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FORORD 

Lystmord hedder denne bog. Ikke fordi dens forfattere fin- 
der mord szrlige lystige eller fordi de selv har lyst til at begå 
dem. Men fordi der i den mediernes verden, vi lever i, 
dagligt bliver begået en så uendelig strcam af mord, at man 
må antage, at de Izsende og seende publikum har lyster 
forbundet med disse fiktive myrderier. 

Fra frokostavisernes fiktionsvirkelighed til aftenens TV- 
underholdning bliver man uden at znse det påfaldende i det 
fort gennem den ene mordhistorie efter den anden. Og oveni 
kommer lordagens TV-krimi som den offentlige underholds- 
nings ugentlige hojdepunkt. 

Men krimifiktionerne dyrkes ikke kun i massekulturen. Er 
man i besiddelse af en finere kulturel gane dykker man i 
stede< blot ned i forbrydelsens element ved at se Hitchcock- 
film ellcr andre kriminalistiske klassikere. På rad og rzkke 
forsoger seriose forfattere sig i disse år med krimier, thrillers 
etc. 

Man kunne forestille sig, at et så iojnefaldende fznomen 
soni krimifiktionerncs gribcn om sig i en i sig selv omsiggri- 
bende medieverden, var genstand for interesse fra nogle af 
de flere hundrede humanistiske forskere i dette land. Men 
kun få beskzftiger sig med den slags. 

En gruppe af disse få har skrevet Lystmord. Da vores 
baggrund er litteraturfagene har vi her indstillet sigtet på 
kriminallitteratu~en. Historisk er krimifiktionen da også op- 
rindeligt et l i tkrzr t  fænomen. Og de fleste grundmcanstre er 
blevet udviklet i litteraturen, fer de er blevet videreudviklede 
i film og TV. Som det i flere forbindelser har vist sig, kan 
litteraturen være et godt sted for nzerstudier af kulturfæ- 
nomener af bredere karakter. 

For de tekstanalytisk avancerede lzsere vil disse studier i 
krimiens indholdsmzssige forhold nok bekrzfte en række 
antagelser. Men der bliver også på flere punkter udviklet ny 
typer redskaber til bearbejdning af området tekst og socialp- 
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sykologi. 
For de tekstanalytisk ikke helt så forfarne vil der også 

vzre en anden slags overraskelser. Mange forhåndsindstil- 
linger vil sikkert udmante sig i skepsis og spargsmål til iszr 
de socialpsykologiske analyseresultater: kan det virkeligt v z -  
re rigtigt med alle disse 0dipuskomplekser i krimien, med al 
den voyeurisme, exhibitionisme, narcissisme og anden psyko- 
logisk mzrkvzrdighed? Mon ikke snarere det er disse analy- 
tikere, der har ladet de freudianske briller gå på tur og 
derfor naturligvis har fået aje på det samme igen og igen? 

Så enkelt forholder det sig ikke. Og ingen af de fremlagte 
resultater er blotte påstande. Ret beset er tekstanalyserne 
meget veldokumenterede. Socialt er der da heller ikke det 
mindste unormalt ved voyeuristiske, exhibitionistiske etc. 
elementer i det "virkelige" psykologiske liv. 

Nuvel, diskussionen skal ikke fares videre. For mon ikke 
det går med L y s t m o ~ d s  synspunkter, som det er gået med en 
rzkke af den kritiske litteraturvidenskabs andre frembrin- 
gelser: om nogle få år bliver disse problemstillinger - omend 
i lettere fortyndet udgave - fart frem selv af nuvzrende 
skeptikere og modstandere. Måske tilmed - som det f0r er 
sket - som om disse selv havde fundet frem til dem. 

Vi håber, at Lystmord vil få samme gunstige skzbne, og 
at bogen fra et litterzrt og historisk udgangspunkt vil yde et 
bidrag til forståelsen af nogle af vor tids socialpsykologiske 
forhold, interessante og tankevzkkende som de er. 

Red. 
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J0RGEN HOLMGAARD 

KRIMIENS HISTORIE OG SOCIALPSYKOLOGI 

Krimien og de cestetiske normer 

Den tid er forbi, hvor det for kultiverede mennesker var en 
last, en forbudt lyst, at lzse kriminalromaner. Lige som 
mange andre faste forestillinger er de skarpe xstetiske af- 
grznsninger blevet flydende i lobet af de sidste årtier. Siden 
de såkaldte nyrealister i 60'erne fik placeret sig med et 
alternativt litterzrt vzrdisystem i forhold til den da hersken- 
de modernistiske lyrik, er der i tidens I0b kommet flere 
smagscentre til i den litterzre verden her til lands. Kvinde- 
litteratur, arbejderlitteratur,bekendelseslitteratur, doku- 
mentarisme, knækprosa og punklyrik er blevet begreber i en 
pluralistisk litterzr verden, hvor gamle traditioner og ny 
skrivemåder i mange blandingsformer eksisterer ved siden af 
hinanden. I avisspalterne kan partisaner for forskellige ret- 
ninger skzlde hinanden ud, men ingen er i fatal forstand 
"out", fordi han/hun svxrger til f.eks. socialrealistisk arbej- 
derlitteratur eller modsat til den gode gamle modernismes 
h0jt professionaliserede skrivehåndvxrk. De zstetiske vzrdi- 
normer er blevet relativerede. 

Dette er også kommet dele af triviallitteraturen til gode, 
de dele, som ligger tzttest på traditionel finlitterzr prosa. 
Det drejer sig f0rst og fremmest om krimien. Tilbage i 
50'rne var der ikke noget odimt i, at en politiker,en dom- 
mer,en forretningsmand eller en atomfysiker i interviews og 
ved lignende anledninger indrommede, at han i sin fritid 
lzste kriminalromaner med stor fornojelse. Men i den litte- 
rzre  dagbladskritik, i litteraturfagene på universiteterne og i 
de kredse, som blev smagsmzssigt påvirket herfra,var den 
oplagsstzrke kriminallitteratur ikke comme il faut. 

Den nyrealisme, som var med til at bryde den moderni- 
stiske lyriks monopolstilling i dagbladskritikkens vurderings- 
system, var også med til at hjzlpe den pznere kriminallit- 
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teratur ind i varmen. De samme kritikere, som slog på 
tromme for Bodelsen og Kampmann,begyndte i slutningen 
af 60'erne at skrive interesseret og anerkendende om uden- 
landske krimiforfattere som Raymond Chandler, Patricia 
Highsmith,Simenon m.fl. og senere fik også Sjowall/ 
Wahloos romanserie en storstilet presseomtale fra denne 
side. Parallelt begyndte deres filmanmeldende kolleger at 
skrive indforstået og rosende om amerikanske b-film, 
Humphrey Bogart som han fremtrådte i de gamle Hammett- 
og Chandler-filmatiseringers detektivskikkelser - med Borsa- 
lino, cigaret i mundvigen og en lille buttet pistol i trench- 
coatlommen - blev med et intellektuelt forbehold en identifi- 
kationsfigur for store dele af de yngre årgange i de kulturelle 
lag. 

At szttet af accepterede zstetiske normer e; blevet mere 
pluralistisk, betyder ikke, at alle grznser er flydt ud. Der 
har snarere vzret tale om en omlejring, som har bragt dele 
af kriminallitteraturen og anden "spzndingslitteratur" - a- 
gentlitteratur, science fiction,psykologiske og politiske thril- 
lers af forskellig art - inden for den litterzere opinions hori- 
sont. De nyvundne områder er også blevet aktivt opdyrkede i 
den hjemlige litteratur. Man kan her nzevne Poul @rums 
forfatterskab og Bodelsens forbrydelses- og science fiction- 
romaner. Hinsides den mere finlitterzere kriminallitteratur 
med tilliggender går der dog stadig grznser. Tegneserier, 
ugeblade og kiosklitteratur af forskellig art er godt nok 
blevet taget op til undersogelse i nogle universitetssammen- 
hzng, men afstanden er klar nok: det er her nogle andre - 

lavere - sociale gruppers litterzre konsum, der bliver under- 
sogt. Få vil finde på at lyse "Mit livs novelle" eller krigsteg- 
neserierne i kuld og k0n som interessant endsige god litte- 
ratur. En Helle Stangerup skriver krimier og ikke trivielle 
kzrlighedsromaner. 

De zndringer, som har fort til en mere pluralistisk til- 
stand i de zstetiske vurderinger, og som har gjort krimien til 
en nogenlunde agtvzerdig sag, har da ikke karakter af nogen 
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fuldstzndig værdirelativisme; den er heller ikke udslag af 
nogen grznselos liberalitet hos de involverede litterater. I 
virkeligheden er det bevidsthedsmzssige forskydninger, som 
har vzret en funktion af zndringer i de sociale grupper, 
hvor storstedelen af lzserne findes. 

Mellemlagenes k~imiznte~esse 

Indtil 60'erne kunne et litterzrt orienteret mellemlag af 
forholdsvis begrznset storrelse fortolke sin psykologiske og 
sociale situation ved hjzlp af forestillinger fra traditioner af 
udprzget dansk tilsnit - Heretica-traditionen og den danske 
modernisme forst og fremmest. 

I takt med 60'ernes velfzrdsudvikling fik det samme lag 
en ny storrelse, en bredere social rekrutteringsbaggrund og 
en mere forskelligartet kulturel orientering. Påvirkningen 
fra udenlandsk musik og film var med til at forme de ny 
typer livsstil, som de store årgange brugte 60'er-boomet til at 
udvikle; for dem, der gik eller skulle til at gå gennem uddan- 
nelsessystemet, var den sociale integration ikke lzngere en 
lang forsagelsesvandring frem mod en embedsmandsagtig 
finden sig til rette på en tryg plads i samfundet. I den sociale 
horisont lå der mange flere muligheder end nogensinde for. 
Men denne mangfoldighed indeholdt også en usikkerhed, en 
fornemmelse af, at det var en anderledes kontant, storby- 
mzssig social adfzrd,den enkelte skulle bruge for at fzgte 
sig frem. Der var et vidt rum for eksperimenter med kulturel 
orientering og livsudfoldelse. Men erfaringen viste også, at 
bag de ny,videre grznser fandtes stadig om ikke afgrunde så 
sociale "skrznter", som man kunne glide ned ad, ret så 
langt endda. 

Disse sociale og socialpsykologiske fznomener har forbin- 
delse med kriminallitteraturen på to måder. Dels medforte 
udvidelsen og omstruktureringen af mellemlagene den ideo- 
logiske og zstetiske "polycentrisme", som gjorde krimien 
mere salonfahig. Dels korresponderede krimiens kontante 
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liv-dod-univers med socialoplevelsen i store dele af de ny 
mellemlag, som ikke med udgangen af de pulveriserende 
60'ere fandt et ståsted i en politisk overbevisning. 

Tilblivelsessammenhumg og anvendelsessammenh~ng 

Når det sidste er sagt, har man samtidig bevzget sig ind i 
det forhold, at krimiens univers ikke er én ting.50'rnes kri- 
milzsende dommer og forretningsmand hentede givetvis de- 
res fornojelser i den klassiske engelske detektivroman - Chri- 
stie, Sayers m.fl. Her kunne man opleve et stabilt socialt 
klasseunivers, der momentant blev rystet af en indefra kom- 
mende overskridelse, men som den analytiske fornuft i de- 
tektivens skikkelse med sikkerhed fik bragt tilbage til den 
gode morals orden fra f0r. 

For 60'ernes lzsere af den nyere psykologiske kriminallit- 
teratur spillede fristelsen til at indleve sig i forbrydelsen 
åbenlyst en meget storre rolle. Fokus er flyttet fra den analy- 
tiske fornufts betryggende sejre til en betydelig fascination af 
tankeeksperimentet med at fore den sociale normudvidelse 
til sin yderste konsekvens, mordet, og måske slippe godt fra 
det. Udadtil kan denne fascination legitimere sig som en 
interesse i forbrydelsens psykologiske motiver. En anden fa- 
scination finder i den hårdkogte amerikanske detektivroman 
fra 30'rne - forst og fremmest i Chandlers Marlowe-romaner 
- et pengestyret og liderligt alles-kamp-mod-alle-univers at 
spejle en moderne socialoplevelse i. Bag barskheden, hvor- 
med detektiven slår sig igennem denne jungle, gemmer der 
sig et godt hjerte og nogle intakte moralske vzrdier fra en 
tidligere tid. 

Endelig kunne man for at inddrage endnu et aspekt af 
forskelligartetheden i krimifascinationen nzvne 70'ernes 
Sjowall/Wahloo-interesse. Her er en elernentzr politisk 
bevidstgmelse trådt i forbindelse med en kriminalistisk om- 
verdensoplevelse. Ondskaben bliver lokaliseret i "systemet" - 
det socialdemokratiske, skandinaviske velfzrdssamfund - 
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som også gerningsmanden i sidste ende er et uskyldigt offer 
for. Samtidig med, at den sympatiske politimand fastholder 
denne oplevede dobbelthed, g0r han dog,i et professionelt 
dygtigt teamwork,alligevel sit job i stadig kamp opadtil mod 
en stupid ledelse, der er en del af det onde samfund, som 
også producerer forbrydelserne,nedadtil mod de dumme, 
skallesmzekkende menige ordensbetjente. Det kan ikke und- 
re, at Sjowall/Wahloo har fundet så stor modtagelighed 
blandt 70'ernes uddannede mellemlag. Fra de sene 60'ere 
medtog de oplevelsen af, at det var "systemet" og ikke den 
enkelte, det var galt med,og i de folgende år måtte de finde 
sig til rette på de akademiske arbejdspladser på mellem- 
niveau netop i dette store, bureaukratiske offentlige system. 

Alene disse eksempler viser, at en undersagelse af krimilit- 
teraturen må rzekke ud til to poler. Til den ene side de 
sammenhæng, som har frembragt romanerne, eksempelvis 
Christie's forfatterskab og dets baggrund i mellemkrigstidens 
England. Til den anden side de sammenhzeng, hvori roma- 
nerne bliver lzest,og hvori de får en bestemt betydnings- 
funktion stzerkt przeget af den situation, som er lzesernes. 
Disse lzeserfunktionssammenhzeng kan ifalge sagens natur 
vzere ret forskelligartede i de forskellige historiske sociale 
miljoer. Og de kan vzre vanskelige at beskrive med den 
sikkerhed, der er anskelig. Man kan dog gare sig nogle 
forholdsvis velbegrundede antagelser. Sådan som materialet 
foreligger med teksterne og deres historiske baggrund som 
vor primære kilde til viden, må man imidlertid tage ud- 
gangspunkt i den ende af problematikken, der har med 
krimiens tilblivelsessammenhzeng at gore. 

Indledt med nogle kortfattede overvejelser over genreaf- 
grzensning vil vi derfor i det fdgende gå ind i den historiske 
baggrund for krimiens opkomst og for dens videre udvikling 
i de vigtigste forfatterskaber og skoler. Karakteristikken af 
deres socialpsykologiske funktioner i forhold til lzeserne vil så 
blive forsagt sammenhzengende hermed. 

Den oversigt over genrens udvikling, som på denne måde 
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trzkkes op, bygger langthen på enkeltanalyserne, der folger 
senere i bogen, hvor mange uddybninger vil skulle soges. 

Nzesten alle teoretiske eller principielle betragtninger over 
krimien vier en del opmzerksomhed på at definere genren. 
Det er ikke let. Alene betegnelsen er misvisende.Der findes 
talrige romaner, der handler om forbrydelser,uden at de af 
den grund falder ind under den type litteratur, vi kalder 
krimi. Dostojevskijs Forbrydelse og straf bliver tit nzvnt som 
et illustrativt eksempel. Men man kunne nzvne talrige an- 
dre romaner, ikke mindst fra det 19.århundredes engelske, 
franske og tyske litteratur, som har forbrydelsen stående 
centralt i deres tematik, men som ikke af den grund me- 
ningsfuldt kan kaldes krimier. 

Med szrlig reference til fzllestrzkkene i linien fra Poe 
over Doyle til mellemkrigstidens engelske klassikere har man 
så fors~gt  med betegnelsen "detective story". Genredefini- 
tionerne har fokuseret på den gennemgående detektivhelt, 
der med sin intellektuelle analyse opklarede forbrydelsen. De 
er også blevet udviklede til abstrakte handlingsskemaer, som 
fast skulle kunne genfindes i alle genrens eksempler. Selv 
inden for de forfatterskaber, som har udgjort den primzere 
referencebaggrund for disse definitionsforsog, har man dog 
kunnet finde mange undtagelser. Og set i forhold til den 
senere udvikling indenfor krimien - den psykologiske krimi, 
politiromanen eksempelvis - er denne type genreafgrznsning 
åbenlyst forkert. Problemet med at foretage genreafgrzns- 
ilinger er altid stort; at give strikte definitioner på dette 
område er som regel umuligt. 

I forhold til krimien og med det sigte, som vi her har for 
oje, går det imidlertid endda. Få vil drage i tvivl, at de 
forfatterskaber og tekster, som der i det folgende bliver 
refereret ti1,og de, som bogens analyser tager op til nzrmere 
behandling, horer til det, man almindeligvis kalder krimi- 
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nallitteratur. Uafhzengigt af alle mere eller mindre heldige 
forsog på genredefinitioner har der heldigvis dannet sig en 
konsensus, som g0r de praktiske problemer med at placere 
teksterne ind i genren rimeligt nemme at omgås. 

Omvendt vil en indledning som denne - beklageligvis, 
men også naturligvis - langtfra nå hele vejen rundt i det 
store tekstfelt, som krimien udgor. Og valget af forfatter- 
skaber, som bliver behandlet i de efterfolgende analyser, vil 
måske kunne siges at vzere mere selektivt end reprzesentativt. 
Her er så blot at håbe på, at det, der bliver sagt og sagt 
noget om, er væsentligt og interessant nok til at retfzer- 
diggore den selektivitet, som vi måtte kunne klandres for. 

Krimiens forhistorie 

Kriminallitteraturen hænger historisk sammen med kapita- 
lismens og storbyernes opkomst. Mere przecist end ved man- 
ge andre i bred forstand moderne kulturfzenomener kan 
dette iagttages. Det ses både i det ydre - den tid og de 
miljoer, den opstår i - og i det indre: de sociale fzenomener 
og forestillingsuniverser, den fremstiller. 

Hvis man isolerer det trzek ved detektivens opklarings- 
arbejde, at han på grundlag af iagttagelser logisk slutter sig 
til et hændelsesforlob og en gerningsmand, kan man ganske 
vist finde elementer af noget, der ligner dette i tidligere 
litteratur. Man plejer i denne forbindelse at anfore Voltaires 
fortzelling Zadig, hvor evnen til iagttagelse og logisk slutning 
bliver skildret som led i en kritisk modstilling af fornuften, 
der reprzesenteres af en bonde, og adelig dumhed. Selv her 
kan man altså se evnen til "detektion" som en fzerdighed, 
der peger ud over de feudale herredommeforhold. 

At isolere enkelttrzek på denne måde forer dog ikke til 
nogen forståelse af kriminallitteraturens historiske oprindel- 
se. Mere givtigt er det at brede sigtet ud og i stedet se på hele 
forbrydelsesinteressen, som den tidlige detektivfortzelling er 
en specifik udformning af, men som blomstrer vidt omkring 
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i forste halvdel af 1800-tallet. Interessant nok findes den 
både i de tilbagestående absolutistiske samfund - Tyskland 
og Rusland - og i de lande, som er inde i en decideret 
kapitalistisk udvikling - England og Frankrig. I Tyskland 
(Schiller, Kleist) - men for den sags skyld også i Rusland 
(Pusjkin) og i Danmark (Blicher) - kommer den til udtryk i 
den zd le  eller i hvert tilfzlde fascinerende rovers skikkelse. 
Både i finlitterzre og i triviallitterzre sammenhzng ser man 
fascinationen af eneren, der selvtzgtsagtigt overskrider disse 
feudalt przgede samfunds traditionelle love, st.andsskranker 
og moralnormer og hzvder en hajere, individuel norm. 
Udgangen er hyppigt tragisk, men sympatien bevæger sig 
mere eller mindre åbenlyst hen over den givne grznse mel- 
lem lov og forbrydelse. I andre udformninger af forbrydel- 
sesfascinationen lzgges vzgten på den onde samvittighed, 
opdagelsen og straffen, men selve overskridelsen virker tyde- 
ligvis dragende også i disse sammenhzng. Undertiden bliver 
opklaringsproblematikken allerede brugt som legitimation 
af eller som formidlende led i forfatterens iajnefaldende 
interesse for forbrydelser . 

Baggrunden for denne interesse skal soges i en samfunds- 
situation, hvor de herskende institutioner er ved at miste 
deres trovzrdighed. Det sker iszr i forhold til et voksende 
socialt lag af intellektuelle, der i kraft af, oplysning, uddan- 
nelse og dermed stigende individuel selvfalelse fristes til at 
sztte sporgsmålstegn ved de traditionsgivne love og normer, 
de stader sammen med. Anfzgtelsen af disse forhold er altid 
individuel - det er ikke kollektivt, socialt opror. Den skildres 
tit som ufrivillig ved at vzre forårsaget af ulykkelige hzndel- 
ser, og udgangen postulerer aldrig noget holdbart alternativ. 
Men der findes ingen beroligelse eller glzede ved ordenen, 
når den genoprettes. 

I England udkom allerede i 1794 et stort romanvzrk, der 
åbenlyst og offensivt problematiserede de herskende sam- 
fundsinstitutioner og tematiserede dem omkring en forbry- 
delse og dens opklaring. Det drejede sig om William God- 
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win's Caleb Williams. I det dynamiske politiske klima i årene 
efter den franske revolution og på baggrund af de frem- 
skredne engelske samfundsforhold fortzller Codwin en om- 
fattende historie om et mord, der bliver opklaret ved hjælp 
af iagttagelse og logiske slutninger af en ung mand, som 
lejligheden g0r til amatmdetektiv. Men det er ikke loven, 
der triumferer. Ud fra en utopisk anarkistisk samfundsop- 
fattelse skildres gerningsmanden som i virkeligheden offer 
for et forbryderisk samfundssystem, og det skont han tilhorer 
overklassen.og skmt det forinden er lykkedes ham at få 
dodsdomt to bonder på grundlag af forfalskede indicier. 
Kriminalskildringen bliver ikke kun drevet frem af en sloret 
fascination af normkrznkelsen, men munder på nzsten mo- 
derne vis ud i en frontal samfundskritik. 

Med sit landlige miljo og klassesystem og med sit meget 
idealistisk enkle moral- og samfundssyn har Caleb Williams 
rodder i en samfundssituation, som godt nok er langere 
fremme end det tidlige 1800-tals kontinentale enevzlde- 
samfund, men som dog ikke endnu er przget af de kapitali- 
stiske storbytilstande, hvor kriminalitet af moderne karakter 
forekommer. 

Storbyen 

Paris - det 19.århundredes hovedstad, som bevidsthedshi- 
storikeren Walter Benjamin har kaldt den - er stedet. Her 
henter litteraturen for alvor stof til at tematisere krimina- 
liteten i de baner, som ender med at fore frem til krimiens 
klassiske detektivskikkelse. En af de vigtigste kilder for den 
litterære fantasi bliver den franske hemmelige politichef 
Vidocq's fantasifulde, men formentlig ikke helt usandfzr- 
dige memoirer,som han udgav i 1828-29. 

Vidocq var en eventyrlig skikkelse med en karriere karak- 
teristisk for den kapitalistiske metropols næsten jungleagtige 
tilstande i en periode, hvor de private okonomiske kræfter 
havde frit lob, og den lovmzssige regulering af denne ny 
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type sociale eksistenskamp kun spagfzrdigt gjorde han sig 
gzldende. Fra straffefange over politistikker i fzngslerne 
avancerede han gennem en arrangeret "flugt" direkte til i 
1811 at blive chef for det nydannede hemmelige politi, 
Sureté. I 1827 blev han fyret, oprettede det f0rste private 
detektivbureau,blev senere politichef igen og kort efter atter 
fyret for at ende sin brogede karriere som privatdetektiv og 
litterat. 

Det var ikke kun igennem sin bbebane, han bevzgede sig 
på begge sider af loven. Som politichef blev han anklaget for 
selv at have arrangeret de forbrydelser, han fik penge for at 
opklare. Bevidsthedsmzssigt og i sine politimetoder havde 
han da også et ganske frit forhold til ret og lov, men det 
formindskede ikke skikkelsens litterzre indflydelse, tvzrt- 
imod. Mere åbenlyst end i den forsigtige romantiske forestil- 
ling om den zdle rover bliver Vidocq's eventyrlige bbebane 
og aktiviteter en fascinationsfigur for det publikum og de 
forfattere, der har det ny storbyliv som orienteringspunkt. 
Kriminalitetsinteressen har endnu slet ikke det skin af ube- 
tinget lovlydighed, som i storstedelen af den senere krimi 
nzsten er en selvfdgelighed. 

Man kan se Vidocq's spor hos Balzac - der i0vrigt var 
personlig bekendt af ham - i den forbryderiske kamzleon- 
skikkelse Vautrin. I Eugene Sue's Paris' mysterier og Dumas' 
Greven af Monte Christo får forestillingerne om helten, som 
tager loven i sin egen hånd grandios udfoldelse. At bebnne 
de gode og iszr straffe de onde ud fra en individuel selv- 
tzgtsmoral er den bzrende fantasi i disse mammutvzrker, 
der startede som feuilletonsuccesser. 

Fiktionerne var mere brogede end virkelighedens verden, 
men forbindelseslinierne var i h0j grad til stede. Paris og 
London var blevet kolossale socio-0konomiske kraftcentre, 
der som malstrcamme sugede menneskemasser ind i en nådes- 
10s eksistenskamp, som myndighederne havde ringe vilje og 
evne til at gribe regulerende ind i. Store områder af byerne 
henlå frit til vold og kriminalitet, utilgzngelige for politiet, 
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som f0rst gradvist blev effektivt organiseret. Ifalge et skan 
blev der i England begået 11.000 mord om året i denne 
periode. Fantasien om selv at få magtmidler til at beskytte 
sig og selv udave retfzrdighed måtte under disse forhold 
have god grobund, både som kompensation for virkelig- 
hedens lidelse og usikkerhed og som en anskedram om den 
magt og lykke, som drev individerne frem i eksistenskampen, 
men som sjzldent kom inden for deres rzkkevidde. 

Et andet centralt t rzk ved dette storbyliv var den anony- 
mitet, som kom til at kendetegne de sociale relationer. I de 
mindre byers og landområders miljoer var man kendte for 
hinanden, enten direkte personligt eller i kraft af profes- 
sions- og klassetilharsforhold, som klzededragten og adfzr- 
.den åbenlyst tilkendegav. I storbyen blev disse spor i vidt 
omfang slettet ud. Klzdedragten blev mere ensartet, og 
adfzrden i de sociale sammenhzng blev tvunget ind i man- 
stre przget af kontante, upersonlige kabs- og salgsrelationer 
og af den flygtige gliden forbi hinanden, dukken op og 
forsvinden,som gadetrafikkens myldrende menneskestram 
var det bedste udtryk for. Det enkelte massemenneske havde 
ingen fast plads i denne sociale struktur, og selv elementzre 
identifikationsredskaber som folkeregistre og bopælslokali- 
seringer fungerede endnu ikke effektivt. Det var forhold, 
hvor man kunne forsvinde,uden at det nzsten blev bemzr- 
ket,og træde frem med ethvert spor af en fortid slettet ud. 

Storbyens socialpsykologz' 

Netop denne identitetsoplasende sporudviskning spiller en 
helt central rolle i den kriminalitetsinteresserede storbylit- 
teratur. Vidocq, Vautrin, hertugen af Geroldstein (Paris' 
mysterier) og greven af Monte-Christo er alle mestre i identi- 
tetszndrende forklzdninger. De kan uigennemskueligt for- 
klzdte som proletarer slå sig voldeligt igennem underver- 
denens forbryderknejper og samme aften trzede frem i de 
hgjeste aristokratiske kredse, og med samme frihed bevz- 
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gede de sig på begge sider af officiel lov. Identiteten szttes 
ikke positivt inden for det sociale system, men hentes i en 
individuel moralnorm, der dog,selv når den tillzgger sig en 
hojere moralsk vzrdi, er dybt przget af det brutale sam- 
fund, den trzder protesterende op over for. Det er fantasier 
om subjektiv almagt frembragt af et samfund, der bygger på 
den individuelle eksistenskamp, men som hverken bevidst- 
hedsmzssigt eller praktisk socialt endnu er i stand til at 
holde denne individualisme inden for en lovligheds rammer. 

Den storby- og kriminalitetsfascinerede litteratur var en 
afgorende forudsztning for frembringelsen af den klassiske 
detektivskikkelse, som det skete med Edgar Allan Poe's ari- 
stokratiske amatordetektiv C .  Auguste Dupin. Poe fulgte 
ivrigt med i denne europæiske litteratur, og Dupin-fortællin- 
gernes fiktive univers, der da også er henlagt til Paris, er 
skabt på baggrund af denne lzsning. Selv havde han aldrig 
vzret i Paris, London havde han besogt en gang som barn, 
og selv den storste amerikanske by - New York - stod i social 
struktur og st0rrelse endnu meget tilbage for de to kapitali- 
stiske metropoler i Europa. Detektivfiguren blev til ved om- 
formning og videreudvikling af centrale elementer i en litte- 
ratur, hvis betydning var at gestalte et s z t  af reaktioner på 
den moderne kapitalistiske storby. Hos Poe spillede formid- 
lingsleddet gennem litteraturen en vzsentlig rolle, men i 
sidste ende var det en bearbejdning af en ny social virkelig- 
hed, som fra sin inkarnation i storbyen efterhånden kom til 
at brede sig ud over de kapitalistiske samfund. 

Med sin identitetsoplmning og udviskning af handlings- 
sporene virkede storbyen også oplosende på den adfzrds- 
kontrol, der udgik fra samvittigheden. I de overskuelige, 
provinsielle småsamfund var den sociale struktur så fintma- 
sket, den gensidige overvågning så tæt, at alle afvigelser og 
overtrzdelser i forhold til den herskende adfzrdsnorm med 
det samme blev registreret. Den indre samvittighed blev 
stottet og holdt på plads af en i den henseende effektiv social 
struktur udenom. I det tidlige 1800-tals storby, hvor den 
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sociale kontrol ved hjzlp af effektive offentlige myndigheder 
endnu ikke var kommet i stand, beroede adfzrdsstyringen i 
meget hejere grad på en samvittighed, der var overladt til 
sig selv, og som samtidig var udsat for allehånde fristelser. 
Det eksistenskampprzgede sociale milja opfordrede til, at 
alle midler blev taget i brug; storbyens identitetsoplasning 
gjorde samvittigheden til en psykisk fritsvzvende starrelse, 
man i handlingen kunne flygte fra, og udviskningen af de 
personlige spor i den pulveriserende masseeksistens fristede 
med en udviskning af individets "onde" handlinger, iszr så 
lznge det endnu kun var et mindretal af forbrydelser, der 
blev opklaret. 

Storbyen blev både i virkeligheden og i de fascinerede 
forestillinger, den producerede vidt omkring, et hjemsted for 
forbrydelser og laster af enhver art. Iszr storbynatten, hvor 
anonyrniteten,sporudviskningen og identitetsoplosningen var 
optimal, blev et forestillingsbillede på alt forbudt, på én 
gang dragende og angstudlmende. Samtidig blev storbyen 
efterhånden skueplads for en stadig kamp mellem de "onde" 
og de "gode" krzfter, en kamp, som kunne fdges i den 
ekspanderende presse. Politiet blev gradvist effektiviseret, 
der blev udviklet efterforskningsmetoder, der svarede til 
storbyens krav, og den sociale kontrol af storbybefolkningen 
blev langsomt tzttere. 

Kampen mellem forbrydere og lovens håndhzvere havde 
en direkte social dimension. For de besiddende klasser i 
storbyen reprzsenterede kriminaliteten en regulzr trussel 
mod liv og ejendom, og bekzmpelsen af den var et lige så 
regulært anliggende. Interessen gik naturligvis også videre 
omkring. Selv for de klasser, som nzppe havde nogen privat 
ejendom at beskytte, var en effektiv offentlig beskyttelse mod 
fysisk vold af en vis interesse. 

Angsten 

Fascinationens styrke er imidlertid kun forståelig, nar den 
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socialpsykologiske dimension inddrages. De krzfter, som 
fremkalder angst hos mennesker, lokaliserer de i omgivel- 
serne. Det kunne tidligere vzre farer, der truede fra en 
synlig magthaverklasse, eller naturens farer, som i de teknisk 
uudviklede samfund spillede en virkelig rolle. Sammenblan- 
det med disse typer af prxcist lokaliserbar angst, realangst, 
fandtes også angsttyper af mere diffus art. Sygdomme, hvis 
rasen man ikke havde videnskabelige midler til at forklare 
eller gore noget ved, og samfundsskabte elendigheder,som 
man heller ikke havde forstandsmidler til at gennemskue, 
fremkaldte overtr0,skxbnetro o.l., hvormed angsten blev 
bearbejdet. Og endelig havde man efterhånden i voksende 
grad fået et s z t  af indre angstkilder. Samfundsudviklingen 
fra middelalderen og frem gennem de absolutistiske stats- 
dannelser havde som psykologisk-historisk hovedtendens, at 
der blev stillet stadig stmre krav til menneskenes indre sty- 
ring af deres handlinger. I denne udvikling spillede kristend- 
dommen en altafgorende rolle. Med syndsbevidstheden, 
samvittigheden og angsten for den hinsidige straf produ- 
cerede den psykiske redskaber til undertrykkelse og kontrol 
af individernes umiddelbare handlingsimpulser, både af ag- 
gressiv og mere direkte seksuel karakter. Vzsentlige dele af 
individernes liv blev belagt med indre forbud og med en 
omfattende angst for den straf der ville folge, hvis tilb~jelig- 
hederne fik lov til at gå ud over forbuddene. Samtidig gav 
kristendommen dog også befrielse fra angsten: Nådesfore- 
stillingen og i katolicismens praksis skriftet lettede det psyki- 
ske tryk, som disse bevidsthedsmzssige funktionstyper lagde 
på individet. 

I 1800-tallets borgerlige samfund og iszr i det storby- 
mzssige liv var kravene til individernes indrepsykiske ad- 
fzrdsstyring blevet storre end nogensinde for. I hojere grad 
end tidligere bevzgede man sig omkring i samfundene som 
fritstillede enkeltindivider uden at vzre bundet op i slzg- 
tens, familiens ~g lokalsamfundenes sociale netvxrk. Befolk- 
ningstilvxksten, migrationen og urbaniseringen var omfat- 
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tende, og i denne liberalismens guldalder var det overladt til 
den enkelte at styre sin fzrd frem mod social og okonomisk 
overlevelse. De sociale "spilleregler" var anonyme og ligegyl- 
dige over for den konkrete person. Kunne man tilegne sig 
den adzkvate psykiske udrustning - individuel, indrestyret 
handlingsplanlzgning og et individuelt omverdenspanser - 
klarede man sig måske;kunne man ikke, gik man til bunds. 

Samtidig og sammenvævet med disse krav til individet 
stillede 1800-tallet også skzrpede krav til individets styring 
af seksualiteten. Den herskende borgerlige moral krimina- 
liserede stadig storre dele af de spontane seksualudfoldelser 
og forsogte at lukke dem inde i det borgerlige ægteskab. At 
kunne styre sine lyster ind i dette system af borgerlig moral 
og dobbeltmoral blev et led i den sociale overlevelse. En 
falden kvinde eller en mand, der ikke var i stand til at holde 
sig inden for dette systems rammer, kandiderede til at blive 
social taber. Forud for dette voksenliv gik stadig mere ud- 
bredt en socialisering i en indelukket kernefamilie, hvor man 
gennem 0dipus-dramaets personstruktur - barnet mellem 
faderen og moderen - blev sluset ind i disse forhold i en 
atmosfzre præget på den ene side af en intens intimitet, på 
den anden side af tabuering af enhver åbenlys sanselighed og 
seksualitet. Det var et miljo, der formede mennesker med et 
hyppigt angstbelagt forhold til deres egen kropslighed og 
driftsliv. 

Den rationelt-analytiske omverdensholdning 

I det hele medforte den sociale omdannelsesproces, som 
storbyen var spydspidsen i ,  en gradvis, men over tid dybtgå- 
rnde omlejring af de psykiske strukturer. Med den hastige 
teknisk-naturvidenskabelige, industrielle og infrastrukturelle 
udvikling zndredes naturafhzngigheden til naturbeherskel- 
se. Grundlaget for meget af den angst, som naturen tidligere 
havde givet anledning til, svandt bort. Noget tilsvarende 
gjaldt de medicinske fremskridt og oplevelsen af sygdoms- 
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truslen. Bevidsthedsmæssigt beted det, at religionen begynd- 
te at miste sin magt over sindene, mens naturvidenskabens 
og teknikkens rationelle tankeformer fascinerede langt uden 
for deres praktiske udgangspunkter. De fik betydning ikke 
kun for menneskenes forhold til naturen, men også for deres 
forhold til samfundet og dem selv. De blev led i bearbejd- 
ningen af den sociale angst og af den uro, der kom fra de 
indrepsykiske angstkilder. 

Den tilværelse, som kapitalismen og storbyen bed sine 
indvånere, var fuld af usikkerhed og farer. Den gav en 
frihed til at komme frem og op, som man ikke tidligere 
havde kendt;men man kunne endnu lettere gå til bunds. Et 
sikkerhedsnet fandtes ikke.Den sociale angst var omfattende. 
Farerne kom ikke et sted fra, men truede overalt,så snart 
man trådte uden for intimsfæren. Den religiese fortrmtning 
forslog ikke meget i storbyens sociale milj0, der savnede 
ethvert skin af at være i overensstemmelse med h~ je re  gud- 
dommelige magter. 

At lægge rationelle m~iinstre ind i kapitalismens og stor- 
byens babyloniske alles-kamp-mod-alle-virvar var en prak- 
tisk nradvendighed for myndighederne, og samfundet var af 
en art, som gjorde det muligt. For videnskaben blev det en 
spore til at finde lovmæssighederne bag de på detail- og 
fremtrædelsesplanet næsten anarkistiske forhold i denne li- 
beralisme. På begge disse felter af holdningen til samfundet 
tænkte man rationelt og videnskabeligt. Myndighedernes 
praktiske administration fik stærke islæt af teknisk karakter - 
statistik, tællinger, inddelinger, beregninger 0.1. - , mens 
samfundsvidenskaben på det teoretiske plan formgte at over- 
tage de grundlæggende tankegange fra den fremgangsrige 
naturvidenskab. Comtes forestilling om en positivistisk socio- 
logi allerede fra 40'rne, og fra 50'erne Marx' storstilede 
arbejde med at blotlægge kapitalens "anatomi" er eksempler 
på denne sammenhæng. 

Overalt hvor den videnskabelige omverdensrelation gjorde 
sig gældende, var den forbundet med beherskelse. Ved i den 
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umiddelbare, sanseligt-praktiske omgang med tingene at 
lægge en iagttagende distance ind, bevægede man sig frem 
mod en systematisk bevidsthedsmæssig adskillelse mellem 
individ og de pågældende dele af dets omverden. Omver- 
dene blev objektiveret og i denne skikkelse gjort tilgzngelig 
for analyse med rationelle tankeredskaber. I de tekniske og 
socialt-administrative sammenhænge blev den intellektuelle 
beherskelse fulgt af en praktisk beherskelse. Men selv i de 
mange sammenhzng, hvor den rationelt-analytiske omver- 
denstilgang ikke farte direkte over i nogen praktisk beher- 
skelse, havde alene oplevelsen af intellektuel beherskelse be- 
tydelige bevidsthedsmæssige konsekvenser. De pågzldende 
omverdensfelter blev forståelige, forudsigelige i deres bevæ- 
gelser og mistede deres angstudlasende mystik. Fornemmel- 
sen af at vzre i t z t  beraring med eller underkastet tingene 
blev aflost af fornemmelsen af distance og beherskelseslyst, 
zngstelsen for at blive offer for de skjulte kræfter kunne 
forvandles til en aktiv glæde ved at afslore og beskue de 
dybere sammenhænge. 

Rationalitet, f0ZeZser,seksualitet 

De krzfter og angstkilder, som den rationelt-analytiske til- 
gang havde svzrest ved at gribe ind i ,  befandt sig i menne- 
skenes indre. Og det til trods for at behovet nzrmest måtte 
siges at vzre storre end for. Omverdensorienteringen i de 
urbaniserede sociale strukturer krævede en individuel pans- 
ring og en mere tæt indre adfærdsstyring, ligesom kravet om 
driftsbeherskelse var mere rigidt end for. Indlæringen i den- 
ne omfattende psykiske beherskelse kunne for nogle områder 
- erkendelse og praktisk overdensorientering - ske med et 
betydeligt moment af fornuftsbegrundelse. For de seksuelle 
og folelsesmzssige områder fandt tilpasningsprocessen imid- 
lertid sted i et i vidt omfang irrationelt rum. Dels var det 
strukturer, som blev grundlagt på et helt tidligt,prærationelt 
tidspunkt i individernes liv, dels stod intimsfærens snzvre 
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personrelationer uden for socialsfzrens rationelt-kalkulato- 
riske livsmonstre. Det gav plads for en formning af seksual- 
drifterne til en omhed og intimitet, som ellers ikke fandtes. 
Men under dettte lag kom der tit til at ulme en vulkan af 
undertrykte, destruktivt fordrejede drifter, der tvangsmzs- 
sigt var bundet op i odipalt formede monstre. 

Med den stadig dalende trovzrdighed, som religionen led 
under, var den til ringe hjzlp. Dens evne til på én gang at 
deltage i den psykiske formning og samtidig tage toppen af 
det indre tryk fra samvittighed m.v. var ikke mere intakt. Et 
praktisk fornuftigt, videnskabeligt inspireret syn på disse 
dele af menneskelivet fandtes heller ikke til at bearbejde 
problemerne. Ganske vist gik den rationelt-videnskabelige 
udvikling også ind over psykologi og pzdagogik, men de 
centrale seksuelle strukturer nzrmede man sig kun som 
patologi, d.v.s. man studerede dem kun, når de trådte frem 
som social unormalitet, som noget der skulle bekzmpes. 
Langt op i århundredet stod det tekniske og rationelle ele- 
ment snarere i undertrykkelsens tjeneste: man konstruerede 
tekniske indretninger til at straffe borns onani, i frenologien 
forsogte man at spore forbryderiske tilbojeligheder ud fra en 
analyse af kraniets form o.s.v. Videnskabelige degeneration- 
steorier bidrog også til at angstbelzgge en rzkke seksuelle 
fznomener, ligesom de praktiske lzrdomme, at onani forte 
til rygmarvstzring, at syfilis var arvelig m.v. gjorde det. I 
det hele en blanding af kendsgerninger og mystiske angstfo- 
restillinger vzvet sammen til en helhed, hvis psykiske folge- 
virkninger mere var foruroligelse end den indsigt og beher- 
skelse, som den videnskabelige tilgang på andre områder 
forte til. 

Massemedierne - storbyen som billede 

Grundlzggende for de livsområder, som ikke psykisk og 
praktisk kunne bearbejdes direkte, blev, at de kom til udtryk 
i skjulte eller fordrejede former. Blandt de mange nydannel- 
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ser, som 1800-tallets kapitalistiske udvikling bragte med sig, 
var også en kolossal ekspansion i det massemedieformidlede 
bevidsthedsliv. Bager, aviser,teater,cirkus og i det hele taget 
underholdning i bredeste forstand oplevede en vzkst, der 
gjorde massemedieområdet til en sektor både i samfundslivet 
og store gruppers individuelle liv. Hen over grznsen mellem 
virkelighedsreportage og fiktion tilegnede publikum sig igen- 
nem medierne fortolknings- og bearbejdningsredskaber til 
det ny liv, der voksede frem omkring og i dem. Avisernes 
virkelighedsskildring og den realistiske romanlitteratur, som 
i feuilletonformen også blev formidlet gennem aviserne, ge- 
staltede begge det sociale liv. Men som hovedtendens var det 
alligevel tydeligt, at fiktionsteksterne i massemediekommu- 
nikationen forst og fremmest gav bearbejdninger af de sek- 
suelle og fdelsesmzssige områder. I teaterstykkernes zgte- 
skabs- og kzrlighedsintriger var tematiseringerne hyppigt 
meget gennemskuelige og indrettede efter et stort publikums 
praktiske problemer på dette område. I litteraturen, der 
nåede ud til storre og andre publikumsgrupper end teatrets, 
trådte de seksuelle rorelser tit frem i mere forskudt form og 
på en kompleks måde vzvet sammen med sociale problemer 
og virkelighedsskildringer . Her udvikledes de mange tekst- 
lige teknikker, hvormed konflikter af den dybeste og mest 
fortrzngte art kunne udtrykkes i fortzttede metaforer og 
gennemspilles i fiktionsrum, der på overfladen forestillede 
noget helt andet. 

Ligesom storbyen i udviklingen af den sociale struktur lå i 
front, blev den også som forestilling et billede, hvori det 
moderne livs psykiske konflikter kunne finde et koncentreret 
og facetteret udtryk. Det giver nzsten sig selv, at kapita- 
lismen som okonomisk og socialt vilkår optimalt blev temati- 
seret med storbyen som fiktionsrum. Men også de psykiske 
konflikter og indre angstkilder, der havde rigide seksual- og 
socialiseringsforhold som baggrund, fandt i storbyen et rig- 
holdigt fantasistof. Dens åbenlyse prostitution reprzsente- 
rede uforblommet de dele af driftslivet, som ikke blev inte- 
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greret i den borgerlige intimssfzres overfladenethed. Og 
mere generelt gav storbyens florerende underverden af for- 
brydelser stadig nzring til mere eller mindre censurerede 
fantasier om at overskride det moderne livs adfzrdsnonner, 
der kunne snzre som et stramt psykisk korset. 

I den eventyrlige storbylitteratur - Parzs' mysterier m.v. - 
fandt overskridelserne i forhold til normerne sted på både 
den negative og den positive side i vxrdiuniverset: på den 
ene side de ondes grusomme ugerninger, på den anden side 
heltens selvtzgtsorganiserede forfolgelse og afstraffelse af de 
onde. Lysten ved overskridelsen kom på denne måde ikke i 
konflikt med vzrdisystemet, men kunne rummes inden for 
helteuniverset. 

Poe, detektivskikkelsen og den sociale magtdrom 

I kriminallitteraturens forste originale form, som Poe i de 
samme år opfandt den med sine Dupin-fortzllinger, sker en 
afgorende og karakteristisk forskydning på netop dette 
punkt. Fascinationen af overskridelsen er stadig fremtrz- 
dende, men overskridelsen er i forhold til vzrdiuniverset nu 
flyttet, så den entydigt finder sted på den negative side. Den 
er blevet til forbrydelse slet og ret.Det betyder, at overskri- 
delsesfascinationen bliver fordxkt, omend overfladen under- 
tiden er tynd: i Mordene i Rue Morgue kan Dupin trods alt 
ikke lade vzre med at misunde ejermanden af dette "vzrdi- 
fulde" dyr, som har ombragt to kvinder med en barberkniv. 

Men denne forskydning rummer flere aspekter. Som en 
rest af den eventyrlige helt, der sztter sig ud over det jzvne 
livs begrznsninger, er detektiven excentriker. Han befinder 
sig på den rigtige side af den herskende grznse mellem 
lovlighed og kriminalitet, men i alle andre henseender er 
han fri i forhold til det almindelige livs trivialiteter. Han er 
ikke underlagt normal arbejdstvang, men lever efter sin lyst, 
der ikke er normal. Han trzkker sig uinteresseret tilbage fra 
det sociale livs dagslys, men når storbyens morke sznker sig, 
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liver han op i en underfundig samstemthed med dette morke 
og dets gerninger, som han skal afsbre. Endelig overlever 
også i modereret skikkelse fascinationen af eneren, der tager 
sig selv til rette og er i sin moralske ret til det: detektiven er 
privatmand. Han holder sig som regel inden for lovens ram- 
mer, men han er h0jt hzvet over i hvert fald dens officielle 
reprzsentanter, det middelmådige politi. Med rolig overle- 
genhed foretager han afsloringen og udleverer nådigt den 
skyldige til afstraffelse hos de ellers impotente myndigheder. 

Den tredje og måske mest genrekonstituerende nydan- 
nelse er så udfoldelsen af detektionsprocessen og dens lyst. 
Den er et komplekst fznomen. I forhold til flytningen af 
overskridelserne over på den negative side i vzrdiuniverset 
fungerer detektivens arbejde som en fortsat opretholdt liv- 
line til det forbudte. Overskridelserne er nu klart nok uger- 
ninger, men ved den intense og vedvarende roden omkring i 
disse sager sker der gennem hovedpersonen en beroring, 
hvori der gemmer sig en skjult lyst, en fordækt identifi- 
kation. Bl,a. skal detektiven så fuldstzndigt som muligt 
forsoge at leve sig ind i gerningsmandens psyke for at rekon- 
struere forbrydelsens hzndelser. Det er en operation, hvor 
man under legalt dzkke forestillingsmzssigt kan gå i detail- 
ler med de vzrste overskridelser. 

Et andet moment i detektionsprocessen er den afstand og 
objektivering i forhold til overskridelserne, som den lzgger 
ind med sin fiktion om den videnskabelige deduktive analy- 
se. Når forskellige gerninger bliver negativiserede i vzrdiu- 
niverset, og f.eks. fremtrzder som forbrydelser, er det en 
moralsk klassifikation, der sker. Dens "effektivitet" afhzn- 
ger af, hvor evidente teksten er i stand til at  g0re sine 
moralske domme. Hyppigt g0r detektivfortzllingen ikke me- 
get ud af dette ud over naturligvis at klassificere overskri- 
delserne som forbrydelse. Til gengzld lzgger detektions- 
forlobet og den videnskabelig procedure i det en objekti- 
visme ned i forholdet til disse fznomener, som g0r dem 
fremmede,gor dem til genstande for instrumental beherskel- 
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se. Holdningen hos den klassiske detektiv fremviser nodterf- 
tigt den gru over ugerninger, der sig har og ber, men er 
derudover dominerende saglig,lidenskabslos. Som en viden- 
skabsmand arbejder han sig med sine aseptiske hjernered- 
skaber frem til afslmingen. Lysten og gruen, og det vil i h0j 
grad sige felelsen af i kampen mellem det gode og det onde 
at vazre involveret, bliver i detektivfortazllingen forskudt til 
den mere sublimerede, intellektuelle lyst ved at afslme det 
skjulte, jage den skyldige og med knusende, men distant 
suveraznitet nå frem til beherskelse af de farlige, forbudte 
krzfter. Og dog er detektiven en helt i nedskåren stmrelse. I 
sammenligning med de eventyrlige nazsten grandiost almzg- 
tige hovedpersoner hos Sue og Dumas er de klassiske detek- 
tiver grå og små sociale eksistenser. Det rige, de for en stund 
- det varer kun indtil nazste forbrydelse - kan nå til beher- 
skelse over, er hojst underverdenen,og deres suveraznitet 
kendes kun af et snzvert antal indviede. 

På denne måde eksisterer der altid en modsztning mel- 
lem detektivens storslåede evner og hans beskedne, nazrmest 
anonyme sociale eksistens. Som excentriker befinder han sig 
på kanten af og antydningsvis også på kant med de hersken- 
de forhold. Dupin-skikkelsen eksempelvis markerer en ariso- 
kratisk foragt for det samfund, hvis officielle reprzsentant 
politiet er. Detektivens sociale ubetydelighed geres altid til 
det herskende samfunds fejl. Hvor godt denne konstruktion 
fungerer i forhold til store lzsergrupper er iejnefaldende, 
kombineret som den er med den kompensation for ubetyde- 
ligheden, som de detektiviske triumfer giver. 

Den seksuelle problematik 

Ad vejen over den sociale magtfantasis betydning i den 
klassiske kriminallitteratur når man imidlertid frem til, at 
der også er en anden central fascination involveret. Alene 
koncentrationen om f~rbr~delsesfznomenet tilkendegiver, at 
det trods alt er om ikke marginale så dog stzrkt afgrznsede 
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sociale problemfelter, der kan finde udtryk i kriminalitetens 
stereotype verden. Hele den glzde ved at udfolde sin suverz- 
nitet, som detektivskikkelsen udstråler, har til trods for sin 
tydelige sammenhæng med sociale frustrationer et så narcis- 
sistisk przg, at den sociale omverdens nzrmere karakte- 
ristika kun udvisket og indirekte er til stede i dens horisont. 

Hvis man udefra ser på, hvilke af forfatterens og lzsernes 
livssammenhzng, der kan tematiseres i krimiens stiliserede 
og ritualiserede univers, er det klart nok en seksuel proble- 
matik, man aner. Det handler ikke om vores forhold til 
naturen, og kun i et vist omfang om en social problematik. 
Ud fra dens tids- og miljomzssige oprindelse kan man - som 
det er forsogt skitseret ovenfor - til gengzld rekonstruere et 
s z t  af socialpsykologiske og litterzre forhold, som får en 
fortrzngt seksualproblematik til at  finde sit forskudte ud- 
tryksfelt i en stiliseret fiktionsfremstilling af storbyens hzm-  
ningslme ugerninger og afslmingen af dem. 

Hvis man går tzttere på fiktionens enkeltheder, bliver 
sporene tydligere. Selve den rumlige "setting" peger på in- 
timssfæren. Allerede hos Poe finder man konstruktionen, a t  
ofrene befinder sig i privatboligens tilsyneladende sikre inde- 
lukke, der bliver invaderet af grusomme krzfter fra den 
omgivende storbynat. Disse konstruktioner har en vis realis- 
me for sig, for såvidt som en del af virkelighedens forbry- 
delser foregik på denne måde. Men realismen vakler, når 
man betragter teksternes forkzrlighed for at forestille sig 
menneskeaber, abelignende mennesker,slanger , hunde m.v. 
som udforere af de drzbende handlinger, der alle ligner 
enten kastrationer eller falliske angreb rettet mod kvinder. 
Personkonstellationerne bag forbrydelserne gentager også 
intimssfzresocialiseringens relationer direkte eller lettere 
omskrevet: det er fzdre og datre, modre og dotre, fzdre og 
stedd~tre,fzdre og sranner,zgtefzller og slzgtninge, der 
drzber eller bliver drzb t  mere eller mindre tydeligt i forbin- 
delse med indgåelse eller ophzvelse af seksuelle relationer. 
Overfladisk kan konstellationerne se ud som varierede, men 
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nzrmere analyseret drejer det sig med stor konsekvens om 
det basale k~nsforhold belastet med uloste konflikter fra en 
~ d i p a l  socialisering. Som analyserne af Poe og Doyle viser 
det, består en central del af konflikterne i en socialiserings- 
betinget splittelse og kvindeangst på den ene side, på den 
anden side en seksualitet, der netop i kraft af denne konflikt 
ytrer sig som vold, destruktion og afstraffelse. 

Disse analyseresultater behover ikke kun referere sig til de 
konkrete tekst- og forfatterforhold, s k ~ n t  det naturligvis er i 
disse, de er funderede. Socialhistorisk og psykologisk histo- 
risk er det vidt udbredte fznomener i 1800-tallets borgerlige 
lag. I deres forskellige ytringer kan de påvises i et omfat- 
tende materiale spzndende fra litteraturen over szdeskild- 
ringer til den sociale statistik. 

Hermed bliver det også forståeligt, hvorfor en litteratur 
med disse tematikker kan vinde masseudbredelse. Hvor vig- 
tigt det end er at fastholde den psykoseksuelle indholds- 
substans, så er det dog ikke i sig selv den, der giver kriminal- 
litteraturen dens szrkendetegn. Det specifikke ved den er, at 
den på den ene side projicerer forbudte og fortrzngte volds- 
fantasier ud i forbrydelserne, på den anden side arbejder sig 
frem til en beherskelse af disse krzfter ved hjzlp af detek- 
tionsprocessens rationelt-logiske redskaber. 

Både i volden og den efterf~lgende opklaring indgår der 
som regel såvel en fantasi om social beherskelse som en 
fantasi om seksuel beherskelse. Og bag beherskelsesfanta- 
sierne findes angsten for at ligge under i den sociale eksisten- 
skamp og angsten for en fortrzngt og uintegreret drift, der 
truer med at bryde ukontrollabelt frem. Vzgten mellem det 
sociale og seksuelle element kan variere, men de fleste un- 
dermgelser peger i retning af, at den kraftigste formning 
udgår fra de seksuelle problematikker. 

Detektiwfortdlingens drom om rationel beherskelse 

Detektivfortzllingens d r ~ m  om at kunne beherske de fslel- 
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se smz~ ig t  hojdramatiske sociale og seksuelle konflikter ved 
hjzlp af kold, rationel analyse er i h0j grad et barn af tiden. 
Dens forudsætning er for det forste selve det forhold, at disse 
rorelser reprzsenterer konflikter og angst, og at de i forlæn- 
gelse heraf bliver projiceret ud i omverdenen, hvor bevidst- 
heden moder dem som fremmede fænomener. For det an- 
det, at den omverden, projektionen bruger som sit stof, er 
den kapitalistiske storby, hvor alle forbrydelser kan foregå 
og udviske sporene i masseeksistensens anonymiserede ad- 
fzrdsm0nster. For det tredje, at netop indlejringen i dette 
sociale miljo producerer den logisk-rationelle analyse, der 
gor, at sporet tilbage til gerningsmanden alligevel kan fol- 
ges. 

Når storbyen bliver brugt som projektionsfelt, skyldes det, 
at den litterzrt formidlet reprzsenterer det sted, hvor de 
vzrste menneskelige laster udfolder sig. Kombinationen fra 
storbyforbrydelsen til den logisk-"videnskabelige" detektion 
har formentlig været inspireret af avisreportagerne om myn- 
dighedernes kamp mod forbrydelserne og den gradvise ud- 
vikling af professionelle opklaringsmetoder. Endelig og ikke 
mindst, er fantasien om den "videnskabelige" detektiv en del 
af periodens generelle fascination af de omverdensholdnin- 
ger, som udgik fra de store teknisk-naturvidenskabelige 
landvindinger. At beherske en social omverden og iszr et 
fortrzngt mylder af irrationelle driftskonflikter ved hjælp af 
videnskabens objektivering og kolige analyse blev den onske- 
drom, detektivfortzllingen gestaltede. 

I denne sammenhæng ligger også ansatsen til en forkla- 
ring af lzserfascinationens sociale fordeling i forbindelse 
med den klassiske detektivfortzlling. Videnskaben som kilde 
til livsholdninger blev et vidt udbredt fænomen i lobet af 
1800-tallet. Det gik langt uden for de sociale lag, som havde 
noget direkte forhold til kilden. Men detektivskikkelsens på 
sin vis ekstreme og asketiske udgave af denne holdning over 
for sociale og psykiske angstområder måtte og må fascinere 
snævrere. Dens forudsztning er på den ene side, at de 
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angstudlosende konflikter psykisk er så stzrke, at de må 
jages og tilintegores på samme måde, som den kriminelle 
gerningsmand bliver det. På den anden side må lzseren 
vzre i en sådan socialsituation eller have en sådan psykisk 
indretning, at den rationelt-logiske beherskelse af inder- og 
yderverden ligger som et monster, der er til stede i forvejen. 
Det bor ikke undre, at man blandt de svorne krimilzsere 
hyppigt finder folk, der professionelt er disponerede for at 
bearbejde problemer med logisk-rationelle redskaber: juri- 
ster, ingeniorer, forretningsfolk,videnskabsmznd. 

Hovedparten af de socialhistoriske og psykologisk-histo- 
riske sammenhzng, som er blevet trukket op, har en gyldig- 
hed, der strzkker sig fra begyndelsen hos Poe i 1841 til 
krimien langt op i dette århundrede. Det er forbloffende, 
hvor fuldt fzrdigt et monster der kom til verden med Mor- 
dene i Rue  Morgue. Samtidig er det naturligvis ikke ander- 
ledes, end at de i tidens lob tilkomne forfatterskaber og 
"skoler" inden for genren har udviklet nye former i haj grad 
przget af de sociale omstzndigheder, der har vzret deres 
baggrund. 

Fra Poe til Doyle 

Dupin-fortzllingernes udbredelse og betydning var i farste 
omgang overskuelig. De nåede ganske vist ud over den lokale 
amerikanske sammenhzng og blev hurtigt oversat til fransk. 
Men i den franske Poe-reception, som Baudelaire i hoj grad 
var med til at  przge, fzngslede forst og fremmest forfatter- 
skabets smertefulde livslede, dets aristokratiske samfunds- 
foragt og dets kun let slorede tematisering af sado-masochi- 
stiske driftsrorelser. Beherskelsesdrommen i selve den viden- 
skabligt ubonhorlige detektion havde ikke socialpsykologisk 
grundlag for at tiltrzkke den kolossale fascination, der sene- 
re blev den til del. Det gjaldt i hele perioden fra Poe til 
Doyle's forste Sherlock Holmes-fortzllinger, så vidt man kan 
domme, ud fra hvad der blev skrevet. Forbrydelsesinteressen 
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var ganske vist hele tiden til stede og genetablering af lov og 
orden gennem opklaring blev også fremstillet litterzrt, bl.a. 
hos Dickens og hos Wilkin Collins, hvis Moonstone fra 1868 
hyppigt nzvnes for dens betydning for Doyle. Ingen steder 
findes dog den type beherskelses- og almagtsfantasi, som den 
altgennemskuende og i fiktionsuniverset altdominerende de- 
tektivhovedperson reprzsenterer. Fmst med Holmes-figuren 
fik Dupin sin arvtager. 

Poe formede detektivfort~llin~ens grundstruktur, men 
det var Doyle, der fmte den frem til massegennemslag og 
gjorde den. til genre.På en rzkke punkter gentager Doyle 
Poe meget direkte: detektionens kombination af skarpsin- 
dige iagttagelser og "strenge" logiske slutninger, dens "air" 
af videnskabelighed, detektiven som intellektualistisk excen- 
triker, hans makkerskab med den mindre klogtige ledsager 
og beundrer, indlejringen i storbyens sociale milj0. Og på et 
dybereliggende tematisk plan: forbrydelserne indgår også 
hos Doyle i en traumatisk seksuel problematik, hvor volde- 
lige driftsfantasier bliver projiceret ud i dyr og dyrelignende 
personer, der derefter bliver nedlagt af detektivens ub~nhgr -  
lige intellekt. 

Samtidig er forskellene betydelige, det er en anden forfat- 
ter, der lever i en anden tid. Poe og Poe's detektiv bzrer 
endnu spor af den tidlige kriminalinteresses mere tvetydige 
sympatier: Dupin er så excentrisk, at han nzrmest szetter sig 
uden for det borgerlige samfund, hans opklaringsarbejde er 
så suverznt, at han næsten bedriver almzegtig selvtzgt, hans 
foragt for politiet er umådelig, og han reprzsenterer i det 
hele taget en aristokratisk nedladende distance, som er den 
modernistiske kunstners maske over for en social omverden, 
han er i konflikt med. Endelig viser Dupin en underfundig 
indforståethed med gerningsmanden: i virkeligheden er det 
et "przgtigt" dyr, som der står i Mordene i Rue Morgue. 

I alle henseender markerer Doyle markante forskydnin- 
ger. Holmes er nok excentriker, men hans borgerlige respek- 
tabilitet er dog hzvet over enhver tvivl. Hans særheder synes 
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at hznge sammen med en excentrisk nidkzrhed i kampen 
mod de onde krzefter. Hans intellektualisme giver ham selv- 
folelse og plads inden for samfundets herskende klasser, den 
er ikke afszt for opposition eller kritisk distance. Hans loy- 
alitet over for Gud, dronning og fzdreland er ubetinget, og 
der går ingen gedulgte sympatier over på den forkerte side af 
loven. Med sine overordentlige evner er han naturligvis h z -  
vet over det almindelige politi, men der består intet konflikt- 
forhold mellem dem. Endelig reprzsenterer Holmes også en 
stzrkere og mere entydig driftsinvestering i forfolgelsen af 
ugerningerne. Mens Dupin for alvor er lznestolsdetektiv, 
der kun bevzger sig ud på enkelte kontrolbesog i virkelig- 
heden, lader Holmes sig undertiden overmande af de dyriske 
jagtinstinkter, involverer sig direkte i forfdgelse og deltager 
med intens kropslighed i tilintegorelsen af slanger, hunde, 
pusterorsbevæbnede pygrnzer m.v. 

Denne forskel peger på, at detektionens analytiske beher- 
skelse af de forbudte r~relser er en mere prekær sag hos 
Doyle end i Poe's fiktion. Doyle lod sig jzevnligt rive med af 
trangen til at  udagere driftskonflikterne ved direkte hand- 
ling: der blev for meget "action" og for lidt kolighed og 
analyse i forhold til idealet, syntes han selv. Heri ligger også 
et af elementerne til Doyle's bredere gennemslag. Mens Poe's 
fantasi om extrem videnskabelighed og intellektualisme kun 
måtte appellere til et snzvrere lag, svarede Holmes-figurens 
blanding af hjernearbejde og forfolgelsens action til den 
psykiske virkelighed i et langt storre publikum, nzrmere 
betegnet et bredt udsnit af borgerskab og iszr af de mellem- 
lag, som i slutningen af århundredet var blevet en betydelig 
social gruppe i de udviklede kapitalistiske lande. 

Men også på mange andre måder har samfundsudvik- 
lingen grebet ind og gjort detektivfortzllingen til noget 
andet. Poe's opfindelse var forud for sin tid, for så vidt som 
den socialpsykologiske holdning, den reprzsenterede, inde- 
holdt en isolation og distance i forhold til det omgivende 
samfund. en intellektualistisk indelukkethed af modernistisk 
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tilsnit, som farst blev almindelig, da det hojkapitalistiske 
klassesystem i århundredets sidste årtier blev oplevet som en 
uforanderlig kendsgerning. Indelukketheden findes også i 
Holmes-skikkelsem, men her er den ikke led i en distance til 
det omgivende samfund; den afspejler en samfundsmzssig 
arbejds- og klassedeling, som er langt mere fremskreden. 
Holmes er "den professionelle", hans adelsmzrke er den 
suverzne faglige kompetence på specialområdet forhrydel- 
ser. De konflikter, der kunne ligge i den asketiske koncen- 
tration og horisontbegrznsning, bliver alle transformeret til 
ekstra lidenskab i arbejdet med at forfolge de forbryderiske 
krzfter. 

Denne fagligt-intellektuelt prægede selvforståelse, som 
svarer til selvforståelsen i de uddannede mellemlag, marke- 
rer sig kun stedvist som social kritik og da kun rettet mod 
personer, der på den ene eller anden måde forsoger at drage 
den holmeske professionalisme i tvivl. Derudover hersker den 
ubegrænsede loyalitet over for det senvictorianske klassesam- 
fund, der da også i fiktionen fremstår som beroligende og 
velfungerende: der er altid en hansom cab og en pålidelig 
buddreng ved hånden, togene går præcist, og menneskenes 
liv bevaeger sig trygt i regelbundne adfzrdsmonstre. Der 
lurer onde kræfter under overfladen, men de fremtrzder 
ikke som dele af sociale konflikter, men som udbrud af en 
ondskab, der forst og fremmest er investeret med angsten for 
de driftsrorelser, som det victorianske liv må undertrykke for 
at opnå sin beherskelse og tryghed. Holmes-fznomenets 
socialpsykologiske reprzsentativitet er endelig endnu en di- 
mension af dets historiske tilhmsforhold. Mens Poe's beher- 
skelsesforestillinger var led i en vildtvoksende fantasiakti- 
vitet, hvis "sorte" tendenser i retning af sado-masochisme og 
nekrolatri havde greb i snævrere dele af den tids lzserpu- 
blikum, var Holmes-figurens psyko-seksuelle struktur reprae- 
sentativ for en storre del af slutårhundredets socialpsyko- 
logiske virkelighed. Projektionen af fortrzngte driftsrorelser 
ud på forbryderiske, dyrelignende vzsener var almindelig og 
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udsprang af nogle rigide, sado-masochistiske tenderende 
opdragelsesstrukturer i de hojere engelske klasser. Både om- 
verdens- og selvbeherskelsen, der blev indlært, betjente sig af 
rationelle tankeredskaber driftsinvesteret med sadistisk lyst. 
Hvad der ikke kunne opsuges i denne struktur blev bekæm- 
pet som angstbilleder og gennemspillet i symmetriske mon- 
stre: på den ene side paranoiaen, angsten for at blive for- 
fulgt, på den anden side lysten til at forfdge, og tilsvarende 
angsten for konspirationer over for lysten ved at afslore. 

I en endnu mere tidsbunden udgave kunne man se darwi- 
nistiske inspirerede forestillinger investeret med angst: ang- 
sten for regression tilbage til et abelignende biologisk stade 
og heroverfor lysten ved at udrydde lavstammede og behå- 
rede væsener, der repræsenterede dette stade. Dette kom til 
udtryk i mange former for massekommunikeret bevidstheds- 
liv, men i rekrutteringen til koloniaktiviteterne, til Boerkrig 
0.1. blev disse socialpsykologiske rorelser omsat i handling. 
Bag facaderne havde man et omfattende prostitutionssy- 
stem, hvor behovet for sado-masochistisk tilfredsstillelse var 
så udbredt og karakteristisk, at denne tilbojelighed fik be- 
tegnelsen "den .engelske last". 

Der ligger i fremdragelsen af disse sammenhæng ingen 
påstand om, at det var forbundet med perversion i nogen 
klinisk forstand at tilhore kredsen af Sherlock Holmes-fans. 
Tværtimod, kunne man næsten sige, hvis man da opfatter 
perversion som afvigelse fra socio-kulturel normalitet. Sher- 
lock Holmes-figuren opstod i og korresponderede med et 
tidstypisk socialpsykologisk miljo. Det var præget af en i 
socialisering og livsmonstre "fremmedgjort" seksualitet, hvis 
uforloste, angstladede konflikter blev projiceret ud i omver- 
dene for der at blive angrebet med en blanding af logisk- 
rationel analyse og en lyst investeret i at afslore, folge og 
tilintetgore disse "forbryderiske" kræfter. Ligesom fiktions- 
verdenens forbrydere på denne måde blev dæmonisk afvi- 
gende enkeltindivider, måtte dens ovrige samfundsskildring 
blive et stiliseret billede på ro, orden og regelmæssighed. I 
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dette univers mærkes ikke meget til arbejderklassens poli- 
tiske fremmarch og til den internationale akonomiske magt- 
forskydning, som fandt sted i lrabet af Doyle's levetid, og som 
gjorde Holmes-fiktionens verden til et konstrukt, der lå 
stadig fjernere fra den ydre sociale virkelighed. 

" The Golden Age" 

Stiliseringen af det ydre samfundsbillede blev et endnu mere 
udprzget t rzk i den engelske krimis næste udviklingsfase, 
dens såkaldte "Golden Age", der startede efter frarste ver- 
denskrig og fik Agatha Christie som det storste og vigtigste 
forfatterskab.Conan Doyle havde med sine Sherlock Holmes- 
fortællinger stået over for et eftersprargselspres, der var starre 
end hans lyst til at producere. I mellemkrigstidens klassiske 
krimi var der bedre balance. Flere og mere produktive for- 
fattere placerede sig som stabile leverandorer til et stat eks- 
panderende lraserpublikum. Genren var nu helt indarbejdet, 
short story'en blev aflrast af kriminalromanen som domine- 
rende form. Skansmæssigt tegnede krimien sig i slutningen 
af 30'rne for en fjerdedel af den læste skonlitteratur i Eng- 
land, der som helhed både titel- og oplagsmæssigt var vokset 
kolossal t siden århundredeskiftet. 

Det samfund, som mellemkrigstidens krimi blev skrevet i, 
var så forskelligt fra den unge Doyle's, at det trods alt satte 
sig spor i fiktionsverdenens sociale skildring. Sammen med 
de h0jere klasser flyttede krimien ud til storbyens fjernere 
forstzder med deres kombination af landlige omgivelser og 
hyppige forbindelseslinier til metropolen. Londontågen, ga- 
derne, lejlighederne, trafikken blev aflast af parkagtig land- 
lighed i store huse med hall, bibliotek, mange gæstevaorelser 
og tjenestefolk. Hvis denne verden har eksisteret, så var den i 
hvert fald i mellemkrigstidens krimi mestendels en nostalgisk 
fiktion, og frem for et lå den langt fra de sociale realiteter, 
som dens store lzserpublikum levede i. Man kan tolke denne 
stilisering som nogle trzngte mellemlags og et truet borger- 
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skabs ~ n s k e d r ~ m  om en overklassestabilitet, som den eksiste- 
rede, dengang verden endnu ikke var gået af lave. 

Men lige så effektivt farerne skulle vzre lukket ude fra 
denne konstruerede idyl af social tryghed og regelmzssig- 
hed, lige så karakteristisk er det, naturligvis, at idyllen bliver 
brudt af grufulde ugerninger. Og hvor de farlige fremmed- 
elementer tidligere tit kom fra kolonierne smittet af disses 
dyriskhed, viser de sig nu i den nzrmeste kreds og krzver 
andre "forklaringer" end denne smitte. Kampen om at arve 
formuen til sikring af en arbejdsfri tilvzrelse er hyppigt det, 
der får familiens brådne kar til at begå de utallige mord på 
fiedre, b r ~ d r e ,  zgtemznd og hustruer. Ud over måske at 
r0re ved nogle tidligere mere sikrede sociale gruppen ople- 
velse af ~konomisk knaphed og deraf a f f ~ d t  kamp om ind- 
tzgtskilderne dzkker disse konventionelt genkommende mo- 
tivkonstruktioner over en intens beskzftigelse med fortrzng- 
te aggressive r~relser i de tztteste psykiske relationer; det vil 
sige i de centrale socialiseringsforhold mellem voksne og 
b0rn og i voksenlivet mellem zgtefzller. At de voldelige 
eruptioner, der skal opklares og bringes ud af verden, har 
r ~ d d e r  i psykoseksuelle problematikker, fremgår da også, 
ligesom det gjorde i Doyle's fiktion. Problemerne er blot lidt 
andre, og l~sningerne er det også. 

Nzsten alle Agatha Christies detektiver er kendetegnet af 
den samme systematiske mangel på kgnsliv som Sherlock 
Holmes. De graver sig uophorligt ned i alskens mere eller 
mindre tydeligt seksuelle overskridelser, men indlader sig 
aldrig selv på så meget som et borgerligt zgteskab. De er på 
en meget udtrykkelig måde tilskuere, fixerede i en voyeur- 
agtig afstand til disse sager, som dog fascinerer dem dybt. 

Men hvor Holmes' distance dzkker sig ind under en 
"streng" ,objektiv videnskabelighed, er Christie-detektivernes 
afstand ti) ugerningerne i hgjere grad af moralsk og fdelses- 
mzssig karakter. De kan rgdme og blive ophidsede over alt 
det "skidt", som er til i verden, og som de hele tiden må 
stikke deres nzse i for at få den moralske orden genoprettet. 
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I sammenligning med Holmes er der i deres moralisme 
samlet en stmre del af lystinvesteringen end i analysen, 
jagten og tilintetgcarelsen. Hvor Holmes er en aggressiv for- 
kzmper for en samfundsorden og undertiden denne ordens 
hensynsbse boddel, er Poirot og hans kolleger mere besked- 
ne opretholdere af et truet miljm normer, hvis overtrzdere 
de konciliant kan give chancen for et værdigt selvmord. Det 
er et led i denne indskrænkning, at Christie-detektiverne 
ikke er indentifikationsfigurer for et flertal af læsere. Poi- 
rot's og Miss Marple's alder, civilstand og 0vrige adfærd er 
ikke kun med til at forlene dem med detektivens professio- 
nelle k0nsloshed og voyeuragtige distance til livet, men pla- 
cerer dem også i deres tilh0rsforhold til en tid og nogle 
miljoer, som er på vej ned. 

Kun i deres detektiviske effektivitet til at opretholde kon- 
servative moralske kerneværdier g0r de for alvor krav på at 
aftvinge respekt. Og selv i henseende til detektionsmetoden 
mærker man beskedenheden. Hvor Holmes metodisk for- 
bandt sig med en selvsikker, fremgangsrig videnskabelighed, 
fremstiller den klassiske periodes detektionsarbejde sig ikke 
som mere end en veludviklet borgerlig snusfornuft. Der er da 
heller ikke meget tilbage af Dupin's uendelige foragt over for 
politiet. Forholdet mellem parterne har karakter af samar- 
bejde, der arrangeres gnidningsfrit, idet amatcardetektiven 
meget passende har familie- eller bekendtskabsrelationer til 
ledende politifolk. 

Alle disse afgrænsninger og indskrænkninger viser den 
defensive stilling, krimiens verdensbillede nu befinder sig i. 
Ganske vist g0r den mange udfald mod de moderne tider, 
men det forbliver afmzgtige moralske kommentarer. I vir- 
keligheden har detektiverne travlt nok med at farte rundt på 
"klassens" egne landsteder og rydde op i dens interne sump 
af forbrydelser. 

Men selv forbrydelserne har fået en mere indskrænket 
karakter. Mens de hos Poe og Doyle tit blev rekonstrueret i 
deres bestialske enkeltheder, og Holmes undertiden nedlag- 
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de forbryderen på næsten samme måde, er de nu klassiske, 
renlige og enkle og beskrives kun e n  passant. En kugle 
gennem smokingen eller selskabskjolen og kun lidt blod. 
Lysten er helt samlet i den iagttagende, talende og rzsonne- 
rende detektiv, der fra sin voyeuragtige distance til livet 
tanteagtigt forfzrdes over, at ordentlige folk dog ikke kan 
holde sig inden for miljsets regler for omgang med seksu- 
alitet og materielle goder. 

Det betyder også, at "gerningerne" ikke kun bliver be- 
skrevet som ugerninger, men ligger hen i msrke. Derimod 
trzder de frem i kontrast til den legale lyst, som lyset falder 
på: foruden den voyeuragtige iagttagelse og fornsjelsen ved, 
at selv tankearbejdet gennem detektiven kan fsre til en slags 
indgriben i noget, der ligner liv, er den legale lyst koncen- 
treret om oraliteten i en uendelig selskabelighed, hvor man 
konverserer, spiser, drikker og ryger. Ligesom den arbejdsfri 
landstedstilvzrelse befinder sig i en beskyttende indkapsling 
i forhold til den sociale omverden, befinder den ovrige 
kropslighed sig beskyttende indkapslet i selskabsdragter, dy- 
be lznestole og panelbeklzdte biblioteker. Kun kugler kan 
trznge ind gennem dette panser. Det er den eneste frem- 
mede bersring med kropsligheden, der sker, og signifikant 
nok bliver bersring på denne måde identisk med dsd. 

En anden fl0j af den klassiske krimi - med navne som 
Nagaio Marsh, Margery Allingham og fmst og fremmest 
Dorothy Sayers - afgrznser sig ikke på samme skarpe måde i 
forhold til den sociale omverden og i forhold til seksualiteten 
og kropsligheden. I stedet for at benzgte den ubehagelige 
virkelighed ved tilbagetrzkning fsrer i udprzget grad Sayers 
med sin Lord Peter Wimsey et offensivt modideal i marken. 
Sayers er ikke slet og ret snobbet, men formulerer en drsm 
om genoplivede aristokratiske egenskaber suppleret med 
trzk fra en borgerlig dannelsesudvikling. I sin arbejdsfri 
rigmandstilvzrelse transporteres lorden af sin perfekte but- 
ler rundt i samfundet for brillant overlegent at nedlxgge 
forbryderne. De kan vzre foidzrvede overklasseelementer, 
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som det moderne livs vzrdioplmning og fristelser har lokket 
på afveje. Og det kan vzre fordzrvede underklasseelemen- 
ter, som af storbyen og ubritiske påvirkninger er blevet 
lokket væk fra et trofast arbejdsliv i samfundets basis. Fasci- 
nationen af lorden er ikke bygget op omkring en "videnska- 
belig" detektion eller en utrzttelig borgerlig snusfornuft. 
Wimsey's suverznitet stammer fra, at han ganske enkelt er 
brillant. Derfor behover der heller ikke gås i detaljer med 
detektionens analytiske enkeltheder. Til gengzld benytter 
Sayers enhver lejlighed til imponeret og forelsket at demon- 
strere hans aristokratiske kzkhed på en rzkke andre felter 
end de snzvert detektiviske. 

Den samme ekspansion forer til, at den stramme stili- 
sering omkring forbrydelsen og detektionen hos hende afla- 
ses af bredere miljmkildringer af en ikke ubetydelig realis- 
me. De har ikke noget direkte at gere med kriminalgåden, 
men tjener til at indplacere forbrydelserne i forhold til de 
mi l j~er  og normer, som de overskrider. 

Det samfundsidealbillede, som herigennem trzder frem, 
er nærmest korporativt og med en religim overbygning. 
Overtrzdelserne knyttes sammen med de farer og fristelser, 
som udgår fra det moderne, urbaniserede liv, men skildres 
alligevel som individuelle svagheder. Derfor kan Sayers fik- 
tivt fremmane en trovzrdighed af, at det med en kæk aristo- 
krat som veloplagt omkringfarende ordenshåndhzver kan 
lade sig g0re også i mellemkrigstiden at have et hierarkisk 
klassesamfund af samme stabilitet og soliditet, som man 
oplevede, at England havde haft far verdenskrigen. Hun er 
ikke fremmed over for alt moderne, det skal blot integreres i 
de gamle strukturer. Og ligeledes er hun heller ikke frem- 
med over for seksualiteten. I modsætning til zldre og samti- 
dige kolleger projicerer hun den kun i mildere udgaver ind i 
forbrydelsesopklaringsrelationen. Wimsey er da også en sjzl- 
denhed blandt detektiver i den forstand, at han når at blive 
gift. I relationen mellem den udkårne og lorddetektiven ser 
man forfatterindens centrale seksuelle investering i denne 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.




