Liv opstod af det. John Keats' navn er skrevet i
det. Inuitterne har angiveligt et stort antal ord for
dets frosne form. Mangt og meget er blevet sagt,
skrevet, sunget og på anden måde fremført om
vand. Noget af det har været uhørte sidste ord,
alene mellem bølgerne.
Her har vi forsøgt at samle lidt flere og
forhåbentlig nye ord om emnet - fra den
fjerneste fortid til den nærmeste fremtid, fra
både nye navne og et, der blev født i 1877. Vi
har trukket vod i inspirationens vande, og
resultatet er det, du sidder med mellem
hænderne, grønt, forrådnet, ildelugtende, men
forhåbentlig også lidt underholdende.
Skulle du tørste efter ikke nødvendigvis vand,
men tekst og snak og superkulturelle forhold, så
kig forbi superkultur.dk, hvor visse af de
medvirkende også svømmer til daglig.
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FIKTION af Gina Bogh
"Jeg elsker alt godt fra havet," fortæller Gina. Men nogle gange går kærligheden begge veje. Dette er ikke en
hentai-novelle, på nogen måde, du skal ikke forvente tentakler. Men nogle gange bringer havet gaver.

REJSEFIF af Janek Lingenfelser
Janek har rejst over hele verden - og i de senere også under den. I takt med, at denne kødets jammerdal har haft
mindre og mindre at byde på, har Janek sat sig for at udforske, hvilke rejsemål der gemmer sig i efterlivet. Det
gør ham til den perfekte guide til nye friske oplevelser for enden af de mørke stier.

Nekroturismen er ikke til at komme udenom for den kræsne
rejsende i disse år. I en tid, hvor der ikke længere findes hvide
pletter på landkortet, og man ikke kan undgå
midlivskriseramte mænd i usmageligt tøj selv i den ydre
atmosfære, har de, der søger de nye oplevelser, været nødt til
at skue mod de grå lande. Heldigvis har vi mere end 300.000
års religion bag os som race, og resultatet af det er et hav af
dødsriger, fra det varme til det kolde.
Faktisk så mange, at det kan virke overvældende. Skal man
tilbringe sin ferie i det farverige asiatiske eller det blodige
nordiske?
Vi vil naturligvis have, at du skal få det bedste ud af din ferie,
så dette er den første i en serie artikler, som fortæller dig om
de højdepunkter - hvis man kan sige det om underverdenen du ikke må gå glip af. Og denne gang guider vi dig på en
ferie, der kan være både bade-, rafting- eller vandreferie, når
vi fortæller dig om de ti bedste floder, nekroturisten kan
opleve. Her vil du både opleve de velkende og de navne, du
endnu ikke har hørt om. Skynd dig at opleve dem selv - folk
vil dø for at komme derhen før dig.

10. Slid
Det er, ja, undskyld udtrykket, et slid at komme frem til Slid.
I gamle dage måtte man lide strådøden for at ende i Hel, men
i dag har vi infrastrukturen på plads, der tillader den
stræbsomme rejsende at opleve dette unikke sted uden at
fraskrive sig muligheden for at dø ærefuldt. Og selv om de
store navne naturligvis havnede andetsteds, så kan du dog
være heldig at møde f.eks. Balder på din vej til din
destination. Og når du først er der, vil du sætte pris på turen,
for Slid er en af de smukkeste floder i alle mytologierne - vi
fraråder dog al badning, da Slid ud over vand også er fyldt
med sværd og knive.
Der er tradition blandt nekroturister for at smage på Slid fremgangsmåden er at stikke en enkelt finger hurtigt i det
iskolde vande og så drikke den unikke kombination af blod
og Helvand. Arret kaldes en Slidtatovering.

9. Phlegethon
Ingen liste over dødsrigsfloder ville være komplet uden en tur

Bemærk: Ikke alle de lokale ønsker at tale med turister

til den græske mytologi - og det bliver da heller ikke sidste
gang, at lige præcis den mytekreds optræder her på listen.
Men selv blandt de græske floder er Phlegethon unik - også
kendt som "Den brændende" optræder floden her simpelthen
som en strøm af ild, og det er ikke noget, man ser hver dag.
Igen fraråder vi badning, men til gengæld lover vi unikke
Instagram-øjeblikke.
Vi foreslår, at du undgår Phlegethon i efterårsmånederne,
hvor - af deres egne grunde - fans af forfatterne Edgar Allan
Poe og Howard Philips Lovecraft flokkes til flodens breder
for at ihukomme objekterne for deres tilbedelse. Med mindre
du er til den slags, naturligvis, vi dømmer ikke.

8. Hubur
Hubur er en af de lettere tilgængelige floder på denne liste,
for her kræver det faktisk ikke adgang til selve dødsriget og
hvad deraf følger af vaccinationer, adgangsbegrænsninger og
bureaukrati. For at komme til dette eftertragtede rejsemål skal
du blot rejse mod det sumeriske paradis og før porten dreje
mod øst og styre efter Mashu-bjergets dobbelttinder - mellem
dem finder du en idyllisk og underskøn flodoplevelse.
Tidligere måtte de afdøde rejse over Hubur, men sumeriske
sjæle er ikke længere noget, der skaber trafikpropper, og det
er endnu kun få turister, der har opdaget denne lille perle, så
du skal ikke bekymre dig om at stå på tæerne af andre
rejsende.
Hubur er en af de floder, der har egen færgemand - af
hensyn til din egen oplevelse er det dog vigtigt, at du ikke

spørger ind til ham. Urshanabi har gennemgået en del
forskellige inkarnationer gennem tiden, hvilket gør hans
identitet lidt flydende - fra almindelig mand til horribelt
monster. Det er han forståeligt nok lidt selvbevidst omkring.

7. Styx
Ja, vi kan ikke snakke mytologiske floder - eller næsten floder
overhovedet - uden at nævne Styx. Styx er mange ting - et
band, et album, en måne, et missil, et veritabelt hav af floder
over hele verden, men dette er den originale, den græske
mytologis grænse mellem den jordiske verden og
underverdenen. Her svor guderne, her badede Akilleus' mor
ham, og her sejler den største af alle færgemændene, Charon.
Herfra udspringer så megen mytologi og kultur, at Styx
ganske enkelt er uomgængelig.
Og det er naturligvis også problemet med Styx, for det er om
noget det sted, som turisterne har opdaget - alle vil have en
selfie med Charon. I en sådan grad, at Charon har måttet
ansætte assistenter og sjældent færdes på floden selv nu om
dage. Det er dog muligt at få en privat aftale, hvis man
henvender sig de rette steder og medbringer betydeligt mere
end to guldmønter.

6. Vadgelmer
Hvis der er noget, den nordiske mytologi kan byde på, så er
det floder, der er værdige rejsemål. "Det onde vadested"
kaldes Vadgelmer, men det er naturligvis kun, hvis du har
gjort noget forkert. "Enestående," kalder rejsende det, eller:

"Hyggeligt, som kun de nordiske lande kan finde på det!". Vi
kalder det nummer 6 på listen.
Vi skal dog nævne, at Vadgelmer er straffen for mord,
utroskab og brudte eder, så visse mennesker ville ikke opleve
det som den optimale badeoplevelse.

5. Lethe
Enhver rejse til underverdener byder på visse risici, men det
er naturligvis dog også en del af udbyttet - at kunne fortælle
sine venner og familie, hvad man er vendt tilbage fra. Nu er
vi dog også ved at være så højt på listen her, at vi skal til at
advare, for der er visse ting, man skal være opmærksom på,
når man rejser i efterlivet.
Tag f.eks. Lethe - dens vand fremstår så køligt og
forfriskende, at det nok er den eneste gang i dit liv, hvor ordet
"læskende" har virket rigtigt, som alle dit livs Coca Colareklamer spundet sammen i én perlende tråd, et glasklart
åndesyn, der kalder til dig, taler til dine øjne, dufter for dine
ører, udøver en osmotisk magi på dit mundvand, virker
vidunderligt, uomgængeligt, men for alle guders skyld, drik
ikke vandet
vandet
det
vandet
hvorfor

ååh

vand

men
drik
vand

HAVETS LYDE
Dokumenteret den 2. august

PLASKEN
Havets rolige åndedræt, en bekræftelse af dets fortsatte eksistens i verden. En lyd, der trækker dig ind og lader
dig flyde væk i tankerne. Tilsyneladende tilfældig, men afslører sin egen rytme med tiden.
BRUSEN
Vandets kærlighedssang til himlen, en lyd der rækker ud og minder om, at verden består af adskillelser, der
ønsker at finde sammen igen.
RISLEN
Lyden af blide fingre gennem sandet, oceanets kærtegn af stranden. En afledt lyd af sand og sten og vand i skøn
forening, en højere enhed.
GURGLEN
Starter som et forsøg på noget andet, et brud, men synker i toneart og bliver til et intenst kys mellem åndedræt
og hav, en udforskning af menneskekroppen, en perfekt afstøbning.
DRYPPEN
En tilbagevenden, vandet der kort hviler på bro og sten og mole for at vende tilbage til den evige enhed, til den
store krop, til kredsløbet.
SLUBREN
En hidkalden, havets sugen om og under de store sten, der er begyndt vandringen fra det døde til livet i havet, en
våd hånd, der både kærtegner og fører.
SUKKEN
En lyd uden egentligt ophav, en opståen, en trang, et behov, der stiger op fra dybderne. Det er en sang, der er
svær at fortolke, men samtidig let at forstå.
HVISKEN
Der er så fredfyldt, så roligt, så evigt vuggende. Der er et evigt liv, en opløsning og beståen. Du skal blot tage
nogle skridt, havet vil forme sig om dig mere fuldendt end nogen elsker, du nogensinde har kendt. Det vil byde
dig velkommen. Det vil værdsætte dig. Det vil

Transskriberet af Joan Haupt

Alt godt fra havet, siger man - men nogle gange
kryber der ting op fra dybderne, som ikke lover
godt fra mennesker og infrastruktur. Og det er de
væsener, som denne lille kryds og tværs handler
om. Så hyg dig med ordene - og når ledetrålen er
UHYRE, skal dit svare være noget, som kom fra
havet.
Og her mener vi ikke den hummer, som du ikke
skulle have spist, og som fik sin hævn i timevis
bagefter.

Med temaet vand og en forkærlighed for ældre fantastik var det svært ikke at have William Hope
Hodgson i tankerne. Denne engelske forfatter døde i 1918, men nåede inden da at producere et hav af
noveller, der finder sted på - ja, havet. "Det forladte skib" er en af dem, som rammer en fin horror med
en understrømning af science fiction. Det er så vidt vides første gang, den er oversat til dansk.

"Det er materien," sagde den gamle skibslæge - "materien
plus betingelserne - og måske," tilføjede han langsomt, "en
tredje faktor - ja, en tredje faktor; men der, der - -" Han
afbrød sin halvmeditative sætning og begyndte at stoppe sin
pibe.
”Fortsæt, doktor,” sagde vi opmuntrende og med mere end
bare en smule forventning. Vi befandt os i Sand-a-leas
røgrum på vej over Nordatlanten; og lægen var noget af en
personlighed. Han afsluttede stopningen af sin pibe og
tændte den; satte sig til rette og begyndte at formulere sig
mere sammenhængende.
"Materien," sagde han med overbevisning, "er uundgåeligt
livskraftens udtryksform - omdrejningspunktet sådan set;
uden den ville den være ude at stand til at bevæge sig eller
udtrykke sig på en måde, der ville være forståelig eller tydelig
for os. Så stærk er materiens andel i skabelsen af det, vi
kalder liv, og så ivrig er livskraften efter at udtrykke sig, at jeg
er overbevist om, at den, under de rette omstændigheder, ville
gøre sig gældende selv gennem så håbløst et medium som en

simpel blok afsavet træ; for jeg siger jer, mine herrer,
livskraften er både så voldsomt presserende og lige så
vilkårlig som ild - ødelæggeren; som nogle er er begyndt at
betragte som selve essensen af livets voldsomhed. Der er et
pudsigt paradoks der," sluttede han og nikkede med sit gamle
grå hoved.
”Ja, doktor,” sagde jeg. "Kort sagt er dit argument, at livet er
en ting, tilstand, kendsgerning eller element, kald det, hvad du
vil, som kræver materien at manifestere sig igennem, og at
givet materien plus betingelserne er resultatet liv. Med andre
ord, at livet er et udviklet produkt, manifesteret gennem stof
og opstået af betingelser - eh?"
”Som vi forstår ordet,” sagde den gamle læge. "Selvom, husk,
der kan være en tredje faktor. Men i mit hjerte tror jeg, at det
er et spørgsmål om kemi - betingelser og et passende
medium; men givet betingelserne er kraften så almægtig, at
den vil gribe fat i hvad som helst at manifestere sig igennem.
Det er en kraft, der genereres af betingelser, men ikke desto
mindre bringer dette os ikke en millimeter nærmere dens
forklaring, mere end forklaringen på elektricitet eller ild. De

er alle tre af de ydre kræfter - tomrummets monstre. Intet, vi
kan gøre, vil skabe nogen af dem, vores magt er blot at være i
stand til ved at tilvejebringe betingelserne at få hver enkelt til
at manifestere sig for vores fysiske sanser. Forstår De mig?"
”Ja, doktor, til dels,” sagde jeg. "Men jeg er ikke enig med
Dem, selvom jeg tror, jeg forstår Dem. Elektricitet og ild er
begge, hvad jeg ville kalde naturlige ting, men livet er et
abstrakt noget - en slags altgennemtrængende bevidsthed.
Åh, det kan jeg ikke forklare! Hvem ville kunne? Men det er
åndeligt, ikke bare en ting opstået af en tilstand, som ild, som
du siger, eller elektricitet. Det er en frygtelig tanke, du har
gjort dig der. Livet er en slags åndeligt mysterium —— "
"Rolig, min dreng!" sagde den gamle læge og lo blidt for sig
selv. "Ellers kan jeg bede dig om at demonstrere den åndelige
mystik i sneglen eller krabbens liv, for eksempel." Han
grinede til mig med ubehagelig humor i smilet. "Men,"
fortsatte han, "som jeg formoder, at I alle har gættet, har jeg
en historie til at fortælle jer til støtte for mit indtryk af, at livet
ikke er mere et mysterium eller et mirakel end ild eller
elektricitet. Men husk venligst, mine herrer, at fordi det er
lykkedes os at navngive og udnytte disse to kræfter, er de lige
så uforklarede, grundlæggende, som nogensinde. Og i hvert
fald vil det, jeg vil fortælle jer, ikke forklare livets mysterium,
men giver jer kun en af de kroge, som jeg hænger min følelse
af, at livet er, som jeg har sagt, en kraft, der manifesteres
gennem betingelser - det vil sige naturlig kemi - og som det
kan tage til sit formål og behov det mest utrolige og
usandsynlige stof; for uden stof kan det ikke blive til - det
kan ikke blive åbenbaret - - "
”Jeg er ikke enig med Dem, doktor,” afbrød jeg. "Deres teori
ville ødelægge al tro på livet efter døden. Det ville ——"
"Tys, sønnike," sagde den gamle mand med et stille lille smil
af forståelse. "Hør på det, jeg vil sige, først; og hvilken
indsigelse har du mod liv efter døden? Og hvis du gør
indsigelse mod en materiel ramme, vil jeg stadig have, at du
husker, at jeg taler om livet, som vi forstår ordet i dette vores
liv. Vær nu stille, knægt, ellers bliver jeg aldrig færdig:
"Det var, da jeg var ung, og det er mange år siden, mine
herrer. Jeg havde bestået mine eksamener, men blev så
nedslidt af overarbejde, at det blev besluttet, at jeg hellere
måtte tage en tur til søs. Jeg var på ingen måde velstående og
meget glad for i sidste ende at sikre en stilling som læge på en
passagerklipper, der sejlede til Kina.
"Skibets navn var Bheospse, og kort tid efter at jeg havde fået

alt mit udstyr ombord, kastede hun fra, og vi drog ned ad
Themsen, og næste dag var vi langt ude i Kanalen.
"Kaptajnen hed Gannington, en meget anstændig mand,
omend analfabet. Førstestyrmanden, hr. Berlies, var en stille,
streng, reserveret mand, meget belæst. Andenstyrmanden, hr.
Selvern, var nok, ved fødsel og opvækst, den mest kultiverede
af de tre, men han manglede de to andres udholdenhed og
ukuelighed. Han var mere følsom, men følelsesmæssigt og
endda mentalt den mest skarpe af de tre.
"På vej ud lagde vi til ved Madagaskar, hvor vi landede nogle
af vores passagerer; så løb vi mod øst, med tanke på at lægge
til ved North-West Cape; men omkring hundrede grader øst
stødte vi på frygteligt vejr, som flåede vores sejl af og
knækkede klyverbommen og bramsejlet.
"Stormen førte os nordpå i flere hundrede mil, og da den
endelig slap os, var vi i meget dårlig stand. Skibet havde været
under stort pres og havde taget omkring tre fod vand ind
gennem sømmene; topmasten var blevet knækket, sammen
med klyverbommen og bramsejlet, to af vores både var
forsvundet, tillige med en af svinestierne med tre gode svin,
som var blevet skyllet overbord måske en halv time, før
vinden var begyndt at lette, hvilket skete meget pludselig,
omend søen forblev grim i nogle timer efter.
"Vinden slap os, lige før det blev mørkt, og da morgenen
kom, bragte den et fantastisk vejr - et roligt, mildt bølget hav
og en strålende sol uden vind. Det viste os også, at vi ikke var
alene, for cirka to mil mod vest var et andet fartøj, som hr.
Selvern, andenstyrmanden, udpegede.
"'Det er en mærkværdig pakke, doktor,' sagde han og rakte
mig sin kikkert.
"Jeg kiggede igennem den på det andet fartøj og så, hvad han
mente; det troede jeg i hvert fald, at jeg gjorde.
"'Ja, hr. Selvern,' sagde jeg. 'Hun ser temmeligt gammeldags
ud.'
”Han lo af mig på sin behagelige måde.
"'Det er let at se, at De ikke er sømand, doktor,' bemærkede
han. 'Der er et dusin mærkværdige ting ved hende. Hun er
forladt og har flydt rundt i mange årtier efter udseendet at
dømme. Se på formen på hendes hakkebræt og boven. Hun
er lige så gammel som bakkerne, som man siger, og burde
have gået ned til Davy Jones for et godt stykke tid siden. Se
på væksterne på hende og tykkelsen på hendes stående

"Men da jeg nævnte for ham, at det ville være interessant at
gå ombord og give hende en lille overhaling, nikkede han,
som om tanken allerede havde været i hans sind og i
overensstemmelse med hans egen vilje.
"'Når arbejdet er slut, doktor,' sagde han. 'Kan ikke undvære
nogen mænd nu, forstår De. Skal have alt færdigt og klart, så
hurtigt vi kan. Vi tager min båd og tager afsted under
hundevagten. Havet er roligt, og det bliver et hyggevisit.'
"Den aften, efter maden, gav kaptajnen ordre til at rydde
båden og få hende over bord. Andenstyrmanden skulle følge
med os, og skipperen gav ham besked på at se til, at to eller
tre lamper blev sat i båden, da det snart ville blive mørkt.
Snart trak vi hen over det rolige hav med et mandskab på
seks ved årerne og skød en god fart.

rigning; det er altsammen salt, tror jeg. Læg mærke til den
hvide farve. Hun var en lille bark; men se, der er ikke meget
tovværk oppe. Alt er faldet ud af holderne, rådnet væk; Det
er et under, at den stående rigning heller ikke er gået. Jeg ville
ønske, at den gamle ville lade os tage båden og se på hende.
Hun ville være det værd. '
"Der syntes dog ringe chance for dette, for alle hænder blev
sat i arbejde og holdt hårdt til det hele dagen med at reparere
skader på master og udstyr; og det tog lang tid. Noget af
tiden gav jeg en hånd på en af dækkapstanerne, for den
fysiske udfoldelse var god for min lever. Gamle kaptajn
Gannington forstod det, og jeg overtalte ham til at prøve
noget af den samme medicin, hvilket han gjorde; og vi blev
gode venner over arbejdet.
"Vi snakkede om det forladte skib, og han bemærkede, hvor
heldige vi var ikke at være løbet ind i hende i mørket, for hun
lå direkte nedenvinds for os, i den retning, vi var drevet i
stormen. Han var også af den opfattelse, at der var noget
mærkeligt ved hende, og at hun var ret så gammel; men på
dette sidste punkt var han tydeligvis langt mindre vidende
end andenstyrmanden, for han var, som jeg har sagt, en
analfabet og vidste intet om søfartøjer ud over, hvad
erfaringen havde lært ham.
"'Hun er en gammel én, doktor,' var omfanget af hans
observationer i den forbindelse.

"Mine herrer, Jeg har med stor nøjagtighed fremlagt alle
fakta, både store og små, for at I trin for trin kan følge hver
enkelt hændelse i denne ekstraordinære affære, og jeg vil bede
Jer være yderst opmærksomme. Jeg sad agter med
andenstyrmanden og kaptajnen, der styrede, og da vi
nærmede os det fremmede skib, studerede jeg hende med en
stadig voksende opmærksomhed, ligesom kaptajn
Gannington og anden styrmand. Hun lå, som I ved, vest for
os, og solnedgangen lavede en stor flamme af rødt lys bag
hende, så hun viste sig lidt sløret og utydeligt på grund af
lysets spredning, som næsten umuliggjorde ethvert forsøg på
at se hendes rådne rundholter og stående rigning, nedsunkne
i solnedgangens flammende herlighed.
"Det var på grund af denne solnedgangseffekt, at vi var
kommet forholdsvis tæt på det forladte skib, før vi så, at hun
var helt omgivet af en slags mærkværdig skum, hvis farve var
svær at tage stilling til på grund af det røde lys, der var i
atmosfæren, men som vi bagefter opdagede var brunt. Dette
skum spredte sig rundt om det gamle fartøj i mange
hundrede yards i en enorm, uregelmæssig plet, der strakte sig
langt mod øst, på skibets styrbords side måske halvtreds
meter væk.
"'Besynderligt stads,' sagde kaptajn Gannington, mens han
lænede sig ud over siden af båden. 'Noget i lasten er rådnet
og har arbejdet sig ud gennem sømmene.'
"'Se på boven og agterenden,' sagde andenstyrmanden. 'Se
bare på væksterne på hende!'
"Der var, som han sagde, store klumper af mærkeligt
udseende havsvampe under boven og hakkebrædtet. Fra

stubben af hendes klyverbom hang store skæg af rim og
marine vækster ned i skummet, der omringede hende.
Hendes blanke styrbords side blev præsenteret for os - farvet
en død, snavset hvid farve, stribet og plettet vagt med tunge
masser i dybere farver.
"'Der stiger en damp eller dis fra hende,' sagde
andenstyrmanden, der greb ordet igen. 'Du kan se det op
mod lyset. Det bliver ved med at komme og gå. Se!'
"Jeg så, hvad han talte om - en svag dis eller damp, der enten
hang over det gamle fartøj eller rejste sig fra hende. Og
kaptajn Gannington så det også.
"'Spontan selvantændelse!' udbrød han. 'Vi bliver nødt til at
være på vagt, når vi åbner lugerne, medmindre det er en eller
anden stakkel, der er kommet om bord. Men det er ikke
sandsynligt.'
"Vi var nu inden for et par hundrede meter fra det gamle
forladte skib og var sejlet ind i det brune skum. Da det
væltede ad de løftede årer, hørte jeg en af mændene mumle
for sig selv: 'Forbandede sirup! ' Og det var faktisk mest det,
det lignede. Da båden fortsatte med at arbejde sig tættere og
tættere på det gamle skib, blev skummet tykkere og tykkere,
så det til sidst mærkbart bremsede os.
"'Kom så, gutter! Læg lidt kræfter i det!' sang kaptajn
Gannington. Og derefter var der ingen lyd, bortset fra
mændenes prusten og det svage, gentagne sug, sug af det
tunge brune skum på årerne, mens båden blev presset
fremad. Mens vi bevægede os, blev jeg bevidst om en
ejendommelig lugt i aftenluften, og selvom jeg ikke var i tvivl
om, at det var pølen af skum ved årerne, der fik den til at
stige, kunne jeg ikke give det noget navn; men på en måde var
det vagt bekendt.
"Vi var nu meget tæt på det gamle fartøj, og hun strakte sig
højt over os mod det døende lys. Kaptajnen gav ordre til 'ind
med de forreste årer og stå klar med bådshagen', hvilket blev
gjort.
"'Er der nogen om bord? Ohøj! Er der nogen om bord?
Ohøj!' råbte kaptajn Gannington; men der kom intet svar,
kun den dumpe lyd af hans stemme, der gik tabt i det åbne
hav, hver gang han råbte.
"'Ohøj! Er der nogen om bord? Ohøj!' råbte han gang på
gang, men det var kun det gamle skibs trætte stilhed, der
svarede os; og på en eller anden måde, mens han råbte, mens

jeg stirrede halvt forventningsfuldt på hende, kom en
underlig lille følelse af uro, der næsten blev til nervøsitet,
over mig. Det gik over, men jeg husker, hvordan jeg pludselig
var klar over, at det var ved at blive mørkt. Mørket kommer
temmelig hurtigt i troperne, dog ikke så hurtigt som mange
skønlitterære forfattere synes at tro; men det var ikke, fordi
skumringen var faldet mærkbart på i de få øjeblikke, men
snarere mine nerver, der pludselig havde havde gjort mig lidt
overfølsom. Jeg nævner min tilstand, for jeg er normalt ikke
en nervøs mand, og mit pludselige anfald af nerver er vigtigt,
i lyset af hvad der skete.
"'Der er ingen om bord der!' sagde kaptajn Gannington.
'Kom så, mænd!' For bådens besætning havde instinktivt
hvilet på deres årer, mens kaptajnen anråbte det gamle fartøj.
Mændene lagde vægten i igen, og så råbte andenstyrmanden
begejstret: 'Se, der er vores svinesti! Se, den har Bheospse
skrevet på siden. Den drev ind her, og skummet fangede den.
Hvilket velsignet vidunder! '
"Det var, som han havde sagt, vores svinesti, der var blevet
vasket over bord i stormen; og hvor ekstraordinært at støde
på den der.
"'Vi slæber den af med os, når vi sejler tilbage,' sagde
kaptajnen og råbte til besætningen om at lægge sig til årerne;
for de bevægede knap båden, fordi skummet var så tykt tæt
på det gamle skib, at det bogstaveligt talt stoppede båden fra
at komme frem. Jeg husker, at det på en halv bevidst måde
slog mig som besynderligt, at svinestien, der indeholdt vores
tre døde grise, havde formået at drive ind så langt uden hjælp,
mens vi næsten ikke kunne klare at tvinge båden frem, nu da
vi var kommet ind i skummet, men tanken forlod mit sind,
for der skete så mange ting inden for de næste par minutter.
"Det lykkedes mændene at bringe båden op langs vraget,
inden for et par fod, og manden med bådshagen greb det.
"Har du fået fat, sømand?' spurgte kaptajn Gannington.
"'Ja, hr. kaptajn!' sagde sømanden, og da han talte, kom der en
underlig, rivende lyd.
"'Hvad er det?' spurgte kaptajnen.
"'Den rev sig løs, sir. Gik direkte igennem!' sagde manden, og
hans tone viste, at han havde fået noget af et chok.
"'Få fat igen!' sagde kaptajn Gannington irriteret. 'Du tror
ikke, at den her båd blev bygget i går! Skub krogen ind i
spygatten.' Det virkede, som om sømanden gjorde det

forsigtigt, for i den stadig dybere skumring så det ud, som
om han ikke lagde nogen vægt på krogen, selvom der
naturligvis ikke var behov for det - Skibet kunne jo ikke flytte
sig, sådan som hun lå indlejret. Jeg kan huske, at jeg tænkte på
det, også da jeg kiggede op på det gamle fartøjs svulmende
side. Så hørte jeg kaptajn Ganningtons stemme:
"'Jøsses, hun er gammel! Se den farve, doktor! Hun trænger
til et ordentligt lag maling, hva? Giv mig en af de årer.' En åre
blev rakt frem til ham, og han lænede den op mod den gamle,
svulmende side; derefter standsede han og råbte til
andenstyrmanden om at tænde et par lamper og stå ved siden
af ham, for mørket havde lagt sig over havet nu.
"Andenstyrmanden tændte to af lamperne og bad en af
mændene om at tænde en tredje og holde den klar i båden;
derefter trådte han med en lampe i hver hånd over, hvor
kaptajn Gannington stod med åren mod skibets side.
"'Nu, min dreng,' sagde kaptajnen til sømanden, der havde
siddet forrest, 'op med dig, så sender vi lamperne op'.
"Manden sprang op for at adlyde, fangede åren og lagde sin
vægt på den; og da han gjorde det, syntes noget at give efter.
"'Se!' råbte andenstyrmanden og pegede med lampen i
hånden. 'Den er sunket ind!
"Det var sandt. Åren havde efterladt en ganske stor
fordybning i det gamle fartøjs opsvulmede, lidt slimede side.
"'Skimmelsvamp, regner jeg med,' sagde kaptajn Gannington,
mens han bøjede sig mod det forladte skib for at se. Så til
manden:
"'Op med dig, min dreng, og få lidt fart på! Stå ikke der og
vent!'
"Da begyndte manden, der var stoppet, da han følte åren
synke under hans vægt, at klatre op, og på få sekunder var
han om bord og lænede sig ud over rælingen efter lamperne.
De blev rakt op til ham, og kaptajnen gav ham ordre til at
holde åren i ro. Så begav kaptajn Gannington sig selv op og
gav mig ordre til at følge, og efter mig andenstyrmanden.
”Da kaptajnen løftede ansigtet over rælingen, råbte han af
forbavselse.
"'Skimmelsvamp, du godeste! Skimmelsvamp - tonsvis af det.
Gode gud!'

"Da jeg hørte ham råbe, klatrede jeg hurtigere efter ham, og
et øjeblik efter kunne jeg se, hvad han mente - overalt hvor
lyset fra de to lamper ramte, var der intet andet end glatte
store masser og overflader af en beskidt hvidfarvet skimmel.
Jeg klatrede over rælingen, med andenstyrmanden tæt bagved,
og stod på det skimmelsunkne dæk. Efter hvad vore fødder
kunne mærke, kunne der lige så godt ikke være nogen planker
under svampen. Det gav efter under vore trin med en
svampet, buddingagtig fornemmelse. Det dækkede
dækmøblerne på det gamle skib, så deres former ofte ikke var
andet end antydet.
"Kaptajn Gannington snuppede en lampe fra sømanden, og
andenstyrmanden rakte ud efter den anden. De holdt
lamperne højt, og vi stirrede alle sammen. Det var
ekstraordinært og på en eller anden måde afskyeligt. Jeg kan
ikke komme på noget andet ord, mine herrer, til at beskrive
den følelse, der fyldte mig i øjeblikket.
"'Gode Gud!' sagde kaptajn Gannington flere gange. 'Du
godeste!' Men hverken andenstyrmanden eller sømanden
sagde noget, og for mit vedkommende stirrede jeg bare og
begyndte samtidig at lugte lidt i luften, for der var en vag lugt
af noget halvt genkendeligt, som på en eller anden måde
bragte mig en følelse af halvt kendt skræk.
"Jeg så mig omkring, som jeg har sagt. Her og der var
svampen så tyk, at den fuldstændig skjulte, hvad der lå
nedenunder, og gjorde dækbeslagene til uigenkendelige
klumper af skimmelsvamp, der alle var beskidthvide og
plettede og venede med uregelmæssige, lilla markeringer.
"Der var en mærkelig ting ved svampen, som kaptajn
Gannington henledte vores opmærksomhed på - det var, at
vores fødder ikke trængte ned i den og brød overfladen, som
man kunne have forventet, men blot sank ned i den.
"'Aldrig set noget lignende før! Aldrig!' sagde kaptajnen efter
at have bøjet sig med sin lampe for at undersøge svampen
under vores fødder. Han stampede med hælen, og massen
afgav en dump, buddingagtig lyd. Han bøjede sig igen, med
en hurtig bevægelse, og stirrede og holdt lampen tæt.
'Søreme, om den ikke har dannet hud!'
"Andenstyrmanden og sømanden og jeg bøjede os alle
sammen og kiggede på den. Andenstyrmanden prikkede til
den med pegefingeren, og jeg kan huske, at jeg slog den flere
gange med mine knoer, lyttede til den døde lyd, den afgav, og
lagde mærke til svampens tætte, faste tekstur.

"'Dej!' den anden styrmand. 'Det er ligesom salig dej! Puf!'
Han rejste sig med en hurtig bevægelse. 'Jeg synes dog, at det
stinker lidt,' sagde han.

alle klatret tilbage over rælingen meget hurtigt, for der var
helt sikkert en usund følelse over stedet, der fik modet til at
svinde i én; og I vil snart se, at denne følelse var berettiget.

"Da han sagde dette, vidste jeg pludselig, hvad det velkendte
var i den vage lugt, der hang om os - den havde noget
dyrelignende i sig; noget af den samme lugt, kun tungere,
som du ville finde ethvert sted, der er inficeret med mus. Jeg
begyndte at se mig omkring med en pludselig meget reel uro.
Der kunne være et stort antal sultne rotter om bord. De
kunne vise sig at være yderst farlige, hvis de sultede; men som
I vil forstå, tøvede jeg alligevel med at fremsætte min idé som
en grund til forsigtighed, den var for fantasifuld.

"Netop da kaptajnen nåede de få, skimmeldækkede trin, der
førte op til det korte halvdæk, blev jeg pludselig bevidst om,
at følelsen af fugtighed i luften var blevet meget tættere. Man
kunne føle den nu, konstant, som en slags tynd, fugtig
tågedamp, der kom og gik på sær vis og syntes at gøre dækket

"Kaptajn Gannington var begyndt at gå agterud over det
svampedækkede hoveddæk med andenstyrmanden, begge
holdt de deres lampe højt oppe for at kaste et godt lys om
fartøjet. Jeg vendte mig hurtigt og fulgte dem, sømanden
holdt sig lige i hælene på mig, tydeligvis urolig. Mens vi gik,
blev jeg opmærksom på, at der var en følelse af fugt i luften,
og jeg huskede den lette tåge eller røg over vraget, som havde
fået kaptajn Gannington til at foreslå spontan selvantændelse
som forklaring.
"Og hele tiden, mens vi gik, var der den svage dyrelugt;
pludselig tog jeg mig selv i at ønske mig langt væk fra det
gamle fartøj.
"Pludselig, efter et par skridt, stoppede kaptajnen og pegede
på en række skimmel-dækkede former på hver side af
hoveddækket. 'Kanoner,' sagde han. 'Det har været en kaper
engang, tror jeg - eller det, der er værre! Vi tager et kig under
dæk, doktor; der kan være noget, der er værd at lægge hånd
på. Hun er ældre, end jeg troede. Hr. Selvern tror, at hun er
omkring to hundrede år gammel, men jeg tror det næppe.'
"Vi fortsatte på vores vej agterud, og jeg kan huske, at jeg gik
så let og forsigtigt som muligt, som om jeg ubevidst var
bange for at træde gennem de rådne, skimmelsvampede dæk.
Jeg tror, at de andre havde et strejf af den samme følelse, ud
fra den måde, de gik på. Nu og da greb det bløde stads fat i
vores hæle og frigav dem med et lidt surt sug.

udtværet for blikket. En sky af det blev blæst op mod mit
ansigt og bar med sig en mærkelig, sygelig, tung lugt, der
formåede at skræmme mig med en antydning af ventende og
halvt uforstået fare.

"Kaptajnen gik noget foran andenstyrmanden; og jeg ved, at
det forslag, han selv havde fremsat, om at der måske var
noget, der var værd at bære med sig, havde stimuleret hans
fantasi. Andenstyrmanden var dog begyndt at føle det lidt på
samme måde, som jeg gjorde; det er i al fald min
fornemmelse. Jeg tror, at hvis det ikke havde været for det,
jeg ville beskrive som kaptajn Ganningtons solide mod, var vi

"Vi var fulgt efter kaptajnen op ad de tre svampedækkede
trin, og nu gik han langsomt over det hævede agterdæk. Ved
mesanmasten stoppede kaptajn Gannington op og holdt sin
lampe hen til den. "Det var fandens," sagde han til
andenstyrmanden, 'den er helt opsvulmet med skimmel. Den
er jo halvanden meter tyk.' Han lyste, hvor den mødte
dækket. 'Gode Gud!' sagde han. 'Se på de havlus!' Jeg trådte
til, og det var, som han havde sagt; der var dækket af havlus,

nogle af dem store, på størrelse med store biller, og alle i en
klar, farveløs lød, som vand, undtagen hvor der var små

"'Lad være, sir," sagde andenstyrmanden.

platter af gråt på dem.

"Jeg skævede til ham, og lyset fra kaptajn Ganningtons lampe
viste mig et forvirret, halvt skræmt udtryk på hans ansigt,
som om han pludseligt og uventet var blevet bange for noget,
og som om den pludselig skræk var undsluppet gennem hans
mund, uden han selv havde havde tænkt sig at tale. Kaptajnen
vendte sig også og stirrede på ham.

"'Jeg har aldrig set noget lignende, undtagen på levende
torsk,' sagde kaptajn Gannington med en ekstremt forundret
stemme. 'De er jo gigantiske!' Så gik han videre; men få skridt
videre stoppede han igen og holdt lampen ned til det
skimmeldruknede dæk.
"'Du godeste, doktor,' udbrød han med lav stemme, 'har De
nogensinde set noget lignende? Den er jo næsten en halv
meter!'
"Jeg kiggede ham over skulderen og så, hvad han talte om;
det var en lyst, farveløst væsen måske 30 centimeter langt og
omkring 20 centimeter højt med en buet ryg, der var
usædvanligt smal. Mens vi alle stirrede på den, lavede den en
sær lille spasme og var væk.
"'Den sprang!' sagde kaptajnen. 'Det må være den største
havlus, jeg nogensinde har set. Den må være sprunget seks
meter.' Han rettede sig op og kløede sig i hovedbunden et
øjeblik, mens han lod lampen svaje frem og tilbage i den
anden hånd og kiggede sig omkring. 'Hvad laver de her om
bord?' sagde han. 'Normalt ser man dem - som små - på fede
torsk og lignende. Det går over min forstand, doktor.'
"Han holdt lampen frem mod en stor bunke af
skimmelsvamp, som optog en del af bagenden af dækket,
kort før overgangen til endnu et hævet afterdæk, der gik til
hækken. Forhøjningen var ret stor, nogle meter over og
omkring en meter høj. Kaptajn Gannington gik op til den.
"'Jeg tænker, der må være lejderen ned,' sagde han og gav den
et tungt spark. Det eneste resultat var en dyb bule i den store,
hvide klump svamp, som om han havde drevet sin fod ind i
en masse af dejagtig substans. Nej, det er ikke helt korrekt at
sige, at det var det eneste resultat, for der skete én anden ting.
Fra der, hvor kaptajnens fod havde ramt. kom der en
pludselig strøm af en lilla væske, ledsaget af en mærkværdig
lugt, der både var og ikke var halvt bekendt. Noget af
svampemassen var blevet siddende på kaptajnens støvle, og
fra den kom der ligevis en sved, kunne man sige, af samme
farve.
"'Hva?' sagde kaptajn Gannington overrasket og trak foden
tilbage for at rette endnu et spark mod svampen. Men han
stoppede ved et udtråb fra andenstyrmanden:

"'Hvorfor?' spurgte han i en lettere forvirret tone, med en
antydning af irritation. 'Vi skal have fjernet det her stads, hvis
vi skal nedenunder.'
"Jeg kiggede på andenstyrmanden, og det virkede på mig,
som om han lyttede mindre til kaptajnen end til en anden lyd.
Pludselig sagde han, med en lille stemme, 'Allesammen, lyt!"
"Men vi hørte ikke noget, ud over den svage mumlen af
mændene, der snakkede i båden ved siden af skibet.
"'Jeg hører ikke noget,' sagde kaptajn Gannington efter en
kort pause. 'Gør De, doktor?'
"'Nej,' sagde jeg.
"'Hvad var det, du troede, du hørte?' sagde kaptajnen, da han
igen
vendte
sig
mod
andenstyrmanden.
Men
andenstyrmanden rystede på hovedet, forundret, næsten
irriteret, som om kaptajnens spørgsmål havde forstyrret hans
lytten. Kaptajn Gannington stirrede på ham et øjeblik og
løftede så sin lanterne op og så næsten uroligt omkring sig.
Jeg ved, at jeg havde en sært fornemmelse af pres. Men lyset
viste intet andet end skimmelsvampens grålige, beskidthvide
masse i alle retninger.
"'Mister Selvern,' sagde kaptajnen endelig og kiggede tilbage
på ham, 'hold op med at forestille Dem ting. Tag Dem
sammen. De ved godt, at de ikke hørte noget, ikke?'
"'Jeg er ret sikker på, at jeg hørte noget, sir,' sagde
andenstyrmanden. 'Jeg syntes, jeg hørte -' Han stoppede brat
og syntes at lytte med en næsten smertefuld koncentration.
"'Hvad lød det som?' spurgte jeg.
"'Det er okay, doktor,' sagde kaptajn Ganning og lo blidt. 'De
kan give ham en styrkende drik, når vi kommer tilbage. Jeg
har tænkt mig at flytte det her stads.' Han trak benet tilbage
og sparkede for anden gang til den grimme bunke, som, han
mente, skjulte nedgangen. Resultatet af sparket var
overraskende, for hele bunken gyngede fra side til side, som

et bjerg af sygeligt udseende gele.

var vokset; med ved dette reagerede han simpelthen ved at
udstødte et råb og dreje omkring for at flygte. Han stoppede

"Han trak hurtigt foden fri og tog et skridt baglæns, mens
han stirrede og hold lampen frem mod den. 'Du godeste,'
sagde han, og det var tydeligt, at han var blevet forskrækket,
'den er blevet helt blød!'

et kort øjeblik, som om en pludselig frygt for det mørke, der
lå over dækket mellem ham og båden, havde grebet ham. Han
greb fat i andenstyrmandens lanterne, flåede den ud af hans
hånd og stormede tungt hen over den afskyelige
skimmelsvamp.

"Sømanden var løbet flere skridt væk fra den pludseligt
blævrende forhøjning og så forskrækkeligt bange ud. Om end
jeg er sikker på, at han ingen anelse havde om, hvad han var
bange for. Andenstyrmanden blev stående, hvor han var, og
stirrede. Og jeg ved, at jeg selv var opfyldt af et væmmeligt
ubehag. Kaptajnen forsatte med at holde lyset frem mod den
gyngende bunke og stirre.
"'Den er blevet fuldstændigt blød,' sagde han. "Der er ikke
nogen nedgang. Der er ikke noget træværk derinde i. Føj!
Sikke en stank!'
"Han gik om på den anden side af den mærkelige bunke for
at se, om der var tegn på en åbning ned i skroget bag ved
den. Og så:
"'Lyt!' sagde andenstyrmanden igen med den mærkeligste
stemme.
"Kaptajn Gannington rettede sig op, og der fulgte en pause
med intens stilhed, hvor man ikke engang hørte lyden af
mænd, der snakkede i båden. Vi hørte det allesammen - et
dumpt, blødt bump, bump, bump, bump et sted i skroget
under os, men stadig så vagt, at jeg halvvejs tvivlede på, at jeg
hørte det, hvis ikke det havde været, fordi de andre også
gjorde det.
"Kaptajn Gannington vendte sig pludseligt mod sømanden.
"'Sig til dem -' begyndte han. Men sømanden udbrød noget
og pegede. Hans ansigt, der ellers ikke viste følelser, var fyldt
med en sær spænding, så kaptajnens blik fulgte hans finger
med det samme. Jeg stirrede også, som I måske kan forestille
jer. Det var forhøjningen, manden pegede på. Jeg så, hvad
han mente. Fra de to huller, kaptajn Ganningtons støvler
havde lavet i det svampeagtige stads, stod den lilla væske nu
ud i en stadig strøm, som om den blev tvunget frem af en
pumpe. Jeg var chokeret. Men jeg stirrede! Og mens jeg
stirrede, stod en endnu større strøm ud af den og plaskede
helt frem til sømanden, så den ramte hans støvler og
bukseben.

"Mr. Selvern, andenstyrmanden, sagde ikke et ord; han stod
blot og stirrede, stirrede på de de stinkende tvillingestrømme
af mørklilla, der stod ud fra den gyngende bunke. Kaptajn
Gannington, derimod, brølede en ordre til sømanden om at
vende tilbage, men han løb videre over svampen, der syntes
at tynge hans fødder, som om den pludselig var blevet blød.
Han løb i zigzag, og lampen svingede i vilde cirkler, mens han
tvang sine fødder fri med et konstant plop, plop; og jeg
kunne høre hans skræmte gispen helt derhen, hvor jeg stod.
"'Kom tilbage med den lampe!' brølede kaptajnen igen; men
igen ignorerede sømanden det.
"Og kaptajn Gannington blev tavs et øjeblik, mens hans
læber bevægede sig om uudtalte ord, som om styrken af hans
egen vrede over mandens lydighedsnægtelse overraskede ham
selv. Og i stilheden hørte jeg lydene igen - bump, bump,
bump, bump! Helt tydelige nu, et stadigt slag, virkede det
pludseligt som, under mine fødder, men dybt nede.
"Jeg stirrede ned på skimmelsvampen, jeg stod på, og blev
grebet af en hurtig, afskyelig fornemmelse af alt det
forfærdelige, der lå omkring mig; så kiggede jeg på kaptajnen
og forsøgte at sige noget uden at fremstå skræmt. Jeg så, at
han igen havde vendt sig mod bunken, og al vreden havde
forladt hans ansigt. Han havde lampen frem mod
forhøjningen og lyttede. Der var endnu et øjeblik med
absolut stilhed, i al fald var jeg ikke bevidst om nogen anden
lyd i hele verden undtagen det ekstraordinære bump, bump,
bump, bump et sted i vraget under os.
"Kaptajnen flyttede vægten på fødderne i en pludselig,
nervøs bevægelse, og da han løftede dem, sagde svampen
plop, plop! Han kiggede hurtigt på mig og forsøgte at smile,
som om han ikke lagde noget i det.
"'Hvad tror De, doktor?' sagde han
"'Jeg synes -' begyndte jeg. Men andenstyrmanden afbrød
med et enkelt ord, hans stemmeleje lidt højt, med en tone,
der fik os begge til at kigge opmærksomt på ham.

"Han havde været nervøs før, på behersket vis, og hans uro
"'Se!' sagde han og pegede på forhøjningen. Den var begyndt

at bevæge sig langsomt. En mærkværdig bølge lød ud fra den,
langs dækket, ligesom man kan se småbølge rulle ind over
stranden ved en rolig sø. Den nåede en forhøjning lidt foran
os, som jeg tog for kabinens ovenlysvindue, og på et øjeblik
sank den anden forhøjning næsten ned i niveau med det
omkringliggende dæk, mens den rystede voldsomt på særeste
vis. En pludselig rystelse gik igennem skimmelsvampen under
andenstyrmanden, og han udstødte et hæst lille råb og holdt
armene ud til siderne for at holde balancen. Rystelsen i
svampen spredte sig, og kaptajn Gannington svajede og
spredte fødderne til siden med et pludselig udråb af angst.
Andenstyrmanden sprang over til ham og greb ham om
håndleddet.
"'Båden, sir!' sagde han, lige præcis det, som jeg selv havde
manglet mod til at sige. 'For Guds skyld - '
"Men han blev aldrig færdig, for et voldsomt, hæst skrig
afbrød hans ord. De vendte sig begge for at se. Jeg kunne se
det uden at dreje mig. Sømanden, som var stukket af fra os,
stod midtdæks, et par meter fra det styrboards bolværk. Han
svajede fra side til side og skreg på forfærdelig vis. Det så ud,
som om han forsøgte at løfte sin fødder, og lyset fra hans
gyngende lanterne viste et næsten utroligt syn. Overalt
omkring ham bevægede skimmelsvampen sig. Hans fødder
var sunket ud af syne. Stadset syntes at bølge mod hans ben,
og pludselig kunne man se bar hud. Det afskyelige stads
havde flået hans bukseben væk, som var det papir. Han
udstødte et ganske enkelt afskyeligt skrig og trak, med en stor
kraftanstrengelse, sit ene ben fri. Det var delvist ødelagt. I
næste øjeblik faldt han forover, og stadset rullede ind over
ham, som om det rent faktisk var levende med en afskyelig,
grusom livskraft. Det var et blik ned i Helvede. Manden var
forsvundet fra vore øjne. Der, hvor han var faldet, var der nu
en aflang forhøjning, der konstant forvred sig og voksede på
forfærdelig vis, mens svampen syntes at bevæge sig mod den i
bølger fra alle sider.
"Kaptajn Gannington og andenstyrmanden var begge tavse,
grebet af forbløffet og vantro rædsel, men selv var jeg
begyndt at nærme mig en grotesk og skrækkelig konklusion,
både hjulpet på vej og hindret af min uddannelse.
"Der lød et højt råb fra mændene i båden, og jeg så to af
deres ansigter vise sig over rælingen. Der var et øjeblik, hvor
de var tydelige i lyset fra den lampe, som sømanden havde
grebet fra mr. Selvern; for underligt nok stod lampen urørt på
dækken, lidt forud for den forfærdelige og stadig voksende
forhøjning, der stadig svajede og vred sig med en umulig
rædsel. Lampen steg og faldt på bølgerne, der passerede

gennem skimmelsvampen, ligesom en båd ville stige og falde
på en let søg. Det er interessant for mig nu, rent psykologisk,
at huske, hvordan lampens bevægelser satte hele scenens
uforståelige og frygtelig særhed i perspektiv for mig.
"Mændenes ansigter forsvandt med pludselige udråb, som om
de havde gledet eller var kommet pludseligt til skade; og der
lød en ny bølge af råb fra båden. Mændene råbte til os om at
komme væk - kom væk. I samme øjeblik mærkede jeg min
venstre støvle blive trukket pludseligt og hårdt nedad, med et
skrækkeligt, smertefuldt greb. Jeg vred den fri med et råb af
vrede og frygt. Foran os så jeg hele den afskyelige overflade i
bevægelse, og pludselig gik det op for mig, at jeg råbte med
halvkvalt, skræmt stemme, 'Båden, kaptajn! Båden, kaptajn!'
"Kaptajn Gannington stirrede på mig over sin højre skulder
med et besynderligt, tomt blik, der fortalte mig, at han var
helt omtumlet af forvirring og hele situationens
uforståelighed. Jeg tog et hurtigt, besværet og nervøst skridt
over mod ham, greb hans arm og rystede den voldsomt.
'Båden!' råbte jeg til ham. 'Båden! For Guds skyld, få
mændene til at bringe båden agter!'
"Så må forhøjningen have trukket hans fødder ned, for uden
varsel brølede han af rædsel, og hans kortvarige apati måtte
vige for en rasende energi. Hans tunge, muskuløse krop
svulmede og vred sig med hans anstrengelser, og han kastede
lanternen fra sig. Han trak sine fødder fri til lyden af noget,
der blev flået i stykker. Situationens alvor var blevet ham
brutalt nærværende, og han brølede til mændene i båden,
'Bring båden agter! Kom agter! Kom agter!'
Andenstyrmanden og jeg råbte det samme som vanvittige.
"'For Guds skyld, skynd jer!' brølede kaptajnen og rakte
hurtigt ned efter sin lampe, som stadig brændte.
Skimmelsvampen greb om hans fødder igen, og han trak dem
fri, med en strøm af gudsbespottelser og et spring op i luften.
Så satte han kurs mod siden af skibet, mens han vred sine
fødder fri for hvert skridt. I samme øjeblik råbte
andenstyrmanden noget og greb ud efter kaptajnen.
"'Den har fat i mine fødder! Den har fat i mine fødder!' skreg
han. Hans fødder var forsvundne op til toppen af hans
støvler, og kaptajn Gannington greb ham om livet med sin
svulmende venstrearm, gav et hårdt ryk og fik ham fri i næste
øjeblik; men begge hans støvlesåler var væk. Selv hoppede og
sprang jeg fra fod til fod for at undgå skimmelsvampens greb;
og pludselig løb jeg mod skibssiden. Men før jeg kunne nå
frem, åbnede der sig et væmmeligt gab i skimmelsvampen
mellem os og rælingen, mindst en meter bred. Det var ikke til
at sige, hvor dybt det var. Det lukkede sig igen på et øjeblik,

og al svampen, hvor hullet havde været,
blev pisket op i hæslige bølger, så jeg løb
væk fra det igen; for jeg turde ikke sætte
min fod på det. Så råbte kaptajnen til
mig:
"'Agterud, doktor! Agterud, doktor!
Denne vej, doktor! Løb!' Det gik op for
mig, at han var løbet forbi mig og var på
vej op på agterdækket. Han havde
andenstyrmanden smidt som en sæk over
sin venstre skulder, ubevægelig og tavs;
for mr. Selvern var besvimet, og hans
lange ben slog slappe og hjælpeløse mod
kaptajnens massive knæ, mens han løb.
Jeg så, med et ubevidst blik for små
detaljer, at de løsrevne såler på
andenstyrmandens støvler flappede og
klaskede, mens kaptajnen stavrede
agterud.
"'Ohøj, båd! Ohøj! Ohøj!' råbte
kaptajnen; og så var jeg ved siden af ham
og råbte med. Mændene svarede med
høje, opmuntrende råb, og det var
tydeligt, at de arbejdede desperat for at
tvinge båden agterud gennem det tykke

skum omkring skibet.
"Vi nåede den oldgamle, svampeskjulte
agterpulpit og vaklede åndeløse rundt i
halvmørket for at se, hvad der foregik.
Kaptajn Gannington havde efterladt sin
lanterne ved forhøjningen, da han samlede
andenstyrmanden op; og mens vi stod der
og forsøgte at få vejret, opdagede vi
pludselig, at al skimmelsvampen mellem os
og lyset var i fuld bevægelse. Men den del,
vi stod på, og måske et par meter frem var
stadig fast.
"Med få sekunders mellemrum råbte vi til
mændene om at skynde sig, og de blev ved
med at råbe til os, at de snart ville være
der. Og hele tiden betragtede vi dækket på
det frygtelige vrag; for mit vedkommende
var jeg bogstaveligt talt syg af følelsen af
overhængende fare og klar til at springe
over bord ned i det beskidte skum
omkring os.
"Et sted nede i dybden af det store skib
var der hele tiden det dumpe,
overvældende bump, bump, bump, bump,

der voksede sig stadigt højere. Jeg syntes at kunne mærke hele
vragets skrog begynde at vibrere og runge med hvert eneste
dumpe slag. Og for mig, med en grotesk og afskyvækkende
mistanke om, hvad der skabte den lyd, var det både den mest
forfærdelige og utrolige lyd, jeg nogensinde har hørt.
"Mens vi desperat ventede på båden, løb mit blik konstant
hen over den del af den gråhvide masse, som lampen viste.
Hele dækket syntes at bevæge sig. Bag lampen kunne jeg se
antydningen af forhøjningen svaje og nikke afskyeligt lige
uden for lyscirklen. Nærmere, og indenfor lampens skær,
voksede den forhøjning, der skulle have været
ovenlysvinduet, støt. Der løb grimme, lilla årer gennem den,
og mens den svulmede, virkede det på mig, som om dens årer
og pletter blev tydeligere, rejste sig, som om de var præget på
den, ligesom man kan se blodårerne stå frem på kroppen af
en stærk fuldblodshingst. Det var ekstraordinært. Den
forhøjning, som, vi havde troet, dækkede nedgangen til
underdækket, var blevet helt flad med den omkringliggende
skimmel, og jeg kunne ikke se, at der sprøjtede mere af den
lilla væske ud af den.
"Der begyndte en rystelse i forhøjningen forude for lampen,
og den kom brusende agterud mod os, og ved synet af den
klatrede jeg op på den svampede agterpulpit og råbte med
fornyet kraft på båden. Mændene råbte tilbage, og lyden
fortalte mig, at de var kommet nærmere, men det forbandede
skum var så tykt, at det tydeligvis var en kamp overhovedet at
bevæge båden. Ved siden af mig rystede kaptajnen
andenstyrmanden voldsomt, og han gav sig og begyndte at
stønne. Kaptajnen rystede ham igen, 'Vågn op! Vågn op!'
råbte han.
"Andenstyrmanden vaklede ud af kaptajnens arme og faldt
om uden varsel, med et skrig: 'Mine fødder! Åh Gud! Mine
fødder!' Kaptajnen og jeg løftede ham op fra underlaget og
fik ham sat op på pulpitten, hvor han fortsatte med at stønne
i smerte.
"'Hold ham, doktor,' sagde kaptajnen. Og mens jeg gjorde
det, løb han et par meter frem og kiggede ud over rælingen til
styrbord. 'For Guds skyld, få fart på, mænd! Hurtigt! Hurtigt!'
råbte han ned til mændene, og de svarede med udmattede
råb, tæt på, men stadig for langt væk til, at båden kunne være
os til hjælp i øjeblikket.
"Jeg holdt den stønnende, halvt bevidstløse søofficer og
stirrede frem over agterdækkene. Skimmelsvampens bølger
bevægede sig agtertil, langsomt og lydløs. Og så, pludselig, så
jeg noget endnu tættere på:

"'Pas på, kaptajn!' råbte jeg. Og allerede da jeg råbte, afgav
skimmelsvampen nær ham en pludselig, besynderlig slaskende
lyd. Jeg havde set en bølge bevæge sig mod ham gennem
svampen. Han sprang, klodset, og landede nær os på den
faste del af svampen, men bevægelsen fulgte efter ham. Han
vendte sig og så den med en indædt banden. Rundt om hans
fødder dukkede der små huller op, som lavede afskyelige,
sugende lyde. 'Kom væk, kaptajn!' råbte jeg. 'Kom væk,
hurtigt!' Da jeg råbte det, kom en bølge op til hans fødder skyllede mod dem; og han trampede på den i vildskab og
sprang tilbage med en støvle, der var flået halvvejs af hans
fod. Han bandede hvæsende af smerte og vrede og sprang
hurtigt hen mod agterpulpitten.
"'Over med dig, doktor! Vi springer i!' råbte han. Så huskede
han det beskidte skum og tøvede og brølede i desperation til
mændene om at skynde sig. Jeg stirrede også ned.
"'Andenstyrmanden?' sagde jeg.
"'Jeg tager ham, doktor,' sagde kaptajn Gannington og greb
fat i mr. Selvern. Mens han talte, troede jeg, at jeg så noget
under os, en skygge mod skummet. Jeg lænede mig ud over
hækken og skuede. Der var noget under halvdækket.
"'Der er noget dernede, kaptajn!' råbte jeg og pegede ned i
mørket. Han lænede sig langt ud over og stirrede.
"'En båd, ved Gud! En båd!' råbte han og begyndte at vride
sig langs pulpitten, mens han trak andenstyrmanden efter sig.
Jeg fulgte efter. 'Jo, det er en båd!' udbrød han få øjeblikke
senere, og han løftede andenstyrmanden fri af rælingen, så
han kunne slippe ham ned i båden, hvor han landede med et
brag i bunden.
"'Ned med dig, doktor!' råbte han ad mig og trak mig fri af
rælingen for at sende mig efter officeren. Da han gjorde det,
mærkede jeg hele det oldgamle, svampede gelænder sitre
kvalmende og begynde at slå sig. Jeg landede ovenpå
andenstyrmanden, og kaptajnen fulgte efter i næsten samme
øjeblik, men heldigvis landede han fri af os, på den forreste
tofte, der brækkede under hans vægt med et højt bragt og
splintrende træ.
"'Gud ske tak og lov!' hørte jeg ham mumle. 'Gud ske tak og
lov. Vi var meget tæt på at blive sendt til Hades.'
"Han strøg en tændstik, da jeg kom på fødderne, og sammen
fik vi andenstyrmanden strakt ud på to af de bagerste tofter.
Vi råbte til mændene i båden og fortalte dem, hvor vi vi, og

så lyset fra deres lanterne skinne omkring styrbords side af
det forladte skib. De råbte tilbage for at fortælle os, at de

inde i den grå-hvide krop. Flammen nåede kaptajnens fingre,
og jeg opfangede en lille, kvalmende lugt af brændt kød, men

gjorde deres bedste, og mens vi ventede, strøg kaptajn
Gannington endnu en tændstik og begyndte at tage bestik af
båden, vi var sprunget ned i. Hun var en ret moderne båd
med dobbeltbund, og på stævnen var der malet 'Cyclone,
Glasgow.' Hun var i ganske god stand og var tydeligvis drevet
ind i skummet og så blevet holdt fast af det.

han virkede ikke bevidst om smerten. Så gik flammen ud med
en kort hvislen, men i det sidste øjeblik havde jeg set en ny og
grusom ting ske på forenden af den monstrøse fold. Den var
blevet dækket af afskyelig, lilla sved. Og med mørket kom der
stanken af slagtehus.
"Jeg hørte tændstikæsken bliver revet fra hinanden i kaptajn

"Kaptajn Gannington strøg adskillige tændstikker og gik
forud i båden, mod vraget. Pludselig kaldte han på mig, og
jeg sprang over tofterne for at komme hen til ham. 'Se,
doktor,' sagde han, og jeg så, hvad han mente - en bunke
knogler i bådens bov. Jeg lænede mig ind for at se nærmere
på dem; der var knogler efter mindst tre mennesker, blandet
sammen på særeste vis og ganske rene og tørre. Jeg fik en
pludselig tanke om knoglerne, men jeg sagde intet, for min
ide var vag på mange måder og handlede om den groteske og
utrolige tanke, der havde slået mig angående årsagen til det
overvældende, dumpe bump, bump, bump, bump, der slog så
infernalsk inde i skroget, og som var tydeligt at høre selv nu,
hvor vi var kommet af fartøjet. Og hele tiden, skal I vide,
havde jeg et sygeligt, horribelt mentalt billede af den
forfærdelige, blævrende forhøjning om bord på vraget.

Ganningtons hænder, da han flåede den åben. Så bandede
han, med skræmt stemme, for han var løbet tør for
tændstikker. Han vendte sig klodset i mørket og faldt over
den nærmeste tofte i sin efter efter at komme frem til
agterstævnen; og jeg fulgte efter ham. For vi vidste, at den
ting krøb frem mod os gennem mørket, rakte over den
ynkelige bunke af menneskeknogler, der lå rodet sammen i
boven. Vi råbte som gale til mændene, og som svar så vi
båden dukke frem omkring vragets styrbords side.
"'Tak Gud!' gispede jeg. Men kaptajn Gannington brølede til
dem om at tænde et lys. Det kunne de ikke gøre, for en af
dem havde trådt på lampen i deres desperate forsøg på at
tvinge båden frem til os.
"'Hurtigt! Hurtigt!' råbte jeg.

"Da kaptajn Gannington strøg en sidste tændstik, så jeg
noget, der gjorde mig syg til min sjæl, og kaptajnen så det i
samme øjeblik. Tændstikken gik ud, og han rodede klodset
efter endnu en og strøg den. Vi så tingen igen. Vi havde ikke
taget fejl. En stor tunge af grå-hvidt stak ind over kanten af
båden - en stor fold af skimmelsvampen sneg sig mod os - en
levende udposning af skroget selv! Og pludselig udbrød
kaptajn Gannington den groteske og umulige tanke, som jeg
selv tænkte: 'Hun er levende!'
"Hverken før eller siden har jeg hørt en sådan vantro og
rædsel i en mands stemme. Selve det, at der blev sat
rædselsslagne ord på det, gjorde det virkeligt, som hidtil blot
havde luret i mit underbevidste sind. Jeg vidste, at han havde
ret; jeg vidste, at den forklaring, som min uddannelse både
veg bort fra og rakte ud efter, var den sande. Åh, jeg
spekulerer på, om nogen overhovedet vil kunne forstå vore
følelser i det øjeblik? Den nøgne rædsel og nærværet af det
umulige!
"Mens tændstikkens flamme brændte op, så jeg, at den
levende masse, der bevægede sig frem mod os, var plettet og
gennemløbet af lilla, og årerne stod ud, enormt opsvulmede.
Hele tingen rystede konstant til hver af de voldsomme bump,
bump, bump, bump fra det enorme organ, som pulserede

"'For Guds skyld, sæt farten op, mænd!' brølede kaptajnen.
"'Og begge to stirrede vi ind i mørket, hvor vi vidste - men
ikke kunne se - at tingen bevægede sig frem mod os.
"'En åre! Hurtigt nu - ræk mig en åre!' råbte kaptajnen; og
strakte sine hænder ud i tusmørket mod den stadig nærmere
båd. Jeg så en skikkelse rejse sig op i boven og holde noget
frem mod os over de par meters skum, der adskilte os.
Kaptajn Gannington fejede sine hænder gennem mørket og
ramte det.
"'Jeg har den! Slip den!' sagde han med en hurtig, anspændt
stemme.
"I samme øjeblik blev båden, som vi befandt os i, pludselig
skubbet mod styrbord af en mægtig vægt. Så hørte jeg
kaptajnen råbe, 'Ned med hovedet, doktor!' Og lige derefter
svang han den tunge, fire meter lange åre omkring hovedet
og rettede den mod mørket. Der lød et pludseligt smat, og
han slog igen med et rasende grynt af voldsom energi. Ved
det andet slag rettede båden sig langsomt op, og straks
derefter bumpede den anden båd mod vores.
"Kaptajn Gannington smed året og sprang over til

andenstyrmanden, løftede ham op fra toften og kastede ham
direkte over blandt mændene i den anden båd; så råbte han til

agterud i mørket, mens jeg hele tiden stak bådshagen i det
beskidte skum og vred det til siden, indtil jeg svedte af

mig om at følge trit, hvilket jeg gjorde, og han fulgte efter
med åren. Vi bar andenstyrmanden agterud, og kaptajnen
råbte til mændene om at trække båden lidt tilbage; det fik
hende fri af den båd, vi lige havde forladt, og vi satte kursen
gennem skummet mod åbent vand.

anstrengelserne.

"'Hvor er Tom Harrison?' gispede en af mændene, mens han
arbejdede. Han var Tom Harrisons gode ven, og kaptajn
Gannington svarede ham kort:
"'Død! Træk! Ingen snak!'
"Hvor besværligt det end havde virket at tvinge båden
gennem skummet til vores undsættelse, så syntes det besvær
nu ti gange større. Efter måske fem minutters hårdt træk
syntes båden dårligt at have flyttet sig to meter, og en ganske
frygtelig rædsel spirede i mig, som en af de prustende mænd
satte ord på, 'Den har fat i os! gispede han. '"Ligesom
stakkels Tom!' Det var manden, som havde spurgt, hvor
Harrison var.
"'Hold mund og træk!' brølede kaptajnen. Og sådan gik der
endnu nogle minutter. Pludselig virkede det på mig, som om
det dumpe, overvældende bump, bump, bump, bump syntes
at lyde mere tydeligt gennem mørket, og jeg stirrede
koncentreret over hækken. Synet fik kvalme til at vælde op i
mig, for jeg ville næsten sværge på, at monsterets dunkle
masse var nærmere - at det nærmede sig gennem mørket.
Kaptajn Gannington må have haft den samme tanke, for
efter et hurtigt blik ud i mørket sprang han frem i båden og
hjalp til med at trække i den forreste åre.
"'Frem i båden, doktor,' sagde han til mig mellem tunge
åndedrag. 'Kom op i boven og se, om du ikke kan få stadset
fri.'
"Jeg gjorde, som han sagde, og et minut senere lå jeg over
rælingen og plaskede skummet fra side til side i et forsøg på
at bryde det tunge, klæbrige stads op. Der steg en tung,
næsten dyrisk lugt op fra det, og luften virkede tyngende
med den dræbende stank. Jeg vil aldrig formå at finde ordene
til at beskrive omfanget af rædslen - den trussel, der syntes at
hænge i selve luften omkring os, og ganske nær agterude den
umulige ting, der kom, var jeg ganske overbevist om,
nærmere, og skummet, der holdt os fast som halvt smeltet
lim.
"Minutterne gik i evigheder, og jeg blev ved med at stirre

"Pludselig lød kaptajn Ganningtons stemme: 'Det virker,
mænd. Træk!' Og jeg kunne mærke båden skyde mærkbart
fremad, da de lagte kræfterne i med fornyet håb og energi.
Snart var der ingen tvivl, for det afskyelige bump, bump,
bump, bump blev svagere og mumlende et sted agterude, og
jeg kunne ikke længere se det forladte skib, for natten var
faldet på med et dybt mørke, og himlen over os var tyk,
dækket med tunge skyer. Mens vi nærmere os udkanten af
skummet, bevægede båden sig mere og mere fri, indtil vi
pludselig skud ud i åbent vand med ren, sød og frisk lyd.
"'Tak Gud!' sagde jeg højt, mens jeg trak bådshagen ind og
arbejdede mig mod agter igen, hvor kaptajn Gannington nu
igen sad ved roret. Jeg så ham kigge nervøst op i himlen og
over mod lysene fra vores skib, og igen syntes han at lytte
koncentreret, så jeg også selv spidsede ører.
"'Hvad er det, kaptajn?' sagde jeg skarpt; for jeg syntes, at jeg
hørte en lyd langt agterude, nogen midtimellem en hvinen og
en lav fløjten. 'Hvad er det?'
"'Det er vinden, doktor,' sagde han med lav stemme. 'Jeg ville
ønske, vi var om bord.' Så, til mændene: 'Træk! Læg kræfterne
i, eller I kommer aldrig til at sætte tænderne i godt brød igen!'
Mændene adlød med alt, hvad de kunne, og vi nåede frem til
fartøjet og fik båden stuvet væk, inden stormen kom, hvilket
skete som en brusende hvid bølge vestfra. Jeg kunne se den i
nogle minutter på forhånd, hvordan den flåede havet op til en
væg af selvlysende skum; og da den kom nærmere, voksede
den besynderlige, halvt hvinende, halvt fløjtende lyd sig
stærkere og stærkere, indtil den var som en kæmpe
jernbanefløjte, der stormede frem mod os. Og da stormen
nåede os, kom den med så stor kraft, at morgenen
åbenbarede intet end en vidtstrakt, hvid sø, og det grumme
vrag var mange sømil væk, lige så fortabt, som vi i vore
hjerter kunne ønske det.
"Da jeg undersøgte andenstyrmandens fødder, var de i en
helt ekstraordinær tilstand. Deres fodsåler så ud, som om de
var halvt fordøjede. Jeg kan ikke komme i tanke om noget
andet ord, der beskriver deres tilstand lige så præcist, og
manden må have lidt usigelige smerter.
"Se," afsluttede doktoren, "det er, hvad jeg kalder
bevisførelse. Hvis vi blot vidste præcis, hvad det gamle fartøj
havde været lastet med, og hvordan de forskellige ting
fordelte sig, samt hvilken tid og varme de havde været udsat

for, plus et par andre ting, som vi kun kan gætte på, kunne vi
have løst kemien bag livskraften, mine herrer. Ikke
nødvendigvis dens opståen, selvfølgelig; men vi ville have
taget et stort skridt på vejen. Jeg har ofte ærgret mig over den
storm - på sin vis, forstår I, på sin vis. Det var den mest
utrolige opdagelse, men på samme tid kan jeg ikke være andet
end taknemmelig for at være sluppet levende fra det. En
utrolig chance. Jeg tænker ofte på, hvordan monsteret
vågnede af sin slummer. Og det skum. De døde grise, der var
fanget i det! Det var et grumt net, mine herrer. Det fangede
mange ting. Det -"
Den gamle doktor sukkede og nikkede.

"Hvis jeg bare kunne få hendes konnossement," sagde han
med øjne, der var fyldt med fortrydelse. "Hvis - det kunne
have fortalt mig noget brugbart. Men hvorom alting er -"
Han begyndte at stoppe sin pibe igen. "Jeg tænker," sagde
han, mens han kiggede alvorligt rundt på os. "Jeg tænker, vi
mennesker er nogle utaknemmelige skabninger i bedste fald!
Men - men, sikke en chance? Sikke en chance, hvad?"

ESSAY af Fred Grefe

Fred kan godt lide Lovecraft, forsikrer han os, men alligevel føler han nogle gange, at Howard måske
projicerede sin frygt lidt for meget og nægtede at se de ægte realiteter i øjnene. "Jeg vil ikke bruge ordet
svagpisser," siger Fred, men hans stemme fortæller os, at det lige præcis er det fadermord, han higer
efter.

Lovecraft tog fejl.
Jeg ved godt, at det er mere dramatisk at lægge ud med det
modsatte - at H.P. på en eller anden måde havde indset en
sandhed skjult for alle andre, og vi lever på unævnelige
væseners nåde, at de bare ligger og venter på bunden af havet
og drømmer døde/ikkedøde drømme.
Men drama bør altid indtage bagsædet til fordel for fakta.
Som rationelle væsener bør vi i alle ting holde fakta for øje.
Og faktum er, at Howard Philips Lovecraft tog fejl. Hvis man
samler alle hans forudsigelser, meninger, forhåbninger og
formuleringer sammen - og det er lettere i hans tilfælde end
med de fleste andre mennesker, for han lod til at være ude af
stand til ikke at formulere dem på skrift hele tiden - og
afvejer deres sandhedsværdi, så er der kun én konklusion,

man kan komme til.
Det er, at Lovecraft tog fejl.
Faktisk tog han fejl oftere, end hvis han blot havde gættet
"plat", hver gang en mønt blev smidt i vejret, gennem hele sit
liv. Lovecraft genererede en statistisk usandsynligt mængde
fejl, hvis vi skal være ærlige overfor os selv.
Og her taler jeg ikke blot om hans forhold til italienere og
andre med anden end mælkehvid kulør, omend han begik et
signifikant antal bommerter i den afdeling.

den har noget med dem at gøre. Vand med storhedsvanvid.
Meteorer, der brænder op i atmosfæren - de er ikke rigtig
noget problem, før de rammer jorden, og så er det Det Store
Filter-tid. Men det, de ikke ser, er den konstante strøm af
partikler, der regner ned over os fra det ydre rum. 5200 tons
om året, der bare drysser ud af mørket og falder mod
jordoverfladen. Støv og andre ting, der kan overleve rummet.

Men hvis vi tillader os at kigge på hans liv kvalitativt snarere
end kvantitativt, kan vi revidere vores konklusion en lille
smule. Eller i al fald uddybe den lidt med tilføjelsen: "Når
han endelig en sjælden gang havde ret, så havde han sgu også
ret!"
Men det er om muligt en endnu mindre dramatisk
indgangsreplik til det, jeg her vil fortælle jer.

3. Regn

Jeg henviser (naturligvis) til et af HPLs mest kendte citater,
her i Jakob Levinsens danske oversættelse:
"Efter min opfattelse findes der ikke større nåde her i
verden end den menneskelige bevidstheds manglende evne til
at kombinere alle sine bestanddele."
Jeg undlader at bringe hele citatet i sin sammenhæng, for
efter denne imponerende intuitive start står Lovecraft overfor
to veje og vælger med vanlig sikkerhed den forkerte af dem.
Med klassisk vrælen påstår han, at det er ting, som mennesket
ikke bør vide. Det er pjat, fakta er fakta, og vi må for altid
forholde os til fakta. Det er at forholde sig til verden.

Der er mange tal, jeg kunne fremdrage - nedbørsstatistikker,
atmosfærisk fordeling, vægt, darwinistiske algoritmer,
mælkebøttens succes, men det vil jeg ikke. De er
overvældende, men også i en sådan grad, at de risikerer at
overskygge den konklusion, du må drage. Så i stedet vil jeg
blot minde dig om din barnelærdom - vandets kredsløb. Vand
fordamper og stiger til himmels, vand fortættes, vand falder
til jorden igen. Men det er så enkelt et regnestykke, for børn
er ikke matematiske genier, og man ønsker ikke at overskygge
pointen med de nødvendige mellemregninger, så derfor er
det den forståelse, du har af emnet i dag, så mange år efter.
Men her er en af de mellemregninger, som dine lærere
udelod: vand i gasform bliver ikke bare til regn. Det har brug
for en kerne, noget at samle sig om, et formål, en fast
ideologi, kunne man fristes til at kalde det. En saltflage, en
sodpartikel, et støvkorn. Det, der falder ned fra himlen over
himlen dagen lang hele året rundt.

Med det in mente er der nogle fakta, jeg vil præsentere.
4. Liv
1. Kropsvand
Din krop - den, du befinder dig i lige nu, mens du læser disse
ord, er grundlæggende en pose vand. Du er en vandballon
formet som et menneske - hvis du rammer noget hårdt nok
med tilstrækkelig hastighed, vil du indse, at det er andet end
en polemisk lignelse. I stedet for plastic har du knogler, hud
og andet, men omkring 60 procent af dig er rent vand.
Omvandrende vand, der af uransagelig årsager tror, det er
universets højeste stade.

2. Kosmisk støv
Åh, se de pæne stjerneskud. Lad os tro, de er der vores vores
skyld, og ønske os noget. Døgnet rundt - men nat lokal tid kigger folk rundt omkring på kloden op på himlen og tror,

Ja, tre små tegn, der danner basis for alt, og basis for det er
tre andre tegn: H2O. Du kan definere liv på et utal af
forskellige måder, men fælles for dem alle er behovet for
vand. Liv kan ligge i dvale i utænkelige æoner, men det har
brug for vand for at vågne op igen.

5. Mouches volantes
De ord har du (sandsynligvis) ikke hørt før - og det er endnu
mindre sandsynligt, at du har koblet dem sammen med de
andre ting, jeg her fremlægger. Men prøv at kigge på teksten
her - sorte bogstaver på hvid baggrund, ord i sætninger,
grammatik, mening, hele moletjavsen… og prøv så at slappe
lidt af i øjnene. Lad dit fokus glide lidt af fakta og se det, der
svømmer foran dem - ja, bemærk, hvordan dit syn et fyldt
med små, flydende ting. Mouches volantes eller muscae

volitantes, hvis latin er mere dit shit, hedder de - flyvende
fluer. De er, fortæller sagkundskaben os, små uklarheder i
glaslegemet.

6. Glaslegemet
Og med dette lille faktum afslutter min fremlægning.
Glaslegemet, eller corpus vitreum (igen, hvis sproglig
nekrofili er din ting), er en opløsning af fibre, salte og
immunceller i - ja, du gættede det - vand. 98-99% vand, den
allermest flydende del af hele din krop, som en lille rund
rumdragt anbragt lige foran din hjerne. Fyldt med uklarheder,
som der kun bliver flere af med alderen - næsten, kunne man
fristes til at nævne, som om der kom flere til hele tiden.
Og der er de: fakta. Kig længe og alvorligt på dem, men tænk
altid på, hvad der kigger med.

De er stadig døde, forstås, de er ikke zombier
Det ville være urealistisk
Men hver dag skyller de op
På strande, søbredder, i lystfiskerhavne
Som om havet har fortrudt alle de mennesker
Og gerne vil returnere dem
Og ingen helt ved, hvad proceduren er
Ude i verden skaber de nyheder
Med skovbrande, jordskælv, oversvømmelser
Her skaber vi hverdag
Hvor vi ikke længere tager til stranden
Rådne lig i vandet er værre end brandmænd
Men vi kigger på verden
Og tænker
Hvor skal vi tage på sommerferie i år?
Vi er en søfartsnation, så vi har tabt mange til havet
Sømænd, slaver, passagerer
Og de vender alle tilbage
Der er megen historie skjult under overfladen
Endelig ved vi, hvad der blev af Jørgensen nede fra nr. 7
Men alle de andre, der kom op af søen, er der ingen, der kender
Vi diskuterer situationen
Over grillmad, øl, hække
Er det klimaet?
En hidtil ukendt (nu overskreden) grænseværdi?
Er det en dødskrampe snarere end endnu et symptom?
Er det Guds straf ?
Det er noget at bruge de lange aftener på
Og alene søger vi svar
Google, Facebook, Instagram
Men det står snart klart
De få sommerhuse, der er ledige inde i landet, koster en formue bare for en uge.

- Teri Hecker

Der er så mange måder, man kan dø på i havet.
Udforsk nogle stykker af dem i kryds og tværsform. Når ledetråden er DØD, skal dit svar være
noget, der kan tage livet af dig i det våde element.
Held og lykke og tag dig ikke af strygerne, der er
begyndt på lydsporet.

13,8 milliarder år sider (anslået):
Eksistens opstår
4,54 milliarder år siden (anfægtet):
Jorden dannes

3,8 milliarder år siden:
Vand opstår
3,7 milliarder år siden:
Liv opstår (i vand). Lavniveau eksistentiel angst følger
1,56 milliarder år siden:
Multicellulært liv opstår
Lavniveau eksistentiel angst stiger et niveau
430 millioner år siden:
Aquafobi opstår. Liv forlader vandet snart derefter.
Amathofobi opstår

125 millioner år siden:
Ornithofobi opstår

300.000 år siden:
Homo sapiens opstår
300.000 år siden og frem:
Den psykokambriske eksplosion af nye former for
psykisk sygdom

2.400 år siden:
Dykkerklokken opfindes
Thalassofobi opstår
Snart:
Singulariteten,
eksistentiel angst bliver eksponentiel angst

