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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Graham Greene (1904 –1991) är ett av nittonhundratalets mest framträdande och 

populära författarskap. Även ett av de mest omdiskuterade och analyserade, särskilt 

inom den anglosaxiska litteraturvetenskapliga forskningsvärlden. Jag blev dock varse 

under arbetet med min forskningsöversikt om att forskningen i mitt studieobjekt, 

romanen Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party (1980), utgör en mycket gles del 

av ett som sagt i övrigt frodigt akademiskt ”Greene landskap”.     

 Den centrala slutsats jag drog av detta var att Greenes roman stod i relativt låg 

kurs jämfört med många av hans övriga romaner. Termer i ett dikotomiskt förhållande 

till varandra  som ”major Greene” och ”minor Greene” samt exempelvis 

”entertainments” och ”serious works” (eller ”more serious works”) florerar såväl bland 

forskare inom Greenes författarskap som bland kritiker. Litteraturvetaren och Greene 

forskaren Mark Bosco hör till en liten undantagsskara, tillsammans med exempelvis 

författaren och kritikern David Lodge, som skattar Greenes roman högt såväl till form 

som innehåll.  Bosco kallar faktiskt romanen för en ”major work of fiction”.
1
 Murray 

Roston, en forskande röst inom litteratur och humaniora överlag, är emblematisk för 

majoriteten på så sätt att han inte räknar Greenes roman som en ”major novel”.
2
 

Uteslutning samt osynliggörande tystnad är ofta effektivare markörer för negativ 

värdering än vitriol laddade recensioner, vilket för övrigt inte drabbat Greenes roman. 

Snarare uppvisar även de flesta recensioner, med exempelvis ytterligare undantag för 

brittiske tidningen The Times (The Times Literary Supplement, 1980), drag av samma 

marginaliserande förhållningssätt som Roston, vilket manifesterat sig i mestadels till 

utrymmet korta och relativt oengagerade eller icke särskilt djuplodande analyser.
3
  

 Det föreföll mig därför både angeläget och intressant att såväl anta den utmaning 

som sträva efter att uppnå det mål som jag klart och tydligt kunde se för mig: att genom 

ett strikt undersökande och illustrativt tillvägagångssätt i min analys av romanen och 

dess berättartekniska, tematiska och intertextuella egenskaper även i viss mån indirekt 

bidra till att ifrågasätta den allmänt rådande bilden av romanen. 

                                                 
1
 Mark Bosco, Graham Greene’s Catholic Imagination, Oxford University Press, New York, 2005, s. 

130. 
2
 Murray Roston, Graham Greene’s Narrative Strategies, A Study of the Major Novels, Palgrave 

Macmillan, New York, 2006, s. v. (Contents). 
3
 Grove Kogers mycket kortfattade, närmast expeditiva recension i Library Journal, 5/15/1980, Vol.105, 

Issue 10, är ett exempel. Ett annat exempel är recensionen i Kirkus, där romanen förses med attributen 

”[…]bizarre, minor, mini-Greene.” Länken till recensionen är: https://www.kirkusreviews.com/ 

29/11/2013. 

https://www.kirkusreviews.com/
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1.2 Disposition 

Denna uppsats är till sin disposition utformad i fem delar. Del ett omfattar ovanstående 

inledning med bakgrundsbeskrivning samt uppsatsens syftesbeskrivningar och 

beskrivningar av såväl metodologiskt tillvägagångssätt för analysen som teoretiskt 

perspektiv för analysen. Även forskningsöversikt ingår i denna del. Del två utgörs av 

uppsatsens huvuddel, själva analysen, i sig indelad i rubriker och i vissa fall i 

underrubriker. Jag inleder analysen med en renodlat narratologisk undersökning av 

romanen, något som enligt min efterforskning (se forskningsöversikten) inte gjorts 

tidigare. Jag kommer sedan in på en tematiskt inriktad undersökning. Jag studerar sedan 

på ett mer övergripande och syntetiserande sätt ett urval utav romanens intertextuella 

inslag och aspekter. Inte heller en intertextuell undersökning av romanen har gjorts 

förut. Avslutningsvis fokuserar jag på att på ett komprimerat sätt identifiera och 

analysera samspel mellan det berättartekniska, det tematiska och det intertextuella i 

romanen. Även denna infallsvinkel för en analys av romanen har enligt min research 

inte tidigare presenterats. I klartext ger jag alltså de två första analyspartierna, analysen 

av berättarteknik samt analysen av tematik, mest med sidoutrymme. Del tre består av en 

slutdiskussion där jag diskuterar resultaten och slutsatserna av min analys i ett vidare 

perspektiv och kommer med förslag till utökad forskning i mitt uppsatsämne. Del fyra 

utgörs av en syntetiserande sammanfattning av uppsatsens huvuddelars resultat och 

slutsatser. Del fem utgör uppsatsens litteraturförteckning. 

    

1.3 Syfte 

Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party har ofta beskrivits som en ”minor” 

roman. Mitt övergripande syfte är att ifrågasätta denna bild av romanen. Detta gör jag 

genom att kombinera berättarteknisk analys med analys av tematik och intertextualitet. 

Tre centrala teman kristalliserades (med tillhörande motiv) utifrån de resultat jag 

kommit fram till under arbetet med min forskningsöversikt. Dessa teman är: religöst och 

metafysiskt betonade, sexuellt betonade samt samhällsmässigt betonade. Till syftet hör 

även att placera romanen i ett större perspektiv, främst genom komparation (se 

beskrivningen av metod och se även slutdiskussionen).      

 Den centrala serie av frågeställningar jag strävar efter att belysa och borra in 

mig i är följande: 1) Hur ser romanens berättartekniska uppbyggnad ut? 2) På vilka sätt 

framträder de centrala tematiska inslagen i romanen eller hur tematiserar Greene det 

religiösa, det sexuella och det samhällsmässiga? 3) Vilka uttryck tar sig romanens 
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centrala intertextuella drag? Och slutligen: 4) Vilka uttryck tar sig samspelet mellan 

berättarteknik, tematik och intertextualitet? Dessa fyra frågor är väsentliga för min 

tesdrivna omläsning som går ut på att romanen är förbisedd och att det först och främst 

är den genomtänkta berättartekniken, kombinerat med den välcementerade 

ärkegreeneska tematiken samt även med det intertextuella innehållet och slutligen med 

det effektiva samspel som uppstår mellan dessa tre element, som höjer Doctor Fischer 

of Geneva or The Bomb Party från ”minor Greene” till ”major Greene” och skänker den 

sin komplexitet. (Utan att något som helst av bokens inneboende ”entertainment value” 

offras). De uppenbara och av forskning och kritik väldokumenterade och diskuterade 

språkstilistiska förtjänsterna hos författaren Greene överlag går jag inte in på i sig. Jag 

anser att dessa utgör en självklar dräkt för romanens ovan nämnda inneboende 

egenskaper. 

 

1.4 Metod           
Metodologiskt går jag tillväga på så sätt att jag angör en narratologiskt inriktad 

textanalys förankrad i en del centrala teoretiska begrepp (se beskrivningen av teori). 

Min analys omfattar även tematiska och intertextuella studier. Vad gäller studiet av det 

intertextuella vill jag ytterligare tillägga att mitt tillvägagångssätt huvudsakligen 

härstammar från uppfattningen om intertextualitet som ett fenomen i allmänhet, vars 

perspektiv har ”en större räckvidd än som ett rent metodiskt begrepp”.
4
 Jag kommer 

alltså inte att renodlat applicera någon intertextualitetsteori
5
 bortsett från identifieringen 

och det komprimerade studiet av effekten av tre intertextuella eller snarare 

transtextuella arter av texter som förekommer i Greenes roman, nämligen paratexter, 

metatexter och hypertexter. Detta gör jag närmare bestämt vid uppsatsens två avslutande 

analyspartier.Termerna transtextualitet, paratexter, metatexter och hypertexter kommer 

från den teoretiker jag använder mig av i denna uppsats, Gérard Genette.
6
 Sagt på ett 

nedkokat sätt studerar jag alltså romanens intertextuella relation till ett urval texter (och 

texttyper). Jag läser och tolkar överlag romanen samt utövar illustrativ komparation 

med två övriga romaner av Greene, The End of the Affair (1951) och The Quiet 

American (1955). Jag närläser även ”isolerade” textpartier från det större (exempelvis 

hela kapitel) till det mindre (exempelvis enstaka stycken, meningar och ord) ur Doctor 

                                                 
4
 Anders Olsson,”Intertextualitet, komparation och reception”, Staffan Bergsten (red.), 

Litteraturvetenskap, en inledning, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 51. 
5
 Olsson, s. 52. 

6
 en.wikipedia.org wiki  ranstextualit  , 29/11/2013. 
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Fischer of Geneva or The Bomb Party och även givetvis ur ovan nämnda komparations 

material. 

 

1.5 Teori   

Den svenske litteraturvetaren Paul Tenngart framhåller i sin bok Litteraturteori att det 

förmodligen är narratologin som bland alla strukturalistiska strömningar haft det mest 

centrala och avgörande inflytande på litteraturvetenskapen.
7
 Den framstående 

strukturalisten och utan tvekan mest inflytelserika narratologen, fransmannen Gérard 

Genette (f. 1930), utgör den teoretiska förankringen för min analys av berättartekniska 

element i Greenes roman. Genette presterar en vidareutveckling av formalismens dubbla 

syn på berättelsen som en fabel präglad av idéer och en intrig präglad av berättarteknik. 

Han konstruerar om denna modell till en modell bestående av tre distinkta nivåer: 

grundberättelsen får benämningen histoire (story). Denna nivå utgör den opersonliga 

behållaren för berättelsens själva händelser. Den andra nivån kallar Genette för récit 

(narrative) och här återfinns allting från karaktärers tankar, känslor och agerande samt 

berättelsens miljö(er) och atmosfär. Den tredje och sista nivån kallar Genette för 

narration (narrating). Detta är berättarens nivå, en röst som kan vara mer eller mindre 

anonym eller komma från en av karaktärerna i berättelsen och som återger 

händelseförloppet och karaktärernas inre.
8
       

  Genette och hans efterföljares stora teoretiska landvinningar härstammar till stor 

del från en korrekt identifikation och en grundlig analys av denna tredje nivå i en 

berättelse, samt från den tydliga åtskillnaden som görs mellan utsaga och utsägande 

(tredje och sista nivån, berättarens värld).
9
Jag fokuserar alltså huvudsakligen på den 

betydelsefulla och betydelseproducerande separationen mellan utsagans nivå och 

utsägandenivån i min berättartekniska analys av Greenes roman. Även centrala 

begrepp av Genette, eller som strukturalisten och litteraturvetaren Jonathan Culler kallar 

dem i sitt förord till det verk av Genette – Narrative Discourse: An Essay in Method –

jag använder mig av, ”areas of interest”
10

 , strävar jag efter att använda som analytiska 

verktyg på Greenes roman. Speciellt viktiga sådana  är termer som  focalization,  point 

of view, ellipsis, analepsis, prolepsis, diegesis, metadiegetic, metalepsis och  

                                                 
7
 Paul Tenngart, Litteraturteori, Gleerups Utbildning AB, Malmö, 2010, andra upplagan, första 

tryckningen, s. 42. 
8
 Tenngart, s. 44f. 

9
 Tenngart, s. 45. 

10
 Gérard Genette, Narrative Discourse: An Essay in Method, övers. av Jane E. Lewin, förord av Jonathan 

Culler, Cornell University Press, Cornell Paperbacks, Ithaka, New York, 1983, s. 10 – 13. 
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polymodality. Dessa kommer jag att definiera då de aktualiseras i min analys. De mest 

grundläggande begreppen för min analys har redan nämnts ovan, likaså de mest 

grundläggande tre indelningarna av berättelse och berättande (story, narrative och 

narrating). Vidare centrala indelningar av Genette är: Order, Duration, Frequency, 

Mood och Voice. Till dessa fyra stycken indelningar hör ett antal termer, bland andra 

ovan nämnda begrepp. De fyra indelningarna definierar jag och laborerar jag med i 

varierande grad i analysen, i likhet med de ovan nämnda begreppen. Speciellt 

kategorierna order, mood och voice är viktiga för min analys. Mood och voice alldeles 

särskilt. Jag vill precisera här att eftersom jag använder mig av en engelskspråkig 

översättning av Genettes franska originalverk har jag givetvis huvudsakligen använt 

mig av engelska vid benämnandet av Genettes diverse termer, begrepp och indelningar.  

  

1.6 Forskningsöversikt 
Ämnet Graham Greene är som sagt ett frodigt landskap inom just den anglosaxiska 

litteraturvetenskapliga forskningsvärlden, vilken jag valt att fokusera på. Den skriande 

merparten av Greeneforskningen är mycket starkt tematiskt inriktad. Redan från första 

början uppstår alltså nödvändigheten av tydliga och välavvägda avgränsningar och 

kompromisser. Vilket för övrigt på ett rent allmänt plan är att räkna med då man 

laborerar med ett produktivt och långlivat författarskap, som täcker en mängd olika 

genrer, och ett liv präglat av äventyrlighet, komplexitet och paradoxer, med inslag som 

psykisk ohälsa, alkoholism, kort karriär inom brittisk underrättelsetjänst, 

journalistkarriär och politisk aktivism.
11

Det finns väldigt lite forskning om Doctor 

Fischer of Geneva or The Bomb Party. Jag har prioriterat forskning som ofta förenar 

eller kombinerar mina tre analysinriktningar; samt – som i endast tre fall – inkluderar 

Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party bland sina analyser av romaner av 

Greene. Främst tematiskt, som sagt, men ställvis även berättarmässigt (icke renodlat 

utom mer allmänt kommenterande om berättelsens struktur) och/eller intertextuellt på 

ett mer indirekt plan (exempelvis specifika hänvisningar, antydningar eller som 

inspiration för egna associationer till intertexter.) Vad gäller övriga röster har jag fått 

göra flitigt bruk av ovan nämnda metoder av avgränsningar och kompromisser. Härnäst 

följer en syntetiserande och sammanfattande framställning av forskningen som börjar 

med de tre högst prioriterade rösterna. Boken Graham Greene’s Catholic Imagination, 

publicerad 2005, av litteraturvetaren Mark Bosco, studerar en handfull av Greenes 

                                                 
11

 Graham Greene, Självbiografiskt, En sorts liv, Flyktvägar, övers. av Aida Törnell och Olov Jonason, 

Norstedts ePan, Göteborg, 2000. 
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romaner utifrån en religiös, närmare bestämt katolsk synvinkel, genom ett tematiskt och 

språkstilistiskt granskande tillvägagångssätt. Upprepade gånger under min research 

stötte jag på namnet Mark Bosco hos andra Greeneforskare inom just ämnet Greene och 

religion/religiositet. Bosco tar sig kortfattat an Doctor Fischer of Geneva or The Bomb 

Party utifrån nämnda katolska synvinkel med fokus på hur detta religiösa tema språkligt 

och stilistiskt gestaltas i romanen. Han riktar mycket av sin uppmärksamhet på all 

möjlig eventuell religiös symbolik.      

  Heather Moreland McHales avhandling Erotic Transgression: Sexualities and 

Companionship in Graham Greene’s Fiction, publicerad 2011, är starkt tesdriven och 

samtidigt ger den oss ett mycket brett perspektiv på Greenes författarskap, med 

tematisk, språkstilistisk och psykologisk analys av romaner av Greene från, grovt sett, 

Brighton Rock ända fram till The Captain and the Enemy (publicerad 1988, Greenes 

sista roman.) McHales tes är i stort att mänsklig sexualitet utgör epicentret för allting 

fysiskt och metafysiskt för karaktärerna i Greenes romaner. För dem är all problematik 

relaterat till det sexuella samtidigt relaterat till allt annat. Sexualitet innebär alltid 

någonting mer metafysiskt än fysiskt för den absoluta merparten av Greenes alla 

karaktärer genom hela författarskapet. Vidare är avhandlingen fylld av jämförelser och 

inbjudan till jämförelser mellan olika karaktärer av Greene och mellan olika böcker av 

Greene, i tillägg till att den laborerar med referenser av varierat slag (psykologi, filosofi, 

kritik, teori, samhällsorienterade texttyper osv.)     

 Litteraturvetaren Bernard Bergonzis bok A Study in Greene: Graham Greene and 

the Art of the Novel, är en critical study, publicerad 2006, som analyserar en rad 

romaner av Greene, bland dessa Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party. 

Bergonzi tar fasta på berättelsens struktur, centrala religiösa tematik, bildspråk, 

symbolik och huvudkaraktärerna Jones och Dr. Fischer och deras relation. Härmed 

förenar Bergonzi på ett syntetiserande sätt min tematiska undersöknings tre centrala 

teman eftersom dessa tre teman nästan alltid finns representerade inom särskilt 

bildspråk, symbolik och karaktärer hos Greene. Samt i dialogerna icke minst, vilka jag 

lagt ner en stor del av mitt analytiska fokus på vid studiet av såväl berättarteknik som 

tematik och intertextualitet. Bergonzi för även en del intertextuella jämförelser. Dessa 

kommer jag att ta upp i den del av denna uppsats som ägnas åt analys av det 

intertextuella i Greenes roman. 

Murray Rostons Graham Greene’s Narrative Strategies, A Study of the Major 

Novels, publicerad 2006, är av intresse på så sätt att Roston tar upp en rad romaner av 
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Greene (Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party ingår som sagt inte, varken här 

eller hos de resterande två forskarrösterna) som enligt allmän konsensus anses utgöra 

representanter för ”major Greene” eller ”serious works”. Detta har gett mig ytterligare 

en slags plattform att profilera romanen mot.       

 Henry J. Donaghys bok Graham Greene: An Introduction to his Writings, 

publicerad 1983 domineras av en tematiskt inriktad analys som samtidigt är lika 

värderande som undersökande och inkluderar en rad romaner av Greene från debuten 

1929 fram till romanen The Human Factor (som gavs ut 1978, två år före Doctor 

Fischer of Geneva or The Bomb Party.) Slutligen har det mycket korta, ställvis 

undersökande men mestadels kritiskt värderande verket Graham Greene av Francis 

Wyndham, publicerat 1955 fått utgöra främst en informationskälla. Donaghys och 

Wyndhams arbeten är dock intressanta på så sätt att de bägge lägger upp en 

argumentation för vad som är bra berättat av Greene och vad som är mindre lyckat eller 

misslyckat. Det rör sig alltså ”på ett hörn” (tematikanal sen dominerar) om extremt 

kortfattad och sammanfattad bedömning av texters berättarmässiga strukturs kvalitet 

och effektivitet. Sammanfattningsvis kan konstateras att den anglosaxiska forskningen 

om Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party genom själva sin litenhet skvallrar 

om hur lågt prioriterad denna roman är. Varken Bosco, McHale eller Bergonzi ägnar 

den stort utrymme bland sina analyser och hos Bergonzi förekommer negativt laddade 

avslutande omdömen om romanen som helhet, då han sist och slutligen ser på den som 

en mycket fascinerande och lovande bok ifall den hade skrivits av en debuterande och 

ung författare. Som det nu är konstaterar han att en författare av Greenes erfarenhet och 

 ålder inte kan förvänta sig liknande feedback.
12

 Bosco ser på romanen på ett helt 

annorlunda sätt. Han ser den som kulmen på många sätt av Greenes mognad som 

författare vad gäller det konstnärliga utforskandet av den livslånga katolska tematiken 

och problematiken som löper som en mer eller mindre obruten tråd genom hela 

författarskapet.
13

 Bosco tillhör dock en minoritet i sin syn på romanen (se även 

uppsatsens bakgrundsbeskrivning). 

 

                                                 
12

 Bernard Bergonzi, A Study in Greene: Graham Greene and the Art of the Novel, Oxford University 

Press, New York, 2006, s. 177f. 
13

 Bosco, s. 130. 
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2 Anal s 
2.1 Berättarteknik i Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party 
2.1.1 Story 

Romanen är till sin berättarmässiga struktur konstruerad utifrån en princip av ökande 

komplexitet. Genettes tre nivåer, story, narrative och narrating utgör de tre behållarna 

för de tre växande graderna av komplexitet. Storynivån är som sagt den enkla och 

opersonliga behållaren för romanens handling. Henry J. Donaghys iaktagelse om story i 

förhållande till narrative och narrating (han använder sig av orden ”plot” och 

”structure” men bet delsen och innebörden är stort sett densamma som vid ovan 

nämnda förhållande mellan det återgivna och hur det återges) i The End of the Affair 

förefaller mig gälla i allra högsta grad för Doctor Fischer of Geneva or The Bomb 

Party: ”The plot of The End of the Affair is simple though its structure is complex.”
14

 Romanens  story är följande: huvudkaraktären och romanens berättare, Alfred 

Jones, är en medelålders brittisk änkeman bosatt och arbetande sedan ett bra tag i 

Schweiz. En dag träffar han genom en lycklig slump en vacker och sympatisk och 

mycket yngre kvinna, Anna-Luise. De inleder ett förhållande baserat på innerlig 

vänskap, intuitiv metafysisk gemenskap och chosefri, glädjebetonad sex. Jones och 

romanens första ord till oss är: ”I think that I used to detest Doctor Fisher more than an  

other man I have known just as I loved his daughter more than any other woman.”
15

 En 

narratologiskt sett ytterst innebördsrik mening jag skall få tillfälle att återkomma till.

 Jones får i ett tidigt skede veta av Anna-Luise att hennes far är den ökände 

”Doctor Fischer of Geneva”, även han likt Jones en änkeman sedan ett tag tillbaka. Här 

upphör de flesta likheter mellan de två männen i övre medelåldern. Dr Fischer är 

monstruöst rik. Jones har det modest, på alla sätt och vis, och saknar dessutom en hand. 

Den sprängdes bort under blitzen i London under andra världskriget. Dr Fischer blev rik 

genom uppfinningen av en tandkräm. Jones arbetar som översättare på en 

chockladfirma. Jones och Anna-Luise gifter sig (borgerligt, Anna-Luises far närvarar 

inte). Jones besöker kort före giftermålet Dr Fischer i hans palatsliknande vita hus (först 

vid detta hans andra besök lyckas han få audiens hos doktorn). Jones tackar ja till en 

inbjudan något senare till en av doktorns ökända middagsbjudningar. Här kommer han i 

kontakt med en kvintett, fyra män och en kvinna, rika bekanta till doktorn som roar sig 

med att experimentera på dessa till stor del motbjudande materialistiska karaktärer 

                                                 
14

 Henry J. Donaghy, Graham Greene: An Introduction to his Writings, Rodopi, New Series, Volume 

XXXVIII, Costerus, Amsterdam, 1983, s. 62. 
15

 Graham Greene, Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party, The Bodley Head Ltd, London, 

Storbritannien, 1980, s. 9. 
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genom en serie bjudningar som blivit något av en mångårig tradition. Under dessa 

bjudningar förödmjukar Dr Fischer sina rika stamgäster (”toads”, paddor, kallar hans 

dotter dem av misstag på grund av bristande kunskaper om det engelska språkets 

finesser, i stället för ”toadies”) verbalt och ibland rent kulinariskt, för att testa deras 

girighets gränser och, ifall de uppträtt till hans belåtelse, för att slutligen belöna dem 

med dyra presenter (till exempel guldklockor för herrarna och smycken för damen i 

sällskapet).             

  Efter en kort tid av idyllisk samvaro för Jones och Anna-Luise, inträffar i 

romanens trettonde kapitel en genuint smärtsam och chockerande vändning: Anna-Luise 

dör som följd av en skidolycka. Jones värld liksom stannar upp och han försöker sig på 

ett självmord men misslyckas. Han bestämmer sig för att tacka ja till romantitelns 

”bomb part ”, doktorns sista bjudning, (Dr Fischer närvarar inte vid sin dotters 

begravning), med syfte att göra slut på sig själv på något sätt under denna tillställning. 

Det visar sig att möjlighet kanhända finns för just detta eftersom Dr Fischer påstår att en 

av hans sex presenter (”crackers”, smällkarameller som skall öppnas genom att dras 

isär) innehåller en sprängladdning tillräckligt stark för att vara dödlig. De övriga fem 

smällkaramellerna innehåller var sin check från Dr Fischer på två miljoner schweiziska 

francs för de fem lyckligt lottade i detta girighetsspel på liv och död att fylla i sitt namn 

på. Även detta självmordsförsök misslyckas för Jones eftersom Dr Fischer bluffade vad 

gällde sprängladdningen. Avslutningsvis dyker ett ”spöke” ur doktorns förflutna upp vid 

partyt ex tempore – Mr Steiner, vars liv doktorn gjorde surt eftersom denne Steiner 

”bedrog” honom genom en hemlig vänskap med Anna-Luises mor som gick ut på en 

platonisk ömsesidig beundran av klassisk musik – och deklarerar sig sist och slutligen 

”t cka s nd” om Dr Fischer inför Jones. Jones och Mr Steiner har träffats tidigare 

tillsammans med Anna-Luise i den musikbutik där Mr Steiner arbetar. Dr Fischer har 

lämnat scenen för bjudningen genom att konstatera att det är ”dags att sova” och 

promenerat ner till sjön och skjutit sig med en revolver. Jones konstaterar att det inte 

längre är någon mening med att dö. Det fanns ironiskt nog dessutom bara en kula i Dr 

Fischers revolver. Jones besluter sig för att fortsätta att älska Dr Fischers dotter genom 

att leva ett liv som genom djupt personlig, nästan religiöst rituell högaktning av minnen 

av små, vardagliga saker håller henne nära honom. 

 

2.1.2 Narrative och narrating 

Efter att ha presenterat en mycket syntetiserande framställning av berättelsens första 

nivå (story) går jag vidare till större komplexitet och ambivalens, med narrative som 
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”tröskeln in” och narrating som höjdpunkten. Romanen är för övrigt 140 sidor kort och 

består av 17 kapitel, varav de flesta är korta eller relativt korta, bortsett från det 16e 

kapitlet som skildrar titelns ”bomb part ”. Mellan Jones refererande berättarröst och 

återgiven dialog är det ungefär jämt fördelat genom hela boken. Ett par teoretiska 

definitioner och preciseringar är på sin plats här. Under rubriken och begreppet mood 

undersöks modus för narrative, det vill säga formerna för och graderna av narrativ 

representation, inklusive exempelvis hur perpektivet/perspektiven utifrån vilket/vilka 

narrative (det återgivna) verkställs och tar sin form. Rent konkret och nedkokat sagt 

handlar det alltså om genom vilken eller vilka karaktärers medvetande eller 

medvetanden det återgivna formas och filtreras. Eller: vem ser? Under rubriken och 

begreppet voice behandlas de element av den narratologiska undersökningen som har att 

göra med hur själva narrating (återgivandet) ingår som en del av narrative (det 

återgivna). Förhållandet mellan berättare och mottagare, verkligt eller antytt eller 

implicerat, samt själva de berättartekniska premisserna eller villkor – mänskliga, 

tidsmässiga och rumsliga – utgör det huvudsakliga fältet för narratologiska studier här. 

Återigen mycket enkelt uttryckt alltså delvis: vem talar? Mood verkar i 

beröringspunkterna mellan story och narrative medan voice rör sig i beröringspunkterna 

mellan såväl narrating och narrative som narrating och story.
16

     

 Det är huvudsakligen inom ramarna för detta system jag kommer att genomföra 

följande analys. Jag lovade återkomma till romanens öppningsmening. Den är 

förbluffande rik på implikationer trots sin nästan transparenta saklighet och vanlighet. 

Först och främst är den rik på information och foreshadowing: en händelse i berättelsen 

antyds eller avslöjas av berättaren före den inträffat. Bruket av förflutet tempus – ”I 

used to love” och ”she was” –  är signifikativt. Antingen har Dr Fischers dotter och 

Jones brutit upp eller så har hon, som det visar sig senare vid öppningskapitlets sista 

sida, då Jones bekräftar detta han tidigare antytt, faktiskt dött. Såväl öppnings meningen 

som hela inledningskapitlet utgör enligt min analys en såkallad analepsis. Inom 

filmterminologin talas det om flashbacks. Berättarrösten Jones delger oss information 

om andra händelser (inte bara om Anna-Luises död) som inträffat innan själva 

berättelsen så att säga börjar och han gör det i praktiken direkt vid berättelsens början. 

Samtidigt sås fröet inom oss till vad jag skulle kalla för en latent prolepsis (flashforward 

i filmens värld) vad gäller specifikt historien om paret Jones/Anna-Luise i romanen.

 Hur märkligt det än låter är summan av analepsen och prolepsen alltså följande: 

                                                 
16
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hon både har dött och kommer att dö, på en och samma gång, inom en och samma 

öppningsmening. Strängt taget gäller precis detsamma för hennes far. Jones bara inte 

delger oss och bekräftar Dr Fischers död förrän vid slutet av det sextonde kapitlet av 

romanen. Rent tekniskt sett befinner vi oss under indelningskategorin order inom detta 

öppningskapitel. Termerna analepsis och prolepsis hör till denna kategori, som i likhet 

med duration och frequency befattar sig med allting som har med tid att göra i 

berättelsen.
17

 Men det är inte fullt så ”enkelt” i detta fall, eller snarare, det blir än mer 

invecklat i och med att ännu fler av Genettes begrepp retroaktivt kommer att ”infiltrera” 

romanen från dess allra första ord, vilket jag härmed kommer att uppvisa och undersöka 

i nästpå följande analysparti. 

 

2.1.3 ”The fact that I have written this narrative…”     

Då man från denna narratologiskt sett förbluffande öppning läst sig ända fram till 

romanens sista kapitels öppningsmenings första åtta ord, växer komplexitet och 

innebörd ännu mer exponentiellt. Denna mening l der: ” he fact that I have written this 

narrative…”
18

 Vi erhåller i och med detta, retrospektivt en hel metadimension inom hela 

romanens berättarmässiga uppbyggnad. En slags metainramning för berättelsen. Jones 

är nu och som sagt med omedelbar retrospektiv verkan inte mera endast vår berättare, 

vilket romanens öppningsord fastställer, han är faktiskt också grundberättelsens 

författare. Detta faktum försätter de sexton kapitel vi läst före detta sjuttonde och sista 

på många sätt i ett helt nytt ljus. En eller flera klassiska tysta överrenskommelser mellan 

mottagare och författare är härmed i gungning, så att säga. Vi accepterar att en boks 

författare använder sig av en första persons berättare, som i detta fall återger från ett 

ospecifiserat förflutet. Nu får vi i tillägg acceptera att denna första persons berättare 

även fysiskt nedtecknat föreliggande berättelse i sin helhet.
19

 En narratologisk finess 

som även innebär, i tillägg till ovan nämnda acceptans, utmaningar för oss mottagare 

samt en dos lekfullhet i vårt förhållande till berättelsen och berättelsens förhållande till 

oss. Det hela är kanhända analogt med idéen om att en skådespelare uppe på 

teaterscenen plötsligt bryter mot den tysta, kollektiva överrenskommelsen om den fjärde 

väggen mellan skådespelare och publik. Vi anar och misstänker och kanske till och med 

antar av ingrodd, kanske delvis omedveten vana och i enlighet med en slags fjärde 

                                                 
17

 Genette, s. 32, not 13. 
18

 Greene, s. 139. 
19

 I romanen The End of the Affair förekommer ett besläktat upplägg där Greene låter bokens berättare, 

Maurice Bendrix, författare till yrket inom romanens diegetiska värld, såväl berätta genom ”vanlig” 

refererande prosa men även under ett skede av berätttelsen ”låter” en annan karaktär berätta genom sin 

dagbok. Dagboken blir en integrerad del av såväl det återgivna som återgivandet. 
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vägg-konvention, Jones som nedtecknare av berättelsen vi intar. Men det faktum att vi 

faktiskt går från det implicita till det explicita är av betydelse, och medför 

konsekvenser. Faktiskt kan man inte nog underskatta betydelsen av dessa åtta första ord 

som inleder romanens sista kapitel.          

 Vi befinner oss i hjärtat av vad Genette skulle klassificera som ett samband 

mellan såväl narrating och narrative som narrating och story. Vi laborerar alltså under 

rubriken och begreppet voice. Ytterligare följder av denna situation kunde tänkas vara 

att ett frö av tvivel sås inom oss vad gäller exempelvis berättarpålitligheten hos Jones. 

Premissen är ju att Jones nedtecknat det hela en obestämd tidsrymd efter att händelserna 

ägt rum. Med andra ord: subjektiva element som minne blir en faktor som kan spela in. 

Hur pålitligt är minnet egentligen? förefaller inte som en helt omotiverad fråga. Eller 

hur objektivt är minnet? Hur selektivt är det?Men även Jones intentioner som författare 

kan ifrågasättas.Har han rapporterat fakta mestadels och/eller samtidigt injicerat fiktion? 

Jones ton är genomgående välbalanserad, realistisk, saklig, torrt humoristisk ibland och 

hela tiden djupt mänsklig. I min tolkning stort sett mycket ”pålitlig”, men oven nämnda 

frågor är i sig fullt befogade. 

 Min analys av den berättartekniska arten av grepp och effekt som meningen ”the 

fact that I have written this narrative” är i romanen, är följande: det rör sig om ett 

monumentalt bruk, i och med den retrospektiva eller snarare retroaktiva verkan, av en 

såkallad metalepsis som försätter oss från diegesis eller det återgivnas värld till 

metadiegetic narrative eller en värld bortom det återgivna. ” he transition from one 

narrative level to another can in principle be achieved only by the narrating, the act that 

consists precisely of introducing into one situation, by means of a discourse, the 

knowledge of another situation.”
20

         

 Genette identifierar och beskriver överlag i sin teoretiska output ett otal arter eller 

varianter av metalepses. Vad beträffar just den jag fokuserar på i Greenes roman skulle 

jag ytterligare definitionsmässigt precisera denna som en såkallad ontological narrative 

metalepsis. Berättaren Jones bryter likt skådespelaren på scenen sin fjärde vägg mellan 

sig själv och oss och lägger sig därmed på ett direkt och explicit sätt in i diegesis från 

att, upp till dessa åtta ord, ha funnits där endast implicit, i tillägg till att dessutom vara 

separerad tidsmässigt från det han berättar för oss. En viss tid, okänt hur lång, kan som 

sagt ha gått sedan han avslutade, eller rättare sagt, så gott som avslutade nedtecknandet, 

eftersom min logiska tolkning är att Jones formligen skriver det sista kapitlet och att han 

                                                 
20

 Genette, s. 234. 
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skrivit klart exakt då vi läst ut boken. Romanens centrala metalepsis går helt enkelt ut på 

att den extradiegetiska eller metadiegetiska världen träder in i den diegetiska världen. 

Jones ger oss information (”the fact that I have written this narrative”) som till sin natur 

strängt taget är utomdiegetisk.          

 Den interna fokaliseringen och perspektivet, tillhör Jones helt och hållet; Jones är 

den som ser i berättelsen, från början till slut. Likaså tillhör honom narratorship, Jones 

är den som talar i berättelsen. Ovan definierade modus och voice tillhör alltså Jones helt 

och hållet. Men i och med detta skifte från en berättarmässig nivå till en annan 

berättarmässig metanivå, ökar även bredden, vidden, djupet och framförallt utökas och 

berikas även arten av Jones fokalisering och perspektiv. Den får en metadimension. 

Greene använder sig med andra ord av en skenbart enkel (åtta ord!) men till sina 

konsekvenser drastisk lösning för att sist och slutligen tvinga oss att läsa om hela 

romanen med nya narratologiska glasögon. Det faktum att detta ingrepp utförs på 

romanens bokstavligen nästsista sida – för att genast kasta sina konsekvenser över 

samtliga 138 tidigare sidor samt över återstoden av texten – ser jag som ytterligare ett 

mycket signifikativt uttryck för en högst medveten och klart genomtänkt, övergripande 

narrativ design eller uppbyggnad som präglar hela romanen bokstavligen –

öppningsmeningens effektivitet och komplexitetsetablerande natur, tagen ihop med 

metalepsens verkan såväl bakåt, under/medan och framåt vid läsningen av hela 

romantexten – från början till slut.        

 Samma till formen enkla men till innebörden betydelseproducerande narrativa 

design präglar en stor del av romanens dialogpartier. Dessa dialoger är fördelade på 

följande sätt utifrån Jones interna fokalisering och perspektiv: a) Jones och Anna-Luise 

pratar med varandra. b) Jones pratar med diegesens övriga karaktärer. Och ställvis, vid 

oerhört sällsynta tillfällen;c) pratar diegesens övriga karaktärer med varandra. Jones är 

”stum” men hela tiden omnipresent, implicit närvarande, kommenterande, regisserande 

på sätt och vis, alltså iscensättande samtalet med till exempel beskrivningar utav alla de 

element som utgör själva narrative som exempelvis karaktärers tankar och känslor 

(Jones spekulerar om dessa) samt konkreta beskrivningar av miljö och stämning.Vad 

gäller Dr Fischers ton i dialogerna, är den ständigt en diktatorisk legering av klinisk 

verbal grymhet (tankarna förs till en vetenskapsman med sina laboratorieråttor) och 

”ovanifrån ned” attit d med en dos av sarkastisk humor. ”Skurken” P le i The Quiet 

American (berättelsens ”stillsamme amerikan”) besitter i sin tur en ton som präglas av 

falsk rättframhet och avväpnande naivitet och pratighet (”small talk”), vilket utgör en 
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effektiv fasad för en dold maktpolitisk agenda, som huvudkaraktären Fowler först efter 

ett tag upptäcker. Hos Dr Fischer är alltså det omänskliga öppet, inte dolt. 

2.1.4 Subliminal polymodality i dialogerna mellan Dr Fischer och Jones? 

Härnäst ämnar jag försöka ringa in hur man kunde argumentera för att den (dialogen), 

trots romanens orubbliga centrala metalepsis (Jones är vår berättare i såväl röst som 

skrift, han är helt enkelt voice) samt lika orubbliga etablering av Jones som ”våra 

ögon”(han är helt enkelt mood ) verkar fungera polymodalt, det vill säga den uppvisar 

mer än en karaktärs mood. Man kunde säga att graden av berättarteknisk interaktivitet 

och komplexitet mellan romanen och dess mottagare nått sin höjdpunkt i och med denna 

retroaktivt verkande metalepsis. Den andra berättartekniska höjdpunkten utgör 

romanens trettonde kapitel, och i strikt enlighet med logiken av innebörden och 

konsekvenserna av meningen ”the fact that I have written this narrative”, befinner vi ju 

oss redan inom denna högsta komplexitet, alltsedan romanens/Jones första ord faktiskt, 

utan att veta det då, förstås. Strängt taget vet vi det inte förrän vi får dessa åtta ord , men 

diverse markörer finns, och skäl till misstanke hos oss om en inneboende metanivå eller 

metanivåer i romanen är absolut befogade. Kapitel tretton styrker detta ytterligare. För 

att återgå till dialogerna Dr Fischer/Jones: dessa tycks mig alltså anta ovan nämnda 

dubbla funktion rent berättartekniskt i romanen, i tillägg till hur de, inklusive bokens 

samtliga dialoger, fungerar rent tematiskt – främst tematiserande – och intertextuellt 

främst associationsstimulerande.         

 Ungefär hälften av romanen utgör som sagt dialog. Den är därmed en stor del av 

romanens effekt och verkan på oss. Som jag antytt ovan har den allra minst dessa tre 

funktioner och effekter: den suggererar berättarmässig polymodality, den fungerar 

tematiserande samt på ett sätt som stimulerar intertextuella associationer inom oss. 

Inom kapitel tretton introduceras vi dessutom för ett slags metadialog mellan Jones och 

ett slags serie metatexter och blir därmed själva delaktiga i även denna dialog.  

 Då Jones i och med denna centrala metalepsis är etablerad och accepterad som 

textens upphovsman och berättarröst står helt klart att denna text och röst, denna prosa 

alltså, inklusive dialogen, är helt och hållet monomodal (mitt uttryck). Vi befinner oss 

nu under rubriken och begreppet mood (eller modus) och befattar oss huvudsakligen 

med frågan om ur vems perspektiv det återgivna förs fram, samt befinner oss vid 

beröringsområdet mellan narrative och story. Jones har ju nedtecknat precis allt och 

därmed filtrerat allt genom sig själv. I annat fall måste han ha gått omkring med en 

bandspelare under sina möten med de övriga karaktärerna och denna teori är ju en 

ytterlig absurditet på alla plan.         
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 Det är här ”spelet” och en subtil interaktivitet mellan berättelsen och oss återigen 

slår in med speciell skärpa. I dialogpartierna finns en inneboende karaktär av dubbelhet. 

Vi är mottagliga för en suggestion av polymodality samtidigt som vi vet att det inte är 

så. De partier som har mest av denna suggestion, detta ”fusk”, om man så vill, är de 

dialoger som utspelas mellan Jones och Dr Fischer. De fungerar på detta dubbla sätt 

tack vare Dr Fischers mycket starka personlighet som karaktär. Det finns ingen som han 

i boken. Han är på sätt och vis en isolerad och isolerande, frånstötande men ändå 

magnetisk, halvt omänsklig entitet i sig i romanen.     

 Kraftfullheten i hans väsen, det unika , bland annat hans drag av omänsklighet 

kombinerat med resterande smulor av mänsklighet hos honom, ger alla hans repliker ett 

drag av auktoritet i sig och autonomi från Jones berättarröst och författarpenna. Ingen 

annan av romanens karaktärer talar som Dr Fischer. Härmed uppstår en subtil men 

påtaglig och kumulativ spänning och friktion som alltså bidrar till att skapa en illusion 

av polymodality genom hela romanen från början till slut. Följande replikväxling mellan 

Jones och Dr Fischer får utgöra ett emblematiskt exempel för suggererad polymodality: 

’So Jones hates me’, he said, ’that is an honour indeed. You and I expect 

Steiner. And in a way for the same reason. My wife in one case, my daughter 

in the other.’  

‘You never forgive, do  ou, even the dead?’ 

‘Oh, forgiveness, Jones.  hat’s a Christian term. Are  ou a Christian, 

Jones?’ 

‘I don’t know. I onl  know I’ve never despised an one as I despise  ou.’ 

‘Again  ou are using the wrong term. Semantics are important, Jones. I tell 

 ou,  ou hate,  ou don’t despise. To despise comes out of a great 

disappointment. Most people are not capable of a great disappointment, and I 

doubt if  ou are.’
21

 

    

I tillägg till att vara illustrativ över ovan nämnda betraktelser gällande Dr Fischers 

styrka och egenartade egenskaper som karaktär i berättelsen, uppvisar ovan citerade 

stycke dialog i min analys alltså en del drag som kunde stöda denna suggestionsteori om 

polymodality. Doktorns utläggningar står i kall och arrogant kontrast mot Jones 

saklighet. Doktorns röst och synsätt på världen och på Jones och mänskligheten 

framträder med en levande omedelbarhet. Intrycket är av två distinkta röster i ett rum. 

Två olika och distinkta världsåskådningar. Dr Fischer framstår som en egen vilja och en 

autonom tänkare och därmed alltså på sätt och vis illusoriskt fri, inte som en ”fånge”, 

vilket han likt alla karaktärer enligt den orubbliga logiken i metalepsis principen i själva 

verket är, som en efterkreation ur Jones minne.       

 Vi får illusionen av att Dr Fischer styr detta samtal, vilket gäller för samtliga Dr 
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Fischer/Jones dialoger, vilket i sin tur riktar ytterligare ett starkt pekfinger mot 

suggererad polymodality. Med andra ord: Dr Fischer lyckas med konststycket att 

konkurrera med Jones om modus i romanens dialogpartier genom att lura oss och få oss 

att tro att han besitter en särskild slags autonomi, att vissa delar av handlingen kan ses 

ur hans perspektiv och att vissa delar av handlingen filtreras i högre grad genom honom 

än genom Jones. Alltså uppstår illusionen av ett skifte av såväl point of view som 

focalization, vilket ytterligare korresponderar bra med illusionen av en genomgående 

polymodal dialog mellan de två männen.  Ambivalens, lekfullhet, interaktivitet och 

metatextlighet utgör de fyra grundpelarna av det berättartekniska bygget romanen är. Ett 

bygge som till sina mest centrala delar är konstruerat utav såväl djärvhet i 

spelöppningen i och med öppningsmeningens verkningar. Utav samspel och friktion 

mellan diegesis och metadiegesis  i och med de omedelbart retroaktiva följderna av ”the 

fact that I have written this narrative”. Och slutligen utav Dr Fischer/Jones dialogernas 

subtila och genom romanen konsekventa och illusionsmässiga framställning av 

polymodality och tillfälliga och lika illusionsmässiga och kanhända till och med hos oss 

subliminalt upplevda mikroskopiska fokaliseringsskiften och perspektiviska skiften 

mellan Jones och doktorn. 

 

2.2 Tematik i Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party 
Henry J. Donaghy konstaterar följande:  

 
Unlike a propaganda novelist, Greene never makes his story subservient to a 

thesis, but offers the reader a problem or idea that needs working out: Is a 

thoroughly immoral Pinkie beyond the pale of Christian mercy? (Brighton 

Rock) Are there circumstamces in which a man can justifiably betray his 

country? (The Human Factor) Is a countr ’s anti-communism reason enough 

for a capitalist state to support it? (The Comedians) To present such 

problems and to act as advocatus diaboli in any given society will become 

increasingl  Greene’s dominating purpose.
22

   

 

I stort sett har Donaghys iakttagelse visat sig vara nästan profetisk. Den stämmer i alla 

fall in mycket bra på Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party. Man kunde säga att 

romanen dock väcker betydligt mer frågor än vad den ger svar eller entydiga, 

okomplicerade lösningar. Man kunde även applicera resonemanget bakom Donaghys 

observation genom att ”utsätta” de tre centrala teman i romanen för denna 

problematikorienterade och ibland provokativa metod att vara författare, helt enkelt: 

inbegriper en sann och förlåtande gudstro ”frälsning” även för en destruktiv människa 

                                                 
22

 Donaghy, s. 39. 



  
 

17 

som Dr Fischer? (Det religiösa temat). Är sex och kärlek en entitet i sig, fysisk och 

metafysisk, till och med religiöst betonad och en djupt personlig och privat 

angelägenhet mellan två personer eller en synd enligt sträng katolicism eller en fråga 

om pengar och makt, köp och sälj, svag och stark, utnyttjare och utnyttjad? (Det 

sexuella temat). Som det märks förenas de tre teman här osökt. Något högst utmärkande 

för all central tematik i Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party är just precis den 

naturlighet med vilken teman, likt kinesiska askar, bär på andra teman eller, som ovan, 

hur teman liksom konvergerar. Finns det en skillnad i människovärde mellan rika och 

fattiga? Hänger det på vilken måttstock man använder och är inte i så fall pengar den 

starkaste och mäktigaste måttstocken i denna värld? (Det samhällsmässiga temat). 

Mark Bosco betraktar Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party (jämte romanen 

Monsignor Quixote, publicerad av Greene 1982) som de två höjdpunkterna vid hösten 

av Greenes författarkarriär vad beträffar det han kallar för ”Greene’s Catholic literar  

imagination.”
23

 Mer specifikt pekar han på två sätt som Greene genom dessa två 

romaner (Bosco kallar dock faktiskt Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party för 

en ”novella”) tematiserar på ett problematiserande sätt det jag själv skulle kalla för ett 

gränsland mellan tro,icke-tro och tvivel i en modern och minst sagt sekulariserad värld: 

 

Characters persist in voicing often subversive theological speculations on the 

relationship between God and humanity while struggling to understand the 

paradoxical claims that are made on them by others. Likewise, the texts 

employ a Catholic sacramentality uneasily situated within the corrupt and 

decadent descriptions of modern life.
24

      

        

Samtliga dialogpartier är, icke minst genom berättelsens övergripande uppbyggnad och 

retroaktiva och betydelseproducerande metalepsis, rika på innehållet av såväl allt som 

har hänt och allt som skall hända (som de facto redan har hänt) i tillägg till att vara 

överlag multifunktionella. Vi har erfarit detta under den så här långt första renodlat 

berättartekniskt inriktade analysdelen. Jag kommer nu att illustrera deras tematiska 

relevans. Dialogerna ”legitimerar sig” alltså ytterligare starkt i och med deras förmåga 

att fungera som tematiserande verktyg i romanen. Två kontrasterande tonaliteter kan 

urskiljas. Den första har vi redan utsatts för i och med Dr Fischer och Jones alla dialoger 

med varandra i romanen. Den andra tonaliteten präglas av allt det som lyser med sin 

frånvaro i den förra: ömsesidig respekt, liksinnad humor samt vad jag skulle beskriva 

som en uppriktigt ödmjuk nyfikenhet och undran över dessa evigt centrala ämnen – att 

                                                 
23

 Bosco, s. 130. 
24

 Ibid. 



  
 

18 

tro eller inte tro eller tvivla?(religion), att älska eller inte? (sexualitet) och vad 

värdesätta högst, materiell eller icke-materiell substans?(samhälle). Representanterna 

för denna andra tonalitet är Jones och Anna-Luise, genom så gott som samtliga utav 

deras dialoger:  

 

’He might set the police looking for  ou.’ ‘ he  wouldn’t look ver  hard’, 

she said. ‘I’m above the age of consent. We haven’t committed a crime’ But 

all the same I wasn’t sure that I had not committed one - a man with only 

one hand, who was well past fifty, who wrote letters all day about chocolates 

and who had induced a girl who wasn’t  et twent -one to live with him: not 

a legal crime of course, but a crime in the e es of the father. ‘If  ou reall  

want to go’, she said, ‘go, but be careful. Please be careful.’ ‘Is he so 

dangerous?’ ‘He’s hell’, she said.
25

  

 

Humorn (Jones skämtar om polisen) och omtanken (”please be careful”) och 

nyfikenheten (”is he so dangerous?”) präglar utb tet, som sagt, men det är främst 

mängden av ämnen tematiserade här på blott nio rader som är anmärkningsvärd. Jones 

katolska känsla för synd och skuld spökar i bakgrunden. Faderssymboliken ligger tjockt 

över scenen, Gud Fader är en ofrånkomlig lag, Dr Fischer antar bibliska proportioner 

och betydelser och Jones är gammal nog att vara far till sin älskade och har dessutom 

ambivalenta känslor inför att betrakta sig själv som älskare till Anna-Luise: ”I felt more 

like a father than a lover or a husband.”
26

 Fog finns även för spekulation ifall inte Anna-

Luises död i det olycksaliga trettonde kapitlet kan tolkas som ett himmelskt straff? 

Allting i stycket kan de facto tolkas som foreshadowing för ett förvridet straff från ovan. 

Jones känsla av att ha ”kommit undan med någonting”, av att ha gjort något fel eller 

rentav trots allt begått ett brott eller en synd är den centrala innebörden av detta stycke. 

Denna innebörd fyller många funktioner. Dels utgör den som sagt utmärkt 

foreshadowing av psykologisk art på så sätt att det är en egenskap, ett tankesätt, en mer 

eller mindre motvillig respekt för en kristen katolsk tro hos Jones, som på sätt och vis 

legitimerar detta ”straff”. Vidare etableras en slags ”treenighet” mellan Gud Fader (den 

yttersta och överjordiska lagen) samt Jones Jobliknande bibliska figur och Dr Fischers 

sataniska motpol till Gud (”he’s Hell.”) En fjärde figur i denna konstellation kunde man 

säga att Anna-Luise utgör i sin renhet och sitt goda hjärta och sin grundläggande oskuld 

(som barn i dramat mellan dr Fischer och den avlidna hustrun/modern alldeles särskilt). 

Bibliska paralleller ter sig inte långsökta här heller, med associationer från Anna-Luise 

och hennes öde till offerlammet och berättelsen om Job/Jones (dessa två namn till och 
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med påminner om varandra aningen och kunde leda oss till att spekulera om Greene 

eventuellt avsett likheten) som straffas och förödmjukas av en lynnig Gud. Men även 

det sexuella temat samt det samhällsmässiga temat lever sina liv jämte det religiösa i 

detta ett och samma korta stycke dialog. Det sexuella är hela tiden implicit närvarande i 

stycket i och med själva situationen. Vi vet att det rör sig om en sexuell relation, en 

fullfjädrad fysisk och andlig relation, så att säga. Och det samhällsmässiga återfinns i 

formen av antydningar om vidden av Anna-Luises fars makt, betydelse och inflytande i 

samhället. Vi vet att pengar helt enkelt öppnar dörrar, och kan utgöra vapen. Dr Fischer 

är i så fall välförsedd. Notera även uttr cket ”He might set the police…” (min 

kursivering), som anspelar på att Dr Fischer skulle besitta viss auktoritet i polisiära 

sammanhang. Avslutningsvis kan dessutom konstateras att stycket även utgör ett 

exempel på samvaro mellan berättarteknik, tematik och intertextualitet i den mån att 

dessa tre element är levande krafter inom stycket. Foreshadowing - greppet fyller en 

berättarteknisk funktion, tematiseringen fyller såklart sin tematiska funktion och det 

intertextuella lever sitt liv i stycket genom laddningen av potentiell associationsrikedom 

till ovan nämnda bibliska texter, figurer och motiv.       

 En liknande koncentration av teman och motiv, intertextuell associationsriekdom 

samt emotionell, psykologisk, filosofisk och intellektuell vidd, kombinerat med 

lekfullhet och humor, förmår jag inte registrera i följande två mer eller mindre 

emblematiska (och typiskt mycket korta) dialog partier mellan Maurice Bendrix och 

Sarah Miles i The End of the Affair (samma fenomen kan överlag konstateras vad gäller 

The Quiet American): ”It angered me that she didn’t make an  claim. ’You ma  be 

right. I’m onl  sa ing I want  ou to be happ . I hate  our being unhapp . I don’t mind 

an thing  ou do that makes  ou happ .’ ‘You just want an excuse. If I sleep with 

somebody else, you feel you can do the same – any time.’ ‘ hat’s neither here nor there. 

I wan’t  ou to be happ , that’s all.’” Och: “’Wouldn’t  ou want me to be happ , rather 

than miserable?’ she asked with unbearable logic. ‘I’d rather be dead or see  ou dead’, I 

said, ‘than with another man. I’m not eccentric.  hat’s ordinar  human love. Ask 

an bod .’”
27

 Två kontrasterande tonaliteter kan även urskiljas i romanen vad gäller det 

sexuella temat. Sex för Dr Fischer handlar om makt, kontroll, hämnd och egocentrism. 

Och för en av männen i bjudningarnas kvintett av ”toads”, Richard Deane, en åldrande 

och alkoholiserad filmstjärna, handlar det om att kunna få vilken kvinna som helst. För 

Jones och Anna-Luise är det sexuella mötet som sagt präglat av glädje och chosefrihet, 
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men även av allvar och metafysik. McHale tar i sin avhandling bland annat upp stycket i 

berättelsen där Jones föreställer sig hur Dr Fischer ”älskade” med Anna-Luises mor 

efter det att hennes ”otrohet” tillsammans med Mr Steiner hade kommit till doktorns 

kännedom. Jones föreställer sig Dr Fischers penis som ett vapen som hugger innuti 

Anna-Luises mor om och om igen.
28

 Jones och Anna-Luises uppenbarligen första 

sexuella möte leder till blödning för Anna-Luise, vilket tyder på oskuld, och den 

religiöst laddade symboliken involverande dopet och/eller smörjelse är omistlig. Anna-

Luise och Jones förbinder sig med varandra bokstavligen med hennes blod som symbol 

för deras djupa gemenskap.
29

 Vad beträffar temat samhälle i Greenes roman, är samma 

dikotomiska dualism som präglar det sexuella en central entitet i berättelsen. I stort sett 

delas karaktärerna upp i fattiga och rika. Denna indelning understryks subtilt, ibland 

mindre subtilt eller till och med på ett groteskt sätt, men oftast med en dos torr och 

ironisk humor som i följande stycke dialog mellan Jones och den kvinnliga medlemmen 

av Dr Fischers kvintett: 

 
[…]’But surel   ou at least know Monsieur Belmont – Monsieur Henri 

Belmont? He’ll solve an  tax problem.’ 

‘I have no tax problems,’I admitted. 

As I sat on the second sofa under the great crystal chandelier I realized it was 

almost as though I had told her that I dropped m  h’s. Mrs Montgomer  had 

looked away from me in obvious embarrassment. […]
30   

      

 

Uttr cket “dropped m  h’s” är idiomatiskt och s ftar på att inom det traditionella 

brittiska klassamhället var och är det fortfarande allmänt att arbetarklassen inte uttalar 

bokstaven h fullt och helt (eller överhuvudtaget), medan överklassen gör detta. Följande 

rätt så representativa dialogstycke ur The Quiet American som helhet, ter sig i 

jämförelse närmast pratigt, med återkommande digressioner från krigets centrala 

samhälls tema, bland annat involverande en hund vid namn Duke som Pyle skaffat sig: 

 
’Oh,  ou know, we want to get some of these local industries on their 

feet, and we have to be careful of the French. They want everything 

bought in France.’ 

‘I don’t blame them. A war needs mone .’ 

‘Do  ou like dogs? 

‘No.’ 
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‘I thought the British were great dog-lovers.’ 

‘We think Americans love dollars, but there must be exceptions.’
31 

    

Jag vill med dessa komparationer främst illustrera den stora olikheten mellan dialogerna 

i Greenes roman mot de två övriga romanerna, givetvis inte påstå att något är bättre än 

något annat. De två övriga verken av Greene tematiserar starkt religion (The End…) och 

politik/samhälle (The Quiet…) men besitter överlag inte Fischers grundläggande 

egenskap av att på minimala utrymmen förmå tematisera de tre ämnena samtidigt. 

 
2.3 Intertextualitet i Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party 

Det absolut starkaste temat i romanen består av religiösa frågeställningar och religiös 

och metafysisk problematik. Detta återspeglas vad gäller romanens uppvisningar av 

intertextualitet. Bibliska paralleller är och förblir centrala och oundvikliga i Doctor 

Fischer of Geneva or The Bomb Party, vilket vi delvis fått erfara i den tematiskt 

inriktade analys delen, bland annat vid det komparativa studiet av dialogpartier. Dessa 

bibliska paralleller kan registreras på flera plan i berättelsen. En del av parallellerna har 

med tematisering att göra och en del har med likheter mellan karaktärer i Greenes 

roman och bibliska texter att göra. Av dessa har några redan presenterats i den tematiskt 

inriktade analysen. En stor del av de bibliska parallellerna i romanen kunde man säga 

har en karaktär av hypertextlighet på så sätt att de besitter starka, ibland groteska eller 

absurda och komiska drag av parodi. Stora delar av det atypiskt långa näst sista kapitlet 

av romanen kan tolkas som en grotesk variant av den bibliska Jesu sista måltid. Jesus 

gestalten lyser dock med sin frånvaro, eller det närmaste vi kommer denna parallell är 

väl genom minnet av Anna-Luise. Men Job/Jones finns på plats, likaså Dr Fischers 

lynniga, ofta grymma gammaltestamentliga Gud Fader framtoning, samt samlingen 

”lärjungar” eller ”toads”, om man så vill, groteska och besittande inget av kristna 

dygder men däremot en hel handfull utav de klassiska bibliska synderna, varav till och 

med en del dödssynder. Exempelvis synderna girighet, fåfänga, frosseri och lättja finns 

frodigt representerade, samt något som jag skulle vilja benämna storhetsvansinne eller 

”pla ing God”, vad beträffar specifikt Dr Fischer.     

 Associationerna förs även obemärkt till antikens och romarnas excesser vad gäller 

dr ck och mat. Bjudningen, själva ”bomb part t” har drag av det orgiastiska och det 

dekadenta, här finns en lössläppthet som inte fanns att registrera tidigare i berättelsen 

(bjudningen före denna var en mer formell affär där dock deltagarna tvingades att äta 
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kall gröt och inget annat under verbal attack av doktorn). Då Jones anländer till ”bomb 

part t” är samtliga deltagare redan berusade eller ordentligt fulla. I tillägg till det 

parodiska utgör även kontrasten en central effekt i romanen också på ett intertextuellt 

plan. Inom biblisk och antik tradition och vidare från renässans fram mot modern tid har 

den gemensamma måltiden ofta fått symbolisera alternativt fred, försoning, gemenskap 

och vänskap. Med andra ord positiva krafter i världen. Greenes roman sällar sig till en 

annan grupp. Tankarna styrs som sagt åt mer parodiska , groteska och absurda 

besläktade texter.  Vi befinner oss alltså i ett märkligt och groteskt landskap någonstans 

mellan antikens och romarnas orgier och antikens filosofiska, civiliserade brödraskap, 

som representerat främst av Aristoteles, med en touche av Rabelais frosserier och 

vulgaritet och en Marquis De Sades grymhet och depravering.     

 En intressant likhet med antikens ”civiliserade” filosofiska värld är dock Dr 

Fischers uteslutande av kvinnor i sina bjudningar (de förekom tidigare i hans liv, 

påpekar Anna-Luise, och Mrs Montgomery är närmast tolererad och inte särskilt 

representativ). Citatet som öppnar romanen, ”Who has but once dined his friends, has 

tasted whatever it is to be Ceasar”, av Hermann Melville, är en ironisk blink på ögat för 

oss på många sätt. Associationsrikedomen som föds är avsevärd. Främst etableras den 

antika världen genom Caesar, och lika direkt etableras ett av berättelsens centrala motiv, 

nämligen detta med storhetsvansinnet. Ytterligare en kort text Greene lagt fram som en 

slags preliminär till berättelsen är den dedikation han förser romanen med. Boken 

tillägnas hans dotter och Greene specificerar ytterligare att han fått idéen för berättelsen 

under julhelgen vid själva måltiden. Själva genesis för berättelsen är alltså biblisk, 

kunde man något lekfullt påstå. Såväl Melville-citatet som dedikationen utgör exempel 

på paratexter enligt Genettes teoribildning. Bergonzi finner i sin bok A Study in Greene 

intressant mellantextlighet mellan Greenes roman och delvis sagovärldens mer groteska 

inslag, samt även mellan dramat Volpone (först uppsatt 1606) av Ben Jonson och även 

mellan Terry Southerns svart komiska roman The Magic Christian (1959). Bergonzi 

understryker hur i Volpone den rika huvudkaraktären låtsas vara döende för att samla på 

sig sig gåvor utav andra, och hur i Greenes roman liknande (men absolut inte identisk) 

dynamik förekommer som en slags omvänd spegelbild mellan doktorn och hans kvintett 

av ”toads”. Bägge karaktärerna är alltså manipulativa och grymma på ett paradoxalt nog 

liknande fast i viss mån omvänt sätt (Dr Fischer ger bort gåvor). The Magic Christian 

uppvisar i Bergonzis läsning i sin tur stora komiska likheter Greenes roman, i och med 

hur karaktären Guy Grand och Dr Fischer bägge spelar grymt komiska och ofta intrikata 
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och utarbetade spratt på bekostnad av de övriga karaktärerna. Slutligen finner Bergonzi 

även ett drag av intertextuellt släktskap mellan Greenes roman och romanen The 

Longest Journey (1907) av E. M. Forster genom den krassa metod bägge författare 

väljer att ”ta livet av” var sin engagerande karaktär i berättelsen, med Anna-Luise i 

Greenes fall och en karaktär vid namn Gerald i Forsters fall.
32

 Dr Fischer som karaktär, 

som litterär kreation, förefaller mig i sin tur tacksam för intertextuella kopplingar vad 

gäller litteraturens övriga doktorer eller vetenskapsmän och uppfinnare.
33

   

  

2.4 Samspel mellan berättarteknik, tematik och intertextualitet i 
Doctor Fischer of Geneva or The Bomb Party 
Romanens trettonde kapitel innehåller de smärtsamma scenerna för Anna-Luises död. 

Jones sitter och väntar på Anna-Luise i ett kafé i alpint after-ski-stil medan hon åker 

nerför skidbacken. Jones fördriver tiden genom att slumpmässigt bläddra och läsa i en 

antologi av skönlitterära texter av olika genre och ur olika litterära perioder. Det är en 

samling av prosa och lyrik avsedd för brittiska soldater under andra världskriget, med 

syfte att underhålla, belysa och intellektuellt och emotionellt stimulera. Jones har haft 

boken ända sedan den tiden. Tragedin byggs berättartekniskt upp och stegras på så sätt 

att Jones slumpmässigt väljer ut en rad olika texter, alltsedan han suttit i kafét ett tag 

ända upp till den punkt han lägger ifrån sig boken för att aldrig mer öppna dess pärmar. 

Var och en av texterna
34

 (de förekommer alla fullt citerade på pappret i Greenes roman) 

återspeglar Jones sinnestämning eller snarare sinnesstämningsändringar för varje stund 

som går, närmare och närmare mot katastrofen och den kanske svåraste och mest 

radikala existentiella problematik vi alla råkar ut för: döden överlag, och i detta fall 

specifikt döden av en älskad människa. Även sambandet och skillnaden mellan livet och 

konsten tematiseras här starkt; likaså detta med att vara direkt berörd av en händelse och 

att inte vara det. Scenen mellan Jones och den löjliga engelsmannen som kommenterar 
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olyckans diverse skeden för den iaktagande folksamlingen (transporterandet nerför 

backen av Anna-Luise på bår osv) är särskilt beklämmande, i tillägg till att vara 

illustrativ för ovan nämnda dilemma (Jones är direkt berörd, engelsmannen och 

folksamlingen och, sist och slutligen, alla andra, är inte direkt berörda).  

 Ett inslag av metatextlighet i Genettes anda existerar i kapitlet på så sätt att Jones 

inte bara läser utan även filosoferar över, kommmenterar och i en del fall till och med 

”förbättrar” eller ändrar eller kommer på n a och lekfulla infall som reaktion på en del 

texter han tar till sig i antologin. Texterna löper linan stämningsmässigt från lugn och ro 

till analkande orosmåln, till skenbart lugn igen, fram till en känsla av att inte känna 

smärtan förrän en stund senare, efter att man blivit träffad av den. Dessa texter i Jones 

text i Greenes roman utgör själva epicentrat för det samspel och den sammansmältning 

nästan av berättarteknik, tematik och intertextualitet min analys vill illustrera. Texterna 

fungerar samtidigt på de tre planen i och med att de fyller en tredimensionell funktion. 

De fungerar som ett slags metatexter rent intertextuellt. De fungerar rent tematiskt som 

tematiserande den analkande och allra svåraste mänskliga problematiken, döden. De 

fungerar rent berättartekniskt genom att lotsa oss fram, i stort sett genom 

foreshadowing,
35

 till katastrofen eller den tragiska höjdpunkten i berättelsen. 

 Dessutom – detta är något som blir uppenbart vid läsningen – förstärker och 

förstärks varje funktion av de två övriga. 

  

3 Slutdiskussion           
Skillnaderna mellan Dr Fischer of Geneva or the Bomb Party och de två övriga 

romanerna av Greene, främst vad gäller dialogerna, kan delvis bero på det fabellika och 

allegoripräglade hos Fischer (bland annat Bosco och Bergonzi noterar det fabelartade i 

berättelsen).Traditionellt sett är det ju en stil som oftast uppvisar koncentration och 

täthet  berättarmässigt, språkligt och tematiskt (och varför inte intertextuellt? Det gör i 

alla fall delvis Greenes roman). Jag har dock genomgående i min analys lagt 

funderingar kring detta åt sidan och sett på Greeenes tre verk som just romaner, 

eftersom de sist och slutligen delar denna grundläggande varudeklaration, trots 

olikheterna. Jag kunde absolut tänka mig en utvidgning som skulle innebära ett vidgat 

undersökande av såväl berättarteknik och tematik som intertextualitet sett utifrån 

fabelns och allegorins stilistiska och mer eller mindre traditionsbundna perspektiv. I 
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praktiken kunde en komparation mellan Greenes roman och en renodlad fabel, allegori, 

parabel eller till och med sagoliknande text av en annan författare samt med ytterligare 

en mindre ansedd roman av Greene (”minor”) vara av intresse, bland annat då 

säkerligen inte alla av Greenes romaner som allmänt anses vara ”minor” uppvisar 

liknande drag av fabellik koncentration och täthet som denna. Allehanda genom 

analysen framträdande likheter och olikheter mellan Greeenes roman och fabeln samt 

den ytterligare förbisedda romanen av Greene, skulle förhoppningsvis producera 

givande, kanhända till och med överraskande resultat. 

 

4 Sammanfattning 
Vi har i samtliga analyspartier fått erfara på vilka sätt Greene uppnår maximal 

berättarteknisk, tematisk och intertextuell effektivitet på minimalt utrymme. 

Berättartekniken präglas av avancerad och betydelseproducerande metafiktivitet, med 

ett flertal av Genettes termer, begrepp och indelningar som centrala agenter i 

berättelsen, dess struktur och dess strukturering eller dess berättande. Dialogen i 

romanen är genomgående i tjänst hos såväl berättarteknik, tematik som intertextualitet. 

Tematiken förs fram genom associationsrik och innebördsrik dialog samt bland annat 

genom symboliskt pregnanta situationer och scener och är till sin natur ofta 

konvergerande. Intertextualiteten i romanen tar sig ett antal uttryck, varav de mest 

centrala är, återigen, allusionsrik dialog,” Genette - baserad transtextualitet som 

associativa paratexter, symboliska  och kulturella paralleller till olika epoker och 

texttyper, samt metatextuella Genetteska drag som exempelvis hypertexten och dess 

utmärkande drag av parodi. Slutligen präglas samspelet mellan berättarteknik, tematik 

och intertextualitet utav den viktiga tredimensionella funktion som texterna i texten 

innehar i romanens trettonde kapitel, i och med att de samtidigt 1) tematiserar, 2) utför 

intertextuella och transtextuella ”uppgifter” samt 3) som uppvisat lotsar oss fram rent 

berättartekniskt främst genom romanens mycket speciella art av foreshadowing till en 

höjdpunkt och tragisk vändning i romanen. De tre funktionerna såväl förstärker som 

förstärks av varandra. Även Genetteska metatextuella drag återfinns i och med Jones 

reaktioner på texterna i texten. Alla dessa inneboende egenskaper i romanen, som i stort 

sett kan härledas till berättarteknisk komplexitet och tematisk och intertextuell täthet 

och rikedom, leder mig resolut i riktning mot att kalla den ”major Greene”. 
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