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En pibe Kanaster og en RedEye
Herman Melvilles whisky og tobak
Nu udkommer Herman Melvilles efterladte noveller og artikler i et
tillægsbind til Samlede Værker, som gør den danske oversættelse af
forfatterens prosa helt komplet.
End ikke 12 års daglig nærkontakt med et af verdenslitteraturens
store forfatterskaber bragte oversætteren Flemming Chr. Nielsen helt
i mål. I 2014 udkom Herman Melvilles Samlede Værker 1-6, men først
nu sættes et endeligt punktum for Flemming Chr. Nielsens maratonarbejde med udgivelsen af Herman Melvilles efterladte noveller, skitser,
artikler og udkast.
Sammenlagt skrev Herman Melville ni romaner og et antal noveller
og kortromaner, som udkom i hans levetid, men herudover forfattede
han også en række tidsskriftnoveller og essays, som skaffede ham
penge til tobak og whisky. Deraf samlingens titel: Kanaster er en
sydamerikansk tobakstype og en RedEye er en billig whisky.
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Men selv om Melville skrev for småpenge, er det ikke venstrehåndsarbejde, der er samlet i dette tillægsbind til Samlede Værker. Blandt
flere livlige stykker litterær kritik finder man Herman Melvilles hyldest
til forfatteren Nathaniel Hawthorne, der hører til de mest berømte
boganmeldelser i amerikansk litteraturhistorie.
Samlingen indeholder også brudstykker til romanen Bourgogneklubben, der aldrig blev færdig, selv om Melville skrev på den i 30 år.
”En pibe Kanaster og en RedEye” afsluttes med den 72-årige Melvilles
bittersøde dedikation til sin hustru Elizabeth – en poetisk undskyldning
for, at deres 44 år lange ægteskab aldrig blev en dans på roser.

Samtlige oversættelser i Samlede Værker 1-6 er i større eller
mindre grad revideret i forhold til de tidligere udgaver. Flemming Chr.
Nielsens forord, som er trykt i bind 1, kan downloades som ebog på
forlagetbindslev.dk og på mardi.dk.
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