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Inledning
Introduktion till författaren, romanens väg till publiken 
The Third Policeman (Den tredje polisen) är en roman skriven av den irländske författaren 

Flann O´Brien, vars modersmål var gaeliska.1 Hans verkliga namn var Brian O´Nolan, men 

när han skrev romaner på engelska använde han pseudonymen Flann O´Brien. I andra 

sammanhang har han skrivit under ett flertal andra pseudonymer. I denna uppsats kommer jag 

att refererar till författaren under pseudonymen Flann O´Brien. 
   Flann O´Brien föddes 1911 i Strabane i grevskapet Tyrone, som ligger i nuvarande 

Nordirland. Fadern motsatte sig länge att barnen skulle gå i engelskspråkig skola, och det var 

först när familjen flyttade till Dublin 1923, som de äldsta sönerna fick börja skolan.2 Under 

tiden hade Flann O´Brien och hans bröder lärt sig engelska på egen hand genom att lyssna på 

vuxnas samtal och via serietidningar som Tiger Tim och Comic Cuts.  

   O´Briens produktion omfattar fem romaner, några noveller, några dramatiska verk samt en 

mycket stor produktion av krönikor och kåserier i Irish Times under 26 år. I krönikorna 

utvecklade han sin mycket irländska humor som framför allt utmärks av bitande satir. En av 

romanerna An Béal Bocht, 1941 (The Poor Mouth, 1973, Klagomunnen 1994) är skriven på 

gaeliska under pseudonymen Myles na gCopaleen.  

   O´Brien debuterade 1939 med romanen At Swim-Two-Birds (Sanning är ett udda tal, 1995). 

Denna berättelse om en författare som skriver om en författare som skriver en roman är ett 

intressant exempel på fiktion i fiktionen i flera plan. Det förekommer även övernaturliga 

inslag, som att karaktärerna börjar leva egna liv och tar kommando över sin skapare. 

Romanen fick ett ganska svalt mottagande, men författare som Jorge Luis Borges och Dylan 

Thomas skrev positivt om den. Även James Joyce läste romanen och meddelade att den roat 

honom. Endast 244 exemplar såldes innan en tysk bomb träffade förlagets lager i London. 

Detta har O´Brien, med sitt sinne för humor, kommenterat på följande sätt: 

 

        1939 utkom en bok med det egendomliga namnet At Swim-Two-Birds. Adolf Hitler tog  

        skarpt avstånd från den och avskydde den faktiskt så mycket att han startade andra 

        världskriget i avsikt att torpedera den. En bister ironi som inte saknar charm är att boken 

        överlevde kriget, vilket Hitler inte gjorde.3 

                                                
1 Flann O´Brien, The Third Policeman, London: Granada Publishing Limited 1983 
2 Magnus Hedlund, övers. ”Efterskrift”, i Flann O´Brien´s Den tredje polisen, Stegelands Förlag, 1977, s. 228        
3 Erik Andersson, ”Korgmakarens i Köln måg” i Tema O´Brien, gaeler, resor och äventyr, red. Erik Andersson 
och Jonas Ellerström, Lund: Ellerströms Förlag 1994, s. 21 
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   Följande år, 1940, hade O´Brien skrivit klart en uppföljande roman, som han kallade The 

Third Policeman, och den skickades till förlaget med förhoppning om en positiv bedömning. I 

brev till en vän säger han dock att det enda som är bra är intrigen. Han är också nöjd med den 

nya idén att låta en karaktär i romanen vara död under en stor del av handlingen.4 The Third 

Policeman har en starkt irländsk karaktär något som bl.a. yttrar sig i en tradition att skriva 

komiska berättelser. Temat är allvarligt och behandlar frågor om brott, straff och skuld. 

Framställningen innehåller ordvitsar, komiska skildringar av människor och händelser samt 

skarp satir. Förlaget refuserade romanen med följande kommentar: 

 

                We realize the author´s ability but think that he should become less fantastic and in 

                 this new novel he is more so.5 

 

Den nya romanen innehöll liksom den första inslag av fiktion i fiktionen, inuti romanen finns 

andra berättelser som har betydelse för det idémässiga innehållet. En stor del av handlingen 

utspelar sig i en overklig drömlik värld, så i den meningen är förlagets kritik korrekt. O´Brien 

tog refuseringen mycket hårt men visade det inte utåt. Han hävdade att manuskriptet hade 

förkommit, han hade glömt det på spårvagnen eller så hade det sida för sida blåst ut genom ett 

öppet bilfönster. Resultatet blev att O´Brien inte skrev någon ytterligare roman på engelska 

förrän 1961. Manuskriptet fanns under alla år i författarens hem och The Third Policeman 

publicerades postumt 1967, året efter hans död. 

 

Syfte och frågeställning 

Stilen i The Third Policeman var nyskapande, men den etablerade litteraturscenen var inte 

mogen att ta emot romanen år 1940. O´Brien fick aldrig uppleva att romanen nådde publiken, 

och att den kom att kallas ett mästerverk. 

   Mitt syfte är att identifiera narrativa grepp som författaren använt då han komponerat denna 

berättelse. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

• hur avviker berättelsens tid (discourse) från det berättade innehållets tid (story)? 

• hur avviker tidens varaktighet (duration) i berättelsen från det berättade innehållets 

verkliga tid? 

• vilken roll spelar de Selbys filosofi och vetenskap i berättelsen? 
                                                
4 Anthony Cronin, No Laughing Matter, The Life and Time of Flann O´Brien, New York: Fromm International 
Publishing Corporation 1998, s. 100 
 
5 Cronin, s. 101 
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• Vad gör berättelsen till ett exempel på den komiska irländska traditionen? 

 

Material och Metod 

Tidsordningen för händelserna i berättelsen i förhållande till tidsordningen i den berättade 

storyn kommer jag att studera med utgångspunkt från kapitlet ”Order” i Gérard Genettes 

Narrative Discourse – An Essay in Method.6 Metoden kommer att tillämpas på 

makrostrukturen dvs. större avsnitt av romanen. Exempel på analeps och proleps kommer 

att diskuteras.  

   Den totala tidens varaktighet (duration) i berättelsen jämfört med den totala tiden för 

den skildrade storyn studeras och kommenteras utifrån Seymour Chatmans Story and 

Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film.7  

   Vivian Mercier har i The Irish Comic Tradition härlett och undersökt olika former av 

humor, såsom fantasy i humorn, det makabra och groteska, kvickheter och ordlekar, satir 

och parodi.8 I The Third Policeman finns inslag av fantasy, ordlekar och framför allt satir. 

Jag kommer att göra kopplingar till Merciers slutsatser om irländsk humor. 

   Inspirationen till de Selbys filosofi och dess roll i romanen diskuteras mot bakgrund av 

Mark O`Connels artikel ”How to handle eternity: infinity and the theories of J.W. Dunn in 

the fiction of Jorge Luis Borges and Flann O´Brien´s The Third Policeman” i Irish Studies 

Review.9 

      

     Analys 

Kort referat av romanen 

Den anonyma huvudpersonen i The Third Policeman har under sin skoltid kommit i 

kontakt med skrifter av filosofen och vetenskapsmannen de Selby. Efter skolgången 

                                                
6Gèrard Genette “Order”, i Narrative Discourse – An Essay in Method, Cornell University Press 1995, s. 33-86 
 
7 Seymour Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca and London: Cornell 
University Press 1980 
 
8 Vivian Mercier, The Irish Comic Tradition, Oxford, The Clarendon Press 1962 
 
9 Mark O´Connel, “´How to handle eternity`: infinity and the teories of J.W. Dunne in the fiction of Jorge Luis 
Borges and Flann O´Brien´s The Third Policeman”, in Irish Studies Review, Vol. 17, No. 2, May 2009, s. 223-
237 
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arbetar han med att sammanställa ett ”De Selby Index”, som ska inkludera alla 

publicerade kommentarer till de Selbys verk. Då han saknar pengar för utgivning föreslår 

John Divney, som är anställd på gården, att de ska råna och mörda Mr Mathers. Mordet 

genomförs och Divney gömmer sedan ett svart skrin med rånbytet. Efter ett par år berättar 

han var det finns och de arrangerar så att vår huvudperson ska hämta det.  

   Något oförklarligt inträffar just då han griper tag i skrinet, han själv och rummet 

förändras, dagsljuset förändras, temperaturen växlar, luften känns tunnare eller tjockare. 

Romanen utspelar sig i fortsättningen i en värld som till en del är hans hemtrakt, men som 

samtidigt är mycket annorlunda. Huvudpersonen tycks acceptera allt underligt, man får 

intrycket av att han lever i en dröm.  

   De flesta kapitlen inleds med beskrivningar av de Selbys tankar och experiment, t.ex. att 

tiden utgörs av en oändlig följd av statiska tillstånd, att livet är en illusion, att jorden är 

formad som en korv, hans experiment med parallella speglar som gör att man kan göra 

iakttagelser bakåt i tiden beskrivs. I ett omfattande system av fotnoter refereras hur olika 

personer kommenterat de Selbys vetenskap. Här refereras även akademiska strider mellan 

olika kommentatorer. Både kommentatorer och deras skrifter är fiktiva, precis som fallet 

är med de Selby. 

   Huvudpersonen beger sig till en polisstation och möter två poliser, som inte uppträder 

som vi förväntar oss.  Deras första fråga är: Gällde det en cykel? De har fokus på två ting, 

det ena är cyklar. De intresserar sig endast för brott med anknytning till cyklar, och de gör 

oss bekanta med atomteorin som förklarar hur cykel och den som äger cykeln kan utväxla 

delar av varandras personligheter. Deras andra intresse hänger samman med att de tycks 

ha som uppgift att upprätthålla en form av balans i den speciella värld där de befinner sig. 

De åker hiss till evigheten där de gör sina avläsningar, beräkningar och justeringar för att 

balansen ska bestå. Att poliserna stjäl cyklar och gömmer dem är en del av 

ansträngningarna för att upprätthålla balans och ordning. 

   Vår huvudperson blir av en händelse anhållen för mordet på Mathers. En överordnad 

polis berättar att liket hittats och undrar varför poliserna inte agerat. En av poliserna på 

stationen säger då, att det är huvudpersonen som är mördaren, han råkar finnas till hands 

just då. Polisen använder här sin andra vishetsregel: vänd allt du hör till din egen fördel. 

När det är dags för hängning och man redan befinner sig på plattformen med galgen, 

kommer en av poliserna på cykel och meddelar extrema världen på avläsningarna. 

Avrättningen skjuts upp och poliserna ger sig iväg för att återställa balansen.  
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   Huvudpersonen rymmer på en av polisens cyklar och tar sig till huset där han tidigare 

försökte hämta rånbytet. Han träffar där den tredje polisen och får veta att skrinet har 

skickats till hans hem. Han cyklar hem och möter där kumpanen John Divney som blir 

skräckslagen vid mötet. Han berättar att han hade placerat en bomb på skrinets plats, och 

att den exploderade när huvudpersonen skulle ta skrinet. Han har nu varit död i sexton år.  

John Divney avlider av den chock han får vid återseendet, och huvudpersonen börjar på 

nytt vandra mot polisstationen. Efter en stund hör han steg bakom sig, John Divney 

kommer ikapp honom, och de går vidare tillsammans. De sista sidorna i romanen upprepar 

till stor del det första mötet med polisstationen. Då de kommer in på polisstationen får de 

frågan: Gällde det en cykel? 

 

Forskningsläge 

   Många litteraturvetare har intresserat sig för Flann O´Brien och romanen The Third 

Policeman. Den första biografin över O´Brien var Anne Clissmans Flann O´Brien: a 

critical introduction to his writings: the story-teller´s book-web (1975). Den biografi som 

anses vara bäst är skriven av Anthony Cronin, en bekant till O´Brien: No Laughing 

Matter, The Life and Time of Flann O´Brien (1989). Jag har använt den biografin som 

referens i uppsatsen. 

   Det finns en avhandling från engelska institutionen vid Uppsala universitet från år 1984 

med Eva Wäppling som författare: Four Irish legendary figures in At Swim-Too-Birds: a 

study of Flann O´Briens use of Finn, Suibhne, the Pooka and the Good Fairy. 

   The Third Policeman har studerats från en feministisk utgångspunkt i essän “Misogyni 

in Flann O´Briens ´The Third Policeman`”, som är ett kapitel i boken Gender, i-deology: 

essays on theory, fiction and film (1996). 

   En sökning på The Third Policeman i LUBsearch gav som svar ca 20 vetenskapliga 

artiklar från de senaste fem åren, vilket visar att det finns ett stadigt intresse för romanen. 

 

Berättelsen och berättaren 

Berättelsen i The Third Policeman stämmer med Aristoteles definition av en dramatisk 

berättelse, det går att urskilja en början, en mitt och ett slut. I början startar en 

händelsekedja genom mordet på Mathers, och då förflyttas huvudpersonen till en 

övernaturlig värld. Det finns en peripeti mitt i berättelsen på sidan 97, när huvudpersonen 

utan rättegång blir dömd att straffas för mordet, och mot slutet finns ett dramatiskt möte 
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som resulterar i att tillvaron i den overkliga omgivningen börjar om igen via berättelsens 

cykliska förlopp. 

Den manliga huvudpersonen, som samtidigt är berättare, förblir anonym genom hela 

berättelsen. I uppsatsen refererar jag omväxlande till honom som berättaren eller 

huvudpersonen. Storyn är berättad i första person singularis, och när romanen refuserades 

hade O´Brien en idé om att den skulle bli bättre om den skrevs om i tredje person, vilket 

aldrig blev genomfört.10 

   Berättelsens värld benämns dieges, och den överordnade nivå där berättandet sker kallas 

textens extradiegetiska nivå eller den första narrativa nivån.11 I The Third Policeman 

deltar berättaren själv i diegesen, men trots det gäller att berättandet sker på en 

extradiegetisk nivå, som är den första berättarnivån. Vi några tillfällen möter berättaren 

andra personer och han återger deras berättelser, t.ex. Mathers berättelse på sidan 32-35, 

om hur vindriktningen vid ett barns födelse avgör dess ”färg” och därmed livslängden. Ett 

annat exempel är överkonstapel Plucks berättelse om atomteorin som börjar på sidan 83. 

Berättarna, Mathers och Pluck, är två karaktärer inom diegesen och de är därmed 

intradiegetiska berättare. Deras berättelser tillhör den andra berättarnivån. Vid många 

tillfällen återger berättaren vad de Selby och hans kommentatorer säger och utrycker i sina 

skrifter. Dessa berättelser tillhör också den andra berättarnivån, men eftersom dessa 

personer inte är karaktärer i diegesen är de att betrakta som extradiegetiska berättare. 

   Berättelsen beror inte bara på vem som berättar, utan även på vem som har uppfattat det 

som berättas, dvs. ur vems synvinkel är berättelsen framställd. Om det berättade uppfattas 

av någon annan än berättaren från en position inne i diegesen talar man om intern 

fokalisation. I The Third Policeman är berättaren samtidigt huvudperson i diegesen och 

mycket framställs ur berättarens synvinkel. Detta kallar Genette ”nollfokalisation”, och 

med det menar han att greppet att berätta med fokalisation egentligen saknas.   

 

      Tidsordningen 

Ett vanligt grepp för berättande är att starta berättelsen en bit in i kedjan av händelser och 

sedan göra både tillbakablickar och framåtblickar. När läsaren inte serveras all 

information från början eller i strikt kronologisk ordning, så ökar främmandegöringen, och 

läsningen blir mer engagerande och intressant. The Third Policeman är konstruerad på 

detta sätt.  
                                                
10 Cronin, s. 101f 
11 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys, En introduction, Lund, Studentlitteratur 1999, s. 74 
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   Genette talar om att det finns dubbla tidsförlopp, tiden i berättelsen (discourse) och tiden 

i det berättade innehållet (story). De punkter där ordningen inte överensstämmer kallas 

anakronier, om den berättade händelsen har inträffat tidigare benämns den analeps och om 

den förebådar kommande händelser är det proleps. Ett sätt att studera detta är att 

undersöka händelsernas tidsordning i berättelsen jämfört med i den berättade historien.12  

Jag ska diskutera några exempel på metodens tillämpning på romanens makrostruktur, 

dvs. på större avsnitt av texten, som de framställs i romanen.  

   Berättelsen är i huvudsak kronologiskt berättad, men det finns exempel på 

tillbakablickar, analepser, för att ge bakgrund till händelser, och det finns också 

förebådande fantasier om eventuella framtida händelser, prolepser. Ett exempel på en 

enkel analeps finns på s.77, då överkonstapeln beskriver vad han vet om händelsen den 

dag i förgången tid då konstapel Fox förändrades och blev ”tokig”. En proleps används på 

s. 189 för att beskriva berättarens fantasier om vad han kan göra när han fått kontroll över 

skrinet med rånbytet. Skrinet innehåller omnium, som har speciell energi, vilket gör att 

innehavaren kan se allt, göra allt, veta allt och har obegränsad makt.   

   I romanens början finns en mer komplicerad analeps, på första sidan börjar en    

      tillbakablick till huvudpersonens födelse, och läsaren får en beskrivning av hans uppväxt, 

      skolgång och bakgrunden till vänskapen med John Divney. En stor del av första kapitlet 

      utgörs av denna analeps. Med start på s.12 berättas en rad händelser som bland annat  

      omfattar en analeps inuti den större analepsen och det finns också två prolepser i detta 

      avsnitt, som kommer att studeras närmare:     

 

              It was about this time, when I was nearing thirty, that Divney and I began to  
A5         to get the name of being great friends. …; also my wooden leg was not very  
              good for walking with. (s.12, rad 35-40) 
 
B6         Then something very unusual happened to change all this… (s.12, rad 40) 
 
              …and after it had happened, Divney and I never parted company for more  
              than one minute either night or day. … I brought my bed into his room and 
C8         took the trouble to sleep only after he was sleeping and to be wide-awake 
              a good hour before he stirred. … And two people were never so polite to 
              each other, so friendly in the face. (s.13, rad 1-39) 
 
                
               
 

                                                
12 Gèrard Genette “Order”, i Narrative Discourse – An Essay in Method, Cornell University Press 1995, s. 33-86 
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               I must go back several years to explain what happened to bring about this  
               peculiar situation. The ´certain party` whom Divney went to visit once 
D1         a month was a girl named Pegeen Meers. For my part I had completed my 
              definitive ´De Selby Index´ …. were misconceptions based on misredaings 
              of his works. (s.13, rad 40 – s.14, rad 12) 
 
              ´It might make your name in the world and your golden fortune in copyrights?` 
E9          ´It might.` ´Then why do you not put it out?` (s.14, rad 13-15) 
 
F2           I explained that money…… After a pause he said:  (s.14, rad 16-27) 
 
               ´We will have to see what we can do about getting money for your book 
G9           and indeed I am in need of some myself because you can´t expect a girl 
                to wait until she is too old to wait any longer.` ( s.14, rad 17-20) 
 
                ……………………………………. 
 
               I do not know exactly how or when it became clear to me that Divney , far 
 H3         from seeking charity, intended to rob Mathers; and I cannot recollect how  
               long it took me to realise that he meant to kill him as well…. (s.15, rad 21-24) 
 
               I only know that within six months I had come to accept this grim plan…… 
 I4           Three further months passed before I could bring myself to agree to the  
                proposal and three months more before I openly admitted to Divney that 
                my misgivings were at an end. ( s.15, rad 25-30) 
 
                 …………………………………….. 
 
                ´Here, wake up! Finish him with the spade!` I went forward mechanically, 
 J6           swung the spade…….. I do not know how often I struck him after that 
                but I did not stop until I was tired. (s.16, rad 30-35) 
 
                ´Have you got the box?` He turned his face to me this time, Screwed it up 
 K7          and put a finger on his lip. ´Not so loud,` he whispered. ´It is in a safe place.` 
                ´But where?` ( s.17, rad 40- s.18, rad 1-4) 
 
                  ……………………………………. 
 
                In the weeks which followed I asked him where the box was a hundred 
                times in a thousand different ways. He never answered in the same way 
  L8         but the answer was always the same. It was in a very safe place………. 
                And that is why John Divney and I became inseparable friends and why 

                       I never allowed him to leave my sight for three years. ( s.18, rad 22-33)  
 
 
Denna serie av händelser kan beskrivas med följande formel där bokstäverna A-L anger 

händelsernas ordning i berättelsen och där siffrorna 1-9 anger händelsernas kronologiska 

tidsordning i den berättade historien: 

 

     A5-B6-C8[D1(E9)F2(G9)H3-I4]J6-K7-L8    

 



 9  
 

Händelsen A är svår att exakt tidsbestämma, men jag har bedömt att den ligger strax före 

själva mordet. Händelse B syftar på mordet dvs. samma händelse som beskrivs utförligare 

i händelse J. Eftersom det gäller samma händelse har de båda fått siffran 6. På samma sätt 

förhåller det sig med händelse C som beskriver det mycket nära förhållandet mellan 

kumpanerna efter mordet, och händelse L som handlar om samma sak, men där orsaken 

till detta också redovisas. De har båda fått siffran 8. Bakgrunden till mordet får vi 

kännedom om via en analeps, som sträcker sig över händelserna D till I, vilket markerats 

med en hakparantes i formeln ovan. Händelserna i denna analeps har ett omfång och ett 

innehåll, som i sin helhet ligger inom den första berättarnivån. Det är därför en intern, 

homodiegetisk analeps. Inom denna analeps finns två framåt syftande avsnitt E9 och G9, 

som beskriver drömmar om vad kumpanerna kan göra om de kommer över pengar.  Mot 

slutet av romanen får vi bekräftat att John Divney verkligen kommer att leva tillsammans 

med sin älskade Pegeen Meers, sannolikt är de gifta eftersom detta utspelar sig på det 

strängt katolska Irland. Att hans dröm blir verklighet får vi veta inom berättelsens första 

berättarnivå och därmed är det en intern proleps. Det står också klart att den relaterade 

händelsen ligger inom den första berättarnivån och då är det en intern homodiegetisk 

proleps. Berättarens förhoppning om att kunna ge ut sitt ”De Selby Index” berättas inom 

den första berättarnivån, men själva utgivningen, som aldrig blir av, ligger utanför denna 

berättarnivå och det är därför en extern proleps.                                                             

Sidorna 158-160 innehåller ett exempel på hur analeps och proleps kan växla och 

samtidigt komplettera varandra, genom att de behandlar samma frågeställning från olika 

utgångspunkter. Scenen utspelar sig på den plattform där galgen finns rest och berättaren 

och överkonstapel Pluck är närvarande.  

   Berättaren inleder med att säga:”Strange enlightments are vouchsafed to those who seek 

the higher places”. Detta kan tolkas som en förtröstansfull kommentar till det som väntar 

honom efter hängningen.  

   Överkonstapeln börjar då berätta en historia han hört om en man som gjorde en 

ballonguppstigning för att göra observationer. Man släppte ut rep så att ballongen steg till 

en höjd där den var osynlig från marken och därefter släpptes ytterligare en och en halv 

mil rep ut. När repet halades in och ballongkorgen kom ner visade den sig vara tom. Två 

veckor senare släppte man åter upp den tomma ballongkorgen, och när man tog ner den så 

fanns mannen som tidigare försvunnit med i korgen. 

   Vi får nu ta del av berättarens tankar. Han har hört berättelsen, men den saknar 

betydelse för honom. Han tänker på att han ska gå ner i jorden dit döda män går och har 
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förhoppningar om att komma därifrån fri och oskyldig. Han funderar på vad han ska bli i 

nästa värld, kylan i aprilvinden, en del av en outtröttlig flod eller rörelsen i gräset en 

outhärdlig andlös gul dag. 

   Berättelsen om ballonguppstigningen fortsätter. Mannen som varit borta i två veckor och 

sedan hämtades ner med ballong ville inte berätta var han varit och vad som uppehållit 

honom. Han drog sig undan och detta retade upp folket som beslöt att med våld tvinga 

honom att berätta. 

   Berättaren fortsätter att drömma om sin framtid oftast sammankopplat med något i 

naturen. Han skulle kunna bli en påverkan som fortlever i vatten, något havsburet och 

långt borta, något visst solarrangemang av sol, ljus och vatten, okänt och aldrig tidigare 

skådat, någonting långt ifrån vanligt. Han skulle kunna bli havets vånda då det bryts mot 

stranden. 

Det blev en ovädersnatt och nästa morgon då man begav sig till ballongfararens hem fann 

man det tomt och utan spår efter honom. När man gick till platsen för ballongen fann man 

att den var borta, den syntes inte på himlen och bara en repstump hängde i vinden. Man 

halade in repet och fann ballongkorgen tom. Man drog slutsatsen att mannen på nytt 

försvunnit upp i himlen. 

Berättaren hörde överkonstapeln berätta från en position bakom sin rygg. Han uppfattade 

denna del av sin värld som svart och ond och dominerad av den olycksbådande 

konstapeln. Den del av världen som han såg framför sig uppfattades på ett mer positivt 

sätt. Den hade ”på ett vackert vis givits form av skärpa eller rundhet som var oklanderligt 

passande för dess natur”. 

Överkonstapelns berättelse är en tillbakablick, det går inte att fastställa när händelsen 

inträffade. Hela berättelsen ligger på en andra berättarnivå, utanför den berättelse som 

huvudpersonen förmedlar. Berättelsen om ballonguppstigningen är en extern analeps. 

Huvudpersonens tankar om vad som händer efter döden beskrivs i en proleps, vars 

omfång sträcker sig längre bort än den första berättarnivån och det är därför en extern 

proleps. Båda dessa anakronier kommenterar vad som händer efter döden fast från olika 

utgångspunkter. Överkonstapeln utgår från en verklig händelse bakåt i tiden, och 

människorna var beredda att använda våld för att få kunskap om himlen, om det okända. 

Det hela slutar i en stor osäkerhet, man får varken veta vad ballongfararen har upplevt 

eller hur han försvunnit. Huvudpersonen uppfattar det berättade som mörkt och 

ondskefullt och det finns en tydlig symbolik i berättelsen. På den andra berättarnivån finns 

en repända som hänger från ballongkorgen, vilket kan kopplas till den första berättarnivån 
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där samtidigt ett rep hänger från galgen som konstapeln arbetar med. Huvudpersonens 

framåtblickande tankar förebådar en ljus framtid i harmoni med naturen. Genom att växla 

fram och åter mellan analeps och proleps ställs de olika tankarna om livet efter detta mot 

varandra på ett sätt som skapar spänning. 

 

      Det finns två speciellt viktiga händelser i romanen: 

1. När huvudpersonen ska hämta det svarta skrinet med rånbytet, inträffar en 

onaturlig förändring som han inte kan förklara. Ljuset förändras, temperaturen 

växlar och luften blir hälften så tunn eller dubbelt så tjock (s. 23).13 

Huvudpersonen hamnar i en värld som delvis liknar hans gamla miljö, samtidigt 

som världsbilden och människorna han möter är mycket annorlunda. Man får 

intrycket att han lever i en dröm, där han okritiskt accepterar underliga företeelser, 

men det visar sig så småningom att han är död och befinner sig i en form av 

helvete. 

2. Några sidor från romanens slut gör huvudpersonen ett besök hos John Divney, och 

får då veta att han varit död sedan händelsen då han skulle hämta det svarta 

skrinet. John Divney hade bytt ut skrinet mot en bomb som exploderade och 

huvudpersonen dog när huset sprängdes i bitar.  

Händelsen återges på följande sätt: 

                     …..He said I was not there. He said I was dead. He said that what 

                       he had put under the boards in the big house was not a box but a  

                       bomb. It had gone up when I touched it. He had watched the bursting 

                       of it from where I had left him. The house was blown to bits. I was 

                       dead. He screamed to me to keep away. I was dead for sixteen years.14 

 

   Denna analeps, som sträcker sig bakåt till s.23, har en mycket stor räckvidd , ( reach) 

med Genettes terminologi, genom att den blickar så långt bakåt i berättelsen.15 Berättelsen 

om när huvudpersonen dödades är en intern analeps eftersom den i sin helhet är placerad 

inom den första berättarnivån, den inträffar efter mordet på Mathers, vilket absolut tillhör 

samma berättarnivå. Eftersom informationen vi får via denna analeps dessutom berör en 

händelse som ligger inom den första berättarnivån är det en intern homodiegetisk analeps. 

                                                
13 Flann O´Brien, The Third Policeman, London: Granada Publishing Limited 1983, s. 23. I fortsättningen 
kommer sidhänvisningar endast att göras i den löpande texten. 
14 O´Brien, s. 197 
15 Genette, s. 48 
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Denna analeps har som uppgift att ge oss kompletterande information som tidigare 

utelämnats i berättelsen och kan därför även kallas kompletterande analeps.16 

   Det är samma händelse som skildras i punkt 1 och 2 ovan, men storyn berättas från 

huvudpersonens synvinkel, och han har inte förstått att han är död förrän John Divney 

berättar det för honom. Denna information väcker en del frågor. Hade berättaren handlat 

annorlunda i den overkliga ”andra världen” där han hamnade, om han förstått att han var 

död? Hade hans berättelse blivit annorlunda? Eftersom bristen på insikt utgör en 

förutsättning för berättelsens konstruktion, så hade det troligen blivit en helt annan 

berättelse om huvudpersonen förstått det verkliga förhållandet. Man kan emellertid inte 

vara säker, eftersom vi inte känner till de lagar som styr ”den andra världen”. 

   Att vänta så länge med att ge läsaren full information har en avgörande betydelse för hur 

berättelsen uppfattas. Under läsningen försöker man hitta logiska förklaringar till 

händelserna i berättelsen, man ägnar sig åt att försöka lösa en gåta, det som Chatman 

benämner resolving. Så avslöjas plötsligt ny avgörande information, (revealing), som ger 

en helt annan infallsvinkel på problemet man försökt lösa.17 Avslöjandet ger läsaren ett 

svar, men många andra frågor kvarstår och en del nya infinner sig. Hur kunde berättaren, 

som är död och lever i en sorts helvete, göra ett besök hos John Divney i den reella 

världen? Skulle det vara möjligt att avrätta honom genom hängning i ”den andra världen” 

när han redan var död? Frågorna har inga självklara svar. Användningen av den 

kompletterande analepsen förhöjer läsupplevelsen och bidrar också till att ge romanen ett 

öppet slut och läsaren får själv göra sin tolkning.  

Många av bokens kapitel inleds med redogörelser för filosofen och vetenskapsmannen de 

Selbys idéer och vetenskapliga experiment. Det finns också en omfattande notapparat, och 

i fotnoterna refereras till andra personer som skrivit kommentarer till de Selbys 

publicerade arbeten. Det går inte att fastställa när de Selby var verksam. Berättaren 

kommer i kontakt med hans skrifter i skolan vid sexton års ålder. Skrifterna måste ha 

producerats före denna tidpunkt och troligen även kommentarerna. När experimenten 

gjordes och när skrifter och kommentarer har tillkommit, saknar betydelse för den första 

berättarnivån i romanen. Referens till ett visst experiment är därför en extern analeps. 

Tidpunkten då berättaren först kommer i kontakt med skrifterna är däremot viktig, 

eftersom det är detta möte som i förlängningen är en förutsättning för mordet och därmed 

för hela den fortsatta berättelsen. 

                                                
16 Genette, s. 51 
17 Chatman, s. 48 
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Tidens varaktighet 
   När man studerar tidens varaktighet (duration) jämför man längden av tiden i 

berättelsen, t.ex. uttryckt som antal sidor, med längden av tiden i det berättade innehållet, 

dvs. med storyns temporala omfattning. Seymour Chatman, som baserar sin text på 

Genettes arbete, skiljer på fem olika möjligheter för berättande: (1) summering: berättelse-

tiden är kortare än det berättade innehållets tid; (2) ellips: samma som under (1) men 

berättelse-tiden är noll; (3) scen: berättelse-tiden och det berättade innehållets tid 

överensstämmer; (4) sträckning (stretch): berättelse-tiden är längre än det berättade 

innehållets tid; (5) paus: samma som under (4) men det berättade innehållets tid är noll.18 

   I The Third Policeman finns två parallella berättelser, en som utspelar sig i den verkliga 

världen och en som är förlagd till en övernaturlig värld. Det är lämpligt att granska 

romanen uppdelad i tre avsnitt när tidens varaktighet ska undersökas. Det första avsnittet 

sträcker sig från romanens början fram till huvudpersonens död, och utspelar sig i den 

reella världen. Därefter finns två parallella berättelser, en handlar om berättarens vidare 

öden i den övernaturliga världen och samtidigt fortgår en serie händelser i bakgrunden, 

där John Divney lever vidare i den reella världen. Några sidor från romanens slut möts 

dessa berättelser och slutet är placerat i den övernaturliga världen. 

   Den första delen, som slutar med att huvudpersonen dör, sträcker sig i berättelsen över 

sidorna 7-23. Det finns flera tidsangivelser i texten som gör det möjligt att ungefär förstå 

hur lång tid detta motsvarar i den berättade storyn. Texten innehåller exempel på 

summering och ellips. Den berättade storyn startar med huvudpersonens födelse, och man 

får en summering som beskriver föräldrarna och förhållanden i hemmet. Föräldrarna 

skildras med hjälp av det som Chatman kallar montage-sequence technique.19 Tekniken, 

som är lånad från filmen, innebär att en serie av fristående bilder tillsammans ger en 

samlad bild, i detta fall av föräldrarna. 

   Tredje stycket i berättelsen (s. 8) inleds på följande sätt: ”Then a certain year came 

about the Christmas-time and when the year was gone my father and mother were gone 

also”. Denna mening börjar abrupt, man vet inte hur lång tid som passerat sedan 

beskrivningen av föräldrarna, man får intrycket att information har utelämnats. Även 

ordvalet visar att här finns en ellips, man förstår att det har hänt något i den berättade 

storyn som inte redovisas i berättelse. Den citerade meningen är en mycket koncentrerad 

summering av ett år och av föräldrarnas död.  
                                                
18 Chatman, s. 67f 
19 Chatman, s. 69 
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   Vi får veta att huvudpersonen är sexton år och går på internatskola då han upptäcker de 

Selbys skrifter. En kort summering görs av skoltiden och hälften av utrymmet ägnas åt en 

kommentar kring de Selby. Huvudpersonen lämnar skolan då han är nitton år och reser 

runt till olika platser och ägnar sig åt de Selbys verk. Han är tjugo år då han återvänder 

hem och lär känna John Divney som sköter gården. På s.11 inleds ett stycke: ” Four years 

passed away happily enough for each of us”. Här finns på nytt en ellips, i berättelsen 

redovisas inte vad som händer under dessa fyra år. Detta sätt att öka hastigheten i 

berättelsen kan användas om inget för berättelsen viktigt händer under den tid som inte är 

redovisad. På s.12 finns nästa tidsangivelse: “It was about this time, when I was nearing 

thirty, that Divney and I began to get the name of being great friends”. Det är ungefär vid 

denna tidpunkt som John Divney och huvudpersonen tillsammans begår ett mord. Efter 

detta lever de mycket tätt tillsammans i nästan tre år (s.13). Anledningen är att 

huvudpersonen vill bevaka Divney, som har gömt rånbytet. Deras nära samvaro bör ha 

varat tills huvudpersonen dog, då han skulle hämta rånbytet, vilket i så fall inträffade ca 

tre år efter mordet. Huvudpersonen kan då ha varit strax över trettio år. Vi kan nu 

summera att den berättelse som skildras på 17 sidor motsvarar något mer än trettio år i den 

berättade storyn. 

   I och med explosionen i Mathers hus, då huvudpersonen dör, förflyttas handlingen till 

en övernaturlig värld och läsaren förblir länge ovetande om John Divneys vidare öde. Mot 

slutet av romanen besöker huvudpersonen åter den reella världen, det är oklart när han 

passerar den fiktiva gränsen mellan världarna. Jag väljer att betrakta tillfället då han söker 

upp John Divney som den intressanta tidpunkten, eftersom man då förstår att Divney levt 

kvar i den reella världen. På sidorna195-197 finns berättelsen om huvudpersonens 

återbesök i sitt hem, och mötet med John Divney, som nu bor där med sin familj. Det är 

samtidigt en fortsättning på den skildring av den reella världen som avbröts på s. 23. 

Berättaren får veta att han varit död i sexton år, vilket är lika med den tid som passerat i 

den berättade storyn i den verkliga världen, samtidigt som en annan värld skildrats på 

sidorna 23-195. Via berättarens iakttagelser kan vi dra slutsatser om några händelser under 

dessa år. Pegeen Meers har blivit John Divneys hustru, som han önskade. De har en pojke 

och väntar ytterligare ett barn. De har båda åldrats, Pegeen har blivit tjock och grå och 

John har blivit tjock och flintskallig. De sexton åren som gått har gett avtryck i deras 

ansikten. Det finns en stor ellips i berättelsen om John Divney, berättelsetiden är noll för 

den tid i storyn som passerat under sexton år. 
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   Berättaren skildrar sina upplevelser i den övernaturliga världen på sidorna 23-195. Detta 

är den mest utförliga delen i berättelsen och genom att studera tidsangivelser i texten kan 

man dra en slutsats om hur lång tid i den berättade storyn som detta motsvarar.   

   Första dagen. Berättaren möter Mr Mathers, som han mördade för ett par år sedan, i det 

hus som just sprängts i bitar när berättaren skulle hämta rånbytet.  Berättaren övernattar i 

huset (s. 36).  

   Andra dagen. Berättaren vaknar och börjar promenera längs vägen (s.37) Går till sängs 

på polisstationen (s.115). 

   Tredje dagen. Vaknar på polisstationen(s.120). Besöker evigheten tillsammans med 

poliserna och efter besöket går han direkt hem och somnar djupt (s.143). Sömnen 

kommenteras på följande sätt: ”Compared with this sleep, death is a restive thing, peace is 

a clamour and darkness a burst of light”.        

   Fjärde dagen. Vaknar av att man håller på att bygga en plattform till galgen för hans 

avrättning (s.144). Tänker på att dagen innan besökte han evigheten, dvs. världen efter 

detta livet, fast då har han inte insett att han redan är död. Vid midnatt besöker han John 

Divney, som avlider av ren förskräckelse. 

   Femte dagen. På morgonen promenerar huvudpersonen åter mot polisstationen. John 

Divney gör honom sällskap. 

   Denna delberättelse, som omfattar 173 sidor, motsvarar tre hela dagar plus delar av 

ytterligare två dagar i den övernaturliga värld där storyn utspelar sig. Slutsatsen blir att 3-4 

dagar i den övernaturliga världen motsvarar sexton år i den reella världen.  

   O´Brien har själv kommenterat de skilda tidsbegreppen i berättarens respektive John 

Divney´s världar. I ett brev till den amerikanske författaren William Saroyan berättar han 

om sin nya roman och skriver bl.a.: 
                   …Towards the end of the book (before you know he´s dead) he manages 
                    to get back to his own house where he used to live with another man who 
                    helped in the original murder. Although he has been away three days, this 
                    other fellow is 20 years older and dies of fright when he sees the other lad 
                    standing in the door. ...20 
 

   Berättelsen som skildrar den övernaturliga världen måste bedömas i förhållande till det 

tidsbegrepp som råder där. Vid ett tillfälle (s.96) dyker en överordnad polis upp och 

meddelar att för två timmar sedan hittades den mördade Mr Mathers i ett dike. 

                                                
20 Cronin, s.100 
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Tidsangivelsen två timmar måste relateras till den övernaturliga världens tidsbegrepp, för 

vi vet ju samtidigt att mordet skedde i den reella världen ett par år innan berättaren dog. 

   Det som huvudpersonen upplever är ganska utförligt skildrat, ibland summerat och det 

finns även exempel på ellips. Poliserna kommer och går och vi har inte full information 

om vad de gjort när de inte är synliga i berättelsen. Ett sådant exempel är när en polis 

kommer cyklande och meddelar att avläsningarna visar alarmerande värden (s.163).  

   Vid besöket i evigheten stöter vi på ytterligare ett tidsbegrepp. Denna del av berättelsen 

upptar sidorna 127-142, och enligt poliserna står tiden stilla i evigheten, man åldras inte 

där, skägget växer inte och ett glas whiskey förblir lika fullt även om man dricker av det 

(s.133). Detta kan ge intryck av att vara ett exempel på paus, enligt variant (5) ovan: 

berättelsens tid är längre än det berättade innehållets tid, som är noll.  Med paus menar 

man att berättelsen stannar upp medan man t.ex. övergår till en beskrivande del. I 

exemplet med evigheten fortsätter emellertid händelsekedjan i berättelsen och det är 

därför ingen äkta paus. Det finns ingen berättelsemodell i den refererade teorin, där tiden i 

den berättade storyn kan stå stilla, samtidigt som händelserna i storyn löper vidare. När de 

återkommit till den övernaturliga världen får vi veta att besöket i evigheten tog 2-3 timmar 

med referens till det tidsbegrepp som råder i den övernaturliga världen. 
 

Det komiska i berättelsen 

   The Third Policeman är en genuint rolig bok att läsa. Romanen har ett allvarligt tema 

som behandlar brott, straff och skuld, men ur ett tragikomiskt perspektiv. Läsaren 

förflyttas till en absurd värld där verklighetens referenspunkter saknas. Man får möta 

osannolika personer och ofta har skildringen inslag av satir. Anthony Cronin skriver i 

biografin över O´Brien följande:”He is, quite simply; one of the funniest writers to use the 

English language in this century”.21    

   I boken The Irish Comic Tradition har Vivian Mercier gjort en historisk tillbakablick 

och härlett ursprunget för olika former av komik i den irländsk litteraturtraditionen, såsom 

humor i fantasy-skildringar , det makabra och groteska, kvickheter och ordlekar, satir och 

parodi.22 Den gamla tron på magi som aldrig helt dött ut genomtränger alla former av tidig 

                                                
21 Cronin, i Förordet s. x 
22 Vivian Mercier, The Irish Comic Tradition, Oxford, The Clarendon Press 1962 
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irländsk litteratur.23 The Third Policeman innehåller exempel på fantasy, kvickheter och 

ordlekar (wit and word play) och satir. 
      

     Fantasy 

   Enligt Mercier kan man visa att irländsk fantastic humor ytterst bygger på magi även om 

den senare blivit influerad av myter och legender.24Irländarna har en förkärlek för det 

magiska, det underbara, det övernaturliga, det absurda och orimliga.25 Som exempel 

nämns sagor på gaeliska som utspelar sig i främmande världar befolkade av mytologiska 

figurer, av tomtar och jättar. Angående engelskspråkig irländsk 1900-tals litteratur inom 

genren fantastic skriver Mercier följande:  
                   To conclude this section appropriately, I must endeavour to give an account 
                   of the most fantastic novel written by an Irishman in the twentieth century - 
                   with the doubtful exception of Finnegans Wake. I mean At Swim-To-Birds 
                   by Flann O´Brien.26 
 
   The Third Policeman var inte utgiven när Merciers bok publicerades 1962 och är därför 

inte omnämnd i boken, men även The Third Policeman passar in i denna tradition. En stor 

del av berättelsen utspelar sig i en övernaturlig värld, som påminner om en sagovärld, men 

som är en bild av ett slags helvetet. Huvudpersonen råkar ut för orimliga och absurda 

händelser. Han kan förflytta sig mellan olika verklighetsnivåer, han får göra ett besök i 

evigheten och besöker sitt gamla hem som finns i den reella världen. Berättaren blir av en 

tillfällighet utvald att bli hängd för ett mord. Han har visserligen varit delaktig i mordet, 

men det känner inte poliserna till. Han blir så att säga dömd utan rättegång i detta absurda 

spel, därför att poliserna behöver en skyldig. Poliserna han möter är inga mytiska figurer 

ur den irländska traditionen, men de är heller inte några vanliga poliser. En av deras 

uppgifter är att upprätthålla ”balans” i världen via de avläsningar och korrigeringar de gör 

i evigheten. Via poliserna kommer berättaren i kontakt med den orimliga men 

underhållande atomteorin. I romanen finns många referenser till filosofen och 

vetenskapsmannen de Selby. Den absurda och övernaturliga värld som huvudpersonen 

upplever hos poliserna är en motsvarighet till de Selbys ”skruvade” värld. 
 

 
                                                
23 Mercier, s. 1 
24 Mercier, s. 4 
25 Mercier, s. 12 
26 Mercier, s. 38 
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Kvickheter och ordlekar 

   Enligt Mercier ansågs lek med ord i forna tider ha en  magisk betydelse, långt innan det 

kom att betraktas som komiskt. Likheten hos orden för två föremål ansågs kunna medföra 

överensstämmelse även i andra avseenden. Om det ena föremålet utsattes för något kunde 

detta även påverka det andra föremålet.  Under lång tid har det skett en utveckling från 

ordmagi via ordlek till kvickhet, fyndighet (wit). Den irländska kvickheten, både på 

gaeliska och engelska, har aldrig brutit banden med ordleken.27 

   Ordlekar och kvickheter kan vara svåra att förstå på ett främmande språk, eftersom de 

ofta bygger på nyanser i språket, som bara uppfattas av den som har språket som 

modersmål. Det kan vara betydelsefullt att förstå den exakta betydelsen av ett ord i ett 

visst sammanhang, eller att känna till olika betydelser av ett ord. Kunskap om kulturella 

och sociala koder kan också vara en förutsättning för att ta del av denna form av komik. 

Av detta följer att det är svårt och ibland omöjligt att översätta kvickheter och ordlekar.  

Den tredje polisen innehåller många exempel på detta tema och några redovisas nedan: 

• ”Then a certain year came about the Christmas-time and when the year was gone 

my father and mother were gone also.”(s.8)  

            På engelska kan uttrycket was gone/were gone användas både om år och  

            om människor. Både året och människorna är borta för alltid, men det finns  

            ändå en skillnad i betydelse. Det komiska går förlorat då man översätter detta  

            till svenska. 

•     ” ´This is a private visitor who says he did not arrive in the townland upon  
                 a bicycle. He has no personal name at all. His dadda is in far Amurikey.`  
                ´Which of the two Amurikeys?` asked MacCruiskeen. ´The Unified Stations,` 
                 said the Sergeant.” (s.58) 
           
           Detta är en lek med konstruerade ord av liknande lydelse. I den svenska 

           översättningen har Amurikey blivit Amerka och Unified Stations har översatts 

           med Förintade Stationerna. 

              
• ”…we became fully aware that there was a visitor present. He had coloured stripes 

of high office on his chest…”(s.96)   

             Detta är ett komiskt sätt att uttrycka kommissariens betydelse, och man  

             kan även ana lite satir mot kommissariens person. Naturligtvis är det          

             kommissarien som har hög rang och inte ränderna på hans bröst. 

                                                
27 Mercier, s. 6 f 
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•        ”He took a red cloth from his fob and decanted the globes of perspiration 
                    from his expansive countenance and opened the buttons of his tunic as if 
                    to let out on wing the trouble that was imprisoned there. He then took to  
                    carrying out a scientifically precise examination of the soles and the toes  
                    of his constabulary boots, a sign that was wrestling with some great  
                    problem.” (s.97) 
            Detta är en mycket målande bild av överkonstapeln, som samtidigt blir  

            komisk genom att ord som ”decanted”, ”imprisoned”, och ”constabulary”        

            används i ett nytt sammanhang. 

• ”… I am a delicate man and my stomach is extremely reactionary.” (s.105) 

Komiken åstadkoms genom att reactionary kan tänkas betyda både att magen är 

benägen att reagera kraftigt, och motsatsen att den är reaktionär i betydelsen 

konservativ, vilket inte brukar kopplas samman med kraftiga reaktioner. Ordet 

reactionary används också i ett sammanhang där det normalt inte utnyttjas. 

   Angående satsbyggnaden, syntaxen, i romanen har Anthony Cronin gjort följande 

kommentar: 
                   The syntax of The Third Policeman is peculiar. It often reads like a translation 
                     from the Irish, but it is not the poeticized version of Irish syntax given by  
                     Lady George and John Synge which had become known as ´Kiltartan`28 

Den avvikande syntax som Cronin talar om är sannolikt vald för att passa i sammanhanget 

och bidra till den komiska stilen. I Cronin´s biografi finns utdrag ur brev som O´Brien skrivit, 

och där använder han normal syntax. 

 
Satir 
Satiren tillhör författarna medan kvickhet och ordlekar är allas egendom. Satiren är grundad 

på magi, och för länge sedan fanns det en rädsla för att bli utsatt för satir, eftersom man hade 

en föreställning om att den kunde orsaka fysisk skada. Satir kunde tidigt användas för att 

straffa en snål husbonde. Smädesskriften var en vanlig form av satir på Irland. Satir kan rikta 

sig mot enskilda personer eller mot en speciell grupp.29 Idag tror ingen på att satiren kan 

orsaka fysisk skada, men det kan finnas rädsla för att utsättas för satir på grund av att den 

fortfarande kan gissla överheten genom att t.ex. avslöja missförhållanden. 

   Satiren i The Third Policeman riktar sig mot filosofi och vetenskap. Berättaren är blint 

fascinerad av de Selbys idéer och de experiment han utför för att bevisa sina teorier. När man 

som läsare första gången möter de Selby känner man tveksamhet inför hans trovärdighet. Jag 

                                                
28 Cronin, s. 106 
29 Mercier, s. 7 
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upplevde detta och började söka information via Internet, och visst finns det information att 

hämta där. Jag fick bekräftat att de Selby är en fiktiv person, men det är uppenbart att det 

finns många som fascineras av hans idéer och hjälper till att hålla fiktionen levande. 

   På s. 50-51 finns ett exempel på en av de Selbys idéer, hans påstående att en resa är en 

hallucination. Efter att ha granskat rutorna på en spelfilm hade han kommit till slutsatsen att 

det mänskliga livet är en följd av statiska erfarenheter var och en oändligt kort. Han förnekar 

att tiden förlöper på det sätt vi brukar acceptera, och menar att det vi upplever som att tiden 

fortskrider när vi reser beror på hallucinationer. Man kan förflytta sig från punkt A till B 

genom att i oändligt korta intervall vila vid oändligt många mellanliggande punkter. För att 

bevisa denna teori skulle han resa från Bath till Folkestone. Resan företogs genom att han 

stängde in sig i ett rum med en samling vykort föreställande platser längs vägen, klockor, 

barometrar och instrument för att reglera gasljuset så att det följde dagens växlingar. Efter sju 

timmar klev han ut ur rummet övertygad om att han var framme i Folkestone. Då han 

upptäckte att han fortfarande var i Bath hävdade han att han gjort en resa tur och retur. 

   Beskrivningarna av idéer och experiment är mycket roande att läsa på grund av sin 

orimlighet. Satiren vilar på motsättningen mellan det absurda och huvudlösa innehållet i 

teorin och det korrekta, allvarliga sättet att presentera den, dvs. en motsättning mellan form 

och innehåll. Satiren riktar sig mot filosofi och vetenskap som tar sig själv på stort allvar. 

O´Brien levde i ett samhälle där den katolska kyrkan har stort inflytande och hans kritiska 

inställning till vetenskap kan ha en religiös bakgrund. Det finns ett motsatsförhållande mellan 

den religiösa tron, och vetenskapens försök att finna rationella förklaringar till allting. 

Anthony Cronin har uttryckt det på följande sätt i biografin över O´Brien: 

                          Thus, all secular knowledge is largely a joke. And science and philosophy 
                          are even more of a joke inasmuch as they pretend to hold out a hope that 
                          the end result of their enquiries will be to reveal something  about the  
                          mystery of existence or to affect the balance of good and evil.30  
                     
   De Selbys idéer och skrifter kommenteras av andra fiktiva akademiker i ett omfattande 

system av fotnoter i romanen. Här redovisas en flora av olika åsikter, och kommentatorerna 

börjar också angripa och kritisera varandra. På s.166-172 är halva sidorna täckta av en sådan 

kommentar, som kommenterar andras kommentarer, korrekt med angivande av referens till 

verk och sida i de fiktiva verken. Om man har läst verklig facklitteratur där författaren 

använder fotnoter i alltför stor omfattning, så är det roande att läsa detta nonsens som gör 

intryck av att vara på fullt allvar. Även i detta fall finns det en motsättning mellan form och 

                                                
30 Cronin, s. 105 
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innehåll. Satiren riktar sig mot det akademiska sättet att skriva och mot hur akademiker kan 

bekämpa varandra med hjälp av tanke och penna.  

 

De Selby och berättelsens idévärld 
   Filosofen/vetenskapsmannen de Selby har två funktioner i berättelsen. Den ena är att han 

och hans skrifter är en förutsättning för romanens intrig. Huvudpersonen är helt uppslukad av 

de Selbys idéer och blir fixerad vid att ge ut ett fullständigt ”De Selby Index”, som ska 

inkludera alla kommentarer till de Selbys skrifter. För att finansiera utgivningen begår 

berättaren ett mord, som är upptakten till det som sedan utspelas i den övernaturliga världen. 

Den andra uppgiften är att via beskrivna experiment och idéer vara en illustration av, och en 

referenspunkt för, den absurda övernaturliga världen.  

   Enligt Mark O´Connell är inspirationen till de Selbys idéer hämtad från den irlandsfödde 

flygingenjören J W Dunnes böcker An Experiment with time (1927), The Serial Universe 

(1934) och Nothing Dies (1940). De teorier som framförs här är allvarligt menade från 

författarens sida, och O´Connel beskriver Dunns tankar om tid så här: 
                  …..it is not time itself which runs a unidirectional course from past to present 
                    but rather our limited human experience of it. It is Dunne´s claim that we are 
                    all capable of breaking out of our linear experience of time in order to exist in 
                    the past, the present and the future simultaneously.31 
 
Följande citat har O´Connel hämtat från An Experiment with time: 
                  That the universe was, after all, really stretched out in Time, and that the  
                    lop-sided view we had of it – a view with the ´future` part unaccountably 
                    missing, cut of from the growing ´past` part by a travelling ´present  
                    moment - was due to a purely mentally imposed barrier which existed  
                    only when we were awake.32 
 

Dunn menade att vi i drömmarna har möjlighet att redan i nuet nå in i framtiden, och han 

”bevisade” detta genom att i efterhand jämföra verkligheten med det han upplevt i drömmen. 

Detta sätt att förhålla sig till tiden tillämpar O´Brien i The Third Policeman, när berättaren 

förflyttar sig från den övernaturliga världen, som representerar berättarens nutid, till den 

verkliga världen som är förgången tid, och till evigheten som är framtiden. Dunns idéer blev 

inte accepterade av vetenskapen, men författare såg i dem en möjlighet att närma sig 

existentiella frågor på ett nytt sätt. Idéerna har även använts av den argentinske författaren 

Jorge Luis Borges, som verkar ha varit en själsfrände till O´Brien beträffande hur världen och 
                                                
31 O´Connel,  s. 223 
 
32 O´Connel, s. 224 
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fiktionen kan uppfattas. Det finns bevarade brev som visar att både han och O´Brien verkligen 

kände till Dunns teori. Teorin innebär att framtiden och därmed evigheten redan tillhör oss. 

Dunns teorier är inspirationen till de Selbys idévärld, men i The Third Policeman har skruven 

dragits åt ytterligare ett varv och det finns idéer som är än mer fantastiska. 

 

Det oändliga, evigheten 
   I The Third Policeman möter berättaren flera situationer där han överväldigas av uttrycken 

för det oändliga. En sådan episod beskrivs på s.118, och berättaren kommenterar att det är en 

idé värdig de Selby. Han har just fört ett samtal med sin inre röst, sin själ, som är så pass 

verklig att den har ett namn, Joe. Huvudpersonen har gjort Joe upprörd genom att antyda att 

han har en kropp. Tänk om det är så att han har en kropp med en annan kropp inuti som i sin 

tur har tusentals kroppar inuti varandra i all oändlighet. Berättaren börjar även tänka i andra 

riktningen, och funderar över om han själv är en länk i en följd av större varelser. Tänk om 

den värld han känner till bara är insidan av en större varelse vars själ han själv är. Tanken 

svindlar när han tänker på allt större varelser i denna kedja och han frågar sig var det slutar. 

Är det hos Gud eller i Intet? Tanken på det oändliga är ett sätt att närmar sig evigheten. 

   Berättaren får se exempel på fysiska ting som alltmer närmar sig oändligheten. På sidorna 

69-75 berättas om de små kistor som konstapel MacCruiskeen tillverkar. Den största kistan 

innehåller en mindre, som innehåller en mindre osv. De tjugonio första kistorna är synliga 

utan hjälpmedel, och med hjälp av förstoringsglas kan man se ytterligare två. Enligt 

MacCruiskeen tillverkar han ytterligare en mindre kista per år, och de fem senaste har ingen 

kunnat se eftersom inget förstoringsglas är starkt nog, de har närmat sig oändligheten. Ingen 

kan se hur han tillverkar dem eftersom verktygen är så små att de också är osynliga, vilket är 

en bild av människans svårighet att förstå det oändliga. Berättaren känner obehag inför de 

svindlande perspektiven och kommenterar detta på följande sätt i den svenska översättningen: 

”Det som han höll på med var inte längre underbart utan hemskt”. Motsvarande engelska text 

lyder: ”What he was doing was no longer wonderful but terrible”. Ordvalet för tankarna till 

det underbara och det kusliga, som är genrer som hör samman med det fantastiska, och 

romanen blev ju refuserad för att vara alltför fantastisk. 

   De Selby gör ett experiment med speglar som är relaterat till tiden och evigheten (s.64-65). 

Han konstaterar att då man står framför spegeln och betraktar sin egen spegelbild, så ser man 

en bild av sig själv som yngre. Ljuset rör sig med en bestämd och känd hastighet, och därför 

tar det en viss tid för ljuset att träffa kroppen, nå fram till spegeln och reflekteras tillbaka till 
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det mänskliga ögat. Det går att beräkna tiden det tar innan bilden registreras av ögat. Då de 

Selby lät den första reflexen reflekteras i en spegel längre bort påstod han att han kunde iaktta 

minimala förändringar i denna bild. Han konstruerade ett system med parallella speglar som 

reflekterade allt mindre bilder längre bort i oändlighet. Med hjälp av en kraftig kikare kunde 

han iaktta dessa bilder av t.ex. sig själv. Han kunde iaktta hur han blev allt yngre ju längre 

bort de reflekterade bilderna befann sig, och lyckades se sig själv som tolvåring. Det som satte 

gränsen var jordens krökning och teleskopets begränsningar. Det beskrivna experimentet är en 

tillämpning av Dunn´s teori om tiden, de Selby kan med hjälp av speglarna samtidigt ha 

tillgång till nutid och förgången tid. 

   Vid ett tillfälle får huvudpersonen följa med poliserna på ett besök i evigheten (s.127-142). 

Man passerar genom något som liknar porten till en lantlig kyrka och dörren har kyrkliga 

gångjärn. De förflyttar sig sedan med hiss ner till en annan verklighetsnivå, evigheten 

representerar framtiden och där råder också ett annat tidsbegrepp. Den evighet man möter är 

en konstruerade mekanisk värld, dominerad av teknik och vetenskap, med hårda material som 

järn och stål, kontrollpaneler och kablar, skåp med luckor som ser ut som ugnar. Det finns 

oändliga gångar och stora salar med maskiner och det är här poliserna gör sina avläsningar av 

instrument. Man möter inga andra människor under besöket och berättaren är djupt besviken 

då man lämnar evigheten. Den beskrivna evigheten är inget paradis utan snarare en annan 

version av helvetet.  

                                                                                          

Upprepningen, det cirkulära i berättelsen 
   Evigheten åskådliggörs i The Third Policeman även via berättelsens cirkulära struktur. När 

berättaren första gången kommer in på polisstationen får han på sidan 54 frågan: ”Gällde det 

en cykel?” Han besöker en bisarr värld där tid och naturlagar avviker från hans normala 

referenser och så småningom avslöjas att han varit död under hela besöket här. Den plats där 

han befinner sig är ett slags helvete. I romanens slut gör han ett nytt besök på polisstationen 

och hela berättelsen avslutas med samma fråga: ”Gällde det en cykel?” (s.199) Det är inte 

bara frågan som upprepas, det mesta av texten på sidorna 52-54 upprepas på sidorna 198-199. 

Upprepningen i handlingen förmedlar en insikt om att vandringen i helvetet kan fortsätta för 

evigt, allting återkommer i cirklar och det är det eviga straffet för mordet berättaren begått.  

   Även Borges har använt berättargreppet med upprepningar i ett cirkulärt mönster, t ex i 

novellen ”Teologerna”. I den berättelsen finns en kättarsekt, monotonerna, som påstår att 

historien är cirkulär och att ingenting finns som inte funnits förut eller kommer att finns igen. 
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Kyrkans män bekämpar denna irrlära men historien upprepar sig genom att sektens ledare och 

två av kyrkans ledare alla möter döden på samma sätt vid olika tidpunkter.33 

 

Fiktion i fiktionen 
   The Third Policeman är ett exempel på det som kallas fiktion i fiktionen. Inuti berättelsen 

öppnar sig andra påhittade berättelser, när läsaren via texten och fotnoterna möter de Selbys 

olika verk. Via fotnoterna ges även information om uppdiktade kommentarer till verken, som 

publicerats av Hatchjaw, Bassett, Du Garbandier, Le Fournier med flera. Böcker inuti böcker 

är samma svindlande fenomen som konstapel MacCruiskeen åskådliggör med sina kistor inuti 

kistor.  

   En annan författare som intresserat sig för fiktion i fiktionen är Jorge Luis Borges, t.ex. i ”A 

Survey of the Works of Herbert Quinn”. Denna berättelse är en kritisk översikt av arbeten 

som publicerats av den fiktive författaren Quinn, som dessutom är ett ironiskt självporträtt av 

Borges.  

O´Briens första roman At Swim-Too-Birds är också en variation på temat fiktion i fiktionen. 

Berättelsen handlar om en student som skriver en roman om en hotellvärd som skriver en 

roman om gästerna på hotellet. Borges har under rubriken ”När fiktionen lever i fiktionen” 

skrivit en positiv anmälan av O´Briens roman i en argentinsk veckotidskrift.34 

   Gemensamt för O´Brien och Borges är även att den fiktion de skapar inuti fiktionen är så 

verklighetstrogen att läsaren blir osäker på om det är fiktion eller verklighet. Detta är ett 

medvetet sätt att arbeta och en del av poängen med fiktionen.  

 

Diskussion och sammanfattning 

    Narratologi innebär ett studium av berättelsens struktur och funktion. Ett fruktbart sätt att 

undersöka narrativa grepp är att jämföra berättelsen (discourse) med den berättade 

händelsekedjan (story), och jag har valt att tillämpa detta med avseende på tidsordningen och 

tidens omfattning (duration) i The Third Policeman. 

   Berättelsen innehåller anakronier, dvs. tillfällen då den kronologiska ordningen bryts av 

tillbakablickar eller förebådande framåtblickar. Detta sätt att berätta ger liv åt framställningen 

och genom att läsaren inte har all information från början ökar främmandegöringen. Växling 
                                                
33 Jorge Luis Borges, ”Teologerna” i Alefen, Stockholm, Albert Bonniers förlag 2011, s.46 ff 
34  Jorge Luis Borges, ”När fiktionen lever i fiktionen” i Tema O´Brien, gaeler, resor och äventyr, red. Erik 
Andersson och Jonas Ellerström, Lund: Ellerströms 1994, s. 59 
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fram och åter mellan analeps och proleps används för att uttrycka tankar från två olika 

utgångspunkter. I slutet av berättelsen finns en analeps som sträcker sig långt bakåt i 

händelseförloppet. Detta är en betydelsefull punkt eftersom det här ges information som gör 

att både huvudpersonen och läsaren ser tidigare händelser i nytt ljus.  

   Det antal sidor i berättelsen som ägnas åt olika delar av den berättade historien står inte i 

proportion till omfattningen av den skildrade tiden. I den första delen, som utspelar sig i den 

reella världen, ägnas sjutton sidor åt att skildra ca trettio år. Händelserna i den övernaturliga 

världen omfattar 3-4 dagar, vilket berättas på 173 sidor. Till synes får den senare delen större 

utrymme i berättelsen i förhållande till tiden i den skildrade storyn. Dessutom ägnas femton 

sidor åt besöket i evigheten, där tiden står stilla. Det är inte rättvisande att göra en direkt 

jämförelse mellan berättelsens delar med avseende på antal sidor i förhållande till tiden i den 

berättade storyn. Förklaringen till detta är att olika tidsbegrepp tillämpas i de olika världar 

som skildras. Undersökningen av tidens varaktighet åskådliggör de viktiga punkter i 

berättelsen, där man förflyttas mellan olika världar.  

    Tidsordningen och tidens varaktighet hör samman med berättelsens form. Berättelsens 

innehåll och idévärld har också anknytning till begreppet tid. Den flitigt refererade filosofen 

och vetenskapsmannen de Selby förnekar att tiden som sådan kan förlöpa och påstår att den 

allmänt upplevda känslan av att tiden går beror på hallucinationer. Via experiment ”bevisar” 

han också att det är möjligt att ha kontroll över förgången tid, med hjälp av speglar kan han 

betrakta sig själv som ung. Huvudpersonen i berättelsen förflyttar sig mellan olika världar 

som representerar skilda verklighetsnivåer och tidsplan. Tiden i berättelsen behandlas på ett 

mycket fritt sätt i förhållande till vårt invanda sätt att uppfatta tid. Den gängse uppfattningen 

om tid betraktas som en illusion, och om man frigör sig från detta synsätt kan man som i 

berättelsen utvidga sin verklighet till ”andra världar”.  

   Tiden är en viktig komponent både i den formella uppbyggnaden och i det tankemässiga 

innehållet och de samspelar till en helhet.  

   Berättelsen får en cirkulära form genom att de sista sidorna, inklusive slutorden, är en 

upprepning av det som relaterats 150 sidor tidigare. När man kommer till slutet, och vet att 

huvudpersonen har varit död under hela vistelsen i den övernaturliga helvetesvärlden, förstår 

man att hans vandring i cirklar kan fortsätta i evighet. Det är det eviga straffet för den synd 

han har begått. Det cirkulära motivet i berättelsens form förstärker det cirkulära temat i 

innehållet. 

   Det komiska i berättelsen är det som ger den irländska prägeln, språket och ordlekarna är 

viktiga för den formella framställningen. Satiren mot modern teknik och vetenskap som 
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ersättning för kristen tro, är en del av det idémässiga innehållet. Placeringen av en del av 

satiren i de omfattande fotnoterna är ett sätt att utnyttja berättelsens form i satiren.   
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