
KAI LATVALEHTO

 Jag vet inte om jag ens är en sverigefinne
 längre för min finska är så kass nuförtiden,
 och svensk blir jag aldrig helt och hållet.
 Och jag är ingen riktig finne.           (Pertti)

Hur ser andra generationens sverigefinnar på sig själva 
och varför är sverigefinnar en relativt osynlig grupp,
trots dagens minoritetsstatus?

En sverigefinne är inte en »finsk invandrare i Sverige«. 
Andra eller tredje generationens sverigefinne kan vara född 
i Sverige och har kanske aldrig satt sin fot i Finland. Många 
avviker också från sina föräldrars kulturella identitet.

Kai Latvalehto är känd från filmen Ingen riktig finne (Bästa 
nordiska dokumentär, GIFF, 2013). Här fortsätter han att 
utforska sverigefinskhet på ett lättillgängligt sätt.

Kai Latvalehto ser ett ambivalent förhållande till 
identiteten hos många sverigefinnar. Finskt blod, svenskt 
hjärta är ett försök att spåra kärnan och uppdatera 
bilden av sverigefinskhet. Boken bygger på ett tjugotal 
djupintervjuer och är en redigerad version av
författarens engelskspråkiga avhandling.

Med förord av Kristian Borg.

Kai Latvalehto (f. 1967) bodde 
i Göteborg till 13 års ålder då 
familjen återvände till Finland. 
Idag bor han i Uleåborg 
där han har grundat ett 
sverigefinskt kulturresidens. 
Han utsågs till årets 
sverigefinne år 2013.
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KAI LATVALEHTO
FINSKT BLOD SVENSKT HJÄRTA

Det är det som är Finland för mig, 
det här väldigt isolerade huset som 
ligger mitt inne i skogen. Det är 
inga grannar, förutom min morbror. 
När jag pratar om Finland, så pratar 
jag bara om den här plätten. Om 
det finns någonting som jag skulle 
kunna önska mig, så vore det ju att 
få tillgång till Finland.               (Vera)

En hel termin pratade ingen med 
mig för dom låtsades att dom inte 
förstod mitt språk. »Men jag är ju 
född här! Jag pratar precis likadan 
svenska som ni!«                 (Hanna)

Min enda räddning var en stenhård 
stolthet över min bakgrund. Jag 
har aldrig tvingats skämmas för 
det, alltid vänt det till en fördel.
    (Elina)

Jag levde i en helt finsk miljö. Tills 
jag började skolan. Jag minns den 
perioden som tyst.              (Annika)
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