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problem och lite allmän fiendskap.
Ganska snart stod det klart att den djupa
konflikten och den hatfyllda stämningen
som snabbt uppstod i kvarteret Flisan
främst berodde på trafiken av utomståen-
de i familjen Asps lägenhet. 

När fru Asp var på tillfälligt besök i
Finland och två relativt nykomna romska
kvinnor tog över kommandot i hemmet
på ett mycket otrevligt sätt och dessutom
provocerade grannarna, kunde jag inte
låta bli att ingripa. Jag ringde Trankell
och sa att nu var det dags att köra ut de
här kvinnorna. Fru Asp var inte trakterad
av dem och hade uppdragit åt barnens av
kommunen tillsatta läxhjälp och allt i
allo att hålla dem kort. Trankell rycktes
till en början med i min handlingsiver
och visade en bestämd och nästan brysk
attityd mot de här kvinnorna, men han
greps senare av ånger och medkänsla
med dem. Även dessa kvinnor hade trasi-
ga livsöden och minderåriga barn och var
dessutom bostadslösa. 

Detta var i ett nötskal situationen vi
upplevde: Vi insåg ju att så här kunde
inte livet få fortgå för en hel folkgrupp i
Norden och nu var det dags att Finland
tog sin del av ansvaret. Men i väntan på
det måste Asps och andra som kommit
till Sverige ha någonstans att bo och leva. 

Som om inte allt detta varit tillräckligt
bombarderades alla inblandade av stän-
digt nya klagomål från Asps grannar som
till exempel trodde att romerna badade
bastu i tvättstugan. Ingen som vuxit upp i

Finland skulle förväxla en tvättstuga med
en bastu, men däremot tvättade och raka-
de sig de yngre romerna i tvättstugan och
det var naturligtvis inte trevligt för andra.
Förklaringen var ju den att när fru Asp
var hemma kunde inte, de annars rätt
hänsynslösa gästerna, bryta mot romsk
tradition och använda hennes badrum.
Dels handlade det om respekt för äldre,
dels om strängare och mer invecklade
renlighetsregler än både svenskar och
finnar har och det vill inte säga lite. Hur
respekten för äldre tillät att man samti-
digt drev fram en vräkning av fru Asp är
en ekvation som förstås inte gick ihop.
Livet är ofta komplicerat. 

Det är lätt för Karl-Olov Arnstberg att
nu efteråt göra narr av yttranden fällda i
stridens hetta av oss inblandade. Man kan
tycka att det borde finnas mer aktuella
saker att diskutera. Jag undrar till exem-
pel om Karl-Olov Arnstberg vet hur väl
finska romer i allmänhet har skött sina
lägenheter när de väl fått dem. I många
fall har de kostat på reparationer själva i
hyreslägenheterna. De flesta vårdar sina
bostäder som dockskåp. Men den som
inte känner till detta och läser både
Kvarteret Flisan och Arnstbergs bok får
uppfattningen att romer måste läras van-
lig hygien och hyfs. Det är faran med att
som Arnstberg skriva om extremfall som
om de var representativa för alla romer.
Jag tänker då främst på det andra finsk-
romska exemplet han drar i sin bok. 

I dag är romernas situation en annan,

framför allt i Finland. Men visst finns det
fortfarande problem. Ett är utbildningen,
som Arnstberg mycket riktigt påpekar.
Alltför få har tagit till vara de chanser
som faktiskt funnits. På den punkten hål-
ler jag med honom.

För att ta upp en fråga som inte berörs
vare sig av Trankell eller av Arnstberg
undrar jag varför idéerna om att romer-
nas utbildningsproblem måste lösas i
egendomliga projektformer i stället för
inom den reguljära utbildningen odlas
fortfarande. Är det inte nog med projekt
som inte lett någonstans, utom att de
berikat enskilda projektledare och kon-
sulter och till och med folk som falskeli-
gen uppgett sig vara utbildade lärare? I
det här sammanhanget ser jag ofta upp-
gifter i pressen om att finska romer i stor
utsträckning skulle vara analfabeter, vil-
ket är ren och skär lögn. På 1970-talet
konstaterade man att många av dem hade
mindre än fyra års grundutbildning, men
redan då var det sällsynt med analfabeter
bland finska romer. Varifrån skulle de nu
ha kommit och utgöra till och med 80
procent, snart femtio år senare, då antalet
akademiker bland dem stadigt ökar? I
vilket syfte uppgifter av det här slaget än
sprids till media är det dags att sätta
stopp för dem innan det kommer en ny
Flisanbok av någon och en nattsvart ana-
lys av Arnstberg om andra sorters förete-
elser än grannfejder. I Finland skulle det
över huvud taget inte gå att sprida felak-
tig information av det här slaget. 

Karl-Olov Arnstberg är mannen som
säger vad alla går och tänker på, men
ingen vågar säga. Känns det igen? Det är
uttalanden som Bert Karlsson och Ian
Wachtmeister som ledare för
Sverigedemokraterna stod för.

Nu dyker de upp igen, förklädda till
vetenskap eftersom Arnstberg säger sig
vara en samhällsforskare. I nio essäer
behandlar han olika teman, men bara en

av essäerna har ett läsvärde, den om
svenska affärsmän på Manilla. Annars är
det ”…en ändlös färd kantad av eviga
ältanden över allt som gått författaren
hårt till sinnes. Och när han mycket rik-
tigt ägnar stora delar av boken åt ett
monomant gnäll över invandringen,
mångkulturen, islam, kollegor, bristen på
ordning och reda, det ondskefulla
Sverige, dumma media, engångsgrillar

som ligger och skräpar – blir man riktigt
bekymrad.” som Uppsala Nya Tidnings
recensent Magnus Alkarp skrev i sin
anmälan.

Att försöka skapa debatt och synlighet
på det sätt som Arnstberg gör i sin nya
bok är inte ens utmanade, bara trist och i
huvudsak ett uttryck för en gnällspik
med en egen agenda.

Bengt O Björklund

En gnällspik med en egen agenda
















