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REDAKTÖR KRISTIAN BORG

I Finnjävlar berättar ett femtontal sverigefinnar om 
klass och klassresor, diskriminering och motstånd. 
Om stolthet, skam och kampen för självkänsla.

Det handlar om mammor och pappor som dött 
i förtid. Om lärare som skrattar åt ditt uttal. Om 
känslan av att vara utanför. Om att vara varken 
finne eller svensk – eller både och.

Svenska rasbiologer stämplade finnen som lägre 
stående. Finnar i Sverige har kallats ”det sämsta 
element, som från främmande land tillföres Sverige”. 
Språket har förbjudits och stereotyper om finnar är 
fortfarande vitt spridda.

Idag bor långt över en halv miljon med 
finsk bakgrund i Sverige. Krigsbarn, 
arbetskraftsinvandrare, finska romer, tornedalingar, 
finlandssvenskar, svensk-finsk-irakier.  
Barn och barnbarn.

Finnjävlar handlar om oss. Om att utmana 
fördomarna och ta sig rätten till sitt språk och  
sin historia.

Red. Kristian Borg (f. 1975) är journalist och 
förläggare, född och bosatt i Stockholm. Hans 
föräldrar träffades på Finlandsfärjan och arbetade 
inom bland annat städ- och restaurangbranschen.

FINNJÄVLAR
Red. Kristian Borg

Kristian Borg (red.) är chefredaktör 
på Stockholms Fria Tidning och 
förläggare på Verbal förlag. Född i 
Stockholm 1975, föräldrarna träffades 
på Finlandsfärjan och fick jobb i Sverige. 
Har bl a skrivit en bok om gatukonst 
och varit redaktör för antologierna 
Sverigedemokraternas svarta bok (2014) 
och After work – farväl till arbetslinjen 
(2013). Har två barn, gillar bastu, öl 
och ensamhet.

… att efter arbetsveckans slut slänga sig i den 
bruna Volvon för att köra kanske sjuttio mil 
hem, till Uddevalla, Trollhättan, Lilla Edet, 
Göteborg eller Vänersborg … de kom hit på 
60-talet, de reste till Borås på helgerna för att 
träffa finska kvinnor, där finns de snart inte mer, 
de är en liten assimilerad spillra. 
 Mats Kolmisoppi

Det har tagit lång tid ... Att begripa det som 
kommit att kallas det ”sverigefinska”. En term 
jag från början ogillade. Kallade mig själv 
för 100 procent finsk, 100 procent svensk. … 
Senare har just ordet ”sverigefinsk” blivit viktigt. 
Det berättar onekligen något betydelsefullt. … 
Framför allt samlar ordet sverigefinsk en grupp, 
en historia: sverigefinnarnas svenska historia. 
Gör oss kanske till något för varandra också? 
 Susanna Alakoski

”Varför bor det bara svartskallar, finnar och 
fattiga svennar här?” När spårvagnen rullade 
in under viadukten vid Friskväderstorget i 
Biskopsgården, ett miljonprogramsområde 
på Hisingen i Göteborg, kunde man under 
90-talet under flera år se de sprejade orden 
som ifrågasatte hela min värld. En öppen fråga 
som ställdes till alla som vågade sig in i det 
”livsfarliga ghettot”. 
 Andreas Ali Jonasson

Jag tittar på mina barn som leker på gården 
utanför moster Teijas hus i Helsingfors. 
Det är här vi ska spendera två dagar. Frank 
letar efter myror och plockar ner dem i en 
plastburk. Cedrik klättrar i ett träd. De är tredje 
generationens invandrare. Ännu helt ovetande 
om vad det innebär, eller att deras efternamn 
kommer att bli föremål för många diskussioner. 
Men de kommer också att skonas från mycket. 
… Året är 2016 och folk blir fortfarande 
behandlade utifrån hur vita eller icke-vita de är. 
Det måste vi ändra på.
 Seluah Alsaati
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