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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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