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Arthur Conan Doyle
Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, född 22 maj 1859 i Edinburgh, död 7 juli 1930 i Crowborough i East
Sussex, var en skotsk läkare och författare,[1] mest känd för sina böcker om mästerdetektiven Sherlock Holmes
och doktor Watson. Doyle var brorson till illustratören Richard Doyle. Namnet Conan är egentligen ett
förnamn men Doyle använde det som en del av efternamnet under nästan hela sitt författarskap. Han placeras i
uppslagsverk därför ofta under bokstaven "C".

Totalt skrev Doyle 56 noveller och fyra romaner om Sherlock Holmes och doktor Watson. Utöver böckerna
om detektiven på Baker Street har Doyle även skrivit ett flertal andra verk. Dessa är relativt okända, möjligen
med undantag av En försvunnen värld som även gjorts som TV-serie vid flera tillfällen.

Doyle var utbildad läkare, men försörjde sig som författare. När den första Sherlock Holmes-novellen
publicerades i nystartade tidskriften The Strand Magazine, ökade hans läsarskara enormt. Vissa trodde att
huvudpersonen fanns på riktigt. Andra antog att Conan Doyle var en lika skicklig detektiv och vände sig till
honom med svårlösta kriminalfall. Några av dessa gåtor lyckades Doyle faktiskt lösa, och han blev hyllad för
sin genialitet. Efter första världskriget, då flera familjemedlemmar dött, vände han sig till spiritismen, för att
försöka få kontakt med sina närstående.
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Arthur Conan Doyle föddes 1859 i Edinburgh som son till irländskättade föräldrar som emigrerat till Skottland.
Hans far, Charles Altamont Doyle och hans mor Mary Foley gifte sig 1855.[2][3] Han skickades till jesuitiska
skolan Stonyhurst vid nio års ålder och då han lämnade skolan 1875 hade han förkastat kristendomen och
kallade sig själv agnostiker. Mellan 1876 och 1881 studerade han medicin vid Edinburgh University, med
bland annat en praktikperiod i Aston (idag ett distrikt i Birmingham). Han gjorde ett studieuppehåll våren och
sommaren 1880 och var då skeppsläkare på valfångaren Hope. Om detta kan man läsa i en faksimilutgåva av
hans dagbok, Dangerous Work, Diary of an Arctic Adventure. Efter sin tid vid universitetet tjänstgjorde han
som skeppsläkare på en seglats till Västafrikas kust. 1882 grundade han en praktik i Southsea. Han doktorerade
1885. Inledningsvis var hans praktik inte särskilt framgångsrik och under de sysslolösa timmarna började han
skriva.

Hans första litterära verk hade publicerats i Chamber's Edinburgh Journal
innan han fyllt 20 år. Under 1880-talet fortsatte han att skriva noveller för
olika familjetidskrifter, oftast anonymt publicerade. Hans första betydande
verk var En studie i rött som publicerades i Beeton's Christmas Annual
1887. Verket var det första där Sherlock Holmes förekom, en karaktär som
inspirerats av Doyles tidigare universitetsprofessor Joseph Bell. Bland de
litterära förebilderna torde Edgar Allan Poes karaktär Auguste Dupin och
Émile Gaboriaus karaktär Monsieur Lecoq ha funnits. Robert Louis
Stevenson nämnde i ett brev till Conan Doyle romanfiguren Holmes med
orden: "Kan detta vara min gamla vän Joe Bell?" Innan Doyle beslutat sig
för romanfigurernas namn övervägde han "Sherrinford Holmes" istället för
Sherlock Holmes respektive "Ormond Sacker" istället för "Dr John H Watson".

År 1885 gifte Doyle sig med Louisa "Touie" Hawkins, som hösten 1893 drabbades av tuberkulos och avled av sjukdomen
1906. Följande år gifte han sig med Jean Leckie. Henne hade Doyle träffat redan 1897 och varit platoniskt förälskad i sedan
dess. Doyle fick fem barn – två med sin första fru (Mary och Kingsley) och tre med sin andra (Jean, Denis och Adrian).

År 1891 studerade Doyle till ögonläkare i Wien och senare samma år öppnade han en oftalmologisk praktik i London. Det var dock svårt för honom att hinna med
författandet, så redan efter någon månad bestämde han sig för att arbeta på heltid som författare. I samma veva publicerades den första Sherlock Holmes-novellen
och Doyle blev snabbt en av Storbritanniens mest kända författare. Efter de sex första novellerna om Holmes skrev Doyle till sin mor att han funderade på att ta
död på Holmes och begrava honom en gång för alla, eftersom Holmes tog upp för mycket tid. Efter moderns protest lät Doyle detektiven leva vidare. År 1893 lät
han dock till slut romanfiguren dö i en kamp mot ärkefienden professor Moriarty för att få mer tid åt sina mer viktiga verk – sina historiska arbeten. De båda
gestalterna fick störta ner i en ravin i novellen Det sista problemet. Tilltaget möttes av ett allmänt ramaskri, men Conan Doyle stod emot i många år innan han 1903
till slut väckte Holmes till liv igen i novellen Det tomma huset där Holmes presumtiva död också förklarades med att endast Moriarty störtat ned för klippan och att
Holmes spelat död under några år för att lura sina fiender. Redan 1901-02 hade Conan Doyle dock publicerat romanen Baskervilles hund som följetong i The
Strand Magazine – den romanen utspelar sig före incidenten vid Reichenbachfallet. Utöver de sextio Holmes-berättelserna som skrevs av Conan Doyle har
Sherlock Holmes även förekommit i åtskilliga böcker skrivna av andra författare sedan dess.
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Doyle deltog som frivillig läkare i Boerkriget kring 1900. Världen förfärades över britternas krig men Doyle skrev den korta pamfletten The War in South Africa:
Its Cause and Conduct, där britternas roll i kriget försvarades. Enligt Doyle var det denna försvarsskrift som gjorde att han adlades 1902. Han skrev också ett
längre verk om kriget: Det stora boerkriget från 1900. Doyle ställde flera gånger upp i olika val som liberal kandidat, men utan att få en plats i parlamentet.

Doyle var involverad i kampanjen som journalisten E.D. Morel och diplomaten Roger Casement drev för att reformera Kongostaten. Doyle skrev The Crime of
the Congo (1909) där han redogjorde för terrorn i Kongo. Han blev bekant med Morel och Casement och lät dem bli förebilder till rollgestalterna i En försvunnen
värld 1912. I samband med första världskriget bröt han med dem båda; med Morel för att han engagerade sig i den pacificistiska rörelsen som arbetade mot kriget
och med Casement eftersom han förrådde England på grund av sin irländska nationalism. Han försökte dock rädda Casement från dödsdomen genom att hävda att
denne blivit galen och inte kunde göras ansvarig för sina handlingar.

Doyle engagerade sig i flera rättsfall. År 1906 studerade han fallet med George Edalji, en brittisk-indisk advokat som dömts för hot och djurplågeri. Doyle
konstaterade att polisen på förhand varit övertygad om Edaljis skuld och inte ens ändrat uppfattning då brotten fortsatte efter att advokaten häktats. Edalji inte bara
frikändes, fallet ledde också till att Court of Criminal Appeal inrättades som instans för att rätta till rättsliga misstag. Författaren Julian Barnes har skrivit en roman,
Arthur & George (2005), om fallet.

I ett annat fall engagerade sig Doyle i fallet med Oscar Slater, en tysk jude som drev en spelhåla och dömts för att ha slagit ned en 82-årig kvinna 1908. Doyle
fascinerades av konstigheter i domen och känslan att Slater blivit falskeligen anklagad. Även denne frigavs senare, delvis genom Conan Doyles försorg.

I slutet av sitt liv började Doyle engagera sig i spiritismen och skrev ett flertal böcker i ämnet.[4] Han skrev även The Coming of the Fairies 1921 och var
fullständigt övertygad om äktheten i Cottingley Fairies-fotografierna, som han återgav i sin bok, och att feer och andeväsen existerade. Detta engagemang gjorde
bland annat att hans verk, som kategoriserades som ockultism, förbjöds i Sovjetunionen 1929, även om den domen upphävdes strax efteråt.

Doyle var under en tid vän med trollkonstnären Harry Houdini. Denne försökte övertyga Doyle om att ockultisternas och spiritualisterna seanser och medier bara
var trollkonster – som Houdini gjorde allt för att avslöja – men Doyle blev istället övertygad om att Houdini besatt övernaturliga krafter, en syn som Doyle gav
uttryck för i På tröskeln till det okända. De två skiljdes offentligt som bittra fiender.

Enligt den amerikanske vetenskapshistorikern Richard Milner var Doyle upphovsman till "Piltdown-mannen" 1912, det falska hominid-fynd som lurade
vetenskapen i över 40 år. Enligt Milner ville Doyle hämnas på vetenskapsvärlden som avfärdat en av hans favoritfysiker. Milner säger sig också se flera dolda
ledtrådar i Doyles En försvunnen värld.

Arthur Conan Doyle ligger begravd i Church Yard, Minstead i New Forest, Hampshire. Han står staty i Crowborough, och på flera andra håll i världen finns
statyer föreställande Sherlock Holmes.

En studie i rött (1887; A Study In Scarlet)
De fyras tecken (1890; The Sign of Four)
Hvita kompaniet (översättning Johannes Granlund, Huldberg, 1898) (The White Company, 1891)
The Adventures of Sherlock Holmes (1892) (novellsamling, finns på svenska med olika titlar)
The Memoirs of Sherlock Holmes (1894) (novellsamling, finns på svenska med olika titlar)
Brigadgeneralens hjältedater (översättning Ernst Lundquist, Geber, 1896-1903)
Hålvägen vid Bluemansdyke samt andra berättelser (översättning Johannes Granlund, Huldberg, 1898)
Det stora boerkriget (1900; The Great Boer War)
The Debatable Case of Mrs. Emsley (novell, 1901)
The Holocaust of Manor Place (1901)
The Love Affair of George Vincent Parker (1901)
Baskervilles hund (1902; The Hound of the Baskervilles)
The Return of Sherlock Holmes (1904) (novellsamling, finns på svenska med olika titlar)
En försvunnen värld (1912; The Lost World)
Fasans dal (1915; The Valley of Fear)
His Last Bow (1917) (novellsamling, finns på svenska med olika titlar)
The Land of Mist (1926)
The History of Spiritualism Vol I (1926)
The History of Spiritualism Vol II (1926)
The Disintegration Machine (1927)
The Case-Book of Sherlock Holmes (1927) (novellsamling, finns på svenska med olika titlar)
When the World Screamed (1929)
Our African Winter 1929 Afrikaresan 1931 AB (Chelius & co Stockholm)
The Parish Magazine (1930)
Tales of adventure and medical life (Doktorer, översättning Boel Unnerstad, H & E, 1995)

(förkortade/bearbetade utgåvor ej medtagna)

The sign of four

De fyras tecken (översättning (http://runeberg.org/dcfyras/)Walborg Hedberg, Nordin & Josephson, 1891)
De fyras tecken (översättning Ellen Ryding, Nordiska förlaget, 1911)
De fyras tecken (översättning Viktor Olsson, Världslitteraturen, 1930)
De fyras tecken (översättning Curt Berg, Bonnier, 1944) [tillsammans med En studie i rött]
De fyras tecken (översättning Thomas Warburton, AWE/Geber, 1977)
De fyras tecken (översättning Charlotte Hjukström, Bakhåll, 2004)
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Baskervilles hund (översättning Hanny Flygare, Geber, 1902)
Baskervilles hund (översättning Ragnhild Hallén, Lindqvist, 1947)
Baskervilles hund (översättning Ingrid Ekman Nordgaard, Natur och kultur, 1954)
Baskervilles hund (översättning Anders Eje, Saxon & Lindström, 1955)
Baskervilles hund och andra berättelser (översättning Nils Holmberg, Bonnier, 1957)
Baskervilles hund (översättning Thomas Warburton, AWE/Geber, 1977)
Baskervilles hund (översättning Charlotte Hjukström, Bakhåll, 2003)
Baskervilles hund och andra romaner (översättning av Curt Berg, Nils Holmberg, Bonnier, 2004 [omtryck av äldre översättningar;
innehåller även En studie i rött, De fyras tecken, Fruktans dal])

The lost world

En försvunnen värld (översättning Hanny Flygare,Geber, 1913)
En försvunnen värld (översättning Birger Hultstrand,Bonnier, 1955)

A study in scarlet

Förföljd (anonym översättning?, Fenix, 1904)
En studie i rött (översättning Ellen Ryding, Nordiska förlaget, 1910)
En studie i rött (översättning Viktor Olsson, Världslitteraturen, 1928)
En studie i rött (översättning Curt Berg, Bonnier, 1944) [tillsammans med De fyras tecken]
En studie i rött (översättning Eva Håkanson, Natur och kultur, 1962)
En studie i rött (översättning K. Arne Blom, AWE/Geber, 1977)
En studie i rött (översättning Charlotte Hjukström, Bakhåll, 2002)
En studie i rött (översättning Mattias Boström, Lind & Co, 2004)

The Valley of Fear

Fasans dal (översättning: Annika Preis, AWE/Geber, 1977)
Sherlock Holmes i Skräckens dal (översättning Charlotte Hjukström, Bakhåll, 2010)

1. ^ ”"Scottish writer best known for his creation of the detective Sherlock Holmes"” (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/170563/Sir-Arth
ur-Conan-Doyle) (på engelska). Encyclopædia Britannica. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/170563/Sir-Arthur-Conan-Doyle. Läst
30 december 2009.

2. ^ Lellenberg, Jon; Daniel Stashower och Charles Foley (2007). Arthur Conan Doyle: A Life in Letters. HarperPress. sid. 8–9. ISBN 978-0-00-
724759-2

3. ^ Stashower, Daniel. Teller of Tales: The Life of Arthur Conan Doyle. Penguin Books. sid. 20–21. ISBN 0-8050-5074-4
4. ^ ”Arthur Conan Doyle - Uppslagsverk - NE.se” (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/arthur-conan-doyle). www.ne.se.

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/arthur-conan-doyle. Läst 20 maj 2020.

 Wikisource har originalverk relaterade till Arthur Conan Doyle.

 Wikimedia Commons har media som rör Arthur Conan Doyle.
Officiell webbplats (http://www.sherlockholmesonline.org/) (engelska)
Sherlockholmes.se (http://www.sherlockholmes.se/), "den svenska sajten om Sherlock Holmes och hans värld."
Arthur Conan Doyle (1859-1930) (https://litteraturbanken.se/författare/DoyleAC) hos Litteraturbanken
Arthur Conan Doyle (http://libris.kb.se/hitlist.jsp?q=f%C3%B6rf%3A%28Doyle%2C+Arthur+Conan%2C+Sir%2C+1859-1930%29&m=50) i
Libris

Sherlock Holmes av Arthur Conan Doyle
Kulturkanon · Adaptioner · Populärkultur

Romaner En studie i rött (1887) · De fyras tecken (1890) · Baskervilles hund (1902) · Fasans dal (1915)

Novellsamlingar The Adventures of Sherlock Holmes (1892) · The Memoirs of Sherlock Holmes (1894) · The Return of
Sherlock Holmes (1904) · His Last Bow (1917) · The Case-Book of Sherlock Holmes (1927)

Persongalleri Sherlock Holmes · Doktor Watson · Professor Moriarty · Sebastian Moran · Irene Adler · Kommissarie
Lestrade · Mycroft Holmes · Mrs Hudson

Universum 221B Baker Street · Diogenes Club · The Dynamics of an Asteroid · A Treatise on the Binomial
Theorem

TV-serier i urval Sherlock Holmes (1965–1968) · Sherlock Holmes (1984–1994) (avsnitt) · Sherlock Hund (1984–
1985) · Sherlock (2010–2017) · Elementary (2012–2019)

Filmer i urval

Baskervilles hund (1939) · Sherlock Holmes – professor Moriartys sista strid (1939) · Sherlock Holmes
och det hemliga vapnet (1942) · Sherlock Holmes och den röda klon (1944) · Sherlock Holmes och
kvinnan i grönt (1945) · Baskervilles hund (1959) · Baskervilles hund (2002) · Sherlock Holmes
(2009) · Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011) · Enola Holmes (2020)

Pastischer och parodier i urval

En studie i skräck (1965) · "Sherlock Holmes" – privatögat privat (1970) · Kanske en Sherlock Holmes
(1971) · Sherlock Holmes' smarta brorsa (1975) · Sherlock Holmes i New York (1976) · Den sju-
procentiga lösningen (1976) · The Private Eyes (1980) · Tempelmysteriet (1985) · Mästerdetektiven
Basil Mus (1986) · Ombytta roller på Baker Street (1988) · Dr. Bell and Mr. Doyle (2000) · Tom and
Jerry Meet Sherlock Holmes (2010) · Mr. Holmes (2015) · Sherlock Gnomes (2018)

Relaterat
Lista över Sherlock Holmes på film · The Baker Street file · Sherlock Holmes Museum · The Sherlock
Holmes · The Strand Magazine · Undershaw · "The Lost Special" · "How Watson Learned the Trick" ·
5048 Moriarty · 5049 Sherlock · 5050 Doctorwatson

 Kategori
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