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Det er en af hovedhjørnestenene i 
verdenslitteraturen, vi her sætter på 
scenen, når vi byder velkommen til 
en forestilling baseret på Herman 
Melvilles Moby Dick eller Hvalen fra 
1851. Det tog Melville halvandet år 
at skrive romanen, og den blev ikke 
nogen succes, hverken kommercielt 
eller blandt sin samtids litterater og 
anmeldere. Faktisk var romanen helt 
ude af markedet ved forfatterens 
død i 1891. Men i forbindelse med 
Melvilles 100-årsdag i 1919 blev 
den genopdaget, og værket anses 
i dag for at være en klassiker og 
som en af de store amerikanske 
romaner.

Romanens fortæller er sømanden 
Ismael, der tager hyre på skibet 
Pequod, som med kaptajn Akab i 
spidsen sætter ud for at finde og 
dræbe kastelothvalen, albinoen 
Moby Dick. Netop denne hval har på 
et tidligere togt kostet Akab hans 
ben, og kaptajnen er nu optændt 
af hævntørst og driver indædt skib 
og besætning i sin grænseløse 
hvaljagt. Igennem romanen følger 
vi, via Ismaels beretning, hvordan 
besætningen konstaterer, at de 
sejler med en kaptajn, der bliver 
så besat af tanken om at finde 
og dræbe Moby Dick, at de bliver 
bekymrede for hans mentale 
helbred. Et besætningsmedlem 
bliver syg, og der bygges en kiste 
til ham. Omsider finder man hvalen 
og gennem en kamp over flere 
dage ender Moby Dick med at 
tilintetgøre både Akab, skib og hele 
besætningen. Kun Ismael overlever, 

idet han driver væk i kisten, der 
ikke nåede at komme i sin tiltænkte 
anvendelse.

Undervejs i den meget lange roman 
lader forfatteren sin fortæller drive 
langt ud i et utal af diskurser, 
beretninger, filosofiske refleksioner, 
halvvidenskabelige afhandlinger om 
og kortlægninger af de forskellige, 
dengang kendte arter af hvaler 
med meget mere. Moby Dick er 
i den forstand meget mere end 
sin handling, allermest er den 
et grandiost og myldrende værk 
fyldt med sprækker af symbolik, 
endeløse digressioner, ubehag og 
overtro, mening og meningsløshed. 
Samtidig er hvalen Moby Dick og 
jagten på den en subtil metafor for 
Amerikas (og resten af verdens) 
bestandige kamp for at erobre og 
betvinge den vilde og ubetvingelige 
natur. Havet, de største dyr, den 
uendelige prærie mod vest – alt 
sammen var og er forhindringer, 
som det moderne menneske søger 
at overvinde i kampen for stadig 
større velstand. At kampen i Moby 
Dick ender fatalt fremstår i vor tid 
som profetisk tale: Vi ser nu klarere 
og klarere, at vores betvingelser har 
været så effektive, at de nu truer 
os selv.

Iscenesættelsen af Melvilles 
mesterværk er hos os henlagt til et 
moderne, naturhistorisk museum. 
Her skal der snart åbne en udstilling 
om det maritime. Tre uspecificerede 
personer har søgt hen i den del af 
museet, der skal handle om hvaler 

og hvalfangst, fordi de søger en 
slags mening, noget ubestemmeligt. 
De er klædt som sømænd fra 
midten af det 19. århundrede, og 
de deler en rækker betragtninger og 
overvejelser med hinanden, og det 
kommer selvfølgelig alt sammen 
fra Melvilles hhv. Ismaels vildveje, 
lange indskudte bemærkninger 
og iagttagelser. De leder efter en 
løsning, en mening, og på den 
måde deler de tre skæbne med 
Ismael, som i romanen åbner med 
en tilståelse, der står som overskrift 
for både Melvilles mesterværk og 
vores forestilling.

Når jeg kan mærke, at jeg er ved 
at få et dystert drag om munden, 
når det er regnvåd november i min 
sjæl, når jeg uvilkårligt standser op 
foran ligkistemagasiner og slutter 
mig til ethvert ligtog, jeg træffer på, 
og især når mit tungsind får sådan 
et tag i mig, at det kræver en stærk 
moral ikke med fuldt overlæg at 
gå ud på gaden og systematisk 
slå hatten af folk – ja, da finder jeg 
det på høje tid snarest at stikke til 
søs. Det er nu min erstatning for en 
pistol og en kugle.
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