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Den ”förvånansvärt obildade kråkan”
Om Lars Sunds roman Tre systrar och en berättare och läsaren
Av  TOM I  R I I TA M A A

I dag pågår livaktig litteraturforskning utifrån transnationella, transkulturella och 
translingvistiska perspektiv. I takt med den ökande globaliseringen har nya teoribild-
ningar växt fram och äldre komparativa grepp vitaliserats. Allt oftare fokuseras aspek-
ter som transnationella litterära flöden, litterära kontakter och mottaganden över na-
tions- och kulturgränser, liksom litterär flerspråkighet och komparativa läsningar av 
verk och författarskap från olika språk- och kulturområden.1

I ett nordiskt perspektiv ter sig den finlandssvenska litteraturen, med dess breda be-
röringsytor över såväl nationsgränsen som språkgränsen, särskilt fruktbar att betrakta 
ur transnationella och translingvistiska perspektiv.2

Den sverigesvenska bokmarknaden utgör naturligtvis en attraktiv arena för många 
finlandssvenska författare. Frågan om den finlandssvenska litteraturens avsättnings-
möjligheter i Sverige har också, som språkvårdaren Charlotta af Hällström-Reijonen 
visat, genomgående intagit en central position i det kulturella samtalet i Svenskfinland 
från slutet av 1800-talet fram till i dag.3 Den vikt som frågan tilldelats kan förklaras 
med att starka kulturella och språkliga band med Sverige ofta har setts som en ren över-
levnadsfråga för det svenska i Finland och den finlandssvenska identitetskonstruktio-
nen.4 Trots detta lyser forskning om hur finlandssvenska författare förhåller sig till den 
sverigesvenska marknaden, hur de litterära verken vänder sig till sverigesvenska läsare 
och hur den finlandssvenska litteraturen tas emot i Sverige, i princip med sin frånvaro.5

I den här artikeln skisserar jag inledningsvis en bild av den okunskap om det fin-
landssvenska som många finlandssvenskar upplever sig möta i Sverige. En av de fliti-
gaste vittnesbärarna härvidlag är den sedan länge i Uppsala boende finlandssvenska 
författaren Lars Sund, som i ett antal inlägg har gett uttryck för detta. Jag visar hur 
Sund genom inläggen bland annat positionerar sig i förhållande till vad Charlotta af 
Hällström-Reijonen kallar ”det sverigesvenska förlagsargumentet” – uppfattningen att 
finlandismer och andra från sverigesvenskan avvikande drag bör undvikas i den fin-
landssvenska litteraturen för att den ska kunna accepteras i Sverige.6 Inläggen fungerar 
som paratexter, när jag visar hur Lars Sunds senaste roman Tre systrar och en berät-
tare (2014) implicit tematiserar den sverigesvenska okunskapen om det finlandssven-
ska – men samtidigt också spefullt utmanar nitiska krigshistoriker och finlandssvenska 
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språkvårdare – genom upplysningar och information riktade till olika läsarkategorier.7 
Här argumenterar jag med utgångspunkt hos Jonathan Culler, som i ”The Novel and 
the Nation” (2007) problematiserar vissa aspekter av Benedict Andersons syn på ro-
manens funktion i formerandet av föreställda nationella gemenskaper. Anderson me-
nar att romaner som skapar föreställningar av nationella gemenskaper gör det genom 
att tala till inhemska, nationella läsare, som kan känna sig omfattade av och delaktiga 
i den (nationella) gemenskapen med författaren och romankaraktärerna.8 Culler häv-
dar i stället att sådana romaner i första hand ofta riktar sig till en utomstående, trans-
nationell läsare: ”someone who needs to be told how things are done there – a stranger 
even”.9 Även Culler har emellertid stött på kritik, för att han – likt Anderson – intar 
ett för snävt perspektiv i det att han bortser från att en roman ofta vänder sig till en in-
hemsk såväl som till en internationell publik.10 Min utgångspunkt här är att Tre systrar 
och en berättare i dess svenskspråkiga originalutgåva vänder sig till både finlandssven-
ska och sverigesvenska läsare, men riktar sig till läsargrupperna på delvis olika sätt. Med 
stöd i Julia Tidigs resonemang om läsarens förhållande till och förståelse av flersprå-
kig litteratur, argumenterar jag också för att översättningarna av och kommentarerna 
kring finlandismer i romanen inte enbart tjänar som begriplighetsverktyg för den sve-
rigesvenska läsaren, utan att de kanske framför allt får betydelse i sättet på vilket de be-
lyser och framhäver finlandismernas existensberättigande.11

Vidare undersöker jag huruvida recensenter i finlandssvensk och sverigesvensk press 
uppfattar och uppmärksammar romanens sätt att vända sig till olika läsargrupper, samt 
hur de kommenterar romanens språkbruk med inslagen av dialektala uttryck, finlan-
dismer och finska inskott. Recensenternas utsagor säger naturligtvis ingenting om lä-
sarnas intryck i stort, men kan däremot ge en bild av exempelvis samtidens tolerans-
nivå för avvikelser från sverigesvenskt språkbruk i den finlandssvenska litteraturen.12

Som Trygve Söderling emellertid har påpekat är det sannolikt de finskspråkiga lä-
sarna som utgör romanens största publik.13 Denna viktiga läsarkategori faller detta till 
trots utanför den här undersökningens ramar. Ett beaktande av också den finska över-
sättningen av romanen, de finskspråkiga läsarnas utgångspunkter och det finska press-
mottagandet, skulle kräva att andra hänsyn och teoretiska förhållningssätt införliva-
des, och därmed resultera i en omfångsrikare studie.

Den sverigesvenska okunskapen om det finlandssvenska
I ett inlägg på sin bokblogg – passande nog under märkesåret 2009 – ondgör sig Da-
gens Nyheters litteraturkritiker Jonas Thente över den kritiska respons han uppfattar 
sig få från finländskt håll varje gång han skriver om finländsk litteratur. Han är inte 
heller ensam om att ha tröttnat, hävdar han: ”Jag har kolleger på åtskilliga kulturre-
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daktioner som helst tackar nej till att recensera finländsk litteratur, och i synnerhet då 
svenskfinsk sådan. Eller finlandssvensk, för den som föredrar det ordet.”14 Thente för-
klarar också varför:

Därför att de obehagliga brev och mail man i allmänhet får efter att på något sätt ha 
berört Finland gör att det inte känns som att det är värt det.
 Det räcker att man slinter på detta med huruvida det heter svenskfinne, svenskfinlän-
dare, finlandssvensk, finländsk eller svensk – så är man körd. Gör man inte det så finns det 
alltid något annat att få fan för.15

Thente raljerar friskt med identitetsbegreppen, och om syftet med inlägget var att 
reta upp finlandssvenska kulturskribenter lyckades han; som kulturvetaren Sven-Erik 
Klinkmann uttrycker det uppfattades blogginlägget ”som ytterst provocerande och 
obehagligt”, och ”flera framstående företrädare för dagens finlandssvenska kultur” gick 
i svaromål.16 Klinkmann frågar sig emellertid hur Thentes inlägg egentligen ska förstås:

Men kunde Thentes inlägg möjligen läsas som ett exempel på ironi, ett slags sarkastisk 
humor som är så subtil och listig att den ändå inte riktigt upptäcktes av kritikerna? Eller 
maskerade den semantiska förvirringen hos bloggaren Jonas Thente dennes bristande 
kunskaper om finlandssvenskarna och sverigefinnarna? Gällde okunskapen dessa grup-
pers litteratur eller handlade det ”helt enkelt” om en nonchalant attityd gentemot fin-
landssvenskarna respektive sverigefinnarna?17

Raljerandet förefaller bygga på en nonchalant inställning snarare än okunskap. Fak-
tum är att Thente både tidigare och senare flera gånger skrivit om finlandssvensk litte-
ratur, där han bland annat försvarat ett från sverigesvenskan avvikande finlandssvenskt 
språkbruk och motsatt sig språkliga ingrepp från sverigesvenska redaktörer.18 I en in-
tervju i Hufvudstadsbladet efter blogginlägget, under rubriken ”Olyckligt kär i Fin-
land”, bedyrar Thente att han förstår skillnaden mellan finlandssvenskar och sverige-
finländare, framhåller egna finlandssvenska rötter vilka han säger sig vara stolt över, 
och anser vidare att ”den rikssvenska litteraturen borde känna mindervärdeskom-
plex” gentemot den finlandssvenska vilken ”så ofta gått före”.19 Blogginläggets ralje-
rande med identitetsbegreppen får således förstås framför allt som skämtsamt hållet, 
men något sorglöst och lättsamt provokativt spel från Thentes sida tycks det ändå inte 
handla om. I intervjun håller han fast vid sin uppfattning om alltför snarstuckna fin-
landssvenskar, vilka han också passar på att både köns- och åldersbestämma.20 I ett mejl 
till Merete Mazzarella – som offentliggjorde det på sin blogg där hon tidigare publice-
rat ett svar på Thentes ursprungliga inlägg – är tonen också hård:
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Jag tänker inte läsa ditt inlägg, ity jag är så fruktansvärt trött på er korkade lilla lobby-
grupp som gör den finländska och finlandssvenska litteraturen så mycket ont. Jag är led 
vid att förklara det uppenbara för människor jag en gång har respekterat. […] Eftersom 
jag till skillnad från dig och dina likar känner mig ytterst obekväm i ryggkliande och mas-
turbativa grupperingar, ber jag att få [sic] förhand tacka nej till ytterligare brev i denna 
eller andra frågor.21

För att rätt förstå reaktionerna från finlandssvenskt håll på det ursprungliga bloggin-
lägget måste man emellertid se detta i en större kontext, något Thente verkar gå bet på. 
Han må själv besitta kunskaper om det svenska i Finland och om finlandssvensk litte-
ratur, men tycks samtidigt omedveten om att raljerandet starkt speglar den okunskap 
och överlägsna nonchalans många finlandssvenskar upplever sig möta i Sverige. Den 
vedertagna uppfattningen att många sverigesvenskar saknar kunskap om och intresse 
för Finland och landets svenskspråkiga minoritet, bekräftas även av forskningen.22 Det 
existerar också en mängd vittnesmål som ur personliga perspektiv beskriver, gestaltar 
och tematiserar det finlandssvenska mötet med det sverigesvenska och de känslor som 
okunskapen om det finlandssvenska ger upphov till.23 Naturligt nog kommer en stor 
del av sådana vittnesbörd från finlandssvenskar som är bosatta i Sverige; den upplevda 
okunskapen hos sverigesvenskarna gör att den finlandssvenska identiteten hos emi-
granterna ofta förstärks i Sverige.24 De senaste åren har flera böcker utgivits på temat, 
där finlandssvenskar bosatta i Sverige berättar om hur de upplever tillvaron i exil.25

En av de flitigaste vittnesbärarna är alltså författaren Lars Sund (f. 1953), uppvuxen i 
Jakobstad i svenska Österbotten men bosatt i Uppsala sedan 1979. Vid flera tillfällen – 
bland annat i två av de nyssnämnda publikationerna – har Sund åskådliggjort hur han 
som finlandssvensk i Sverige många gånger har ställts inför den sverigesvenska okun-
skapen, och vad den kan få för konsekvenser. I essän ”Den svenska brytningen” (2012) 
berättar han om när han som nyinflyttad i Sverige fick Invandrartidningen på lättläst 
svenska hem i brevlådan varannan vecka. Som svensktalande författare och medarbe-
tare på Upsala Nya Tidning ansåg Sund att det var en ”överloppsgärning” att skicka tid-
ningen till honom, och ringde därför dåvarande Statens invandrarverk:

Svaret från tjänstemannen […] måtte ha fått rimfrost att bildas på telefonledningarna 
hela vägen från Norrköping till Uppsala. Det avgavs på lättläst svenska för att jag verkli-
gen skulle förstå.
 ”Detta är Sverige. Här registrerar vi inte språk-till-hörighet.”
 Minnet av hennes nedlåtande tonfall får mig fortfarande, efter 30 år, att krypa ihop där 
jag sitter och skriver detta.26

I en intervju med Camilla Berggren i hennes bok Hemifrån hem (2007) menar Sund 
att okunskapen om språkförhållandena i Finland lever kvar: ”Fortfarande tror majo-
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riteten av svenskarna på myten ett språk, en nation, ett folk också för Finlands del.”27 
I antologin Så bra svenska du talar! (2009) utvecklar han vad den felaktiga föreställ-
ningen innebär:

Att det i Sveriges östra grannland skulle finnas en minoritet som talar svenska men kän-
ner sig som fullvärdiga finländare är en tanke som aldrig har fått fäste i svenskarnas kol-
lektiva medvetande. Inte heller känner många i Sverige till att svenskan länge var det näst 
största invandrarspråket i Sverige efter finskan. Den omedelbara följden av detta trista 
missförstånd […] är att finlandssvenskar som utvandrar till Sverige automatiskt fråntas 
sin finlandssvenskhet: de blir officiellt och inofficiellt klassade som finnar […].
 De flesta finlandssvenskar i Sverige har säkert någon gång fått ”beröm” för att de 
lyckats lära sig så god svenska, men för säkerhets skull åtföljs lovorden gärna av tillägget: 
”Men din brytning hörs fortfarande” […] eller något dylikt. Alla finlandssvenskar som 
vistats någon tid i Sverige kan nog berätta historier om missförstånd, dumma frågor och 
häpna miner när man ger sig i kast med det stört omöjliga företaget att inför svenskar 
försöka reda ut språkförhållandena i Finland […].28

Anekdoten om Invandrartidningen skildras med glimten i ögat; likaså är det fiktiva av-
handlingsförordet i antologin – vilket framställer det svenska samhället som beund-
ransvärt men en aning självgott och sverigesvenskarna som ställvis smått imbecilla cy-
kloper – skrivet med en kärleksfull hand och en stor portion humor. Inte desto mindre 
märks i texterna ett uppriktigt allvar; en avsikt att uppmärksamma och belysa finlands-
svenskheten och problematisera okunskapen om den i Sverige. Sund återkommer till 
hur den talade finlandssvenskan ”ständigt och jämt påtalas”, och vittnar om hur välme-
nande men okunniga kommentarer – som omtalas i citatet ovan – kan fungera förmin-
skande, rentav identitetsberövande, när han exemplifierar med hur konferencieren vid 
ett publikt författarsamtal presenterade honom genom att påtala hans ”distinkta ’bryt-
ning’ ”.29 Hur gör man ”för att ’bryta’ på sitt eget modersmål?” frågar sig Sund indigne-
rat och fortsätter: ”När man säger så påstår man ju att talaren inte behärskar språket 
fullständigt.”30 Och vidare:

[M]odersmålet är en hörnpelare i varje människas identitet. Genom språket identifie-
rar vi oss, språket ger oss grupptillhörighet, gör oss till svenskar, finnar, finlandssvenskar. 
Svenska språket är också mitt huvudsakliga arbetsredskap. Att frånta en människa rätten 
till hennes språk är ett övergrepp. Nej, jag uppskattar inte att få beröm för att jag talar så 
bra svenska. En svensk skulle aldrig hitta på att berömma en annan svensk för hennes 
goda språk.31

Rätten till sitt eget språk, som Sund talar om, handlar också om att kunna nyttja ett 
finlandssvenskt språkbruk som tillåts avvika från den standardiserade sverigesvenskan, 
med särdrag som finlandismer, dialektala uttryck och inskott på finska:
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Finlandssvenskar har varit benägna att skämmas över sitt språk, finlandismer har ansetts 
som något fult. Men jag är förtjust i blandningen av språkimpulser, ordglädjen i det dia-
lektala, känslan för det drastiska. Dessutom har detta att jag bott i Sverige sedan slutet av 
70-talet gjort mig ännu mer medveten om språksituationen. Jag försöker slå vakt om min 
finlandssvenska intonation.32

Sverigesvenska litteraturrecensenters okunnighet om och bristande lyhördhet för fin-
landssvenska särdrag kan upplevas som ett berövande av denna rättighet. Efter att Ex-
pressens recensent i en i övrigt positiv recension av Solveig von Schoultz novellsamling 
Nästa dag (1991) ondgjort sig över vissa språkliga uttryck – ”Men vad är väl skvären? 
Och vad betyder kvinka och flyste? Inte säger vi tent och uni eller ’Kanske det går om’: 
här borde förlaget ha ingripit för att göra rättvisa åt von Schoultz språk. Hon förtjänar 
det.”33 – opponerade sig Lars Sund och försvarade sin författarkollega och finlandis-
mernas raison d’être i den finlandssvenska skönlitteraturen:

Tänk om rikssvenska recensenter kunde unna finlandssvenska författare deras finlandis-
mer! Nu senast är det Pia Zandelin som tar Solveig von Schoultz i örat […] för uttryck 
som skvär (liten park), tent (tenta), Uni (Helsingfors universitet) och kvinka (gnälla). 
Genom att inte någonstans i sin recension nämna det faktum att Solveig von Schoultz är 
finlandssvensk framställer Zandelin fullt gångbara finlandssvenska uttryck som språkliga 
anomalier.
 Men finlandssvenskan är en av det svenska språkets regionala varianter, fullt jämförbar 
med västsvenska eller norrländska.
 Inte skulle det väl numera falla en recensent in att gnälla över Sara Lidmans eller 
Torgny Lindgrens dialektala vändningar och begära att förlaget ingrep för att göra ”rätt-
visa åt dessa författares språk”?34

Här positionerar Sund sig tydligt i förhållande till ”det sverigesvenska förlagsargumen-
tet”. Argumentet stipulerar, menar af Hällström-Reijonen, att ”finlandssvensk skönlit-
teratur måste vara skriven på en korrekt svenska utan finlandssvenska särdrag för att 
godtas i Sverige”, och bygger således bland annat på ”en rädsla för sverigesvenska läsares 
irritation över finlandssvenska särdrag i språket”.35 Argumentet har, som af Hällström-
Reijonen visar, brukats i anknytning till den finlandssvenska litteraturen från andra 
hälften av 1800-talet fram till i dag. Men dess relevans är inte oomtvistad. af Hällström-
Reijonen delar in debattörerna i tre grupper: konformisterna – argumentets föresprå-
kare – som har utgjort den dominerande gruppen; de offensiva, som vunnit mark från 
1900-talets senare hälft och tvärtom anser att finlandssvenska författare ”bör påtvinga 
läsarna i Sverige språkliga egenheter som bara används i Finland”; samt den mindre 
gruppen isolationister som anser att ”finlandssvenskarna [är] den primära läsarkretsen 
för finlandssvensk litteratur”.36 Ovanstående inlägg av Sund omfamnar alltså den bä-
rande tanken hos de offensiva debattörerna.
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I sin nyligen publicerade essä ”En morgontrött finlandismsamlares bekännelser” 
(2015) återkommer Sund till den sverigesvenska okunskapen om finländska språkför-
hållanden, men redogör framför allt för sitt kärleksfulla (om än ställvis komplicerade) 
förhållande till finlandismerna.37 Han beskriver hur den inom den finlandssvenska 
språkvården så inflytelserika Hugo Bergroths ande ”svävade […] över modermålslek-
tionerna” under hans skoltid på 1960-talet och gjorde förhållandet till det finlands-
svenska språkbruket och dialekterna ängsligt.38 Som af Hällström-Reijonen framhål-
ler utgör Bergroths hållning ”praktexemplet” på inställningen hos de konformistiska 
förespråkarna för det sverigesvenska förlagsargumentet.39 I sin Finlandssvenska. Hand-
ledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift (första upplaga 1917), som un-
der lång tid utgjorde rättesnöre för den finlandssvenska språkvården i kampen mot 
finlandismerna, menar Bergroth att man i Sverige betraktar finlandssvenska böcker 
som ”mer eller mindre onjutbara på grund av sitt språk” och att sverigesvenska förläg-
gare därför avvisar en stor del av dem.40 Bergroths lösning på den finlandssvenska lit-
teraturens avsättningsproblem i Sverige är kort och gott att ”författaren måste lära sig 
att skriva högsvenska”.41 I sin essä beskriver Sund emellertid hur han, under intryck av 
de stora västerbottniska författarna, senare insåg att också hans finlandssvenska trots 
allt dög: ”Jag fick allt lära mig att inte låta mig tystas av Hugo Bergroths ande!”42 Men 
flytten till Sverige gjorde också Sund tvungen att mera aktivt börja fundera på sitt fin-
landssvenska språkbruk:

Så länge jag bodde hemma i Svenskfinland behövde jag inte fundera så mycket på finlan-
dismer, jag hade finlandssvenskan i öronen dagligdags och kunde utgå från att de som 
läste begrep vad jag skrev. Här i Sverige blir det genast mer problematiskt. […] Jag blir ofta 
tvungen att tänka ett varv till: även om jag i första hand riktar mig till finlandssvenskar 
har jag ju också läsare i Sverige. Hur mycket ska jag anpassa min text till dem? Behöver jag 
släta ut det specifikt finlandssvenska i mitt språk? Stämmer det som man förr sa i Svensk-
finland att rikssvenskar är allergiska mot finlandismer?43

Får man tro Sund här ser han alltså finlandssvenskarna som sin viktigaste publik, något 
han också tydligt poängterar senare i samma text.44 Inte desto mindre utgör de sveri-
gesvenska läsarnas språkliga förståelse och acceptans, som citatet visar, viktiga faktorer 
i Sunds skrivande. Balansgången mellan att språkligt gestalta en finlandssvensk språk-
miljö så att det låter autentiskt – ”[l]itterärt språk är alltid modifierat” poängteras det 
– utan att samtidigt äventyra begripligheten är alltid en utmaning, menar Sund, och 
beskriver hur han löste dilemmat i sin senaste roman:

Att avbryta berättelsen med förklaringar är alltid vanskligt, förklaringar och förtydligan-
den måste smygas in i texten och sen gäller det att smidigt försöka knyta an till hand-
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lingen på nytt, utan att låtsas om avbrottet. I romanen Tre systrar och en berättare fick 
jag god hjälp av den tama kråkan som flaxar in i boken utan att jag egentligen hade tänkt 
mig det. […] När berättaren sålunda använder ett dialektord eller lågspråkligt uttryck gör 
kråkan genast en anmärkning och kräver att han förklarar vad han menar.45

Härnäst undersöker jag närmare vad relationen mellan berättaren och kråkan, infor-
mationen som delges den senare, samt hennes funktion i berättelsen, kan säga oss om 
romanens sätt tilltala olika adressater.

En sverigesvensk kråka?
Romanen Tre systrar och en berättare utspelar sig i ett efterkrigstida Finland, framför 
allt i (det icke namngivna) Jakobstad i svenska Österbotten. Tidsmässigt spänner be-
rättelsen fram till 1968, och innehåller en del längre tillbakablickar, framför allt till 
åren kring Finlands självständighetsförklaring (1917) och inbördeskriget (1918), men 
också till tiden för vinter- och fortsättningskriget (1939–1940 respektive 1941–1944). 
Berättelsen bryter även några gånger den realistiska epikens lagar genom lekfulla ut-
blickar in i framtiden. Som romanens titel antyder tar berättelsen avstamp med Tjech-
ovs pjäs Tre systrar; i bokens inledning skall dramat sättas upp för första gången i sta-
dens historia, hösten 1948. Ett plötsligt och oväntat dödsfall drabbar dock ensemblen 
strax före premiären, vilket gör att pjäsen ställs in. Tre unga kvinnors vägar har, i deras 
roller som pjäsens systrar, emellertid korsats och starka band har knutits dem emellan. 
Det är deras, jämte deras familjers och andra närståendes, fortsatta historia och res-
pektive öden vi får följa genom romanen. Berättelsens spelplan utvidgas från Jakob-
stad och Österbotten: de individuella livsödena och den lokala historien tar plats i na-
tionella (och delvis internationella) efterkrigshistoriska sammanhang, i denna (enligt 
presentationen på bokomslaget) ”den första delen av en trilogi om Finlands moderna 
historia”.46

Minst sagt framträdande i romanen är också berättarjaget. Han uppger inte sitt 
namn, men vi får veta att han tjänstgör som banvakt vid järnvägen. Han är krigsin-
valid – ”en karl med högra sidan av ansiktet vanställt av ärrvävnad och ett stelt, orör-
ligt porslinsöga”, därtill med haltande gång på grund av en benprotes (19). Liksom i 
Sunds Siklax-trilogi (Colorado Avenue (1991), Lanthandlerskans son (1997) och Eriks 
bok (2003)) handlar det om en komplex berättartyp som spelar ett metafiktivt spel 
med fiktionens gränser; han skapar berättelsen och kommenterar den, han tappar kon-
trollen över romanpersonerna som emellanåt lever sina egna liv, han skriver in sig själv 
i fiktionen, bryter in och talar romanpersoner till rätta, styr framställningen men blir 
själv ställvis styrd av den.47

Där den likaledes enögde krigs- och skaldekonstens gud Oden i den nordiska myto-
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login har två korpar som kunskapare, tar berättaren i Tre systrar och en berättare – som 
framgått – hjälp av en kråka, vilken presenteras utförligt tidigt i boken (22 f.). Fågeln 
intar en roll som berättarens sällskap, rådgivare och, likt Hugin och Munin, flygande 
spejare och kunskapare. Det framgår emellertid snart att hon, kanske till skillnad från 
mytologins allkunniga korpar, är enspråkig:

Jag måste här inpassa att jag talar svenska med kråkan. När hon och jag först blev bekanta 
försökte jag tilltala henne på finska; jag utgick automatiskt från att Finlands kråkor för-
stod landets majoritetsspråk. Hon brydde sig emellertid inte om mig och vägrade ta länk-
korvsbiten jag höll fram åt henne. Först när jag slog över till svenska och sa ”varsågod” 
fick jag hennes uppmärksamhet. Det förhåller sig uppenbarligen så att kråkorna här i stan 
huvudsakligen är svensktalande i likhet med flertalet människor.
 Och som ni kanske även märker niar jag kråkan och använder högsvenska när jag 
talar till henne, hon har nämligen gjort klart att hon ogillar dialekt. Jag tror att det är en 
mycket borgerligt sinnad kråka jag fått till vän. (23 f.)

Berättaren, som själv beskriver sig som tvåspråkig (31), uttrycker alltså förvåning över 
att kråkan inte behärskar finska. Men det är inte så konstigt, vill jag mena, att kråkans 
kunskaper i finska visar sig begränsade. Snarare än en finländsk kråka är hon nämligen 
att betrakta som en sverigesvensk sådan, som förirrat sig över Bottniska viken och lan-
dat i staden vid dess östra strand. Kråkan utgör, vilket också några recensenter i fin-
landssvensk press har påtalat (se nedan), en projektionsyta för en stor del av berättarens 
utvikningar, förklaringar och förtydliganden som är ämnade den sverigesvenska läsa-
ren. Jag ska framöver visa hur detta kan se ut och diskutera dess implikationer.

Men först vill jag kort titta närmare på vad berättarens tilltalsskick mer kan säga 
oss om kråkan som adressat. Det faktum att berättaren undviker dialekt och endast 
använder högsvenska samt niar en kråkfågel förefaller en smula besynnerligt och un-
derdånigt; kråkan framställs här som språkmässigt auktoritär. Om vi drar oss till min-
nes att berättelsen i huvudsak utspelar sig under 1950- och 1960-talen, och att Hugo 
Bergroths auktoritära ande ännu under Lars Sunds skoltid på 1960-talet svävade över 
modersmålslektionerna, är det inte utan att den mot dialekt och lågspråk allergiske 
Bergroth själv i fjäderskrud träder fram för våra ögon. Jag återkommer till detta nedan.

Men berättarens underdånighet gentemot kråkan liknar också en undersåtes för-
hållningssätt till sin herre – eller kung. I slutet av romanen berättas det om kråkan att 
”i likhet med Gustav II Adolf har hon med tiden blivit tämligen fet, om vi nu ska vara 
ärliga” (526). Att kråkan med sin tilltagande fyllighet liknas vid just Gustav II Adolf ter 
sig visserligen adekvat, då denne som bekant var omvittnat korpulent. Men denne re-
gent bär också ett starkt symbolvärde och förknippas ofta med den svenska stormakts-
tiden, och historiskt har Gustaf II Adolf åtnjutit ett slags hjältestatus också i Finland. 
Symboliskt nog firas Svenska dagen i Svenskfinland, vars syfte när den infördes 1908 
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från början var – som Lena Marander-Eklund skriver – ”att ena den svenska befolk-
ningen i Finland”, på Gustaf II Adolfs dödsdag den 6 november.48

Kråkan kan alltså sägas symbolisera ett slags överhet, en firad kunglig representant 
från den svenska stormaktstiden. I förhållandet mellan den något undergivna berät-
taren och den högdragna kråkan tematiseras (och parodieras) ett slags ojämnbördigt 
syskonförhållande som många gånger har gjorts gällande för relationen mellan fin-
ländare och sverigesvenskar, ett motiv som relateras i klara ordalag i romanen då Iris 
Kvarnström, en av bokens titelkaraktärer, stiftar bekantskap med en Åke Karlström 
från Jönköping:

Iris lade genast märke till en sak: hos Åke finns just ingenting av den underliga nedlåten-
het som en del rikssvenskar brukar visa när de kommer hit till Finland – det är som om 
de uppfattar oss finlandssvenskar som lite mindre fullgoda än sig själva och tycker att de 
kan bemöta oss som ett slags yngre syskon, med vänlig överlägsenhet. Bara för den sakens 
skull var Iris genast beredd att tycka om Åke. (396 f.)

Kråkans inställning till berättarens enkla och vanställda statstjänsteman präglas också 
ofta av en smått överlägsen nonchalans. När berättaren inspirerat rapporterar om Dra-
matiska föreningens planer på att sätta upp Tjechovs Tre systrar i staden är fågeln mått-
ligt intresserad:

Kråkan var sysselsatt med att putsa högervingens större täckfjädrar. Hon avbröt sin toa-
lett och betraktade mig med huvudet lätt på sned. [– – –] Hon gav mig en högdragen 
blick, burrade upp sig som en dammvippa, ruskade vätan ur fjäderdräkten. Bröstet häv-
des, det såg nästan ut som om hon suckade. Jag förstod vinken. Hon visade tydligt att hon 
inte var särskilt hågad att i det skvalande regnet vidare dryfta Dramatiska föreningens 
planer med en enkel banvakt vid Statsjärnvägarna. (24 f.)

Genom berättarens utvikningar och förtydliganden riktade till kråkan framstår hon 
– den kunskapare hon förväntas vara till trots – emellertid också som en litet mindre 
vetande och navelskådande främmande fågel, med brist på förståelse och intresse för 
saker och förhållanden utanför hennes hembygd och blickfång. När berättaren ur lo-
kaltidningen läser att ”Dramaten tänker sätta upp ett skådespel av ryska dramatikern 
Anton Tjechov i höst” (23) förklarar han – sarkastiskt – för kråkan: ”Med Dramaten 
åsyftar tidningen förstås ingalunda Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm utan 
vår egen Dramatiska förening här i stan, men det har ni säkert redan förstått […].” (24) 
Förtydligandet är en uppenbar blinkning till sverigesvenska läsare – kanske i synnerhet 
stockholmsbaserade litteraturkritiker på de stora rikstäckande tidningarna – som di-
rekt associerar benämningen med det vardagligt brukade namnet på den sverigesven-
ska nationalscenen.
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Och på tal om nationalscener skildrar berättaren senare i romanen Iris Kvarnströms 
första tid i Helsingfors som teaterelev:

Då Iris först anlände till Helsingfors kunde hon […] blott några ord finska. Hon påbör-
jade självstudier, och såg så många föreställningar hon bara hann och hade råd med på 
Kansallisteatteri – den finska nationalscenen, upplyser jag kråkan – och Helsingin Kau-
punginteatteri, alltså Helsingfors Stadsteater. (448)

Upplysningarna riktas till den sverigesvenska läsaren lika mycket som till kråkan. In-
formationen torde vara onödig för de flesta finlandssvenska läsare då de (även sådana 
vars kunskaper i finska är bristfälliga) troligtvis känner igen de finska benämningarna 
på landets två största teaterscener.

Just på det här sättet menar Jonathan Culler att romaner med nationella teman ofta 
mer än till inhemska läsare vänder sig mot transnationella läsare, som från sin distans 
till det skildrade (nationella) stoffet är i behov av förklaringar och förtydliganden. Cul-
ler illustrerar hur detta kan ta sig uttryck bland annat i en genomgång av José Rizals 
roman Noli me tangere. Där berättas om seder och bruk i Manila ”with references that 
would not have been necessary for Manila readers, who don’t need to be told what 
things are called in their country or that someone is dressed like a Filipino or what 
every Filipino house must have”.49 ”In fact”, framhåller Culler vidare, ”the mode of add-
ress […] often suggests that the reader is not a Manileño but someone who needs to be 
told how things are done there – a stranger, even.”50

I Tre systrar och en berättare är det alltså kråkan – och genom henne den sverigesven-
ska läsaren – som fungerar som den utomstående och i det nationella stoffet oinvigda 
främlingen i behov av upplysning och information. När berättaren ska till att relatera 
händelser i staden 1918 ser han sig således tvungen att först upplysa kråkan om de his-
toriska sammanhangen:

Innan jag går till att berätta om det som skedde här i stan vårvintern 1918 måste vi hålla en 
historielektion med kråkan, ty hon besitter mycket svaga kunskaper om den konflikt som 
beroende av vars och ens politiska ståndpunkt här i Finland än kallas Frihetskriget – med 
versalt F! – och än inbördeskriget och ibland rent av klasskriget. (435)

Sedan följer några sidor där berättaren för att sätta händelserna i staden i sin historiska 
kontext rekapitulerar bakgrunden till inbördeskriget. Några gånger vänder han sig ex-
plicit till kråkan med tilläggsupplysningar: ”[…] alla medborgare, även kvinnorna, 
hade haft rätt att rösta i lantdagsvalen ända sedan 1906, förklarar jag för kråkan […]” 
(436). Vidare:
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Den sjätte december 1917 förklarade sig Finland självständigt.
 Och jag berättar för kråkan: klockan elva på kvällen söndagen den 27 januari 1918 tän-
des en röd lykta i tornet till Folkets hus i Helsingfors till tecken på att revolutionen hade 
inletts; Kuusinens linje hade segrat. När morgonen grydde hade de röda intagit samtliga 
offentliga byggnader och utropat en upprorsregering som kallade sig Finlands folkkom-
missariat.
 Den tidigare regeringen hade dock i god tid hunnit sätta sig i säkerhet i Österbotten. 
Med sig hade den sin nyutnämnda militära befälhavare, en före detta rysk general vid 
namn Karl Gustav Mannerheim. Man gjorde Vasa till provisorisk huvudstad och förbe-
redde sig på att slå ner upproret i söder. Från och med nu existerade två Finland: ett rött 
och ett vitt. Kriget som har minst tre namn började. (437 f.)

Förvisso kan kanske också den finländska läsaren vara betjänt av en historisk rekapitu-
lering av detta slag. Upplysningar som när allmän rösträtt infördes i Finland (storfur-
stendömet var först i Europa med att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och 
män) och datum för nationens självständighetsförklaring, får emellertid anses vara rik-
tade främst till den oinvigde sverigesvenska läsaren.

Även vid tillfällen då kråkan inte direkt tilltalas berättas det om händelser och fö-
reteelser som torde vara bekanta för de flesta inhemska läsare, men som kan utgöra 
okänd kunskap för utomstående läsare. Så exempelvis när Iris för sin franska väninna 
visar upp stadens kyrkogård med de många hjältegravarna, och berättar om den enda 
bombningen av staden under kriget:

Iris väninna är fransyska. Iris kommer att förklara för henne att Finland saknar en mot-
svarighet till Triumfbågen i Paris; vi har ingen Frihetsgudinna som amerikanerna eller 
Nelsonstaty som engelsmännen. Det här är våra nationalmonument, säger Iris, de här 
små vita plattorna i gräset. De finns på alla kyrkogårdar, överallt i hela landet. Finska 
armén såg åtminstone till att soldater som stupade fördes tillbaka till sina hemorter och 
begravdes där, om det bara var görligt. [– – –]
 ”Staden bombades bara en gång under kriget”, säger hon. ”Det var på kvällen den tju-
gotredje februari 1944. Det var fastlagstisdag. Här i Finland är det tradition att barnen 
samlar ihop de bortkastade julgranarna och den kvällen tänder man överallt fastlagsbra-
sor. Det gjorde vi den gången också, fastän det var förbjudet – kriget pågick fortfarande 
och det var total mörkläggning.” (145 f.)

Här är det alltså, i kråkans ställe, Iris franska väninna som intar den utomståendes skep-
nad – ”someone who needs to be told how things are done there – a stranger even”, 
med Cullers bekanta ord – och som därmed får agera ställföreträdare för den sverige-
svenska läsaren till vilken informationen i första hand riktas.

Det finns emellertid skäl att kort stanna upp och granska berättarens historiska ut-
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sagor mer i detalj. Det faktum att inte bara det ena, utan båda Carl Gustaf Manner-
heims förnamn är felstavade gör att det inte förefaller vara ett verk signerat tryckfels-
nisse. I stället ger Lars Sunds essä ”Den heliga Mannerheim (i spetsbehå)” från 2008 i 
Ny Tid en belysande paratextuell förklaring. Som rubriken skvallrar om vill Sund pro-
blematisera den heliga mytbild som i Finland utgör ett slags pansarskydd kring Man-
nerheim: ”Medan 1800-talets stormän har förbleknat ur historien och Urho Kekko-
nen är lovligt villebråd och rent av har beskyllts för att ha varit KGB-agent är Manner-
heim helig, oantastbar.”51 Sedd mot denna bakgrund tycks den dubbla felstavningen av 
marskalkens namn i romanen utgöra en i högsta grad medveten och spefull liten pro-
vokation, ett test av vakthållningen kring den oantastbare och ett betonande av fiktio-
nens frihet.

Som Jonathan Culler framhåller kan en viss geografisk distans till romanstoffet vara 
nödvändig för att en roman ska öppna sig som fiktion för läsaren; Culler påpekar om 
mottagandet av Mario Vargas Llosas El Hablador att inhemska peruanska läsare har 
haft svårt att läsa romanen som just en roman och i stället tenderar att läsa den som en 
politisk manifestation.52 I ett nordiskt sammanhang har Claus Elholm Andersen fram-
hållit den geografiska distansens betydelse för hur Karl Ove Knausgårds mastodontro-
man Min kamp har lästs – medan kritiker och forskare i Norden till största delen har 
diskuterat det självbiografiska och förhållandet mellan verklighet och fiktion i verket 
har mottagandet i USA fokuserat romanens litterära, estetiska förtjänster.53 Eneken 
Laanes har också, i kölvattnet av debatten i Estland kring Sofi Oksanens Utrensning, 
undersökt ”how a transnational perspective affects the reading of the novel in the na-
tional context and vice versa”.54 Lars Sund visar i sin essä om Mannerheim-myten också 
medvetenhet om hur romaner på hemmaplan ibland kan läsas och uppfattas som his-
toriska faktadokument, när han vidare berättar om hur han ”halvt på skämt” beklagat 
”att de satiriska krigsskildringarna som ingår i romanen Eriks bok inte väckte den upp-
rördhet [han] hade väntat – kriget, och i synnerhet fortsättningskriget, är ingenting 
man skämtar om i Finland”.55 Här refererar Sund mellan raderna till den uppståndelse 
och upprördhet som finländska krigsromaner tidigare har skapat på hemmaplan; över-
sättaren Nils-Börje Stormbom har exempelvis påpekat angående det inhemska mot-
tagandet av och den hetsiga debatt som följde Väinö Linnas Okänd soldat att det var 
”uppenbart att man i Finland haft det svårt för att inte säga omöjligt att betrakta ro-
manen i huvudsak som konstverk och ta ställning till den som sådant”.56 I kölvatt-
net av den upprörda debatten kring de – av krigsveteraner och historiker – uppmärk-
sammade faktafelen i Ulla-Lena Lundbergs krigsskildrande roman Marsipansoldaten 
(2001) gick Lars Sund i en annan text i Ny tid också i starkt försvar för sin kollega, och 
ifrågasatte den petimäteraktiga faktagranskningen och vakthållningen kring bilden av 
krigen i finländarnas kollektiva minne.57 I ljuset av detta ger en kontroll av den histo-
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rik Iris delger sin franska väninna vid hand att Lars Sund även här medvetet placerat in 
en liten faktoid. En blick i kalendern för 1944 visar att fastlagstisdagen inte inföll den 
23 februari som Iris påstår, utan dagen innan. Det var egentligen den 22 februari som 
bomberna föll över bland annat Nykarleby, Kronoby och Jakobstad. Syftet förefaller 
alltså vara, liksom i Mannerheim-fallet, att hävda fiktionens rättigheter och okränkbar-
het och att pröva uppmärksamheten och vakthållningen hos inhemska krigskännare 
och historiker. Härvidlag ter det sig också intressant att kort betrakta romanen utifrån 
de attribut som enligt Elisabeth Oxfeldt utmärker en nationalroman:

Med nasjonalroman mener jeg her den spesifikke formen for roman som søker å fortelle 
historien om et folk. Det er romaner som fungerer metonymisk og allegorisk, og ser det 
som sin oppgave å opplyse om hvem nasjonens folk er, hvilke befolkningsgrupper den 
inneholder, hvordan den er oppstått, hvordan den har utviklet seg, og hvordan den for-
holder seg til andre nasjoner. Det er romaner der enkeltindividenes historie utspiller seg 
på bakgrunn av den større historien, og den lille historien skal tolkes som fiksjon, mens 
den store historien skal tolkes som fakta. Det er romaner med et estetisk, politisk og 
pedagogisk innhold som går i dialog med historieskrivning […].58

Tre systrar och en berättare uppfyller flera av kriterierna – med sina utvikningar under-
visar berättaren kråkan/fransyskan/den oinvigde läsaren och förtäljer om historiska 
skeenden, om nationens självständighetstillblivelse och dess krigstida och efterkrigs-
tida utveckling. Samtidigt utmanas och destabiliseras läsningen som tolkar ”den stora 
historien” som fakta, genom den opålitliga berättarens spel med de historiska detal-
jerna och genom dennes sätt att humoristiskt och smått sarkastiskt tilltala adressaten. 
Mellan raderna står att läsa: det här är en fiktiv berättelse, en roman och ingen facklit-
terär historiebok.

När berättaren vänder sig till kråkan handlar det annars oftast om språkliga förtydli-
ganden och upplysningar; han förklarar finlandismer och dialektala uttryck och över-
sätter finska inslag till svenska:

Här måste jag för den i många stycken förvånansvärt obildade kråkan förklara innebör-
den av det finlandssvenska begreppet firabla: det innebär att man jobbar med privata 
saker på arbetet, halvt i smyg. När Elis passar på att skruva sin egen Moskvitch på Nygårds 
verkstad efter arbetstid, då firablar han. Det ska tilläggas att firablandet är utbrett i vår 
stad och allmänt accepterat. Även jag kan sägas firabla när jag skriver detta under tjäns-
tetid. (284)

Emellanåt ropar en hes röst: ampu tulee – palaa jo! (skottet kommer – det brinner redan! 
översätter jag för kråkan) och strax därpå mullrar det till och marken skälver under föt-
terna. Pneumatiska borrar smattrar öronbedövande. En brummande och gnisslande hul-
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lujussi (det är en grävmaskin, kråkan!) lyfter ännu en skopa lera och sten och lägger den 
på ett lastbilsflak. (297 f.)

Barnhemsföreståndarinnan och diakonissan Petell berömde mig för att jag var så duktig 
och hjälpte till med Valborg istället för att sparka fotboll och klättra i träd och skjuta 
efter trastar med gummiritsa (slangbella, översätter jag för kråkans räkning) och allt vad 
småpojkar håller på med.59 (320)

I Helsingfors och Vasa må hon vara känd som Iris Kvarnström, men då hon kommer 
hem blir hon på nytt Iris Myllymäki från Skutnäs. Maskerna och kostymerna lämnar hon 
bakom sig, och hon sminkar av sig i både bokstavlig och bildlig bemärkelse. Och hon gör 
munnen bred så att hon kan räta ut tungan ordentligt …
 Kråkan nyper mig ampert med näbben i örsnibben och begär att få veta vad jag menar 
med det sista uttrycket, och jag förklarar för henne: när österbottningen rätar ut tungan 
talar han sitt modersmål, dialekten.
 Iris har dialekten till reds, hon tar fram den i en blink, diftongerna och de säregna 
konsonantljuden som utmärker pedersöresvenskan låter fortfarande alldeles äkta i hen-
nes mun. (341)

Kalles vagga stod under de susande granarna på en avsides belägen skogsbacke som 
kallades Myllymäki. Namnet är missvisande, förklarar jag för kråkan, Myllymäki betyder 
Kvarnbacken på svenska, men här har veterligen aldrig funnits någon kvarn. (387)

Då fick han syn på några karlar som närmade sig utmed stranden. De var klädda i stövlar, 
vadmalsbyxor och mössor, några bar långa störar över axlarna. Kvickt kastade Kalle sig in 
i den täta växtligheten, spanade mellan bladen som en rävvalp, kunde se att karlarna inte 
märkt honom. De ställde upp ett par bräder mot änden på en trave rundvirke och började 
rulla ner stockar i vattnet. Kalle förstod att karlarna var propsjassar (timmerflottare på 
högsvenska, förklarar jag för kråkan). (423 f.)

Berättarens upplysningar till kråkan förefaller rikta sig framför allt till den sverige-
svenska läsaren. Det ter sig rimligt, menar jag, att finlandssvenska läsare i allmänhet 
dels känner till och kan tyda finlandismerna och de dialektala uttrycken, dels behärs-
kar åtminstone så mycket finska att de kan räkna ut betydelsen av de korta inskotten 
på finska utan översättningshjälp från berättaren. Däremot kan alltså den sverigesven-
ska läsaren behöva hjälp på traven. Lars Sund poängterar själv i ”En morgontrött fin-
landismsamlares bekännelser” att ”en av de viktigaste lärdomarna” hans skrivande har 
gett honom är att han ”alltid måste ha begripligheten i åtanke: läsaren får inte bli sit-
tande och skrapa sig i huvudet framför ett ord hon inte begriper, då avbryts läsningens 
jämna flöde och den pakt som läsaren och författaren ingått så fort boken öppnas kan i 
värsta fall äventyras”.60 Som Julia Tidigs framhåller är det emellertid viktigt att proble-
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matisera den traditionella synen på läsaren och dennes förståelse i förhållande till fler-
språkighet i litteraturen. ”Glossering” – förklaringar, översättningar eller kommenta-
rer kring främmande uttryck i texten – kan förvisso säga ”något om hur texten förhål-
ler sig till läsare med olika slags språkkunskaper, och huruvuda [sic] dess innehåll ’ska’ 
begripas i traditionell mening”, påpekar hon,61 men framhåller vidare att vi bör

lämna den idealiserade föreställningen om relationen författare–text–läsare i förenhet-
ligande termer av sändare–budskap–mottagare därhän. [– – –] Den flerspråkiga texten 
vänder sig till olika läsare på olika sätt, men det betyder inte att den flerspråkiga läsaren 
utgör den ideala publiken och att enspråkiga läsare eller läsare som behärskar en del av 
textens språk enbart stängs ute. Om främmandegöring anses vara en väsentlig aspekt av 
vad litteratur kan åstadkomma – om litteratur alltså inte betraktas som förmedling av 
information om ett skildrat objekt – är dessa skenbart icke-ideala läsare i själva verket all-
deles ypperliga måltavlor för flerspråkig text, eftersom möjligheten är stor att de reagerar 
på det främmande i textens språk.62

Det är alltså inte avgörande om läsaren begriper precis allt. Ser man till vilka uttryck 
som åtföljs av glossering i exemplen ovan framgår det med tydlighet att det inte är 
fråga om någon för romanens handling betydelsediger eller avgörande information 
som måste förmedlas eller göras begriplig för den sverigesvenska läsaren. Det viktiga är 
inte vad de betyder, det viktiga är att de existerar i texten och synliggörs; glosseringen 
ger de redan i sig främmande språkliga inslagen ytterligare främmandegörande effekt 
som drar läsarens uppmärksamhet till sig. Glosseringen kastar också ljus på och kom-
menterar indirekt den bristande sverigesvenska lyhördheten och förståelsen för fin-
landssvenskt språkbruk som avviker från sverigesvenskt dito. Här tilltalas både den sve-
rigesvenska och finlandssvenska läsaren, men återigen på olika sätt: den förstnämnda 
som eleven som behöver undervisas och uppmärksammas, den sistnämnda i ett ”vi” 
– ett vi som är bekant med både de språkliga uttrycken och med den sverigesvenska 
okunskapen och som således kan le åt dessa. Glosseringen, tillsammans med berätta-
rens beskrivning av sin lyssnare som ”den i många stycken förvånansvärt obildade krå-
kan”, skapar för den invigde, inhemske läsaren just en sådan effekt som Culler menar 
att upplysningarna i Noli me tangere riktade till den utomstående läsaren genererar för 
de inhemska läsarna: ”While it could be argued that this […] works to satirize for Ma-
nila readers […], one can reply that it is by speaking anthropologically, as if to an outsi-
der to whom these things need to be explained, the narrator achieves this effect.”63 Det 
är emellertid inte enkom den i finlandismernas värld oinvigda sverigesvenska läsaren 
som utgör ”outsidern” här. Sättet på vilket berättaren medvetet opererar med de från 
sverigesvenskan avvikande inslagen utgör ett utmärkt exempel på hur han, för att tala 
med Trygve Söderling, ”tvingar sitt språk på den litterära offentligheten […] med oav-
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vislig auktoritet”.64 Liksom Lars Sund – som vi sett – intar berättaren således en tyd-
ligt offensiv position i förhållande till det sverigesvenska förlagsargumentet. Sättet på 
vilket berättaren smått maliciöst för kråkans räkning översätter de dialektala och fin-
ska inslagen kan också ses som insinuanta kommentarer till argumentets förespråkare 
och en alltför nitisk finlandssvensk språkvård. Den mot finlandismer, dialekt och fin-
ska inslag allergiska kråkan utgör inte enkom ställföreträdare för den sverigesvenska lä-
saren; här syns – som också påpekats ovan – i fågeldräkt den likaledes allergiske Hugo 
Bergroth, vars mantra alltså stipulerar att finlandssvenska författare bör lära sig skriva 
högsvenska och undvika alla slags provinsialismer.

I Tre systrar och en berättare betonas tvärtom finlandismernas, dialekternas och de 
finska inslagens existensberättigande.

Finlandssvenska och sverigesvenska pressröster
Trygve Söderling har framhållit att Tre systrar och en berättare är ”en större grej för 
österbottniska läsare och (delvis) kritiker än för den sydfinländska publiken”.65 Och 
större grej än för de rikstäckande stockholmstidningarna, kunde tilläggas. Trots att ro-
manen är utgiven i Sverige av Norstedts (för finlandssvenska författare brukar delupp-
lagor hos de stora förlagen borga för recensioner i de stora dagstidningarna) recense-
rades den varken i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet eller Expressen, ett 
öde som inte drabbat någon av Lars Sunds romaner sedan hans debutroman (Natten 
är ännu ung, 1975, ej utgiven i delupplaga i Sverige).66 I övrigt recenserades Tre systrar 
och en berättare flitigt också i sverigesvensk press, och bemötandet här såväl som i fin-
landssvensk press kan betecknas som överlag positivt, även om tongångarna annorstä-
des inte riktigt når upp till samma lyriska höjder som frambringas i recensioner i de öst-
erbottniska tidningarna.

Här skall emellertid mottagandet i stort inte beaktas vidare; i stället riktas intresset 
mot hur recensenterna reagerade på och förhöll sig till faktorer i romanen som disku-
terats ovan. Uppfattades romanens sätt att tilltala olika läsarkategorier av kritikerna? 
Hur förhöll man sig till berättarens kommentarer och förtydliganden, och hur tolka-
des kråkans roll i romanen? Hur bedömdes språkbruket med inslagen av finlandismer?

I finlandssvensk press uppfattade några recensenter kråkan som en projektionsyta 
för berättarens språkliga kommentarer ämnade för den sverigesvenska läsaren. I Borgå-
bladet (nuvarande Östra Nyland) ser Egil Green henne som ett behändigt redskap: 
”Kråkan tjänstgör också som ett utmärkt verktyg när Sund mellan verserna gör finska 
och finlandssvenska uttryck begripliga för i språkliga krumelurer mindre initierade lä-
sare.”67 Kyrkpressens Erika Rönngård uppfattar kråkans roll på samma sätt: ”Kråkans 
funktion är att vara ögon där berättarens inte når fram och det är också för henne som 
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berättaren förklarar de ord och företeelser som kan låta främmande för en rikssvensk 
läsare.”68

Svenska Yles Maria Wegelius är en av ytterst få recensenter i finlandssvensk media 
som visar upp en mera reserverad inställning till romanen. Här är det intressant nog 
bland annat kråkan som stör:

Men kanske är det bara jag som inte till fullo förmår uppskatta detta moderna grepp 
inom också romankonsten och dessutom är en petimäter när jag till och med undrar var-
för kråkan som flyger meddelanden till Berättaren skall behöva få österbottniskan över-
satt till högsvenska…? En österbottnisk kråka är väl österbottnisk… Men då förstås den 
föralldel sämre i Sverige.69

I sin recension, publicerad i både Vasabladet och Österbottens Tidning, uppmärksam-
mar Henrik Othman inte kråkan och hennes funktion, men kommenterar romanens 
språkbruk:

Lars Sund blygs inte det språk som talas på gator och torg i österbottniska och finlands-
svenska Jakobstad. En trångsynt kritiker skulle rynka på näsan åt finlandismer – jag nöjer 
mig med att säga att det är modigt av Sund att inte tvångsanpassa sitt språk till en till-
tänkt läsarskara i Sverige.70

Till skillnad från Green, Rönngård och Wegelius, vilka ser en existerande språklig om-
tanke om de sverigesvenska läsarna i romanen, uppfattar alltså Othman intressant nog 
språkbruket som icke anpassat till sverigesvenska läsare.

I Sverige uppmärksammade flera recensenter romanens språkbruk med dess inslag 
av finlandismer, och samtliga av dem ställde sig uppenbart positiva till det. Så exem-
pelvis Henrik Sahl Johansson i Upsala Nya Tidning, som inleder sin recension med att 
kommentera den sverigesvenska okunskapen om det finlandssvenska:

För det första: att betrakta vår östra grannes historia ur ett finlandsvenskt [sic] perspektiv 
är en bra idé. Den svenskspråkiga delen av Finland känns språkgemenskapen till trots 
avlägsen för vissa av oss på den här sidan Bottenviken. Men det pågår en revision, inte 
minst genom romaner som Kjell Westös ”Hägring 38”, som i förra veckan tilldelades Nor-
diska rådets litteraturpris. [– – –]
 Lyckat är också porträttet av tidsandan och det finlandsvenska [sic] språket, så vitt jag 
förstår autentiskt återgivet i dialogen. Man lär sig nya ord, finlandismer och uttryck som 
åtminstone undertecknad måste slå upp: håxa, prälla, härkas, firabla! Till slut framstår 
bygden, dialekten, som den verkliga huvudpersonen i ”Tre systrar och en berättare”.71

Cecilia Nelson i Göteborgs-Posten är också betagen av romanens språk: ”Om själva his-
torien har sina knöligheter flödar språket desto mer obehindrat. Författaren släpper lös 
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en fantastisk ordkreativitet i mötet mellan den kärva österbottniskan och formellare 
finlandssvenska sociolekter. Det är så man kan bli rent upprymd.”72 Även Kerstin Jo-
hansson ser, i sin recension publicerad i Helsingborgs Dagblad, Landskrona Posten och 
Nordvästra Skånes Tidningar, språket som centralt: ”Själv fäste jag mig särskilt vid ro-
manens språk. Lars Sund har använt både finlandssvenska, finska och högsvenska, på 
ett mycket medvetet sätt, så man som läsare får en förståelse för språkfrågans betydelse 
i Finland.”73 I Sydsvenska Dagbladet ställer sig också Oline Stig uppenbart beundrande 
till det finlandssvenska språkbruket. Sålunda inleder hon sin recension:

Min finlandssvenska väninna och jag brukar roa oss med att jämföra våra språk och jag 
är nästan alltid mer imponerad av hennes. Det är lätt att bli förälskad i finlandssvenskans 
lite gammalmodiga och ofta mer bildrika språk. Det blir jag också när jag läser Lars Sunds 
senaste roman, ”Tre systrar och en berättare”. Här ”skådar man på” istället för att titta på 
någon, när man är hungrig är man ”oäten” och svordomar som ”pisshuvud” och ”fittspik” 
viner i luften.74

Stig anser överlag att det är ”en rik och fullödig roman”, men hon stör sig också i vissa 
avseenden:

Det som kastar en skugga över läsupplevelsen är Berättarens perspektiv. Hans omständ-
liga inflikningar och kommentarer, där han än förklarar, än tvivlar på händelseförloppet, 
är en dimension som snarare stör än tillför något (för att inte tala om den irriterande 
kråkan). Jag tror att han utan problem hade kunnat plockas bort.75

Möjligen har denna antipati gjort att recensenten skummat igenom eller hoppat över 
partier som berättarens (ovan diskuterade) utförliga historielektion med kråkan om 
inbördeskriget 1918 och dess verkningar i staden. I centrum för tillbakablickarna står 
Iris fars (Skitu-Kalle) traumatiska barndomsupplevelser från denna tid, medan Stig i 
stället får det till att ”Iris far jagas av barndomsminnen av finska vinterkriget”.76 

I Dala-Demokraten menar Lena S. Karlsson att romanens språkbruk riskerar leda 
till besvär för sverigesvenska läsare: ” ’Tre systrar och en berättare’ är en smittande och 
mustig berättelse, där vissa poänger kanske går den svenska läsekretsen förbi, här blan-
das friskt österbottnisk dialekt och högsvenska, det finska språket talas huvudsakligen 
av arbetare, språket är en klassfråga.”77

Ingen av recensenterna i den sverigesvenska pressen framförde uppfattningen att 
kråkan fungerar som projektionsyta för berättarens språkliga upplysningar riktade mot 
de sverigesvenska läsarna. Man uppmärksammar således inte att den sverigesvenska lä-
saren är inskriven som adressat för förtydligandena, vilket sannolikt beror på att det 
sverigesvenska förlagsargumentet och hela diskursen kring detta är okänt område i 
Sverige. Att flera finlandssvenska recensenter däremot uppfattar kråkans funktion kan 
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förklaras med den bland finlandssvenskar vedertagna uppfattningen – som diskute-
rats ovan – att kännedomen om och förståelsen av finlandismer generellt sett är låg i 
Sverige, vilket också uppmärksammades i flera recensioner. Kråkan – som irriterade en 
recensent – uppfattades således, bland dem som kommenterade henne här, entydigt 
som ett verktyg för att underlätta begripligheten för sverigesvenska läsare. Berättarens 
språkliga förklaringar var tydligt riktade västerut, inte mot de inhemska läsarna. En 
annan recensent gav, som vi sett, däremot uppskattande uttryck för uppfattningen att 
författaren inte anpassat romanens språkbruk efter den sverigesvenska läsaren.

I Sverige uppmärksammades däremot det finlandssvenska språkbruket i romanen i 
något högre grad jämfört med vad som var fallet i den finlandssvenska pressen. Samt-
liga sverigesvenska recensenter som kommenterade detta uttryckte sitt gillande. Även 
om ett par kort berörde begriplighetsaspekten i anslutning till språkbruket uppgav 
ingen ha några problem med det och inga negativa åsikter uttrycktes kring detta. I 
anslutning till Tidigs resonemang ovan, tycks de sverigesvenska recensenterna utgöra 
”ypperliga måltavlor” för romanens språkbruk med dess – för dem – främmande in-
slag. Åtminstone reagerade de oftare, tydligare och mera hänfört än sina finlandssven-
ska kollegor på inslagen av finlandismer. Det medvetna bruket i romanen av de från 
sverigesvenskan avvikande dragen och glosserigen av dessa, medverkar alltså till att 
fästa läsarens uppmärksamhet vid språkbruket, något som också avspeglas i främst de 
sverigesvenska recensenternas positiva kommentarer kring romanens språk.78

De spefulla små historiska faktoiderna som finns utplacerade i romanen reagerade 
däremot ingen recensent på, vare sig i finlandssvensk eller i sverigesvensk press.

Några avslutande ord
Hur förhåller sig litterära verk till olika läsarkategorier som utifrån skilda geografiska, 
språkliga och kulturella utgångspunkter förväntas besitta olika mycket förhandskun-
skap om de förhållanden som gestaltas? Och på vilket sätt påverkar i sin tur de förvän-
tade läsarna hur verket utformas? Beaktande den storleksmässigt begränsade svensk-
språkiga hemmamarknaden, och de breda beröringsytorna med de omgivande litte-
rära kretsloppen, kan sådana frågor sägas ha särskild aktualitet i anknytning till den 
finlandssvenska litteraturen. Att undersöka hur finlandssvenska författare förhåller sig 
till såväl sverigesvenska som finlandssvenska läsare och deras förväntade (o)kunska-
per, hur eventuella hänsyn i dessa avseenden påverkar utformningen av de litterära ver-
ken, samt hur detta avspeglas i mottagandet, bidrar med ökad kunskap dels om den 
finlandssvenska litteraturens position och möjligheter i Sverige, dels om dess predika-
ment i stort. Här har jag visat hur en dynamisk spänning och korsbelysning uppstår i 
dessa avseenden när det gäller Lars Sund och hans roman Tre systrar och en berättare.
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I vidare perspektiv kan emellertid frågor som ovanstående i någon mån aktualiseras 
i anknytning till all realistiskt orienterad litteratur som skildrar specifika lokala eller 
nationella förhållanden, och som bär ambitionen att verka utanför sin egen, i dessa för-
hållanden insatta, hemmapublik – oavsett om ambitionen är att nå en större läsekrets 
på det egna språket eller att bli översatt, spridd och läst på det internationella fältet. 
Att undersöka sådana aspekter kan hjälpa oss att förstå till exempel hur en roman kan 
fungera över nations-, kultur- och språkgränser på den internationella marknaden, och 
få helt olika mottaganden i olika länder och kulturområden.
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raturvetenskap, 9, 1980:2–3, s. 136–149, diskuterat mottagandet av Christer Kihlmans Se 
upp Salige, och under senare år har både Jan Dlask, i konferensbidraget ” ’År 1976: Att göra 
upp…’ Mottagande av Henrik Tikkanens Brändövägen 8 Brändö. Tel 35 i Sverige”, Norlit 
2011. Conference on Literature and Politics, Roskilde, http://ruconf.ruc.dk/index.php/
norlit/norlit2011/schedConf/presentations (9.4.2015) och Johan Wrede i boken Tikka-
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mindalskt…’. Det sverigesvenska förlagsargumentet, Ulla-Lena Lundbergs Marsipansolda-
ten och recensenternas syn på romanens språk”, Avain – Finsk tidskrift för litteraturforsk-
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10 Se César Domínguez, ”World Literature and Cosmopolitanism”, i The Routledge Com-
panion to World Literature, red. Theo D’haen, David Damrosch & Djelal Kadir, London 
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samtida litterära och språkliga normer […].”

13 Trygve Söderling, ”Tre frågor om Tre systrar”, Ny Tid 14.11.2014, http://www.nytid.
fi/2014/11/tre-fragor-om-tre-systrar/ (9.4.2015). Tre systrar och en berättare utkom i finsk 
översättning på Schildts & Söderströms som Kolme sisarta ja yksi kertoja samtidigt som 
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14 Jonas Thente, ”Problemet med Finland”, blogginlägg 8.3.2009, Thentes bokblogg, http://
blogg.dn.se/bokbloggen/2009/03/08/problemet-med-finland-2074/ (17.3.2015).
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16 Sven-Erik Klinkmann, ”Jonas Thente och historien om det finlandssvenska”, Finsk tid-
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17 Klinkmann 2014, s. 26.
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att möta en stor elefant. En jämförande studie av finländsk och svensk kultur, Stockholm & 
Esbo 2009, s. 8, att ”finländarna har bättre kunskaper om Sverige än vad svenskarna har 
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ver: ”Det är vanligt att [sverigesvenskar] har dålig kännedom både om Finland i allmänhet 
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riteter. Om migration, makt och mening (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i 
Finland 682:2), red. Marianne Junila & Charles Westin, Helsingfors 2006, s. 149–185, här: 
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ett fullbordat projekt? Sjutton nordiska undersökningar, red. Anders Linde-Laursen & Jan 
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Eriks bok”, i Gränser i nordisk litteratur, IASS XXVI 2006, 1, red. Clas Zilliacus, Åbo 2008, 
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A B S T R AC T

Tomi Riitamaa, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University 
of Helsinki

A surprisingly illiterate crow. On Lars Sund’s Novel Tre systrar och en berättare, and the Reader 
(Den ”förvånansvärt obildade kråkan”. Om Lars Sunds roman Tre systrar och en berättare och 
läsaren)

Using as paratexts some textual statements by the Finland-Swedish writer Lars Sund, where 
he e.g. emphasizes the raison d’être of Finlandisms in the Finland-Swedish literature, and 
discusses the supposed general lack in Sweden of awareness about the history of Finland, the 
Swedish-speaking minority in Finland and the inquiries accompanying its language varieties 
and its literature, I argue that this is immanently thematised in Sund’s latest novel Tre sys-
trar och en berättare (“Three Sisters and a Narrator”), in the way the novel’s narrator seems 
to — mainly through a crow! — address the Swedish reader with information and explanation 
about e.g. historical events in Finland, and translations of Finlandisms, dialectic and finish 
expressions; information not necessary for the Finland-Swedish reader who already possesses 
this knowledge. Nevertheless, I show that also the Finland-Swedish reader is addressed at the 
same, mainly by how the novel’s use of Finland-Swedish language variety evokes a community 
of familiarity and how the already familiar information works to thematise and satirize the 
Swedish addressee’s lack of understanding and need of explanations, but partly also by small 
historical factoids planted by the narrator which test the well-informed reader’s attention and 
tolerance. Accordingly, I show that critics in Sweden did acknowledged the language variety in 
the novel, with its elements of Finlandisms, Finland-Swedish dialect, and Finnish interference, 
and commented on it in a positive way, and that critics in Finland-Swedish newspapers did rec-
ognize the explanations through the crow as aimed for and addressed to the Swedish readers.

Keywords: Finland-Swedish literature, Lars Sund, Tre systrar och en berättare, Swedish critics




