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Den professionelle privatdetektiv har gennemlobet en mzrk-  
vzrdig udvikling indenfor sin egen genre, detektivromanen. 
I mange år blev privatdetektiven holdt udenfor i kulden, 
stemplet af krimigenrens egne folk som vzrende vulgzrt 
voldelig og proletarisk hårdkogt, og dermed ikke fundet 
vzrdig til at vzre i genre med forfattere som Dorothy Sayers 
og Agatha Christie. I dag er billedet zndret.  Fmkrigstidens 
arnatardetektiver er nzsten forsvundet, de sidste "guldalder- 
digtere" såsom Ag2tha Christie, Rex Stout og Ellery Queen 
er dode. Krimigenren domineres af politiromanen og af 
privatdetektivronianen, der stadig lever, om ikke i bedste 
velgående. Og på anerkendelsens rangstige har den ameri- 
kanske privatdetektiv helt fortrzngt den inrantile overklasse- 
detektiv, den eksotiske udlznding og den friskfyragtige col- 
legeboy. 

Det fdgende er et forsog på at beskrive og analysere 
denne amerikanske privatdetektiv, således som han blev 
skabt og markedsfort af de tre ovennzvnte forfattere: Dashi- 
el1 Hammett, Raymond Chandler og Ross Macdonald. Val- 
get af disse kan synes selektivt snobistisk, fordi disse tre 
forfatterskaber i snart mange år har t i l h~ r t  den del af gen- 
ren, som er gledet ind i den sakaldte finkultur. Nyudgivelser 
af Hammett og Chandler og nye romaner fra Macdonald's 
skrivemaskine får idag samme anmelderplads, som for i 
tiden var reserveret for skonlitterzrz produkter. Og der er 
ikke tvivl om, at disse forfatterskaber lzsersociologisk i dag 
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når ud i kredse i samfundet, som for få år siden kun Izste 
krimier i sommerhuset, hvis de da overhovedet "rorte" ved 
genren. Netop derfor kan det forsvares at skille disse forfat- 
tere ud fra resten af privatdetektivforfatterne, og udelade de 
forfattere, som under betegnelsen triviallitteratur endnu ik- 
ke er kommet ind i anerkendelsens varme stue. Litteratur- 
historisk er disse forfattersiaber endvidere intrressante, idet 
de har haft betydning for andre forfattere, både inden for 
og uden for genren. Og endelig fordi de for mange ikke- 
amerikanere har tegnet et social-historisk billede af U.S.A. i 
det 20. årh. 

Der er skrevet vidt og bredt om forskellen mellem den 
engelske amatordetektiv og den amerikanske privatdetektiv. 
Det er blevet understreget gang på gang, at hvor den engel- 
ske amatordetektiv er konservativt beskyttende overfor sit 
samfund og dets vzrdier, er den amerikanske privatdetektiv 
derimod samfundskritisk og polemisk alternativ. At den a- 
merikanske opdager er mere heroisk og voldelig udadvendt 
aktiv, hvor den ecgelske er mere hjernekalkulerende passiv. 
Kogt ned: at der er fler oretzver i den amerikanske detektiv- 
roman end i den engelske. Disse distinktive trxk er ved 
nzrmere lzsning ikke szrlig holdbare. Raymond Chandlers 
Philip Marlowe er til tider mere konservativ end Dorothy 
Sayers' Lord Peter -ilJimsey. Og den engelske detektiv optrz- 
der ofte langt mere helteagtigt end detektiverne hos Dashiell 
Hammett, hvis detektiver kan tangere det " tosedrengede" og 
feje. Der er nok mere slå-på-tzven i nogie af de amerikanske 
detektivromaner, og dette er af nogle blevet udlagt som 
sadisme. Men understreger man de mange spidsfindige og 
bloddryppende måder, man kan d0 på i den engelske detek- 
tivroman, synes også denne anklage at falde til jorden. 

~nde l ig  hedder det at sex spiller en - for - stor rolle i den 
amerikanske roman. Men hvis mar, med sex mener direkte 
samlejeskildringer, og det er der noget, som tyder på, at 
man g0r, må disse forfattere melde hus forbi. Faktisk finder 
vi forst "normalt sexliv" i Ross Macdonalds romaner, hvis vi 
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ser bort fra de få knald Hammetts Sam Spade får mellem 
linierne, og Chandlers Philip Marlowe i de to sidste roma- 
ner. 

Der er naturligvis en stor forskel, og den falder så afgjort 
ud til amerikanernes fordel. A!le tre forfattere skriver langt 
mere "professionelt" og deres boger er langt mere stilsikker 
underholdning, end den vi får fra den engelske detektiv- 
roman fra den såkaidte " guldalder". 

Denne forskel må vi lade ligge i denne sammenhzng. For 
der er en betydningsfuld forskel, som alt for ofte overses. 

Kontrakten til forskel 

Den klassiske "post-Sherlock Holmeske" detektiv var en 
amator, som let og elegant på sin vej stadte ind i et par 
forbrydelser. Arnatardetektiven hjalp sine venner, eller han 
beskaiftigede sig med kriminelle sager af lyst eller moral. 
Muligvis kunne han modtage en pengegave efter endt opkla- 
ring, men som regel levede han ikke af sit detektivarbejde. 
1920'rnes amatordetektiv kunne vzre adelig drivert, pensio- 
neret politimand eller excentrisk forfatter, eller en blanding 
af alle tre. Netop her trzder en afgorende forskel frem 
mellem den klassiske detektiv og privatdetektiven i U.S.A. 
Privatdetektiven lever af at opklare forbrydelser - i roman- 
genren - på samme måde som, - og sammenligningen er ikke 
tilfzldig, - en advokat lever af at fere processer og ordne 
juridiske sager. Eksistentielt er privatdetektiven en profes- 
sionsdetektiv i et liberalt erhverv. Essensielt må han socio- 
logisk betragtes som en småborgerlig producent, som entre- 
prenor i en branche, der szlger opklaring og/eller beskyt- 
telse. Det "småborgerlige" er her ikke ment moralsk nega- 
tivt, men skal netop fremhzves, fordi det faktisk er med til 
at gere ham fascinerende, ja tiltalende. Vi kommer mere 
ind på dette senere, men et hurtigt eksempel til belysning: 
den klassiske amaterdetektiv udviser ofte en elitzr og ovcr- 
menneskelig foragt overfor den menige politimand, nemlig 
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enerens udemokratiske foragt overfor den socialt underleg- 
ne, en foragt som ciesvzrre bag den aristokratiske ragelse 
har den umiskendelige smag af fascisme, som en del yndere 
af guldalderkrimien finder henrivende. Selv om privatde- 
tektiven ofte konfronteres med rå politibrutalitet, finder vi 
nzsten aldrig denne fascistoide foragt hos ham. Og netop 
privatdetektivens "småborgerlighed" giver ham sociologisk 
ber~ringsflade med politiet og dermed en dybere iorståelse 
for dette. 

Privatdetektiven lever langt mere i samfundets anony- 
mitet end sin amatorkollega, der jo ofte er "verdens stmste 
detektiv". Privatdetektivens virkelighed er et kontraktsam- 
fund, hvor forholdet til klienten er betinget af udveksling 
mellem penge og detektivering. Umiddelbart er dette årsa- 
gen til hans " hårdkogthed", hans professiorielle karakter- 
maske, jobbets pokerfjzs, der skal sikïe hans overlevelse. 
Pokerfjzset er klientens sikkerhed, en sikkerhed, der for- 
stzrkes af den kontrakt, som opstår mellem detektiven og 
denne. (Som regel er denne kontrakt kun en kvittering, men 
det er en conditio sine qua non for detektivarbejdet.) Heref- 
ter er privatdetektiven klientens mand med hud og hår, 
sålznge salzret betales. 

Denne forskel mellem amatm- og privatdetektiven kan 
synes enkel, men er fzktisk meget kompliceret. Pengefor- 
holdet mellem klient og detektiv negerer jo de "åndelige" 
bånd, der lå mellem amataren og hans "klient". Privatde- 
tektiven lejer sig selv ud, og hans lighed med lunarbejderen 
er umiddelbar. Og modstanden mod privatdetektiven, sådan 
som den kom fra de engelske klassicister, karer indirekte og 
uudsagt på, at privatdetektiven ikke har zdle motiver. (Kri- 
migenrens mest reaktionzre aficionado Jacques Barzun fin- 
der hele privatdetektivgenren afskyelig, 1930erag~ig og 
marxistisk, hvilket afslmtr hans mangel på indsigt i privat- 
detektivgenren, i 1930'rne og i marxisme. (Se f.eks. Barzuns 
essays T h e  Illusion of the  Real  in T h e  World of Raymond 
Chandler, 1978, hvor Barzun bliver kaldt for "one of Ameri- 
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ca's foremost men of letters"). Forholdet mellem klient og 
detektiv er en grundlzggende prob!ematik fx -  alle tre forfat- 
tere. Mest kompliceret for halvecglzenderen Raymond 
Chandler, hvis Philip Marlowe realistisk set ikke kan leve for 
de penge, han f&r af sine klienter, og hvor den ksldsagtige 
idealisme mere og mere slår igennem. Mindst kompliceret 
for Ross Macdonald, der vzlger at  lade sin Lew Archer 
udvikle sig i retning af den psykologiske analytiker. Men 
herom senere. 

Privatdetektiven s o m  et stykke a f  U. S .  A. 's  historie 

I U.S .A.'s decentraliserede statsopbygning med historisk 
baggrund i en liberalistisk kapitalisme med akcentuering af 
det private initiativ findes privatdetektivens oprindelse. 
Medens langt de fleste europziske politikorps har deres bag- 
grund i enevxldens diktatur, også selvom det som i Englands 
tilfzlde f ~ r s t  opstod med det borgerlige demokrati, havde 
den amerikanske "nattevzgterstat" helt op til andet årti af 
vort århundrede ikke noget politikorps i europaeisk forstand. 
Der fandtes (og findes) naturli'gvis en række statslige politi- 
korps, hvis moral og effektivitet var af meget forskellig kvali- 
Let, og i alle tilfzlde var begrznset af statsgrznserne. Forst 
med F.B.I. fik 1J.S.A. et politikors, som kuhne overskride 
statsgrznserne og virke på kontiilentalt plan. På denne bag- 
grund oprettede skotten Allan Pinkerton i 1850 sit - i dag 
verdensberomte - "Pinkerton's National Detective Agency". 
Bureauets gennembrud kom med Borgerkrigen, hvor dets 
opklaring af et komplot mod Abraham Lincoln i 1861 gav 
det officios anerkendelse som Nordstaternes hemmelige poli- 
ti. Denne status forhi~drede imidlertid ikke Sydstaterne nog- 
le år efter at få ram på Lincolil, men ellers voksede Pinker- 
tons ry stot, og det tog sin torn med at rense Vesten for 
bank- og togrovere. Målt med datidens ojne var Pinkerton et 
meget effektivt opdagerkorps, der bl.a. fik standset de man- 
ge togroverier i de sidste årtier op til århundredeskiftet, Men 
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