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Mørkets hjerte Joseph Conrad Hent PDF Mørkets hjerte bygger på Conrads oplevelser som flodkaptajn i

Belgisk Congo, 1890. Fortælleren Marlow beretter her om, hvordan han rejser op ad floden og ind i 'mørkets
hjerte' for at finde den udstationerede belgiske elfenbensjæger Kurtz. Det viser sig, at Kurtz fra et humant og
ædelt udgangspunkt har udviklet sig til en begærlig materialist og despot, der hersker uindskrænket over de
omkringboende indfødte. "… Af alle Conrads romancer og fortællinger er det Mørkets hjerte, der griber mig
mest. Alt i denne lille fortælling er på kanten og udover: Situationer, personer og beskrivelser. … For mig er
Mørkets hjerte også en række dystert uafrystelige billeder, ikke blot på Conrads sjæletilstand, men på den

moderne verden." – Carsten Jensen i Politiken, "Min Yndlingsbog" "Mørkets hjerte er et ondt opgør med den
vestlige kultur og dens selvforståelse som civiliseret, dannet, ophøjet og humanistisk. Den er også andet end
det. Man kan sætte mørkets hjerte som etiket på kolonitiden, Sovjetimperiet eller nazismen. Men mørkets
hjerte gemmer sig inde i alle fremskridt, i alle politiske og personlige holdninger. Godheden forvandles til
ondskab og nihilisme." – Fl. Chr. Nielsen, Jyllandsposten "Mørkets hjerte er for mange af os bogen, vi ville

tage med på den øde ø. En rejseroman i mere end én betydning, ikke mindst den helt praktiske:
Verdenslitteratur i lommeformat, Dante, Joyce og Proust pakket ned på hundrede sider." – Bjørn Bredal,

Politiken

 

Mørkets hjerte bygger på Conrads oplevelser som flodkaptajn i
Belgisk Congo, 1890. Fortælleren Marlow beretter her om, hvordan
han rejser op ad floden og ind i 'mørkets hjerte' for at finde den

udstationerede belgiske elfenbensjæger Kurtz. Det viser sig, at Kurtz
fra et humant og ædelt udgangspunkt har udviklet sig til en begærlig

materialist og despot, der hersker uindskrænket over de
omkringboende indfødte. "… Af alle Conrads romancer og

fortællinger er det Mørkets hjerte, der griber mig mest. Alt i denne
lille fortælling er på kanten og udover: Situationer, personer og



beskrivelser. … For mig er Mørkets hjerte også en række dystert
uafrystelige billeder, ikke blot på Conrads sjæletilstand, men på den
moderne verden." – Carsten Jensen i Politiken, "Min Yndlingsbog"
"Mørkets hjerte er et ondt opgør med den vestlige kultur og dens

selvforståelse som civiliseret, dannet, ophøjet og humanistisk. Den er
også andet end det. Man kan sætte mørkets hjerte som etiket på
kolonitiden, Sovjetimperiet eller nazismen. Men mørkets hjerte
gemmer sig inde i alle fremskridt, i alle politiske og personlige
holdninger. Godheden forvandles til ondskab og nihilisme." – Fl.
Chr. Nielsen, Jyllandsposten "Mørkets hjerte er for mange af os

bogen, vi ville tage med på den øde ø. En rejseroman i mere end én
betydning, ikke mindst den helt praktiske: Verdenslitteratur i

lommeformat, Dante, Joyce og Proust pakket ned på hundrede sider."
– Bjørn Bredal, Politiken
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