen, alt dette er tegn herpå. Disse konklusioner bør dog, mine 
herrer, bekræftes af uigendrivelige og konkrete beviser. I det her 
tilfælde bliver min diagnose verificeret af det faktum, at jeg kan 
se halsen på en whiskyflaske stikke op af patientens højre frak-
kelomme ... I skal aldrig undlade at få de konklusioner, I drager, 
underbygget.”

Forelæsningen var forbi. På tredje bænkerække samlede Arthur 
Conan Doyle sine notater sammen og rejste sig. Han var høj og 
atletisk at se på, knap tyve år gammel. Han begav sig ned fra til-
hørerpladserne og gik hen mod udgangen.
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Arthur Conan Doyle tog pennen og begyndte at skrive et brev 
til sin mor.

Southsea, juni 1882.
“Blot nogle få linjer for at fortælle, at jeg flytter ind i mit hus i 

morgen, Bush Villas nr. 1, Elm Grove. Jeg er klemt inde mellem 
en kirke og et hotel, så jeg fungerer som en slags stødpude. Jeg 
må sige, at jeg har klaret det alt sammen vældig godt. Alt det, jeg 
havde sat mig for at gøre, har jeg gennemført til fulde. Jeg har 
stadig nogle få shilling tilbage at leve for og har lagt fem pund 
til side til huslejen. Møblementet er virkelig udmærket. Lad mig 
vide, når Connie ankommer. Gamle tæpper eller voksduge mod-
tages med tak.”

Arthur Conan Doyle var nogle uger tidligere fyldt treogtyve 
år og var netop flyttet til Southsea, en sammenvokset forstad til 
Portsmouth på kysten ved Den Engelske Kanal. Han skrev om 
alt til sin mor, Mary, og han skrev ofte, til tider næsten dagligt. 
Han fortalte om små dagligdags ting, alle hånde bekymringer og 
om sine inderste følelser. Hans forhold til Elmo Weldon var atter 
blevet lappet sammen, selvom den lange afstand bevirkede, at de 
næsten aldrig så hinanden, og Mary var fuldstændig informeret 
om situationen. Hvis alt gik godt i Portsmouth, ville han gifte sig 
med Elmo, der fortsat boede hos sine forældre i Irland. Indtil da 
måtte han dog nøjes med at udveksle breve med hende.

Det varede ikke længe, før messingskiltet var på plads uden for 
døren, og Conan Doyle afventede ivrigt patienter til sin første 
helt egen lægepraksis. Forslaget om, at hans fjortenårige lillesø-
ster Connie skulle rejse ned fra Edinburgh for at holde ham med 
selskab, faldt ikke i god jord. Men han blev ved med at plage i 
sine breve, og til sidst flyttede hans niårige lillebror Innes, eller 
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Duff som han blev kaldt, ind hos ham for at fungere som stiki-
renddreng. Conan Doyle mente, at en læge faldt i anseelse, hvis 
han selv skulle åbne døren, når patienterne kom på besøg. Og, 
som han påpegede i et brev til moderen, var luften langt bedre i 
Portsmouth. “Det er en meget sundere by end Edinburgh. Vores 
dødstal ligger kun på tretten.” Hvilket skulle sammenlignes med, 
at der i Edinburgh døde omkring tyve per tusind indbyggere om 
året.

Det var et enkelt indrettet hus, men ganske praktisk. En hall, 
konsultationen med bord og to stole og et venteværelse med en 
bænk og flere stole. På første sal kom man til værelset, hvor han 
behandlede patienterne, og hans egen dagligstue lå ved siden 
af, på øverste etage havde han indrettet to soveværelser. Conan 
Doyle fik gardiner af sin faster Annette, og fra moderen kom en 
stor kasse med bøger, nipsgenstande til kaminkrogen i konsulta-
tionsværelset og tæpper til soveværelserne. Han satte ikke mindst 
pris på at kunne sætte genstande frem, han havde gemt fra tiden 
efter studierne, hvor han fungerede som skibslæge på et hvalfan-
gerskib ved Grønland.

Studierne! Det var i hans tredje studieår på Edinburgh Univer-
sitet, at han havde fået dr. Joseph Bell som forelæser. Han havde 
åbenbart udmærket sig i en eller anden grad ved forelæsningerne, 
for Bell tilbød ham en dag at blive hans assistent. Conan Doyle 
fik til opgave at modtage patienterne i værelset ved siden af, ned-
skrive deres lidelser og gøre dem klar, således at konsultationen 
i Sal XI kunne foregå så hurtigt som muligt. Nogle gange tog 
han sig af op til firs patienter i løbet af en forelæsning. Han viste 
dem ind, én efter én, og Bell kunne ved blot at kaste et blik på 
patienten altid udlede mere, end Conan Doyle havde fået ud af 
at udspørge dem.

Som Bells assistent blev Conan Doyle endnu mere videbegær-
lig med hensyn til forelæserens metoder. Han spurgte ofte om for-
skellige detaljer efter forelæsningens afslutning og kontrollerede, 
at hans egne notater stemte.

“Men hvordan kunne De vide, at patienten var kommet til 
byen sydfra og havde krydset golfbanen?”
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“På en regnfuld dag som i dag,” svarede Bell, mens Conan 
Doyle noterede i sin lille bog, “hænger den rødlige lerjord fra de 
græsfrie områder på golfbanen nemt fast på støvlerne, og det er 
nok, at der kun er en smule tilbage, for der findes ikke nogen til-
svarende lerjord andre steder i nærheden af byen.”

Conan Doyle sad nu i Southsea og ventede. Der var endnu ikke 
en eneste patient, der havde ringet på. Men onsdag aften stand-
sede otteogtyve personer i løbet af en halv time op og læste mes-
singskiltet, og dagen efter var resultatet endnu bedre: firetyve 
personer på et kvarter.

Mandag, onsdag og fredag kunne fattige få en gratis konsul-
tation mellem klokken 10 og 13. Det havde han fået skrevet på 
skiltet. En forsendelse med medicin var ankommet fra London – 
den kostede over elleve pund! Men det var billigere end at købe 
den hos de lokale apotekere. Og håndværkeren må selvfølgelig 
have værktøj.

Det var tilfældigt, at det blev Portsmouth og Southsea. I det 
forgangne forår havde han først gjort et mislykket forsøg på at 
drive en lægepraksis sammen med en læge i Plymouth. Derefter 
var han rejst til Tavistock i Devonshire for at se, om der lå mulig-
heder for en ung læge dér. Det gjorde der ikke.

Så han rejste med dampskibet til Portsmouth, og her var han 
så nu. Ivrig efter at udøve det erhverv, han havde uddannet sig til, 
og med et stort behov for at begynde at tjene penge.

Over den åbne ild kogte Innes de sidste seks kartofler. De 
havde ikke gaskomfur, men der var levende lys.

Den lille indkomst, Conan Doyle havde, stammede for det 
meste fra det, han fik for de historier, han skrev til forskellige 
tidsskrifter. Og som sædvanligt fik hans mor alt at vide om dem. 

“Jeg er i gang med en vidunderlig historie, der hedder “The Win-
ning Shot” om mesmerisme og mord & kemisk magnetisme og 
en mand, der spiser sine egne ører, fordi han er sulten.”

Han var seks år, da han skrev sin første historie. Papiret var i 
folioformat, hver linje rummede fire ord, og forfatteren stod også 
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for illustrationerne i margenen. Handlingen kredsede omkring 
mødet mellem en mand og en tiger. Den unge Arthur beskrev 
med en god portion realisme hver enkelt detalje i den fremme-
des alt for tidlige død. Men da hver en del af manden var blevet 
slugt af tigeren, stod et andet problem tilbage: Hvad skulle resten 
af historien så handle om?

Der gik fire år, inden han skabte et nyt værk. I den mellem-
liggende tid havde han dog gjort fremskridt ved at læse. Han fik 
lov til at låne én bog ad gangen på biblioteket. Rygtet sagde, at 
bibliotekskomitéen havde holdt et ekstraordinært møde netop på 
grund af den unge Arthur, og her blev det besluttet, at lånerne 
ikke måtte bytte den udlånte bog mere end tre gange om dagen.

Bøgerne tog ham med til præriernes bøffelflokke, Stillehavets 
høje bølger og chevalereske riddere og skønjomfruer.

Det var på kostskolen Stonyhurst, klassekammeraterne opda-
gede, hvor stor en historiefortæller Arthur var. På regnfulde fri-
dage blev han placeret på en skolebænk over for en tilskuerskare 
af små drenge, der sad på gulvet, og han fortalte om sine heltes 
skæbner og eventyr. Uge ind og uge ud fortsatte heltene med 
at slås, kæmpe og stønne til kammeraternes begejstring. Han 
blev bestukket med kager til at fortsætte, og nogle gange valgte 
han at standse, netop når det var mest spændende. Når han var 
nået dertil, hvor “han holdt sin venstre hånd i hendes skinnende 
lokker, svingede med den blodstænkede kniv over hendes hoved, 
og så ...” ja, så vidste han, at han holdt tilhørerne i sin hule hånd. 
Og det var på den måde, hans anden bog blev til. Ikke nedskre-
vet, men fortalt.

I Southsea sad den voksne Conan Doyle stadig og ventede. 
Mellem de få patientbesøg kunne han dog hellige sig forfatter-
skabet, og der blev skrevet en del.

Han havde tre år tidligere, i en alder af tyve år, fået sin første 
novelle udgivet. Et tidsskrift i Edinburgh havde betalt tre pund 
for en historie, der var lidt i stil med barndommens eventyrhi-
storier. Et andet tidsskrift havde siden publiceret en håndfuld 
af hans noveller, og det var netop en udbetaling fra dem, der 
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havde dækket udgifterne til den dyre forsendelse med medicin 
fra London.

Conan Doyle fortsatte med at skrive, som regel om overna-
turlige ting, og sendte paprør med de sammenrullede manu-
skriptsider af sted. Han henvendte sig først til de mest populære 
tidsskrifter – Cornhill Magazine, Temple Bar og flere andre. 
Paprørene kom retur, men blev hurtigt sendt videre til andre 
blade. Det var et evigt kredsløb af afslag og nye forsøg. Efter 
at have kæmpet længe begyndte han at få fremgang, og flere af 
hans historier blev antaget. Men fremgangen førte ikke til nogen 
berømmelse, da det var tidsskrifternes politik ikke at offentliggøre 
forfatternes navne. En af hans noveller blev trykt i Londons mest 
indflydelsesrige litterære tidsskrift, Cornhill Magazine, og fik en 
anmelder til at tro, at det var et værk af Robert Louis Stevenson. 
Den var forfattet i den samme eventyrstil og mindst lige så god. 
Anmelderen sammenlignede endda fortællingen med novelleme-
steren Edgar Allan Poes værker. Det var ualmindeligt smigrende, 
men samtidig også frygteligt frustrerende for en anonym forfatter.
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Hvis der var noget, Conan Doyle elskede, ud over at skrive, så 
var det sport. Det havde fascinereret ham lige siden barn-

dommen, og i Portsmouth var der mange muligheder for at få 
afløb for denne interesse.

Det var lørdag den 9. januar 1886, og den engelske vinter var 
en af de strengeste i mands minde. Temperaturen var omkring 
frysepunktet, og de, der kunne, holdt sig inden døre. England 
stod stille. De elektriske sporvogne kunne ikke komme frem i 
sneen og sjappet, og trafikanterne ønskede de gamle hestetrukne 
vogne tilbage. I landsbyerne var mange veje ufremkommelige, og 
man frygtede, at et stort antal får var blevet begravet i snemas-
serne.

Men alligevel blev der spillet fodbold i North End.
Portsmouth Football Club var i gang med sit første aktive år 

og havde allerede succes. Mellem jul og nytår spillede holdet fire 
kampe, blandt andet mod et hold fra flåden, der blev besejret 
10-0. En af de lokale sportsreportere skrev, at “forsvarsspillerne, 
især A.C. Smith, udførte deres opgaver så tilfredsstillende, at det 
var en ren loppetjans at være Portsmouths målvogter.”

Nu gjaldt det en ny kamp. Til hjemmeholdets forbløffelse 
bestod modstanderne denne gang for halvdelens vedkommende 
af spillere lånt fra det frygtede hold fra 93. regiment, der var 
udstationeret i Parkhurst. Portsmouth selv havde ikke kunnet 
samle sine elleve stærkeste spillere, og de ville stå sig dårligt mod 
højlandsregimentets tre førsteklasses angrebsspillere.

Portsmouth lagde imidlertid godt ud og havde det bedste spil. 
De fik endda to farlige målchancer, men missede, måske mest fordi 
fodboldbanen var frossen og glat. Vinden var stærk, men til Ports-
mouths fordel i første halvleg, og de kunne gå til pause med 2-0.
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Efter at have skiftet banehalvdel måtte de kæmpe i modvind, 
bogstaveligt talt. Blæsten var taget vældigt til i styrke, samtidig 
med at angrebsspillerne fra 93. regiment lavede ganske fine afle-
veringer. To heldige skud – som den udsendte fra Portsmouth 
Evening News kaldte det – udlignede resultatet. Kampen endte 
uafgjort.

Endnu en gang udmærkede denne A.C. Smith sig, og hans 
hårde spark blev omtalt i pressen. Han havde tidligere været mål-
mand og var derefter gået over til at spille højreback. Han var 
egentlig gammel rugbyspiller, men havde hurtigt vænnet sig til 
at sparke til bolden i stedet for blot at løbe med den i favnen. Én 
femogfirs høj og hundred kilo tung var han en klippe for holdet 
og efterhånden en meget populær idrætsudøver i Portsmouth.

For Conan Doyle stod det klart, at han ikke ville få nogen patien-
ter ved blot at sætte et messingskilt op og så sidde og vente. Ifølge 
en uskreven regel måtte han ikke annoncere som læge. Conan 
Doyle fandt en udvej. Under rubrikken Øvrige indrykkede han 
en kort notits:

“Dr. Doyle ønsker at meddele, at han er flyttet til Bush Villas 
nr. 1, Elm Grove, ved siden af Hotel Bush.”

Han tilpassede sit navn efter anledningen. Nogle gange forkor-
tede han det til kun Doyle, andre gange lod han Conan Doyle 
være hele efternavnet. Doyle var faderens slægtsnavn, og Conan 
havde han fra sin gudfar, Michael Conan, en svoger til farfaderen.

Det med at han “var flyttet”, var måske at strække sandhe-
den en smule. Så han indrykkede notitsen et par gange til, for at 
ingen skulle være i tvivl om meningen med den.

Der var flere måder at gøre sin praksis kendt på. En novem-
berdag skete der en ulykke på gaden ud for huset: En mand faldt 
af sin hest, da den ene stigbøjle knækkede, og fik hesten over sig. 
Conan Doyle styrtede ud for at tage sig af den sårede. Da han 
havde fået ham bragt ind i sin praksis og konstateret, at det ikke 
stod værre til med manden end nogle gedigne blå mærker, gjorde 
Conan Doyle det eneste rigtige for en læge i hans position og 
med hans indkomst. Han begav sig hurtigt hen til avisen Ports-
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mouth Evening News og gengav, hvad der var sket.
Notitsen om lægens indgriben var med allerede i aftenudgaven.
At afvente flere sådanne heldige hændelser var imidlertid at 

håbe på for meget. I stedet måtte den treogtyveårige nybagte læge 
ud og møde folk. Lære indbyggerne i Portsmouth at kende.

Han begyndte at udveksle tjenester med handelsmænd i byen. 
En kolonialhandler opsøgte doktor Doyle for at få hjælp mod 
sine begyndende epileptiske anfald. Smør og te i bytte. Den stak-
kels kolonialhandler kom aldrig til at forstå den glæde, hvormed 
doktoren senere tog imod beskeden om nye anfald. Mere smør 
og te.

Det var ikke kun potentielle patienter, han havde brug for at 
lære at kende. Blandt udøvere af lægefaget hørte det med til god 
skik, at man som ny i faget aflagde besøg hos ældre kolleger i 
nabolaget. Og sin alder og uerfarenhed til trods havde Conan 
Doyle ingen problemer med at gøre et godt indtryk hos fagbrød-
rene. En af dem sendte patienter videre til ham, en anden var 
medlem af den cricketklub, som Conan Doyle også tilsluttede sig.

Han spillede som gærdespiller i Portsmouth Cricket Club, og 
hans indsats på banen blev ofte nævnt i de lokale aviser. Cricket 
var en sport, som en læge godt kunne forbindes med, hvilket 
der imod ikke var tilfældet med fodbold. Ganske vist vidste hans 
holdkammerater og selv pressen, hvem han var, men det kunne 
dog aldrig skade at bruge et alias for at undgå at sværte sit rygte 
som en seriøs læge til. Så når han uanset vejret begav sig ud på 
banen for at sparke hårdt til læderbolden, var han ikke længere 
Conan Doyle, men den mere anonyme A.C. Smith.

Hans omgangskreds voksede. Han blev valgt ind i Portsmouth 
Literary and Scientific Society, der hver anden tirsdag aften i vin-
termånederne arrangerede foredrag. Mange af Portsmouths mest 
indflydelsesrige personer var medlem, og for Conan Doyle betød 
det endnu et trin op ad samfundsstigen.

Medlemskab af foreningen var forbeholdt mænd. Kvinder var 
velkomne som gæster ved foredragene, men havde ikke ret til at 
stille spørgsmål eller deltage i diskussionerne. Redaktøren på en 
af byens aviser spekulerede desuden på, om man ikke kunne gøre 
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noget ved damernes evindelige håndarbejde under foredragene. 
Det forstyrrede!

Der var vidt forskellige emner på foredragslisten. Svindel med 
levnedsmidler, og hvordan forholdene kunne afsløres ved hjælp af 
mikroskop. Arkæologiske optegnelser om Hampshire. Jordkloden 
og dens bevægelser. Formanden, general Drayson, fortalte om 
personlige minder fra Sydafrika, og en anden gang var det major 
Evatts tur til at fortælle om militærlægens arbejde i krig. Man 
kunne tydeligt mærke, at Portsmouth var en militærby, både på 
foreningens medlemsliste og i bylivet generelt.

Conan Doyle holdt, blot nogle uger efter at han var blevet 
valgt ind, et foredrag om Det Nordlige Ishav, baseret på sine egne 
oplevelser som skibslæge på hvalfangerskibet Hope. To hundred 
og halvtreds damer og herrer lyttede, hvilket var det næsthøjeste 
antal tilhørere i hele den sæson. Man betragtede den unge fore-
dragsholder med stor respekt; han måtte være en dygtig jæger, for 
på bordet foran sig havde han opstillet en lang række udstoppede 
fugle fra nord for polarcirklen.

Dagen efter afleverede Conan Doyle de lånte genstande tilbage 
til den lokale dyrekonservator.

A.C. Smith skiftede tøj efter fodboldkampen og var atter sig selv, 
den seksogtyveårige læge A. Conan Doyle, MD. Sådan stod der 
på hans nye messingskilt, efter at han som fjernstuderende havde 
aflagt denne højere eksamen på en afhandling om tabes dorsalis, 
en afart af neurosyfilis forårsaget af skader på rygmarven.

Fodboldholdet begav sig i samlet flok mod Blue Anchor for at 
få en kop te og lidt mad. Et let måltid var lige, hvad der var brug 
for efter halvfems minutters kamp i kulde og bidende vind.

Så var det tid for Conan Doyle at begive sig nogle kilome-
ter sydpå mod gaderne i Southsea. Han havde ikke noget imod 
lange gåture.

Hjemme i praksissen gik det bedre og bedre. Hans årsindtægt 
var nu oppe på tre hundred pund, slet ikke dårligt. Men samti-
dig heller ikke særlig meget i sammenligning med, hvad nogle af 
hans mere agtede lægekolleger i byen kunne tjene. På sin første 
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opgørelse til skattevæsenet skrev han, at han tjente så lidt, at han 
ikke skyldte noget i skat. Han fik blanketten tilbage med påskrif-
ten: “Yderst utilfredsstillende”. Og han genfremsendte den med 
tilføjelsen: “Fuldstændig enig.”

Han boede stadigvæk på Elm Grove, men husholdningen var 
ændret lidt. Han havde igennem nogle år haft en husbestyrerinde, 
der desuden fungerede som hans receptionist og fik dr. Doyle til 
at fremstå som en yderst optaget herre over for patienterne. Og 
absolut ikke en herre, der egentlig havde masser af tid tilovers til 
at læse og skrive om dagen.

Lillebroderen Innes var året før flyttet fra Bush Villas for at gå 
på kostskole i Yorkshire, mens han ventede på at blive gammel 
nok til at lade sig hverve til flåden.

Conan Doyle gik rask til hjemad. Der stod stadig en iskold 
vind ind fra havet, og det var godt at komme inden døre.

Han tog nye, blanke papirark frem og dyppede blækpennen. 
Det var atter tid til at skrive.


