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Huruvida Jonathan Freud var marimé 
eller inte utreds vid krisen och man kom-
mer fram till att han inte var det, eftersom 
kvinnan inte kommit in i vagnen och de 
inte delat mugg då hon drack där utanför.

Men bara det faktum att han blir föremål 
för förhandlingar vid en romsk kris är ju i 
sig ett bevis för hans romska status.

Det kan påpekas att han i boken ibland 
använder ordet romer och ibland zige-
nare. Människor som ger sig in i det här 
området brukar ju ofta omedelbart bli 
osäkra på vilket ord man ska använda.

Ansträngningarna som gjorts för att romer 
ska bli bofasta i egna lägenheter ser Jonat-
han Freud – till skillnad från många andra 
– mera som ett sätt att utplåna den zigen-
ska kulturen. Det har dock inte lyckats, 
säger han.

De som varit ansvariga för den svenska 
zigenarpolitiken och andra som skrivit 
om zigenare – till exempel Ivar Lo-
Johansson – skymtar förbi i boken. Ibland 
med ganska närgångna porträtt och per-
sonskildringar.

Någon han inte ger mycket för är karl-
olov Arnstberg, vars forskning och skri-
vande han betraktar som rasistisk.

Tidigare ”zigenarexperter” som carl-Her-
man Tillhagen, John Takman och andra 
får inte det epitetet, men hyllas inte hel-
ler.

Men för mig, som tillhör en yngre genera-
tion än Jonathan Freud, är det roligt att få 
inblick i de grupper som var aktiva i dessa 
frågor på 50-, 60-, och 70-talen.

De flesta av icke-romerna har jag hört 
talas om, men här i boken får man också 
veta en del om de romer som ingick i 
samma kretsar. Man får veta vem Ivar 
Lo-Johansson ville gifta sig med, vem 
som umgicks med vem och mycket annat. 
Boken är på det viset mycket personlig 
och ibland närmast intim.

Systrarna Rosa och katarina Taikon 
skymtar förbi och andra i romska kretsar 
kända personer.

Som Jonathan Freud skriver var gruppen 
romer i Sverige på 50-talet inte större 

än cirka 700 personer och gick bra att 
överblicka.

Den religiösa väckelse som gått genom 
den romska världen i Sverige – och som 
lett till att många romer nu är pingstvän-
ner – tas också upp. 

Zigenarnas historia i Europa – slaveriet i 
Rumänien, Förintelsen och andra händel-
ser – som Jonathan Freud, som en av få 
svenskar, vet mycket om, får rikligt med 
utrymme i boken.

I Steven Spielbergs nya film ”München”, med verklighetsbakgrund, skildras 
bland mycket annat hur jobbigt det är att vara hemlig agent. Huvudpersonen 
förs intet ont anande in till Israels statsledning. 

Det är efter den palestinska terrorgruppen ”Svarta septembers” attack mot de israeliska 
idrottsmännen på oS-stadion i München �972. Samtliga – både terrorister och gisslan 
– blev dödade.
   Nu utdelas ett specialuppdrag till en grupp som anlitas direkt av Golda Meirs regering. 
Inte ens övriga delar av Israels cIA, Mossad, känner till den. Uppgiften? Att helt enkelt 
mörda alla dem som låg bakom terrorattacken i München – men inte själva var där.
   I en mängd brutala scener skildras hur gruppen börjar genomföra sitt uppdrag – till 
en början med misstag och klantigheter, vilket ger det hela ett trovärdigt intryck. Mord 
efter mord, med skjutvapen eller bomber. I Wien, på cypern, i Beirut. Allt arbete och alla 
förberedelser sker underjordiskt. Huvud-personen hamnar mycket snart i en skuggvärld 
där han till slut inte vet vem som är agent för vem. 
   En av filmens centrala scener är när huvudpersonen ställs öga mot öga med en pales-
tinsk terrorist, som inte vet att han är israel. Han frågar palestiniern:
– Men är då lite brunröd jord och några olivträd verkligen så viktiga för er?
– Ja, svarar palestiniern, det är de. Vi vill ha ett eget land. och om jag dör i den kampen 
kommer mina barn att fortsätta den.
   Det intressanta är här att Spielberg låter palestiniern – som strax efteråt skjuts av 
huvudpersonen – säga något som lika gärna kunde sagts av en israel, vilket också sker i 
filmen: ”Vi ville ha ett eget land. Ingen ville ge oss det, så vi måste ta det”.
   Till slut har agenten tjänat ut. Han märker att hans överordnade bara utnyttjat honom 
och utvandrar med sin familj till USA. I filmen visas hur Mossadgruppens medlemmar 
själva deformeras av sitt mördande. Våldet dödar och skadar, men inte bara den som 
utsätts för det. Den som utövar våldet förstörs själv. Hämnden skadar den som hämnas. 
   När jag såg filmen hade jag nyligen läst Göran Rosenbergs självbiografiska bok 
”Det förlorade landet” från �996. Den ger en bild av Palestinafrågans komplexitet och 
är även Rosenbergs egen läsvärda uppgörelse med både Israel och en viss form av 
palestinaaktivism. Jag rekommenderar både filmen – som nu kommit på DVD – och 
boken.                             
                                                                                                

  Henrik Persson

Samtidigt är boken lättläst. Det är närmast 
en sträckläsningsbok som man läser från 
pärm till pärm utan att lägga den ifrån 
sig. 

och det måste väl vara ett bra betyg – men 
för att verkligen lära känna romernas liv 
måste man nog på ett eller annat sätt göra 
som Jonathan Freud själv gjort, skaffa sig 
personliga kontakter och erfarenheter i 
levande livet.

   ola Persson

Kampen om det heliga landet 
– och München-OS
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