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2 - Syfte, metod, teori 
 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den övergripande narrativa strukturen och narrativa 

grepp på lägre nivå i Joseph Conrads kortroman Mörkrets hjärta, och föreslå hur Conrad kan 

ha använt detta i meningsskapandet. Intresset väcktes då jag läste texten och lade märke till 

dess intressanta narratologiska struktur. Jag anade att Conrad använt berättartekniker mycket 

medvetet, och att det sannolikt fanns mer att finna för den som ville söka lite grundligare. 

 

2.2 Metod 

Metoden som använts är inspirerad av Jørgen Bruhns metod för intermedial analys och utförs 

analogt med den i tre steg (Bruhn 2012): 1 - registrering av förekomst av narratologiska tekni-

ker. 2 - analys av hur dessa tekniker förhåller sig till varandra inom verket. 3 - resonerande 

kring hur resultatet av 2 förhåller sig andra litterära verk. Fokus är på steg ett och två; en 

djupdykning i steg tre vore för omfattande för detta sammanhang.  

När Bruhns metod nu appliceras på narratologi blir steg 1 inte längre till hundra procent 

ett registrerande av förekomster. Det beror på att vissa fenomen tvunget måste vara närvaran-

de. Det finns t.ex. ingen berättelse utan fabel och intrig, berättarröst eller fokalisering. I fråga 

om dessa är det alltså inte ett registrerande av förekomster, utan ett noterande av hur dessa 

obligatorier behandlas av just Conrad i just denna text. Metoden har varit mycket effektiv att 

använda, denna differens till trots.  

 

2.3 Teori 

Den teoribildning jag utgår ifrån är Gérard Genettes strukturalistiska narratologi. Genette 

ordnar i sitt verk Discource du Récit de narratologiska fenomenen under tre rubriker: Tempus 

behandlar tidsaspekter, bl.a. skillnaden mellan den ordning händelserna antas ha inträffat 

(fabel) och den ordning de presenteras i texten (intrig). Modus behandlar fokalisation och 

distans (showing/telling). Röst behandlar berättare och berättelsenivåer. (Skalin 2002 s. 181-

184; Culler 2011 s.  91-92) Genettes rubriker är vedertagna och mycket praktiska och jag 

använder dem som indelning av Steg 1 nedan. 



 

 3

3 - Genomförande  
 

3.1 Steg 1 - registrering 

 

3.1.1 Tempus 

 

3.1.1.1 Ordning - fabeln 

En summering av händelserna ordnade kronologiskt - textens fabel (historia, story, visitkorts-

handling) (Skalin 2002 s. 176; Sjöberg 1999 s. 31f;  Holmberg/Ohlsson s. 12) - kan se ut så: 

En pojke med upptäcktsresandedrömmar växer upp i London på 1800-talet. Han blir sjö-

man och seglar i Asien, kommer hem och umgås med sina fyra vänner och tar sedan tjänst på 

en ångare på Kongofloden. Han hör rykten om en tysk man och att allt inte står rätt till på den 

inre handelsstation, där denne för befälet. Sjömannens resa mot den beryktade tysken blir 

strapatsrik men han kommer fram och möts av en rysk äventyrare som berättar att tysken upp-

tagits som ledare med närmast gudastatus av områdets stammar och härskar med hänsynslöst 

brutal makt. Tysken, som är svårt sjuk, tas ombord på båten, som avgår. Tysken genomgår en 

förändring, förefaller förstå vad han gjort och uttalar orden "Vilken fasa, vilken fasa", vilket 

blir hans sista. Sjömannen tar sig till Europa och besöker tyskens flickvän, som har naiva illu-

sioner om sin döde fästman. Sjömannen ljuger och säger att tyskens sista ord var flickvännens 

namn. Långt senare befinner sig sjömannen med sina fyra vänner på en segelbåt på Themsen. 

Medan de väntar på tidvattnet berättar sjömannen för de andra om sina upplevelser.  

 

3.1.1.2 Ordning - intrig, kapitelindelning 

Den ordning i vilken händelserna presenteras - textens intrig (récit, sujett, diskurs, plot, 

action) (Skalin 2002 s. 176; Holmberg/Ohlsson s. 12, 24, 29-30; Sjöberg 1999 s. 31f) - är 

dock annorlunda. Conrad låter först berättarjaget - en av Marlows (sjömannen) vänner - återge 

situationen på däck, en situation som ska visa sig vara en ramhandling, där Marlow i direkt 

anföring med ett fåtal avbrott berättar historien från barndomen via händelserna i Kongo, fram 

tills han åter i Europa träffar Kurtz (tysken) flickvän.  

Intrigen, som den presenteras ovan, är delad i tre kapitel.  
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3.1.1.3 Ordning - analeps, proleps 

Här finns inte överdrivet många tillbakablickar - analepser (Skalin 2002 s. 181; Holmberg/-

Ohlsson 1999 s. 95). De som finns fyller - med ett viktigt undantag - funktionen att ge bak-

grund till det nuvarande: "Som ni minns hade jag vid den tiden just kommit tillbaka till 

London efter att ha gått på Indiska Oceanen, Söderhavet och kinesiska farvatten [...] under så 

där en sex år". Undantaget är när berättarjaget tidigt i texten lite förbryllande säger "Som jag 

redan nämnt någonstans var havet länken som förenade oss" (Conrad 2013 s. 12). Vi vet 

nästan inget om berättarjaget, och för att förstå vad detta "någonstans" är måste vi bege oss ut 

från det enskilda verket och leta i Condrads övriga texter, närmare bestämt novellen Youth, 

skriven strax före Mörkrets hjärta. I Youth träffas samma fem personer och vi får av samma 

berättarjag veta att "Between the five of us there was the strong bond of the sea" (Conrad 

1898). Denna analeps är unik i texten i att den pekar ut, utanför det aktuella narrativet. 

Framåtblickar - Prolepser - är mer frekventa än analepser, vilket är ovanligt (Skalin 2002 

s. 181; Holmberg/Ohlsson 1999 s. 95): "Det skar mig ända in i själen att ha gått misste om det 

oskattbara privligiet att få lyssna till den snillrike Kurtz. Fast där misstog jag mig förstås. Det 

privilegiet väntade mig. Jag fick höra mer än nog, var så säker" (Conrad 2013 s. 96).  Vi 

kommer att få anledning att återkomma till dessa prolepser.  

 

3.1.1.4 Varaktighet 

Händelserna i fabeln sträcker sig från strax efter mitten av 1800-talet och ett fåtal decennier 

framåt. Intrigen omspänner den tid berättarjagets inledning och Marlows berättelse tar, 

antagligen ett par timmar, att jämföra med fabelns decennier.  

I Marlows berättelse finns en rytm där berättandet växlar mellan stillastående tid, paus - 

t.ex. när Marlow beskriver huvudtroféerna (Conrad 2013 s. 116-117) - och överhoppad tid, 

ellips (Holmberg och Ohlsson 1999 s. 96; Culler 2011 s.  91f) - t.ex. resan tillbaka till Europa: 

"Sedan var jag en dag tillbaka i den vitkalkade griftestaden [...]" (Conrad 2013 s. 141).  

 

3.1.1.5 Frekvens 

Frekvens avser hur ofta något inträffar, jämfört med hur ofta det omnämns (Holmberg och 

Ohlsson 1999 s. 96-97; Skalin 2002 s. 181 f). Den enskildhet  som nämns oftast är mötet med 

Kurtz (prolepserna!). När Kurtz så dyker upp har läsaren redan en relation till honom. Den 

repetitiva frekvensen "fungerar som ett utropstecken och påminner läsaren om textställets 

betydelse och pockar därmed på tolkning" (Holmberg och Ohlsson 1999 s. 97).  
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3.1.2 Modus 

 

3.1.2.1 Fokalisering 

Så långe berättarjaget talar om situationen på båtdäcket är fokaliseringen intern; det som 

återges är vad de kan se på och från båten och vad de - främst Marlow - säger. Han nämner 

dock också i allmänna ordalag en del om vängruppens sedan länge etablerade dynamik och 

om Marlows karaktärsdrag. Dessa kommentarer är inte direkt knutna till händelserna på däck 

och tenderar att dra läsarens uppmärksamhet bort därifrån. En detalj som än mer bryter av mot 

den interna fokaliseringen är den ovan nämnda analeps där berättarjaget pratar om vad han 

"redan nämnt någonstans" (Conrad 2013 s. 12), vilket flyttar fokus från berättaren som en av 

männen på båten till berättaren som berättarjag. Fokaliseringen kan sägas vara huvdsakligen 

intern i ramberättelsen, men ibland extern - den växlar. 

När Marlow får ordet är det såklart fortfarande egentligen berättaren som talar. Men den 

berättelse Marlow i direkt anföring tillåts framföra utgör en dieges i diegesen (en hypodiege-

tisk nivå) och i den är det framberättade jaget huvudperson. Precis som i ramberättelsen 

växlar fokaliseringen mellan intern och extern: Det framberättade jaget är ofta fokalisator; det 

är hans resa med hans perspektiv vi får oss till livs. Samtidigt distansierar sig berättar-Marlow 

från sin framberättade dieges genom prolepserna, som avslöjar att han vet vad som kommer 

att hända. Även betraktelserna kring sanning, lögn och berättande - som snarare hör till den 

berättande Marlow än den framberättade - skänker en känsla av avstånd. 

 

3.1.2.2 Distans 

Både berättarjaget och den intradiegetiska berättaren Marlow är utpräglade telling-berättare. 

Vi får inte bara veta vad som händer, utan serveras även redogörelser för olika personers 

karaktärsdrag, analyser av händelseförlopp och filosofiska utvikningar. (Holmberg och 

Ohlsson 1999 s. 70-71) Berättaren: "Han var den ende av oss som fortfarande 'vigde sitt liv åt 

havet'. Det värsta som kunde anföras mot honom var att han inte var sin klass trogen. Sjöman 

var han, men också en vandrare [...]. (Conrad 2013 s. 15)". Marlow: "Jag tittade häpet 

förstummad på ryssen. Där stod han framför mig, i narrkostym som om han hade rymt från en 

gatuteater, entusiastisk och som tagen ur en saga. Hans själva existens var osannolik, oförklar-

lig och förvirrande" (Conrad 2013 s. 111). 
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3.1.3 Röst 

 

3.1.3.1 Berättare och berättelsenivåer 

Mörkrets hjärta har en intressant berättarstruktur. Som behandlats ovan talar först berättarja-

get under några sidor, därefter i huvudsak Marlow i direkt anföring. Han avbryts några gånger 

av berättarjaget som också låter två andra av vännerna helt kort komma till tals vid ett tillfälle 

vardera. Allra sista - mycket korta - ordet får berättarjaget. Marlows långa direkta anföringar 

bildar en sorts egen indelning av texten som inte överensstämmer med kapitelindelningen. 

Berättaren är homodiegetisk eftersom han är en av karaktärerna i berättelsen - säger han 

"jag" avser han någon i diegesen. Från sin extradiegetiska nivå framberättar han en diegetisk 

nivå, där han dock snart överlåter ordet till Marlow som också han blir en homodiegetisk 

berättare, samtidigt som han är en intradiegetisk dito eftersom han befinner sig i den dieges 

berättarjaget framberättat. (Holmberg och Ohlsson 1999 s. 73-74; Skalin 2002 s. 182-184) 

 

3.1.3.2 Den intradiegetiska berättaren tilltalar sina åhörare 

Marlows citat är så långa att läsaren lätt glömmer ramberättelsen. Vid några tillfällen tilltalar 

Marlow dock sina åhörare - "Ni vet att jag inte är så mjäkig av mig" (Conrad 2013 s. 35), "Ni 

skulle ha sett hur de stirrade, pilgrimerna!" (Conrad 2013 s. 88) - vilket påminner oss om 

berättarsituationen. Vid ett par tillfällen citerar han vad någon av åhörarna (tydligen) just sagt: 

"[...]Varför suckar vem det nu är av er på det där förfärliga viset? Absurt? Jaha, så är de väl 

absurt då. Gode Gud! kan man aldrig få - Äh. Får jag lite tobak, någon." (Conrad 2013 s. 96). 

 

3.1.3.3 Tilltalar den intradiegetiska berättaren den extradiegetiska? 

Tidigt i berättelsen fäller Marlow en kommentar som förtjänar uppmärksamhet. Här kan 

diskuteras vad som faktiskt händer i narratologisk bemärkelse och jag citerar för tydlighets 

skull både i översättning och original. Berättarjaget säger "Vi småpratade lojt ett litet slag; 

sedan blev det tyst ombord" (Conrad 2013 s. 12), "We exchanged a few words lazily. After-

wards there was silence on board the yacht" (Conrad 2011 s. 18), och berättar sedan hur de 

njöt och tittade på vattnet och den sjunkande solen. Berättaren övergår till en betraktelse över 

Themsen och de män, de "havens ryktbara vandrande riddare" (Conrad 2013 s. 14), "the great 

knights-errant of the sea"  (Conrad 2011 s. 18) som burits av dess vatten. Han återvänder till 

männen på däck och Marlow säger: "- vandrande riddare var det visst du sa?" (Conrad 2013 s. 

16), "you say Knights?" (Conrad 2011 s. 20). Vilket uttalande om riddare syftar Marlow på? 

Det enda uttalande om riddare som presenterats är berättarjagets två sidor tidigare - från den 
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extradiegetiska nivån. Är det detta uttalande Marlow kommenterar är detta en narrativ 

metaleps - "förnuftsvidriga överskridanden mellan narrativa nivåer av kvalitativt olika slag" 

(Holmberg och Ohlsson 1999 s. 81). De fem på däck kan såklart ha pratat om riddare tidigare, 

och det kan vara detta (icke redovisade) samtal Marlow refererar till, men gör vi en sådan 

tolkning inställer sig frågan: varför är då texten konstruerad så här? Eller, om vi lämnar 

Conrads uppsåt därhän: varför skulle den uppmärksamme läsare som ser den innehållsliga lik-

heten mellan de båda uttalandena inte uppfatta det andra som ett svar på det första? Conrad 

ger oss ett uttalande från extradiegetisk nivå om "riddare" följt av "riddare var det visst du 

sa?" från diegetisk nivå, utan att antyda något samtal i diegesen Marlow kan syfta på.  

 

3.2 Steg 2 - analys 

 

3.2.1 Dramaturgisk syntax 

Aristoteles/franskklassicisternas mönster för en god historia (Holmberg och Ohlsson 1999 s. 

29) kan med lite god vilja appliceras på Mörkrets hjärta: Exposition - Marlow växer upp, blir 

sjöman, vill utforska världen och sprida ljus i mörkret. Konflikt - Kurtz,  symbolen för ljuset, 

är i fara. Marlow vill rädda honom. Stegring - Ångaren har sjunkit. Kurtz motarbetas. Kurtz 

vill inte bli "räddad" utan beordrar en attack på Marlows båt. Klimax - Kurtz hämtas. 

Nedåtgående - Kurtz yttrar "Vilken fasa! Vilken fasa!" och dör. Dénouement - Marlow hos 

Kurtz flickvän. (Shmoop Editorial Team 2008) Ett problem med denna analys är att de flesta 

stegen är otydliga. Antagligen skulle både Aristoteles och Boileau tycka att Mörkrets hjärta är 

en sällsynt misslyckad tragedi. Exakt vad är konflikten, givet alla motstridiga uppgifter 

Marlow får om Kurtz? Hur är det klimax att Kurtz under stor förvirring och mot sin vilja 

hämtas? Hur är det dénouement att Marlow sitter och mår psykiskt dåligt och håller skenet 

uppe med en lögn inför Kurtz fästmö? Conrad verkar, precis som många samtida, inte ha varit 

angelägen att följa det klassiska mönstret (Holmberg/Ohlsson 1999 s. 30). Det som redovisats 

under Steg 1 ovan pekar istället på andra intressanta samband och strukturer. Jag lämnar 

således Aristoteles därhän och återvänder till vad jag hittat i texten.  

 

3.2.2 De tre kapitlen - en nedstigning (tema 1) 

Vilken signifikans har kapitelindelningen? Jag tycker mig se att det handlar om de resor 

Marlow gör. Berättelsen innehåller förvisso uppgifter om betydligt fler än tre resor, vilka i sin 

tur kan indelas i etapper. Men tittar vi på var han befinner sig i början resp slutet av varje 

kapitel framträder ett triangelmönster som kan vara till hjälp för förståelsen: 1 - början: Väst-
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europa; 1 - slutet: Kinshasa; 2 - början: Kinshasa; 2 - slutet: Kurtz inre station; 3 - början: 

Kurtz inre station; 3 - slutet: Västeuropa. Dessa tre positioner kan istället uttryckas som tre 

resor: Västeuropa-Kinshasa, Kinshasa-inre stationen, inre stationen-Västeuropa.  

Här vill jag anknyta till ett känt litterärt tema - nedstigningen: "Nedstigningstemat har 

förstås alltid funnits i litteraturen, redan under antiken hos Homeros, Aristofanes, Vergilius 

och senare Dante. Men det är framför allt under 18- och 1900-talen som 'denna resa till det 

inre', som Erich Heller kallar den, spirar med orfisk entusiasm. [...] Vi har till exempel 

Charles Williams roman, Descent into Hell och Dostojevskijs, Anteckningar från ett 

källarhål. [...]" (Miller 2011 s. 116).  

Det är inte svårt att se även Mörkrets hjärta från 1899 som en berättelse om nedstigning 

och återvändande. Vi har en protagonist som likt Inanna, Orfeus, Odysseus, Aeneas eller 

Dante tar sig till underjordens port (Västeuropa-Kinshasa). Därefter sker själva nedstigningen 

(Kinshasa-inre stationen) varefter den förändrade huvudpersonen återvänder hem (inre 

stationen-Västeuropa). Här är inte platsen för tematisk fördjupning; jag nöjer mig med att 

notera att Marlow tar sig till kärnan av något svårt och kommer hem på djupet förändrad samt 

att denna tematik stöds av textens tredelning.  

 

3.2.3 Marlows monologer - om inre sanning och yttre lögn (tema 2) 

Oberoende av kapitelindelningen finns som sagt en indelning av texten som består av vem 

som för ordet. Här finns en intressant egenhet: i omedelbar anslutning till de ställen där 

Marlows fyra långa direkta anföringar bryts återkommer ett filosoferande motiv vi kan kalla 

inre sanning och yttre lögn. Här en översikt: 

1: Första kapitlets rad 1418 - 1501 (Conrad 2013 s. 54-56): Marlow resonerar kring lögn 

och sanning (och huruvida det alls går att föreställa sig sådant någon annan berättar). Lögnen 

representeras av en manipulativ tjänsteman i Kinshasa, sanningen av urskogen ikring dem. 2: 

Andra kapitlets rad 153-200 (Conrad 2013 s. 70-71): Marlow upplever sanningen/naturen som 

hotfull: "När man har den sortens angelägenheter att syssla med, sådant som sker på tillvarons 

yta, då hamnar verkligheten - och det är verklighet jag menar - i skymundan. Den inre 

sanningen förblir gömd [...]" (Conrad 2013 s. 71). 3: Andra kapitlets rad 971-1025 (Conrad 

2013 s. 94-96): Marlow tror att han inte ska få träffa Kurtz: " 'Nu skulle jag aldrig få höra 

honom berätta.' Mannen framstod för mig som en röst [...] hur han använde orden -

formuleringsförmågan, en den mest förbryllande eller klargörande, mest upphöjda eller mest 

föraktliga gåva: en pulserande ljusstråle, eller ett trolöst förrädiskt flöde ur ett ogenomträng-

ligt mörkrets hjärta" (Conrad 2013 s. 95). 4: Tredje kapitlets rad 1278-1395 (Conrad 2013 s. 
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150-153): Marlow tycker sig höra "skymningen" diktera att han ska tala sanning om Kurtz 

sista ord ("Vilken fasa! Vilken fasa!"). Istället ljuger han: "De sista ord han uttalade var - ert 

namn" (Conrad 2013 s. 152-153). Vi ser alltså att naturen (djungeln, floden) används som 

bärare av "sanning". I situationen med Kurtz flickvän är det istället "skymningen" som är 

sanningens härold (Conrad 2013 s. 152).  

 

3.2.4 Berättande (tema 3) 

Ett tredje återkommande motiv är berättande. Tidigt beskrivs Marlows berättarkonst: "Sjö-

mäns berättelser äger en ohöljd enkelhet, vars hela innebörd ryms i ett nötskal. Men Marlow 

var alltså inte typisk [...], och för honom befann sig innebörden hos en berättad episod inte 

inuti som en nötkärna, den låg därutanför och omslöt historien som ett hölje, och synliggjorde 

den på samma sätt som ett ljussken  synliggör ett dis, ungefär som de dimmiga regnbågsglori-

or man kan varsebli i månsken" (Conrad 2013 s. 15). Marlow är en historieberättare som fun-

derar över själva berättandet, och frågan han verkar ställa är: Går det alls att förmedla något 

till andra om sin "inre sanning"? Vi ser exempel under Marlows monologer - om inre sanning 

och yttre lögn ovan. Detta tema markeras inte av den narrativa strukturen på det påtagliga sätt 

som är fallet med nedstigning och sanning/lögn. Däremot arbetar Conrad som vi sett med 

avancerade berättartekniker som i sig kan i sig tolkas som en sorts kommentar till berättande. 

Tillsammans med det tematiserade berättandet skapas härigenom en sorts problematiserande 

bild av berättandet och dess möjligheter och begränsningar. 

 

3.3 Steg 3 - textens relation till andra texter 

 

Tematiskt är det inte svårt att se att Mörkrets hjärta ingår i en eller flera traditioner; nedstig-

ningsmyt, bildungsroman, civilisationskritik; fler kopplingar är möjliga.  

Med avseende på det narratologiska är det svårare att ta ett helhetsgrepp och påstå att 

texten är det ena eller det andra. De narratologiska grepp som tydligast har en koppling till 

andra verk är ramberättelsen och den intradiegetiska berättaren. Homeros Odysséen är exem-

pel på det förstnämnda medan Tusen och en natt, Bocaccios Decamerone och Mary Shelleys 

Frankenstein är exempel på båda.  

Inte heller berättelser som kommenterar berättandet och dess möjligheter och begräns-

ningar är någon ovanlighet. Shakespeare inledde ofta sina skådespel med en prolog som kom-

menterade villkoren för berättandet, Cervantes låter Don Quijote kommentera boken om sig 

själv. Något hundratal år senare skriver Laurence Stern Välborne herr Tristram Shandy: hans 
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liv och meningar, i vilken herr Shandy som berättarjag i princip boken igenom kämpar med 

att få ordning på berättelsematerialet. Långt senare, i den modernistiska och postmodernis-

tiska eran, har berättandet i sig ofta en viktig roll, och namn som James Joyce, Virginia 

Woolf, Eyvind Johnson och senare bl.a. Jeanette Winterson har nog anledning att tacka alla 

de ovanstående inklusive Conrad. 

 

4 - Sammanfattning 
Conrads Mörkrets hjärta har närlästs och narratologiska grepp registrerats: Berättelsen har en 

ramhandling där det extradiegetiska berättarjaget låter en av karaktärerna (Marlow) bli intra-

diegetisk berättare och berätta en lång historia, med resultatet att fabelns längd kan räknas i 

decennier men intrigens i timmar. Både berättarjaget och Marlow är homodiegetiska. Båda 

växlar mellan extern och intern fokalisering. Marlow växlar dessutom tempo - allt från stilla-

stående till överhoppad tid. Berättelsen är indelad i tre långa kapitel, samtidigt som Marlows 

tre långa direkta anföringar utgör en egen indelning. Under dessa monologer vänder sig Mar-

low ibland direkt till åhörarna, kallar dem "ni" och t.o.m. citerar kommentarer de uppenbarli-

gen fällt om hans berättelse. Bland textens få analepser finns tidigt en där berättarjaget 

oannonserat nämner något som avhandlats i ett annat verk av Conrad. Texten har många 

prolepser varav de flesta handlar om Marlows kommande möte med Kurtz - en händelse som 

alltså omnämns med hög repetitiv frekvens. I närheten av den nämnda säregna analepsen 

finns även ett yttrande av Marlow som kan uppfattas som en narrativ metaleps.    

Dessa narratologiska grepp har analyserats med avseende på hur de samverkar för att 

stödja tematiken. Tre teman visade sig ha tydlig relation till var sina narratologiska fenomen: 

- Temat nedstigning stöds av indelningen i tre kapitel. 

- Temat inre sanning och yttre lögn stöds av hur Marlows direkta anföring disponeras. 

- Temat berättande förstärks av textens narrativa struktur och berättartekniska grepp.  

Slutligen konstateras att de tydligaste narratologiska beröringspunkterna med andra verk i 

litteraturhistorien är greppet med ramberättelse/intradiegetisk berättare samt tematiserandet 

av berättande/narrativ i sig.   
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