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Baskervilles Hund (engelska: The Hound of the Baskervilles) är en
detektivroman av Sir Arthur Conan Doyle, med Sherlock Holmes i
huvudrollen. Romanen gick ursprungligen som följetong i The

Strand Magazine i Storbritannien 1901 till 1902.

Den unge Sir Henry Baskerville kommer från Kanada, för att bosätta
sig i egendomen han just har ärvt - Baskerville Hall på

Dartmoorheden i sydvästra England. Enligt legenden förföljs släkten
Baskerville av en demonisk hund, som först dödade Sir Hugo

Baskerville för hundratals år sedan.

Sherlock Holmes avfärdar legenden som en saga, men blir
intresserad av fallet när det kommer fram att det vid liket av den
nyligen avlidne Sir Charles Baskerville fanns fotavtryck från en

gigantisk hund. Holmes skickar Dr Watson till den dystra
Dartmoorheden och det mörka Baskerville Hall, för att vaka över Sir

Henry och göra utforskningar om hedens invånare och hunden.

Romanen har filmatiserats över tjugo gånger, Sherlock Holmes har



bland annat gestaltats av Basil Rathbone (1939), Vasilij Livanov
(1981), Jeremy Brett (1988), Richard Roxburgh (2002) och Benedict
Cumberbatch (2012). Rollen som doktor Watson har bland annat

spelats av Nigel Bruce (1939) och Ian Hart (2002).

Sherlock Holmes är huvudpersonen i en serie världsbekanta
detektivhistorier, och prototypen för en skarpsinnig yrkesdetektiv
som inte skyr några mödor eller faror. Hans levnadstecknare,

följeslagare och understundom också kollega heter doktor John H.
Watson.

Sherlock Holmes gjorde entré i världen i samband med romanen A
study in scarlet (på svenska En studie i rött) (1887), och vann stor
ryktbarhet några år senare när de första Holmesnovellerna började
publiceras i tidskriften The Strand Magazine. Holmes karakteriseras
av sin imponerande iakttagelse- och slutledningsförmåga vilken han
då och då prövar på doktor Watson och kommissarie G Lestrade.

Det anmärkningsvärda med Sherlock Holmes metod är att han
genomför tämligen moderna brottsplatsundersökningar. Genom

deduktion får han fram fakta ur bevis vilket leder till att fallet klaras
upp.

Holmes spelar fiol. Under främst sysslolösa perioder injicerar han
morfin eller en sjuprocentig kokainlösning i brist på den stimulans

som arbetet annars ger.

Andra figurer som tillhör Sherlock Holmes-världen är
hyresvärdinnan Mrs Hudson (som äger våningen på 221B Baker
Street), the Baker Street Irregulars (ett gäng gatpojkar som hjälper
till), Mycroft Holmes (Holmes bror), och självklart professor James

Moriarty - Holmes ärkefiende.

Sir Arthur Conan Doyle, (1859-1930), var en skotsk läkare och
författare, mest känd för sina böcker om mästerdetektiven Sherlock

Holmes och doktor Watson.

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.
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