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Både i den vetenskapliga litteraturen och i vardagliga sammanhang 

finner vi en mängd olika användningar av verbet berätta. Oftast 

vill vi i berättarhandlingen vidareförmedla något som vi har varit 

med om eller har hört talas om: vi berättar för att informera, ibland 

bara för att roa eller oroa. Berättelsens informativa värde är emel-

lertid beroende av källans trovärdighet. Inte sällan lyssnar vi på 

eller läser vi framställningar där en berättare återger vad en annan 

berättare har sagt och där denna sekundära berättare i sin tur förli-

tar sig på en tertiär röst. Ju fler berättarleden är och ju längre avstån-

det till den ursprungliga händelsen sträcks ut, desto bräckligare ter 

sig skildringens sanningsvärde. En berättelse kan redan genom sin 

form skapa en grundläggande osäkerhet hos oss.

 I litterära sammanhang kan den kinesiska askens komposi-

tion med inneslutna berättare ingå både i en realistisk tradition 

och i en fantastisk-gotisk. Syftet kan vara att beskriva en obruten 

berättelsekedja men avsikten kan också vara motsatsen: att tema-

tisera och ifrågasätta just en sådan kontinuitet. Genom flera för-

medlingsled skapas en osäkerhet om hur de olika versionerna skall 
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läsas i förhållande till varandra, men oavsett om berättarna är till-

förlitliga får deras upprepade försök att föra historien vidare oss 

i regel att tro att de är ute i ett angeläget ärende. Det inramade 

berättandet aktualiserar således två viktiga perspektiv på såväl lit-

terärt som vardagligt berättande. Dels problematiseras sannings-

halten, informationen i kommunikationen, dels riktas mottagarens 

uppmärksamhet på själva berättarhandlingen som transaktion och 

som tematiserat kunskapssökande. Båda dessa aspekter gestaltas i 

de båda romankompositioner som jag här skall lägga bredvid var-

andra: Joseph Conrads Heart of Darkness (1899) och Sven Delblancs 

Jerusalems natt (1983). 

”The best readings of art are art”, hävdar George Steiner i 

Real Presences (1989): konst utvecklas genom att reflektera (över) 

tidigare konst och en tolkares verksamhet består till stor del i att 

avtäcka sådana samband. Min ambition här är inte att presentera 

några nya helhetstolkningar av Conrads och Delblancs texter, mitt 

ärende begränsar sig till det tematiserade berättandet i dessa båda 

romaner. I Steiners anda vill jag undersöka om några nya aspekter 

på berättandet som transaktion och kommunikation kommer att 

framträda om Heart of Darkness och Jerusalems natt tolkas och förstås Jerusalems natt tolkas och förstås Jerusalems natt

som varandras intertexter.1 Jag börjar med att i två figurer illustrera 

de båda berättelsernas form eller komposition.
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Heart of Darkness
Världen utanför romanens dieges:
Joseph Conrad: verkets författare

På tröskeln: författarnamn, titel

Dieges 1:
På båten på Themsen

Primär röst: ”jag”
Sekundär röst: Marlow, ”worn”, ”hollow” buddhagestalt

Dieges 2:
a) Den vita staden: ”whited sepulchre”

b) På floden: ”faithless pilgrims”, ”flabby devils”, ”false apostles”

Dieges 3:
Tertiär röst: Kurtz sista ord

”hail through a speaking trumpet”
Kurtz dör: ”veil rent”

”real presence” — ”hollow at the core”

c) Marlows första berättarförsök för Kurtz fästmö

Dieges 1:
Primär röst på båten på Themsen:

ingen insikt, enbart ”an immense darkness”

Världen utanför romanens dieges
Romanens läsare

Jerusalems natt
Världen utanför romanens dieges:
Sven Delblanc: verkets författare

På tröskeln: författarnamn, titel, motto

Dieges 1:
Skrivsituationen ca 100 e.Kr.
Primär röst: ”jag”, Filemon

Dieges 2:
Utanför Jerusalem 70 e.Kr.

Sekundär röst: Eleasars sista nattvard i tältet

Dieges 3:
ca 30–70 e.Kr.
Tertiära röster:

Guds ”död”, templet tomt, Jesus döende på korset

Dieges 2:
Utanför Jerusalem 70 e.Kr.

Sekundär röst: Eleasar döende på korset

Dieges 1:
Brevets adressat: homodiegetisk läsare, Apollonios

Världen utanför romanens dieges
Romanens läsare
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Conrads och Delblancs texter liknar varandra (Åhlin 4ff). Skisserna 

vill visa att de båda romanerna i första hand liknar varandra genom 

arrangemanget av inneslutna berättarinstanser och röster, inne-

slutna så som rösterna faktiskt är det redan i Bibelns apokalyps, 

Johannes Uppenbarelse. När jag lägger en skiss av Jerusalems natt i Jerusalems natt i Jerusalems natt

direkt anslutning till Heart of Darkness, implicerar jag därför samti-

digt min tes: de båda romanerna gestaltar genom sitt arrangemang 

av inbäddade berättare sin tematik. Genom att ordna berättarleden 

enligt den kinesiska askens princip och genom att uppenbara att 

det innersta rummet i båda fallen är ”hollow”, ”tomt”, visar både visar både visar

Conrads och Delblancs romaner genom sin form vad de vill säga: 

de avslöjar att berättelserna saknar en ursprunglig, auktoritativ röst. 

Kompositionerna blir metaforer för utebliven överföring, transak-

tion och kommunikation mellan berättare och lyssnare. Att de 

båda texternas metafiktiva tematik är likartad, i det närmaste iden-metafiktiva tematik är likartad, i det närmaste iden-metafiktiva

tisk, skall analyserna således försöka demonstrera. 

Både Conrads och Delblancs romantitlar är dubbeltydiga så 

som genitivkonstruktioner brukar vara. Det är inte givet om vi 

som paratextuell ingång skall förstå Heart of Darkness som en berät-

telse om hjärtats mörker eller om mörkrets hjärta. Inte heller är det 

självklart om vi skall förstå natten i Jerusalems natt som en skildring Jerusalems natt som en skildring Jerusalems natt

av ett astronomiskt och optiskt fenomen, en solförmörkelse över 

Jerusalem, eller som en apokalyptisk vision om ett definitivt slut 

för ett hopp och ett mål för Guds utvalda folk eller för människan 

i gemen. Betraktar vi författarens val av titel som en tröskel till tex-

ten och som en tolkningsanvisning från författare till läsare blir det 

inte likgiltigt vilken tydning av titeln som vi låter oss styras av. 

Vad vi har framför oss är således två romankompositioner, 

arrangerade som kinesiska askar, och två sekundära berättare, till 

synes ute i ett likartat ärende: att återge innebörden i en döende 

mans eller en döende guds sista ord. En människas död eller en 

guds: analysen skall visa att disjunktionens tveksamhet gäller båda 
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romanerna och att denna död, gudens eller människans, dessutom eller människans, dessutom eller

får konsekvenser för såväl berättelsens mening som berättarens 

fortlevnad. 

Berättarna
I Conrads roman sitter några vänner och kollegor på yawlen Nellie 

och inväntar ebb. Vännerna är sammansvetsade av gemensamma 

erfarenheter till sjöss; stämningen präglas av meditativ ro. Bakom 

dem ligger storstaden London, framför dem Themsens flodmyn-

ning som denna kväll är en lugn vattenväg ut mot världens yt-

tersta ändar. Solen håller på att gå ner och både mörkret och 

stillheten djupnar. En i gruppen har ett dominospel med sig och 

leker med brickorna. Conrads uttryck, ”toying architecturally with 

the bones”, skapar en ironisk dubbelhet och tvetydighet åt den 

meditativa scenen: dominobrickornas vita elfenben associerar till 

de dödas ben senare i romanen, det hemlika är redan från början 

kontaminerat av det hemska. Gruppen befinner sig i ett tillstånd av 

tålig väntan men när Marlow, den ende i gruppen som fortfarande 

är kvar på sjön, börjar sin mångtydiga berättelse vet lyssnarna att 

de av ödet fångats i en berättares grepp. Som det skall visa sig är 

berättarens och berättelsens makt så stor att de flera timmar senare 

går miste om den första ebben.

Marlow skiljer sig från andra sjömän, konstaterar den primära 

rösten som kommer från en i gruppen på båten. Marlow är en 

vagabond, en ”wanderer”, inte den sortens ”stay-at-home”-varelse 

som sjömän brukar vara. För den typiske sjömannen är båten och 

havet ett tryggt hem, säger han; inga hemligheter ligger för den 

hemmastadde dolda (”veiled”)  bakom de kuster som likt kulisser 

glider honom förbi. Den vanlige sjömannen har inte behov av att 

uppenbara (”unfold”)  några mysterier utan berättar enkla historier 

vars innebörd är lika lättåtkomlig som en nöt innanför sitt redan 

knäckta skal. Marlow är inte sådan, säger jagberättaren, och inte 
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heller hans berättarteknik. Meningen i hans berättelser går inte att 

söka inuti som en kärna innanför ett skal; den finns utanför så som 

ett ljussken (”glow”)  får en dimma (”haze”) att framträda, ungefär 

som de disiga halofenomen man ibland ser vid månsken.2

Den primära jagberättaren är huvudsakligen en lyssnare, han 

är välvilligt inställd till Marlow, men hans karakteristik av dennes 

berättarteknik visar att han inte är ovan vid att tolka berättelser. 

Den konkreta skrivsituationen vet vi inte något om, tempus är 

preteritum, och inte heller utpekas någon specifik adressat eller 

något tydligt ärende. Vi får emellertid klart för oss att den primära 

berättaren inte är någon nybörjare: redan inledningsvis påminner 

han oss om att han tidigare, i ett annat sammanhang, har berät-

tat om gruppen och det hav som binder dem samman. Mer vet 

vi inte. Vi vet således inte om han, likt den typiske sjömannen, 

söker innebörden i en berättelse innanför dess yttre form, så som 

historien (the story) föregår berättelsen (the plot), eller om han, likt 

Marlow, söker den utanför, så som berättelsen istället för att återge 

en redan given historia skapar sin egen. Som min skiss vill visa är 

han en lyssnare som även i sin vidareföring av Marlows berättelse 

är lojal med dennes sätt att berätta: den text som läsaren tar del av 

är komponerad efter jagberättarens karakteristik av Marlows berät-

tarteknik. Någon inre kärna eller historia har inte heller den; precis 

som Marlow och Kurtz är den ”hollow at the core”. 

Marlows första ord bryter tystnaden och efterhand också den 

hemmastaddhet som präglar scenen och som enligt jagberättaren 

är den typiske sjömannens grundkänsla. När Marlows berättelse är 

slut har den primära rösten, lyssnaren och tolkaren uppenbarligen 

inte lyckats avslöja innebörden i den. Den meditativa stämningen 

dröjer sig visserligen kvar, men hemkänslan är ifrågasatt: både 

berättelsen och båten omsluts genom berättarens och romanens 

sista ord av ett ofantligt mörker: 
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I raised my head. The offing was barred by a black bank of clouds, 

and the tranquil waterway leading to the uttermost ends of the 

earth flowed sombre under an overcast sky – seemed to lead into 

the heart of an immense darkness. 

Till skillnad från Conrads extradiegetiske jagberättare är den 

primära rösten i Delblancs roman tecknad som en karaktär med 

namn, Filemon, och profession, grekisk filosof och vetenskapsman. 

Skrivsituationen är preciserad till Athen ca 100 e. Kr. eller trettio 

år efter de händelser som berättelsen behandlar. Ramen utgörs av 

ett brev till en mecenat, den ”ädle och givmilde” Apollonios om 

vilken vi endast vet att han uppenbarligen är rik och dessutom 

intresserad av unga efeber. Filemon skriver sitt brev i trygg förviss-

ning om att han kan berätta helt utan risk; huvudpersonerna i hans 

historia är döda, stoffet har förlorat sin sprängkraft och han kan 

skriva i syfte att ”behaga” sin adressat och därmed också räkna med 

att få ett materiellt utbyte av sin berättelse. Delblanc gestaltar alltså 

en transaktion som verkar ske på den ekonomiska marknadens vill-

kor. Med tanke på de inbäddade berättelsernas innehåll ligger det 

inte så lite ironi i detta arrangemang.

***

Marlows position på båten utanför London någon gång i slutet av 

1800-talet och Eleasars i härföraren Titus tält utanför Jerusalem 70 

e. Kr. uppvisar överraskande likheter. Conrads roman inleds med 

ett begynnande mörker – ”the air was dark above Gravesend” och 

Marlow påminner sina lyssnare om att samma sorts civilisatoriska 

mörker som han står i begrepp att berätta om en gång härskade 

även över deras eget land – ”darkness was here yesterday”, säger 

han – nämligen då romarna nittonhundra år tidigare invaderade 

de brittiska öarna. Utanför Delblancs tält väntar samma romerska 
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ockupationsarmé, kan vi tänka oss, som Marlow påminner oss om 

i sin berättelse, och även hos Delblanc präglas scenen av mörker 

och väntan. På yawlen Nellie inväntar jagberättaren, bolagsdirek-

tören, advokaten och bokhållaren ebben. I tältet avvaktar oroligt 

jagberättaren Filemon, härföraren och kejserlige tronföljaren Titus, 

den judiske historieskrivaren Josefus och slaven Naravas slutet på 

en solförmörkelse. Marlow, en dödsmärkt sjöman, och Eleasar, en 

dödsdömd krigsfånge, befinner sig långt nere i makthierarkin. Men 

deras position, Marlows på båten och Eleasars i tältet, tyder på 

motsatsen: båda berättarna kommer att utöva makt över sina lyss-

nare.

Berättaren fäster vid upprepade tillfällen läsarens uppmärk-

samhet på Marlows tärda, gulbleka ansikte, hans korslagda ben i en 

buddhapose och hans uppåtvända händer. Det är en predikande 

berättare (”preaching”), själv döende (”worn, hollow”), som Con-

rad har valt som vittne till och vidareförmedlare av en döendes 

sista ord, själv ”hollow at the core”, en buddhagestalt som visser-

ligen saknar lotusblomma, egen insikt, men som lyckas hålla sina 

lyss-nare i ett sådant grepp att de glömmer bort varför de är där. 

Samtidigt är det tydligt att jagberättaren vill beskriva Marlow som 

skild från den övriga gruppen, en ”wanderer”, ”sitting apart”, med-

an de hemmavarande lyssnar med artig uppmärksamhet.

Delblancs Eleasar tar i överbefälhavarens tält en tronliknande 

förgylld stol i besittning och blir sedan serverad en måltid be-

stående av bröd och vin. Den härskarliknande positionen un-

derstryker hans roll som förkunnande, auktoritativ berättare inte 

olik den som tilldelas Marlow i Conrads roman. Vi får anta att 

Eleasars placering i tältet inte är utan betydelse för vår tolkning 

av hans berättarroll. Arrangemanget med en berättarsituation i 

ett tält utanför den stad vars tempel nu håller på att förstöras är 

fullt av innebörder: år 70 är ett viktigt år i den judiska historien. 

Templet hade under det judiska folkets långa exil bestått av ett 
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tabernakel, ett tält. Arken, det heliga, placerades under hela ex-

ilen och ökenvandringen i detta tillfälliga tempel. I tältscenen har 

den gudomliga makten nu, ironiskt nog, ersatts av den militära, 

men den som intar den tronliknande stolen är inte Krigaren utan 

Berättaren vars berättelse i flera avseenden skall återställa, lägga till 

rätta, försätta historien i rätt skick. I båda romanerna presenteras 

berättarna således som döende och i båda framställs berättandet 

som handlingar av närmast rituellt slag. Och samtidigt bryts denna 

ritualliknande inramning av en ironisk grundhållning på samma 

sätt som en blasfemisk berättelse bryter sig mot en helig text.

Båda författarna gestaltar en pessimistisk grundhållning till 

berättandets kommunikativa, informativa och tillrättaläggande 

möjligheter genom en ironisk användning av den nytestamentliga 

passionshistorien och apokalyptikens bild- och formspråk. Hos 

båda finns en mängd uttryck för såväl teatral föreställning som för 

beslöjad förställning, ironiska markörer genom vilka författarna 

samtidigt både etablerar och saboterar sin kommunikativa funk-

tion. I båda romanerna gestaltas dessutom en inverterad eller sabo-

terad förståelseprocess med hjälp av likartade optiska bildkompo-

sitioner.

Att förena apokalyptik och ironi kan te sig som en motsägelse-

full verksamhet. I apokalypsen avslöjas, uppenbaras, något som är 

fördolt. Genom ironin kvarstår den framställda världen hos läsaren 

som beslöjad för(e)ställning. ”Narrare”, latinets berätta, har förbin-

delse med indo-europeiskans ”gna”, ”att veta”. ”Gna” är språkligt 

förknippat med ”gnosis”, som ju betyder insikt. Det teleologiska 

berättandet, berättandet för att förstå, kan ses som ett sökande efter 

en uppenbarad insikt, och det ansvarsfulla läsandet kan beskrivas 

som ett försök att avslöja den litterära textens indirekta, för(e)ställda 

värld. I varken Conrads eller Delblancs texter når emellertid berät-

taren fram till gnosis, och hos läsaren dröjer sig osäkerheten från 

det ironiska tilltalet kvar även efter avslutad läsning. 
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Berättelserna
Marlows och Eleasars berättelser beskriver en likartad rörelse. De 

båda sekundära berättarna, Marlow och Eleasar, har upplevt något 

som ligger vid den yttersta gränsen av mänsklig erfarenhet – både 

skildringen av Kurtz ”horror” och Eleasars ”gud” är gestaltningar 

av dödsbäddar och det som Freud i en essä från 1919 benämner das 

Unheimliche, både det ”hemska” och det ”hemlighetsfulla”. Freuds 

begrepp är mångtydigt. Som han själv utreder betyder heimlich både 

”hemlig” och ”hemlik”, och ordet unheimlich, ”hemsk”, blir därmed 

liktydigt med sin negation. Marlow och Eleasar berättar om resor 

in i det hemlighetsfulla och det hemskt, ”ohyggligt”, främmande – 

Delblanc beskriver Eleasars tempelupplevelse med samma uttryck 

som den svenska översättaren av Conrads roman har valt för Kurtz 

sista ord ”horror” – och båda söker sig därefter tillbaka till hemmet, 

till ”mänskliga boningar”. I ingen av berättelserna skildras emeller-

tid en trygg, i ordets ursprungliga betydelse, ”hygglig”, hemkomst. 

Das Unheimliche, det främmande och hemska, är båda berättelsernas 

kärna, hemlöshet är båda berättarnas lott. Liksom berättelsen har 

skildrat en resa bort från hemmet, mot das Unheimliche, har också 

berättandet beskrivit och gestaltat en centrifugal rörelse bort mot 

det främmande, mot Guds, Berättarens och Berättelsens död.

Marlow, Conrads sekundäre berättare, karakteriserar sig själv 

ironiskt på ett ställe som en lägre sorts apostel och återger med 

samma distanserade ironi sin mosters syn på honom som ett lju-

sets sändebud, (”an emissary of light”). Delblancs sekundära röst, 

Eleasar, som är hämtad direkt från en gåtfull passage i Markusevan-

geliet (Delblanc 89; Markus 14:52), betraktar sig själv, dock utan 

ironi, som en ”utvald”, en ”förkunnare” (Delblanc 60). Båda berät-

tarna har genomgått en resa och båda har haft en gränsupplevelse 

som varit så ohygglig, hemsk, att deras språk inte räcker till för att 

vidareförmedla dess innebörd.

Marlow berättar om ett uppdrag eller snarare en mission. För 
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ett handelsbolags räkning skall han via en ormliknande ”demon-

isk” flod ta sig in till en handelsstation som befinner sig långt inne i 

den mörka kontinenten och där söka kontakt med Kurtz, en elfen-

bensagent som överskridit gränsen även för vad ett profithungrigt 

bolag betraktar som etiskt acceptabelt. Resan påbörjas i en stad som 

beskrivs som en vitmenad grav (”a whited sepulchre”), det uttryck 

som Jesus i den engelska bibelversionen använder i sitt strafftal 

till dem som han kallar för fariseer och hycklare (”hypocrites”) 

och som i den svenska bibelöversättningen liknas vid ”vitmenade 

gravar, vilka utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas 

ben” (Conrad 24; Matteus 23:27). Romanens många allusioner på 

en kristet-katolsk föreställningsvärld – på responsorier och böner, 

på apostlar, en lägre sorts eller falska, på pilgrimer (34 ggr), djävlar 

och demoner (22 ggr), på en flod demoniserad som en orm (4ggr), 

och Kurtz demoniserad som en Antikrist – kan naturligtvis förstås i 

en politisk kontext: den koloniala exploateringens förespråkare kan 

uppfattas som moderna fariseer. Men den bibliska undertexten in-

bjuder också till en tolkning av Marlows resa med större räckvidd, 

som en gnostisk resa mot en insikt utan seende, mot ett mörker 

uppenbarat (jfr Joan E. Steiner).

Genom den första bibliska allusionen, den som beskriver sta-

den som en vitmenad grav, inleds två motivkretsar i romanen, den 

ena ironisk, den andra apokalyptisk. Den ironiska motivkretsen 

domineras av teatrala för(e)ställningar och förklädnader (cirkuskon-

ster, clownerier, harlequiner), sken och bedrägerier (exempelvis de 

falska pilgrimerna som i strid med bibelns påbud är beväpnade; jfr 

Rosmarin 148ff). Det teatrala finner vi inte bara i Marlows berät-

telse utan också i hans berättande. Den buddhaliknande posen är 

bjudande men samtidigt både pretentiös och spektakulär. Under 

sin färd har han sökt en inre sanning (”an inner truth”), påstår 

han, vars hemlighetsfulla tystnad har iakttagit honom och hans 

apkonster (”monkey tricks”). Nu, på båten, provocerar han sina 
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lyssnare med att kalla dem för lindansare som också de utför sina 

krumbukter för en billig penning (Conrad 49). Berättelsen ramas 

således in av ett bildspråk som ställer sken och förställning mot en 

anad eller sökt kärna av autenticitet.

Den apokalyptiska motivkretsen inleds i de dödas stad (”the 

city of the dead”, Conrad 25) med två stickande kvinnor som med 

en ödesdiger (”fateful”) och hemsk (”uncanny”) välkomstfras bjud-

er resenären in i dödsriket – Conrad använder engelskans mot-

svarighet till tyskans ”unheimlich”. Hälsningen ”Morituri te salu-

tant”, de som skall dö hälsar dig,  kombinerar teater – den uttalades tant”, de som skall dö hälsar dig,  kombinerar teater – den uttalades tant

av slavarna vid de romerska gladiatorspelen – med undergång och 

död. Ironi och apokalyptik förenas i hela texten genom återkom-

mande uttryck som slöja (”veil”), avslöja (”unveil”), uppenbara 

(”reveal”), och når sin kulmen i Kurtz röst. Först associeras Kurtz 

röst med Ordet som blev kropp: han är en ”real presence”, och 

vi påminns således om den romersk-katolska nattvardslärans syn 

på Kristus som bokstavligen transsubstantierad till lekamen och 

blod i brödet och vinet (Conrad 62). Därefter ljuder samma röst 

med en nästan ordagrann allusion på Uppenbarelseboken 1:9 och 

8:7: ”loud, like a hail through a speaking trumpet” (Conrad 81). 

Och slutligen beskrivs denne Kurtz med ord som utgör ekon från 

evangeliernas passionsberättelse: ”It was as though a veil had been 

rent” (Conrad 85; jfr Lukas 23:45: ”Och förlåten i templet rämnade 

mitt itu”). Att vi skall läsa bibelallusionerna ironiskt behöver inte 

betvivlas: Kurtz är en inverterad kristusgestalt, en realpresens vis-

serligen men ironiskt nog samtidigt ”hollow at the core”; han blir 

genom de verbala överensstämmelserna med den nytestamentliga 

texten ett substitut för en gud som är död.

I den bibliska apokalypsen växlar akustiska fenomen med 

visuella, röster starka som basuner med hallucinatoriska visioner: 

”Och jag såg” är en återkommande formel i Johannes Uppen-

barelse. Också Conrad ställer seendet mot hörandet, ögat mot 
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rösten, men i Conrads text leder avslöjandet, uppenbarelsen, inte 

till något seende utan till ett ännu mera kompakt mörker. Liksom 

hans egen berättelse har skildrat en resa in i ett mörker och en 

utebliven insikt gestaltas nu på berättarplanet en liknande rörelse. 

Bibelns auktoritativa och trosvissa ”och jag såg” ersätts hos Con-

rad med en misstrogen fråga: ”Do you see the story? Do you see 

anything [---] No, it is impossible, it is impossible to convey the 

life sensation of any given epoch of one’s existence.” Och Marlows 

pessimism bekräftas av jagberättaren: Nej, Marlow hade inte fått 

dem att se, han hade inte givit dem någon insikt om innebörden i 

hans berättelse. Inte heller kunde de längre se berättaren, eftersom 

Marlow under transaktionsprocessen själv hade för vandlats till röst 

och mörker:

 It had become so pitch dark that we listeners could hardly see one 

another. For a long time already he, sitting apart, had been no 

more to us than a voice. (Conrad 44)

Berättaren var i början av romanen en i gruppen på båten. Nu har 

han, en döende liksom den han berättar om, blivit en främmande 

(”sitting apart”), och liksom den Kurtz som är hans berättelses kär-

na, enbart en röst (”no more to us than a voice”). 

***

Samma komposition och samma pessimism vad gäller möjligheten 

att förmedla och förmågan att förstå präglar Jerusalems natt. 

Likheterna mellan Conrads och Delblancs texter kan avläsas redan 

på lexikonnivå; även hos Delblanc förenas det teatrala och det iro-

niskt beslöjade. Medan Eleasar berättar inne i tältet ligger Jerusalem 

under ett ”sorgedok” (Delblanc 9). Redan innan solförmörkelsen 

sveper in den episka scenen i mörker är solen ”dold” bakom ”töck-
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niga ridåer av damm” (Delblanc 8). Mot en autentisk, gammal och 

erfaren Eleasar ställs en ”konstlad” och ”teatral” Josefus (Delblanc 

42) och en Titus som beskrivs som ett bortskämt barn i ”maskerad-

dräkt i denna historiens skådespel” (Delblanc 14). Genom ramen 

accentueras således Eleasars transaktionsproblem. Liksom Marlow 

skall han berätta något som inte går att förmedla och liksom hos 

Conrad saknar hans lyssnare förutsättningar att förstå. Eleasars 

berättelse är i flera avseenden livsviktig – han berättar med livet 

som insats medan den primäre berättaren Filemon, som varken har 

något att ”dölja” eller avslöja, kan återge Eleasars berättelse ”utan 

risk” (Delblanc 17). I båda fallen ligger berättelsen bortom adres-

satens, den presumtive medskaparens, förståelsehorisont.

Eleasars berättelse beskriver, även den, en narrativ kurva som 

liknar Marlows. Den utgår från en känsla av hemhörighet i kretsen 

av Jesu lärjungar, men Jesu död på korset i övergivenhet påverkar 

också den fortsatta rörelsen. Jesu sista rop, ett av flera exempel på 

Delblancs utvidgning av evangelietexterna, är så ohyggliga och 

skräckinjagande att Eleasar inte kan vidareförmedla dem: ”De or-

den dör med oss i graven” (Delblanc 92). Liksom Marlow misslyck-

as med att tolka och vidareförmedla Kurtz sista ord, ”The horror! 

The horror!”, är Eleasar således oförmögen att återberätta Jesu sista 

ord, vilka tillsammans med mötet med den frånvarande guden i 

det tomma templet utgör kärnan i hans berättelse.

Efter den ohyggliga korsfästelsescenen söker sig Eleasar till den 

gud som uppenbarligen hade övergivit Jesus på korset. Berättelsen 

rör sig nu in mot det innersta av kompositionens rum. Med ett 

bildspråk som vid en intertextuell läsning fungerar som ett eko 

av Heart of Darkness beskriver Eleasar ett besök i Jerusalems tem-

pel bakom ”förlåten” i ”det heligas kärnhus”. Vi erinrar oss hur 

Marlow ironiskt aktualiserar samma ”förlåt” (”veil”), i sin skildring 

av Kurtz död och hur Kurtz beskrivs som ”hollow at the core”. 

Liksom ”hollow” får beteckna både Marlows berättelse, Marlow 
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själv och den Kurtz som är hans berättelses kärna (”kernel/core”) 

upprepar Eleasar i tempelscenen under loppet av endast tio rader 

tre gånger att ”tomhet” präglar hans berättelses innersta rum, ”det 

heligas kärnhus”: Gud bor i fullständig ”tomhet”, det gudomliga 

växer ur människans ”tomhet” och utanför människans själ av 

”tomhet” finns ingen gud (Delblanc 117).3

I Gamla testamentet skildras den långa ökenvandringen som 

en resa hem  efter en lång vistelse i exil. Eleasars rörelse mot temp-

let har tvärtom inneburit en resa bort från hemmet mot das Un-

heimliche. Och samtidigt beskriver Eleasars berättelse en rörelse 

från tro till tvivel, och därpå, efter mötet med en ”ohygglig” gud 

i ett tomt tempel, en resa i otro ”hem till mänskliga boningar och 

mänskliga villkor” (Delblanc 118). Innebörden i denna avslutande 

rörelse ”hem” blir emellertid ironisk om vi betänker att hans berät-

telse förmedlas i exilens, de hemlösas symboliska rum, ett tält som 

inte längre är det heligas ens tillfälliga hemvist.4

Conrads och Delblancs berättelser liknar således varandra – de 

refererar båda till ett tomt innersta rum och vittnar därmed båda 

om bristen på en ursprunglig röst, en meningsgivande auktoritet: 

”tom”, ”hollow” är berättelsens kärna både i Jerusalems natt och i Jerusalems natt och i Jerusalems natt

Heart of Darkness.5

En ironiker kommunicerar inte sällan genom att ställa ett språk 

mot ett annat för att därigenom skapa en osäkerhet hos läsaren 

om språkens förenlighet. Eleasars berättelse om den fullständiga 

tomheten bakom ”förlåten” i det ”heligas kärnhus” i templet skulle 

kunna läsas i ljuset av en mängd ironiska berättelser om en gud 

som inte längre lever. Som en sådan berättelse skulle vi kunna 

välja Friedrich Nietzsches erfarenhet av den kristne gudens död. I 

Avgudaskymning eller hur man filosoferar med hammaren skriver Nietz-

sche, liksom Conrad och Delblanc gör med ironiska förtecken, om 

kriget som ett första hälsotecken och nämner sedan ”utlyssnandet 

av afgudar” som ett annat tecken på tillfrisknande: ”Att här för 
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en gångs skull ställa frågor med hammaren och att måhända så-

som svar få höra det berömda ihåliga ljud, som talar om uppblåsta 

inälfvor” (Nietzsche inledningen). Gud som ”uppblåsta inälfvor”: 

Nietzsche skulle kunna vara ett förmedlande led mellan Conrad 

och Delblanc.6

Likheten mellan Conrads och Delblancs texter, i synnerhet det 

tomma innersta rummet, kan också belysas av en annan intertext. 

I sin film Apocalypse Now (1979) vill Francis Coppola att vi genom 

olika referenser till Conrads roman Heart of Darkness skall se paral-

leller mellan kolonialistiska övergrepp under 1800-talet och ameri-

kansk imperialism under det följande seklet. Coppola begränsar 

sig emellertid inte till ett intertextuellt spel med Conrads text. Han 

knyter också an till T. S. Eliots dikt ”The Hollow Men” (1925) och 

bjuder oss därmed att tolka filmen, och i förlängningen också Heart 

of Darkness, inte bara i politiska termer utan också i existentiella och 

apokalyptiska. Redan i diktens inledande motto, ”Mistah Kurtz 

– he dead. – A penny for the Old Guy”, varierar Eliot både den 

teatralt ironiska motivkretsen och den apokalyptiska i Conrads ro-

man. Dikten gestaltar en dance macabre med figurer i ”deliberate 

disguises”, ”crow skin, crossed staves”. Och liksom i Heart of Darkness

ges i Eliots dikt uttryck för det uteblivna seendet i uppenbarelsen 

– ”There are no eyes here” – och ett slags ironisk apokalyps: ”This 

is the way the world ends/This is the way the world ends/This is the 

way the world ends/Not with a bang but a whimper”. Filmens titel, 

Apocalypse Now, är genom sin sammanställning av apokalyptik och 

samtidshistorisk kritik redan den ironisk. Och ironin blir inte min-

dre tydlig om vi ser det historiskt specifika, de amerikanska napalm-

bomberna över det vietnamesiska landskapet, titelns ”Now”, inte 

bara i ett biblisk sammanhang utan också i ett civilisationskritiskt. 

Eliots eskatologiska ”This is the way the world ends” omvandlas i 

Coppolas film till ett presens, här och nu: ”This is the way the fuck-

ing world lives.[---] Not with a bang. Whimper.” 
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Särskilt relevant för min jämförelse av den tomma innersta 

asken i Conrads och Delblancs romankompositioner blir Coppolas 

sakralisering och demonisering av Kurtz: det är främst i sin skildring 

av Kurtz död som filmversionen kan fungera som ett förmedlande 

tolkningsled mellan Conrads och Delblancs texter. När den döende 

Kurtz i filmens avslutande tempelscen citerar Eliot sker det som ett 

slags skriftnings- och beredelserit inför döden. Coppola låter oss 

förstå att Kurtz, själv döende, placerad i ett tempel och föremål 

för underdånig dyrkan likt en gud, riktar sina ord till ”Those who 

have crossed/With direct eyes, to death’s other Kingdom” och som 

minns oss – ”if at all – not as lost/Violent souls, but only/As the 

hollow men/The stuffed men”. Via Eliots dikt fäster Coppolas film 

vår uppmärksamhet på tomheten i det innersta berättelseledet i 

såväl Conrads som Delblancs kompositioner.

***

Conrads Marlow saknar ett språk för en återberättelse av in-

nebörden i den gudomliggjorde eller demoniserade Kurtz sista ord. 

Han har själv brottats med döden (”wrestled with death”, Conrad 

86), men han har ingenting att berätta. Inte ens en återupprepad 

berättelse bringar klarhet i gränsupplevelsens ”impalpaple grey-

ness” (Conrad 86).

Inte heller Eleasar har något att förmedla från gudens döds-

bädd, Jesu sista ord på korset. På den punkt i berättelsen där refera-

tet misslyckas med att återskapa en relation till urhändelsen åter-

står endast det mimetiska upprepandet. Även Eleasar måste således 

korsfästas, precis som den Jesus han berättar om, och ironiskt nog 

förstår inte heller denna gång någon bland åhörarna innebörden 

i hans sista ord. Även riten tycks således vara verkningslös. Dock 

lyfts ”[f]örmörkelsens täcke” från staden (Delblanc 137) som 

genom ett mirakel eller, kanske snarare, som genom ett ödes ironi: 
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det är nämligen inte ett messianskt fredsrike som uppenbaras och 

återställs genom människooffret utan en människoslakt på ett åter-

upplyst slagfält som fortsätter, precis som förut:

  Det var en helt vanlig avrättning.

  Före den sista spasmen gav han till ett anskri, det var något 

han ropade på sitt eget barbariska språk. Ingen förstod honom 

[…] Om Eleasar hade något viktigt att säga oss vid den ytter-

sta gränsen, var det förlorat för oss. Ingen kunde höra, ingen 

förstod.

  Huvudet sjönk mot bröstet och juden var död. Det var ett 

kortvarigt skådespel, för soldaterna kanske en besvikelse. Dock 

hade det åsyftad verkan. I samma ögonblick blåste vinden upp, 

och solen lyste fram på nytt. Förmörkelsens täcke lyftes från sta-

den, ljuset strålade åter över Jerusalem.

  Förmörkelsen hade varit oss alla en tid av skräck, prövning och 

självrannsakan. Sådant är för människor tungt att uthärda. Därför 

hälsade vi ljusets återkomst med lättnad och fröjd.

  Ett anskri av glädje steg från legionen, ett skri av glädje från 

staden. Alla återtog sina platser vid belägringsvallen, och kriget 

fortsatte som förut. Två, kanske tre timmar, hade förmörkelsen 

framtvingat stillestånd i striderna. Nu återgick alla soldater till sina 

värv med lust och nyfött mod. Stenslungor svängde sina armar, 

murbräckor bultade och slog. Människor kämpade åter, dödade 

och triumferade eller stympades och dog.

  Nu var den lyckligen tillända, denna Jerusalems natt. 

 Nu kunde livet fortsätta som förut. (Delblanc 137f)

Att Delblancs apokalyps skall tolkas ironiskt kan inte betvivlas. 

Ironisk förståelse förutsätter emellertid ideologiska tolkningsge-

menskaper och en sådan samhörighet upprättas i denna berättelse 
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inte mellan den extradiegetiska jagberättarens röst och dess adres-

sat utan mellan skriftens författare och textens uttolkare. Det är 

inte Filemon vi som läsare skall lita på – han är omedveten om 

kontrasten mellan den i berättelsen gestaltade handlingen och den 

av Eleasar omfattade drömmen om ett messianskt fredsrike. Vad vi 

har att lyssna till är den författarröst som vi kan sluta oss till från 

vår kunskap om Delblancs författarskap som kontextuell helhet, 

som oeuvre.

Lyssnarna, läsarna
Uttryckt i krassa termer kan en berättares försök att överföra en hi-

storia till sin lyssnare eller läsare ses som en ekonomisk transaktion 

på mark nadens villkor, ett erbjudande som kräver något i utbyte. 

”Que vaut le récit?” (”Vad är berättelsen värd?”) frågar Roland Bar-

thes och med honom Peter Brooks; båda har från olika utgångs-

punkter reflekterat över det kommunikativa kontraktet (Barthes 

95f; Brooks 216, 227ff; Åhlin 5).

Som jag har försökt visa skildrar både Heart of Darkness och 

Jerusalems natt rörelser bort från hemmet och tillbaka till hem-Jerusalems natt rörelser bort från hemmet och tillbaka till hem-Jerusalems natt

löshet, och båda kan ses som paradigmatiska metaberättelser om 

berättandets villkor. Arrangemanget av inneslutna berättarled ge-

staltar i båda texterna en berättarprocess och en läsakt med utebli-

ven förståelse; kompositionen blir en metafor för ett överförings-

försök som till skillnad från den bibliska apokalypsen uppenbarar 

det omöjliga i att avslöja det som berättaren har varit med om (jfr 

Miller 218f). Ingen insikt uppnås eftersom berättarprojektet redan 

från början är omöjligt: en enskild människas dödsupplevelse är 

inte kommunicerbar.

Conrad förhåller sig till den bibliska messiasmyten och apoka-

lypsen genom en rad ironiska allusioner och berättar om en värld 

där moraliska och existentiella värden har bytts ut mot ekonomis-

ka. Marlow intar visserligen en buddhapose, han ”predikar”, men 
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hans predikan är lika öppen för tolkningar, (”inconclusive”), som 

Kurtz sista ord. Vi har inte heller någon anledning att tro att lyss-

narna har sett och insett vad Marlow nu för andra gången försöker 

förmedla. Jagberättarens vidareförmedling och därmed också yt-

terst romanen är liksom Marlows berättelse just ”inconclusive”.

Till skillnad från Marlow befinner sig Eleasar bland fiender 

när han berättar. När den primära rösten i Delblancs roman sätter 

punkt för sin berättelse är Eleasar sedan trettio år död, avrättad, 

offrad av sina lyssnare. Med undantag för jagberättaren är inte hel-

ler någon av lyssnarna i tältet längre i livet. På den intradiegetiska 

nivån skildras således i Delblancs roman ett transaktionsförsök som 

slutgiltigt har misslyckats, ett misslyckande som tydliggörs på flera 

sätt. Redan innan Eleasar offras för maktens och för krigets skull 

framgår det att lyssnarna i tältet har svårt att uppfylla sin del av det 

kontrakt som är en förutsättning för transaktion, oavsett om den är 

av ekonomisk eller av annan art. Den primära berättaren erkänner 

sin bristande tillförlitlighet som vittne, och inte heller de andra i 

tältet verkar att ha varit mentalt närvarande när Eleasars berättelse 

närmar sig sitt innersta rum, det tomma templet: 

Den senare delen av juden Eleasars berättelse kan jag bara med 

svårighet dra mig till minnes, min Apollonios. Min uppmärksam-

het var splittrad. Jag märkte att Titus hela tiden satt fjärrögd och 

försjunken i tankar. Det föreföll som han ruvade på en plan, under 

tilltagande retlighet och oro. Han drog en suck och reste sig häft-

igt, när juden äntligen slutat sin berättelse. Så slog han upp tält-

fliken, kallade till sig Trajanus och viskade en befallning i hans öra. 

Generalen nickade och log och skyndade genast i väg, till synes 

munter och lättad. Naravas vaknade till ur sin dvala på golvet, 

gäspade och gnuggade sig i ögonen. Josefus fnös genom vidgade 

näsborrar och hängde vid fältherren med blicken. (Delblanc 128) 
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Ingen i lyssnargruppen har således haft några förutsättningar att 

förstå innebörden i Eleasars berättelse, inte ens Josefus skulle under 

sin tid i maktens tjänst någonsin referera till den (Delblanc 140). 

Händelserna under den dag då solen förmörkas över Jerusalem blir 

aldrig nedtecknade, den ende som får ta del av dem är Apollonios, 

Filemons mecenat, trettio år senare.

Det informativa värdet i Filemons berättelse kan således ifrå-

gasättas. Att behaga är hans enda mål, hans enda syfte är att få så 

stort ekonomiskt utbyte att berättandet har varit värt mödan. Och 

inget tyder på att berättelsens adressat, Apollonios, skulle vara in-

tresserad av det judiska folkets historia eller den israelitiska gudens 

död. De avgörande ögonblicken, då Jesus och Eleasar skulle uttala 

sina livsvisdomar eller dödsinsikter, kan Filemon ju inte referera, 

men inte heller fungerar berättelsen längre som apokalyptisk skild-

ring: Rom har fått en ny härskare, allt är åter lugnt. Inget talar hel-

ler för att Apollonios skulle ha större förutsättningar än Filemon 

att förstå och värdera Eleasars förkunnelse om ”en ny mänsklighet 

som förenar mannens ordning och kraft med kvinnans tålamod 

och kärlek” eller att Filemons rike mecenat skulle ha någon vilja 

att vidarebefordra Eleasars budskap till någon annan med bättre 

förutsättningar att förstå (Jfr Åhlin 20, 22). Filemon tycks således 

leverera en ganska usel produkt: det är tveksamt om han har någ-

ra utsikter att konkurrera på marknaden och behaga sin frikostige 

gynnare.

Om berättelsen på den primära berättarnivån således har ett 

överraskande lågt transaktionsvärde, förhåller det sig annorlunda 

på den sekundära, i den fiktionsvärld som utspelar sig utanför Je-

rusalem år 70. Eleasar skall ju med sin berättelse inte bara hjälpa 

sina lyssnare att fördriva tiden, den skall också lugna dem medan 

de oroligt väntar på att solförmörkelsen skall ge vika. Och som för 

att markera berättelsens vikt upprättas redan från början en kom-

munikativ gemenskap i tältet genom en måltid bestående av bröd 
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och vin. Att denna måltid skall förstås som en upprepning av evan-

geliernas berättelse om Jesu sista måltid med sina lärjungar framgår 

av det följande händelseförloppet. Som för att bekräfta att Eleasars 

jesusberättelse nu har kommit till ett definitivt slut reser sig här-

föraren Titus: Berättarens makt övergår nu till Lyssnaren som står 

i begrepp att inta Bödelns position. Men innan avrättningen kan 

äga rum skall alla delar i den evangeliska förlagan upprepas. Titus 

går således fram till Eleasar, kysser hans hand, bugar sig djupt, var-

efter han ”smeksamt och ömt” leder den gamle mannen ”som om 

han hade varit hans egen far” mot avrättningsplatsen (Delblanc 

133). Titus högtidliga gest blir en judaskyss, varefter Berättaren off-

ras av Lyssnaren på exakt samma sätt som den Jesus som berät-

telsen handlat om. Relationen mellan Berättare och Lyssnare har 

således övergått i rit, repetition, mimesis, men det heliga dramat 

har samtidigt blivit en ironisk och parodisk föreställning: de övri-

ga, som yrvaket vaknat ur sin dvala, förundras som inför ett ”säll-

samt skådespel”. Delblancs roman handlar således om Guds men 

även om Berättarens död, om Historiens apokalyps men också om 

den meningsfulla Berättelsens undergång. Men samtidigt hamnar 

läsaren i den kvardröjande osäkerhet som är den ironiska kom-

munikationens främsta syfte: lyssnarnas målsättning uppfylls ju, 

solförmörkelsen upphör. Först som offrad och död får Berättaren 

ett bytesvärde.

***

Språk, konst och berättande har sin förutsättning i den andres 

fakticitet, skriver George Steiner (137) som liknar pakten mellan 

berättare och lyssnare, författare och läsare vid den främmandes, 

den andres, möte med den hemmavarande. När Steiner försöker ge 

ord åt vilken sorts disponibilitet, attityd och uppmärksamhet som 

mötet med det estetiska objektet förutsätter av läsaren, provar han 
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olika begreppsliga associationer. Läsarens skyldigheter inför en text 

är inte olik den cortesia  – Steiner hämtar sin tankefigur från Dante 

– den gästfrihet som i de flesta kulturer ses som en självklarhet då 

en främling ber att få träda över vår tröskel och bli gäst i vårt hem. 

Gästfrihet förutsätter ”takt” och som så ofta låter Steiner ordets ety-

mologiska rötter komma till hjälp. ”Takt” är förknippat med ”tan-

gere”, ”röra vid”: kommunikation kräver den sortens närvaro som 

tillåter beröring. Steiner jämför estetisk uppmärksamhet med det 

teologiskt klingande begreppet ”realpresens” och kommunikation 

blir i hans litteraturförståelse ett slags religiös tillägnelse, en kom-

munion. Som jag har försökt visa kan berättelserna i både Conrads 

och Delblancs romaner läsas som en rörelse ut i det hemlösa. Vår 

gästfrihet och vårt ansvar gäller således i båda dessa berättelser för-

bipasserande vars berättelser styrs av så centrifugala krafter att deras 

överförbarhet och mening för de hemmavarande kan ifrågasättas.

***

Den latinska motsvarigheten till orden ”berätta”, ”referera” och ”re-

latera” påminner oss om att berättandet kan ha andra funktioner 

än att informera. Latinets referre med participformen referre med participformen referre relatum hade 

grundbetydelsen att ”återställa något som har förlorats”: genom 

att berätta kan vi återskapa, re-latera, och vidareföra ett brustet 

samband, foga samman en söndrad form till ny helhet. De ritu-

ella inslagen i både Conrads och Delblancs berättelser påminner 

oss också om en annan ursprunglig betydelse av ordet ”berätta”: 

lågtyskans berichten var förknippad med sakramentala handlingar. 

Genom att ”berätta sigh”, genom att delges och ta emot dödssakra-

menten, skulle den sjuke försättas i ”rätt skick för en salig hädan-

färd” (Tyrberg 32). Verbet ”läsa” hade grundbetydelsen ”plocka, 

samla ihop”. I läsakten, liksom i berättarhandlingen, försöker vi 

(åter)skapa samband. I såväl Conrads som Delblancs romaner 



96

verkar emellertid inte bara berättandets utan också läsandets och 

lyssnandets meningsskapande och gemenskapsbefrämjande funk-

tioner vara upphävda.

Utanför fiktionens värld finns emellertid den värld där kom-

munikationen mellan författare och läsare äger rum. Också den är 

styrd av kontraktuella villkor, och mer än andra språkhandlingar 

förutsätter ironisk kommunikation tolkningsgemenskaper, språk-

liga, ideologiska och etiska. Hur skall vi då förstå det läsartilltal 

som tycks vara saboterat inom fiktionen, vilka anspråk ställer den 

ironiske författaren på oss läsare? Både Heart of Darkness och Jeru-

salems natt skulle kunna förstås som en resignerad insikt från förfat-salems natt skulle kunna förstås som en resignerad insikt från förfat-salems natt

tarens sida om det meningslösa i att berätta och det omöjliga i att 

bli förstådd. Men den havererade kommunikationen inom fiktion-

ens värld skulle också kunna uppfattas som en ironisk provokation 

och därmed också som en seriös vädjan till läsaren om en reaktiv 

läsning: en läsning som tar spjärn mot texten och dess rörelse, som mot texten och dess rörelse, som mot

tar ställning mot den marknadsanpassade fiktiva berättarrösten och mot den marknadsanpassade fiktiva berättarrösten och mot

som reagerar mot det rituella offret av Berättelse och Berättare. Kan-mot det rituella offret av Berättelse och Berättare. Kan-mot

ske hoppas författaren dessutom på en återupp-rättande, proaktiv, 

läsning: en läsning som intar en ståndpunkt för den offrade Berät-för den offrade Berät-för

tarens förkunnelse. En sådan kommunicerande läsart, som återska-

par och relaterar brustna samband, är emellertid en uppgift och en 

möjlighet som ligger helt i den enskilda läsarens hand.

Noter
1 Vad gäller tematiken i Jerusalems natt kan jag hänvisa till Lars Ahl- Jerusalems natt kan jag hänvisa till Lars Ahl- Jerusalems natt

boms grundläggande Delblancstudie (1989), som dock nästan helt 

bortser från narratologiska aspekter. I den nästan oöverskådligt om-

fattande forskningen av Heart of Darkness presenteras en mängd vitt 

skilda tolkningar; i min läsning har jag tagit avgörande intryck av Peter 

Brooks (1984) och J. Hillis Miller (1987). Reflektionerna kring den 
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intertextuella relationen mellan Conrads och Delblancs tematiserade 

berättande har vuxit fram i olika undervisnings- och handlednings-

situationer under årens lopp: i synnerhet Mikael Åhlins D-uppsats om 

Jerusalems natt, tillkommen vid Högskolan i Karlstad 1998, har avsatt Jerusalems natt, tillkommen vid Högskolan i Karlstad 1998, har avsatt Jerusalems natt

spår i min framställning. 
2 J. Hillis Miller kommenterar just jagberättarens karakteristik av 

Marlows berättarteknik i sin dekonstruktion av uppenbarelsetemati-

ken i Heart of Darkness. Han uppfattar de olika liknelseleden i den som 

en ”parabolic metaphor” (211).
3  Om ”Guds död” på andra ställen i Delblancs författarskap, se 

exempelvis Blomqvist 243ff.
4 Jfr Åhlin 14f, 16f, som tolkar innebörden i symbolkompositio-

nen tempel-tält och den narrativa rörelsen annorlunda. 
5 Skillnaderna är emellertid också uppenbara. Conrad alluderar 

ironiskt på berättelserna i Nya testamentet; Delblancs text utgör en 

vidarediktning av dem. Samtidigt som Jerusalems natt kan läsas som Jerusalems natt kan läsas som Jerusalems natt

en motberättelse till bibelberättelsernas messianska apokalyptik, 

vill den uppenbarligen i det apokryfiska Thomasevangeliets anda 

lyfta fram kvinnans roll och erbjuda ett alternativ till den patri-

arkala och apostoliska traditionen genom ett nytt jämlikhetsevan-

gelium, ett evangelium enligt Eleasar. Vad gäller denna tematik och 

anknytningen till det apokryfiska Thomasevangeliet, som jag alltså 

här lämnar därhän, se Ahlbom 277ff.
6  Se Ahlbom, passim. Nietzsches glada budskap i Den glada vet-

enskapen, 134f, avser den kristne gudens död, den gud som Paulus 

tolkar och som Nietzsche uppfattar som ett dysangelium. Jesus, 

däremot, bringade enligt Nietzsche ett glatt budskap: se här exem-

pelvis Svenungsson 58. 
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