Sverigedagarna 2019 Intervju med författaren Victoria Rixer
1. Lyssna på intervjun med Victoria Rixer
2. Svara på frågorna på finska:
00:06-01:33
1. Mikä on Victoria Rixerin esikoiskirjan nimi?
2. Mitä Victoria Rixer kertoo haastattelun alussa perhetaustastaan?
		01:36-02:05
3. Miten Rixerin isä suhtautui suomalaisiin juuriinsa lapsena?
		02:10-03:03
4. Miksi Victoria Rixer tiesi niin vähän suomalaisista juuristaan?
5. Miten Rixerin isä suhtautuu suomalaisuuteensa tänä päivänä?
6. Mitä Rixer kertoo omasta suhteestaan suomen kieleen?
03:44-05:15
7. Onko Rixerin kirja omaelämäkerrallinen?
05:20-6:50
8. Mistä osista kirja koostuu?
08:24-09:19
9. Miksi Rixer omien sanojensa mukaan kirjoitti kirjan?

3. Diskutera om kulturidentitet tillsammans med din kompis
•
•
•
•
•

Vad tänker du om att sverigefinnarna tidigare skämdes över sin finska bakgrund?
Hurdana fördomar har svenskarna om finländare, vad tror du? Har fördomarna ändrats
genom åren?
Hurdana fördomar har finländare om svenskar? Har fördomarna ändrats genom åren?
Alla sverigefinnar kan inte tala finska. Hur stor roll spelar språket då man talar om
identitet, vad tror du?
Många finländare bytte namn då de bosatte sig i Sverige. Tycker du att ett namn med ett
visst ursprung ännu idag kan vara en belastning för en person?

4. Sök information på nätet.
Sök information på nätet om sverigefinnar.
Skriv ner fem viktiga saker du fick reda på. Du kan använda följande frågor som hjälp:
• Hur många sverigefinnar finns det i Sverige?
• Vad får du veta om sverigefinnarnas historia?
• Kan du nämna några kända sverigefinnar?
• När firas sverigefinnarnas nationaldag?
• Hur ser sverigefinnarnas flagga ut?

5. Lyssna på Victoria Rixers podcast.
Victoria Rixer medverkar som programledare i Sveriges Radios Finnjävlarpodd tillsammans
med journalisten Kristian Borg. Välj ett avsnitt och lyssna på det. Skriv sedan ner med några
meningar vad avsnittet handlade om och vem som medverkade i avsnittet.
Podcasten hittar du på Sveriges Radios hemsida: www.sverigesradio.se
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FACIT
1. Kriget, pappa - ett tillförlitligt sifferminne.
2. Rixerin isä on suomalainen,Victoria itse, hänen äitinsä ja hänen sisaruksensa ovat ruotsalaisia.
Ruotsinsuomalainen identiteetti ei siis koskettanut muuta perhettä, vain hänen isäänsä.
3. Rixerin isä oli lapsena kokenut suomalaisen taustansa taakkana. Häntä oli kiusattu pienenä ja
hän koki, että häntä ja hänen perhettään oli kohdeltu huonosti Ruotsissa sukutaustansa takia.
4. Kun Rixer oli lapsi, hänen isänsä ei puhunut suomalaisista sukujuuristaan. Hän oli myös vaihtanut
nimensä ruotsalaiseksi.Vasta myöhemmin isä omaksui jälleen suomalaisen identiteettinsä.
5. Isän suomalainen identiteetti on vahvistunut iän myötä. Nykyään hän on naimisissa suomalaisen
		 naisen kanssa ja hän puhuu paljon suomea.
6.		 Rixer ei ole koskaan oppinut suomea.
7. Ei, kirja on autofiktiivinen. Kirja sisältää paljon samankaltaisuuksia, mutta Rixer on myös ollut
uskollinen sille tarinalle, jonka hän on halunnut kertoa.
8. Kirja koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen perustuu Rixerin keskusteluihin hänen
isänsä kanssa. Toinen osa perustuu Rixerin isoisän sairaskertomukseen sekä isoisän omiin
muistikirjamerkintöihin.  Kolmas osa koostuu edellä mainittuihin osiin perustuvasta pohdinnasta.
9. Rixerin omien sanojen mukaan suurin syy oli kuolemanpelko. Rixer halusi ehtiä kirjoittaa kirjan
		 ennen isänsä kuolemaa. Rixerin isovanhemmat ja heidän sukupolvensa ovat jo edesmenneitä
ja jos hän ei pian ehtisi ottaa selvää asioista, olisi liian myöhäistä. Rixer on kirjoittanut kirjan
omalle pojalleen, jotta hän saisi aikanaan tietää omista juuristaan.
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ORDLISTA

en debutroman
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