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En vinterdag i 1841 løb hvalfangeren 

Acushnet ud fra New Bedford for at gaa 

paa fangst i det sydlige Stillehav. New 

Bedford og den albueformede ø Nantucket 

i Atlanterhavet udenfor var centrum for 

den amerikanske hvalfangst som paa det 

tidspunkt havde taget et saadant omfang at 

den talte flere skibe end de europæiske 

hvalfangerflaader tilsammen. Hovedparten 

af den olie der blev anvendt i parfume og 

brændstoffer verden over kom fra ameri-

kanske skibe. Amerikanerne forholdt ikke 

verden den kendsgerning: en strøm af litte-

ratur om hvalfangst udkom i de aar i Ame-

rika. Saaledes var blandt mandskabet paa 

Acushnet, 22 aar gammel, den Herman 

Melville der ti aar efter skrev det klassiske 

værk om fangere, baade og hvaler: Moby- 

Dick. 

Det var hans første togt med en hvalfan-

ger, men ikke til søs. Han havde forud væ-

ret paamønstret et koffardiskib, men skif-

tede nu, som saa mange andre, over til 

hvalfangerflaaden. Man skal vel ikke lede 

længe efter grunden: hvalfangsten der ikke 

var synderligt estimeret mellem søfolk, et 

baade snavset og risikabelt job, gav – eller 

kunde give – gode penge og en hurtig 

chance. Melville stod uden større eksi-

stensmuligheder efter faderens død, og i 

den situation var hvalfangsten et tilbud. 

Naar Melville ikke greb efter en tilsva-

rende chance paa landjorden og gik med 

paa jagten efter guld i Alaska, men æven-

tyrede paa havet, har det sin grund – skal 

man tro Moby-Dick. Der er ved havet, oce-

anet, noget der for en natur som Melvilles 

maa virke ligesaa stærkt som udsigten til 

penge. To af menneskets evige motiver 

krydser hinanden: lysten til magt, og lysten til 

at gaa ind i det ukendte og overvældende. Den 

evigt skiftende havflade, urolig og mørkladen 

den ene dag, blank og grønt gennemsigtig den 

næste, teglrød i morgendæmringen, længe og 

blegt lysende efter solnedgang, denne skiften 

af farver og minespil er som en maske over 

noget som al romantisk længsel drages imod. 

Romantiker var Melville. Bag fænomenver-

denen, bag naturens skiftende udtryk søgte 

han, med voksende intensitet og saa længe vi 

evner at følge ham, den enhed, den lov som 

var livets egen formel. Romanen om Moby 

Dick er skrevet for at komme paa sporet 

heraf. Som han baade har haft et praktisk og 

et ideelt formaal med at paamønstre sig 

Acushnet af New Bedford, saaledes har hans 

hovedværk i amerikansk litteratur baade det 

formaal at meddele verden den fulde sandhed 

indtil mindste detaille om amerikansk hval-

fangst og gennem dette udsnit af fænomener-

nes verden at se ind i sammenhængen bag de 

ydre ting. Thi ”en vis betydning ligger der 

gemt i alt, for ellers er alt kun lidet værd og 

den ganske klode kun et tomt chiffer”. 

Set fra een side er romanen altsaa en reali-

stisk skildring af hvalfangsten, ikke anderle-

des paa det punkt end den mængde bøger om 

samme emne som udkom paa den tid – set fra 

en anden maa skildringen imidlertid ikke 

alene tjene vor almindelige videbegærlighed, 

der maaske – i hvert fald for Melville – er den 

undertiden skjulte, undertiden aabenbare 

drivfjeder under alt begær efter viden. Rea-

lisme og symbolik er de to lag hvori handlin-

gen omkring hvalfangeren Pequod og dens 

besætning kan deles. 

 

”Kald mig Ismael”, siger forfatteren, bogens 

jeg, der efter en fortid vi ikke hører meget om, 

i Nantucket paamønstres hvalfangeren. Alt 

forklares og beskrives omstændeligt, vi er 

indtil videre paa jorden: i en bidende atlantisk 

vinter med slud og storm, mellem hvalfan-

gere, søfolk, logiværter. Tilsyneladende ad-

skiller det togt Pequod staar ud paa sig heller 

ikke fra det man venter sig af hvalfangst. 



Kaptajnen, Akab, holder sig de første dage 

i sin kahyt, men heller ikke det skal være 

noget usædvanligt. Skibet er i gode hænder 

hos styrmændene, først naar det er saa 

langt i syd at der begynder at være chance 

for hval er der brug for kaptajnen. Men om 

man ikke før er studset over noget usæd-

vanligt ved skildringen, opdager man da 

Akab dukker frem at her skal noget særligt 

foregaa. Et sted i verdenshavet gaar en hval 

som har gjort Akab til krøbling. Under en 

jagt paa denne spermacethval slog den 

Akabs baad i kvag og klippede hans ene 

ben af. Men Akab er endnu dybere saaret: 

i hans hjerne har den tanke bidt sig fast 

med galskabens monomani at han maa tage 

hævn over lemlæsteren. Akabs eneste for-

maal er at finde den frygtelige hvide hval i 

oceanet og dræbe den. Imod alle kontrakter 

med sine redere i Nantucket tager han 

mandskabet i ed paa at det vil følge ham. 

Hans galskab, ensporet og stærk og forfær-

delig besætter dem og tvinger deres egen 

vilje ud. 

 Emnet er for saa vidt ret fantastisk, men 

ikke mere end at det til en vis grad dækker 

den virkelighed som var søfolks, hvalfan-

geres, for et aarhundrede siden. Det er gi-

vet at Melville benytter et motiv som var 

kendt mellem hvalfangere: forestillingen 

om et uovervindeligt søuhyre, en gigant, 

selv mellem spermacethvaler, med den 

usædvanlige hvide farve, i Melvilles bog 

Moby Dick, der besat af had vender sig 

mod forfølgerne og med sin fligede væl-

dige hale knuser baadene og med panden 

som rambuk sender skibene hvirvlende den 

lange vej til oceanets bund. 

 Langsomt forberedes læserne til mødet 

med den hvide hval. Som i en tragedie i 

hvilken dramatikeren vil ”skildre menne-

skets ukuelighed i dets højeste udfoldelse” 

bygges scene efter scene op indtil handlin-

gens indre og ydre nødvendighed udlader 

sig. Romanen hvis krop er vældig som det 

dyr den handler om, kan synes uoverskue-

lig i sin bredde, læseren maa være alvidende 

om hvalen inden han er modnet til at følge 

Melville til det egentlige maal – og ikke alene 

om hvalen, men om fangstfartøjer og redska-

ber, kapitler om lanser, harpuner og liner føl-

ger paa kapitler om flænsning og kogning. 

Romanens realistiske islæt er stærkt og ufor-

falsket, symboliken gør ikke noget skaar i 

Melvilles saglige glæde over tingene. Det er 

tværtimod gennem dem han anskuer det bag-

ved liggende. Des mere fortroligt lansen og 

harpunlinen hviler i læserens haand, des 

større mulighed for at kende deres sande væ-

sen synes Melville at tillægge ham. ”Thi tager 

man ikke hvalen som den er, bliver man ved 

med at være spidsborger eller følelsesmenne-

ske overfor sandheden.” Hos Melville har den 

symbolske roman paa ingen maade frasagt sig 

verden. 

 Saaledes passerer nu i en endeløs strøm 

skibe, redskaber, mennesker, dønninger, vi-

denskabelige brokker og forsøg, havets flora 

og fauna forbi, og især den største af alle hval-

arter, Moby-Dicks slægt: den store sperma-

cethval der pløjer sit ansigtsløse blinde front-

parti gennem havet. Spermacethvalen har in-

tet egentligt ansigt, siger Melville. Dens 

pande er fuld af ridser og streger, arret af gaa-

der som om den ruger dumpt over skibes og 

menneskers undergang, en chifferskrift som 

forfatteren vil nøjes med at stille foran læse-

ren. ”Læs den, om du kan.” 

 

I det omraade af Stillehavet hvor Akab lem-

læstedes af Moby Dick møder han den ende-

lig igen. Den vælter som en klippe op af havet 

med rustne og forvredne lansers skov sid-

dende i flankerne. Tre døgn varer jagten. I det 

endelige opgør knuses Akabs baad og han 

selv omkommer. Drevet af smerte vender den 

saarede hval sig mod skibet og splintrer det. 

Det forliser med mand og mus, kun een er be-

stemt til at naa hjem og berette om togtet, Is-

mael. For de andre er skæbnen fuldbyrdet. 

Skæbnemotivet vender gang paa gang til-

bage hos Melville. Nornerne væver uaflade-

ligt, og de væver altid død. 



Er det hemmeligheden bag tingene? 

Akab har af skæbnen faaet sine kort stuk-

ket i hænderne, han har ikke andre at spille 

med, og han – som alle – ved hvad udfaldet 

er. Videre: summen af alting synes at være 

at sorgen er grundtonen: ”Trods al sorgens 

glade lys i saatiden og fuldmaanens dæm-

pede toner i høst maa vi derfor bøje os for 

dette: at selv guderne ikke altid er glade. 

Det uaftvættelige, sørgmodige udtryk i 

menneskets pande er kun et stempel af gu-

dernes sorg.” 

Hertil maa en indtrængende betragtning 

af naturens chiffertegn føre Melville. Kan 

hans melankoli undertiden hvile i en stille, 

vegeterende følelse af glæde, saa springer 

den op med friske saar hver gang han mø-

der et nyt tegn paa den ødelæggelsens lov 

der gennemtrænger alt og som stikker en-

hver sine kort ihænde. 

Lidt efter lidt rejser den hvide hval sig til 

et symbol for det som før eller siden kryd-

ser enhvers vej som hvalen krydsede 

Akabs, første gang med sit bid, anden gang 

dræbende. For andre er den hvide hval et 

fænomen blandt saa mange, for Akab det 

led i tilværelsen hvorigennem ulykken 

rammer ham. Hvalen er i sig selv ingenting 

– eller den er alting: den er det hvorigen-

nem skæbnens dom falder over Akab. Den 

er et symbol. 

Derfor er hans afsindige had til Moby-

Dick til syvende og sidst et had der gaar 

langt videre end til det uvidende og intetsi-

gende dyr. Akabs titaniske ærinde er en 

himmelstormers. Han vil knuse guderne. 

Han er en oprører. Hans togt er ikke et 

hævntog mod Moby-Dick, men mod den 

hemmelige og hemmelighedsfulde magt 

som manifesterer sig gennem Moby-Dick, 

de guder der saa tankeløst og medliden-

hedsløst leger med livet, skaber og ihjel-

slaar, danner og søndrer. Moby-Dick er 

symbolet paa, udtrykket for ”det djævelske 

fantom der før eller senere svømmer foran 

alle menneskehjerter”. 

Moby-Dick er hvid. Det er dens ejendom-

melighed. Og er det ikke tillige gudernes 

farve? Og farven paa den ondskab der mani-

festerer sig bag istappenes tomme klirren i de 

ensomme bjerge og vinden over den uende-

lige sneklædte prærie. ”Og paa alle disse ting 

var albino-hvalen symbolet. Undrer I Eder da 

over den flammende jagt?” 

 

”Var jeg vinden,” raaber Akab paa jagtens 

tredje dag, ”vilde jeg ikke længere blæse over 

saa ond og ussel en verden. Jeg vilde snige 

mig hen til en hule og gemme mig der.” Men 

vinden fortsætter at gaa over verden, og alt er 

forfængelighed og meningsløshed. Om der 

saa blot var en mening til, guder man kunde 

bestorme og knuse, men hermed er det som 

med den luftige og kropsløse vind: krysteren 

der altid ved at unddrage sig slaget. Her har 

skæbnen, guderne, det som skjuler sig bag fæ-

nomenet, symbolet – eller som Melville som 

oftest siger: masken – altid en ondskabsfuld 

fortrinsstilling. For mens mennesket altid 

rammes paa sin nøgne ømfindtlige krop, er 

skæbnen kropsløs og unddrager sig ethvert 

forbitret slag. Der er ikke tilstaaet mennesket 

ærligt spil. Det meningsløse ytrer sig ikke 

bare i at skyldige saavel som uskyldige, onde 

som gode rammes i flæng, men det menings-

løse faar en endnu større resonnans ved at der 

aldrig vil kunne øves nogen form for gengæl-

delse overfor anstifteren. – 

Det er vanskeligt at danne sig noget billede 

af Melvilles religiøse anskuelser, modsæt-

ningsfyldt som hans sind var og som hans 

værk derfor ogsaa er blevet. Undertiden dæk-

ker der sig bag ”masken” en guddom som dri-

ves frem af en uudgrundelig ondskab, i andre 

passager har Melville foregrebet langt senere 

tiders stemninger, som naar Akab besættes af 

den tanke at ”den ganske guddommelige na-

tur i virkeligheden kun maler som skøgen, 

hvis lokkemidler intet andet dækker end lig-

huset indeni.” 

Og dog, eftertanken leder een baade fremad 

mod nihilismens profeter i det 20. aarhund-

rede og ogsaa saa langt bagud som til Egil 



Skallegrimssøn der efter sin drengs død, 

ramt af det samme djævelske fantom der 

før eller senere svømmer foran alle menne-

skehjerter, digter: 

 

Kunde jeg skifte 

mig ret med spydskaftet, 

da var det ude med ødelæggeren. 

Kunde man faa ram 

paa den vaade rovmorder, 

gik jeg i holmgang 

med havet gerne. 

 

Egils digt om sønnetabet indvarsler det 

nordiske hedenskabs sammenbrud. Kimen 

hertil laa i det navn som gemmer sig bag 

Egils kendinge. Omkring Odin var der i 

høvdingekredse – og aabenbart kun her – 

dannet en aristokratisk kult, der skød sin 

kile ind i det gamle fællesskab om de frugt-

barhedsguder, vanerne, der efter sagnene 

fortrænges af aserne, Odins folk. En indre 

splittelse har trængt sig dybt ind i folket, 

Egils skikkelse er et udtryk for det som 

blev følgen. Spekulationer, syner om un-

dergang og svimle konstruktioner gaar side 

om side med en nihilisme som enten giver 

sig udslag i holdningsløs opportunisme el-

ler som finder sit ædleste – og sikkert un-

der de vilkaar eneste mulige – udtryk hos 

en skikkelse som Egils: en etisk holdning 

der fuldt bevidst savner og afsværger sig 

enhver fornuftsmæssig, folkelig eller reli-

giøs begrundelse, blot er: 

 

Haardt er jeg ramt. 

Nu staar Hel, 

den naadesløse, 

ude paa næsset. 

Dog skal jeg glad 

og med god vilje 

bie mine dage 

paa døden. 

 

Herman Melville var i en lignende situa-

tion. Hans uklare og modsætningsfyldte 

værk tyder paa det samme skifte: en gammel 

sammenhængs skikkelser er ved at gaa under 

horisonten, men kaster endnu skygge ind over 

det sted hvor han staar, mens erkendelsen af 

nye vilkaar langsomt og modsigende nærmer 

sig. Berøvet det gamle grundlag, staaende i en 

ny, raa dagbrækning reagerer han som Egil: 

han kalder paa menneskets trods. 

Hvor modsætningsfyldt det arter sig for 

Melville ses af at han gemmer denne nye og 

ethvert grundlag savnende erkendelse ind i 

den gamle fader Mapples kristne prædiken. I 

sømandskapellet i New Bedford holder fader 

Mapple en prædiken om Jonas der straffes i 

hvalfiskens bug: ”Men læg vel mærke til hans 

bøn og lær en vigtig lære: thi hvor syndefuld 

han end er, græder og klager han ikke for at 

opnaa øjeblikkelig udfrielse. Han føler at 

hans rædsomme afstraffelse er retfærdig. Han 

lægger sin hele befrielse i Guds haand og nø-

jer sig med at trods alle smerter og piner vil 

han stadig se i retning af hans tempel. Og her, 

skibskammerater, ser vi sand og troende an-

ger – ikke nogen skrigen efter tilgivelse, men 

taknemmelighed for straffen.” 

Berøvet den støtte i en gammel sammen-

hæng som baade Egil og Herman Melville 

maa savne, reagerer de aabenbart ens. Ve-

stens karakterpræg, Prometheusslægten frem-

for nogen, afdækker her sin nøgne struktur, 

den der for Akab er en forbandelse men ogsaa 

et værdighedstegn: midt i sammenbrudet en 

holdning, en moral. 

Da Moby-Dicks vældige pande rammer 

skibsskroget er en af harpunererne, indiane-

ren Tashtego paa vej op i rigningen for at 

fæstne vimpelen i mastestoppen. I en mal-

strøm gaar alt, levende og livløst, rundt og 

rundt, og skibet suges ned: 

”Over hovedet paa den sunkne indianer slog 

vandene sammen. Kun nogle tommer af stor-

masten var synlig foruden den lange vajende 

vimpel, der i et ironisk sammentræf bølgede 

hen over de tilintetgørende vover, som den 

næsten rørte. I dette øjeblik saas en rød arm 

med en hammer, der løftedes i luften og ham-

rede flaget fastere til den synkende mast.” 


