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AKT I

(Jimmie Åkesson sitter och sover på sin rullator.
Ellen Tjagatajev kommer in.)

ELLEN TJAGATAJEV
Förlåt, ytterdörren var öppen.

JIMMIE ÅKESSON
Vad sa du?

ELLEN TJAGATAJEV
Jag såg dig genom fönstret, jag knackade.

JIMMIE ÅKESSON
Vad säger du?

ELLEN TJAGATAJEV
Jag knackade på dörren, men ingen svarade.

JIMMIE ÅKESSON
Knackar det på dörren? Ja, då får vi öppna.

ELLEN TJAGATAJEV
Nej-nej, jag knackade. Förlåt, det var inte
meningen att väcka dig. Jag är journalist, jag
heter Ellen Tjagatajev. Vi pratade på telefon förra
veckan.

JIMMIE ÅKESSON
Jaså? Vad trevligt.
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ELLEN TJAGATAJEV
Kommer du ihåg att vi pratade på telefon? Det var i
onsdags.

JIMMIE ÅKESSON
Jajaja. I onsdags?

ELLEN TJAGATAJEV
Ja, kommer du ihåg det?

JIMMIE ÅKESSON
Visst, ja. Men du får nog påminna mig lite.

ELLEN TJAGATAJEV
Vi kom överens om att vi skulle träffas och prata
om din tid på departementet.

JIMMIE ÅKESSON
Då behöver vi kaffe. Vill du ha en kopp?

ELLEN TJAGATAJEV
Ja tack, gärna.

(Jimmie Åkesson reser sig upp med stor svårighet.)

ELLEN TJAGATAJEV
Men sitt du ner, jag kan hämta det.

JIMMIE ÅKESSON
Nej, det går så bra så.

ELLEN TJAGATAJEV
Jag gör det gärna.

Jens Peter Karlsson

3

JIMMIE ÅKESSON
Tramsa dig inte!

(Jimmie Åkesson går olidligt långsamt, stödd av sin
rullator.)

ELLEN TJAGATAJEV
Säkert att jag inte ska hjälpa dig?

JIMMIE ÅKESSON
Det tar bara ett tag innan jag får upp farten – men
sen går det undan, vet du.

(Jimmie Åkesson går ut. Han återvänder efter en
liten stund med två kaffekoppar som han balanserar
i varsin hand. Kaffet stänker medan han går.)

ELLEN TJAGATAJEV
Jag kan ta dom.

JIMMIE ÅKESSON
Nej, trams! Det går så bra så, det här.

(Jimmie Åkesson ger Ellen Tjagatajev en kaffekopp,
vars innehåll är på golvet, och sätter sig ner
igen.)

JIMMIE ÅKESSON
Det blev visst inte så mycket kvar.

ELLEN TJAGATAJEV
Det gör ingenting.

JIMMIE ÅKESSON
(reser sig) Jag hämtar lite mer.
Jens Peter Karlsson
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ELLEN TJAGATAJEV
Nej-nej!

JIMMIE ÅKESSON
Jo, vi måste ju ha kaffe.

ELLEN TJAGATAJEV
Jag kan hämta.

JIMMIE ÅKESSON
Sluta tramsa nu!

ELLEN TJAGATAJEV
Snälla - jag hämtar så gärna.

(Jimmie Åkesson går olidligt långsamt ut och hämtar
en kanna med kaffe.)

JIMMIE ÅKESSON
Så där, ja. Nu finns det kaffe.

(Jimmie Åkesson häller upp till Ellen Tjagatajev,
men missar koppen.)

ELLEN TJAGATAJEV
Ojoj! Såja. Tack så mycket.

JIMMIE ÅKESSON
Kaffe, det är min enda last. (på väg upp) Förresten
har jag småkakor i frysen som jag kan tina –

ELLEN TJAGATAJEV
Nej, det behövs verkligen inte. Men jag är väldigt
tacksam att jag fick komma och hälsa på.
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JIMMIE ÅKESSON
Bara trevligt med besök.

ELLEN TJAGATAJEV
Jo, jag håller alltså på med en bok om Uzbekistan.
Kommer du ihåg att vi pratade om det på telefon?

JIMMIE ÅKESSON
Jaja.

ELLEN TJAGATAJEV
Det mesta finns ju dokumenterat. Men det finns
alltid saker som dom officiella dokumenten
utelämnar: dom informella samtalen – besluten som
tas mellan fyra ögon. Hur väl minns du 2015?

JIMMIE ÅKESSON
Ja ... jag vet inte om jag kan hjälpa dig. Allt det
där var så förskräckligt länge sen.

ELLEN TJAGATAJEV
Den [23 september] 2015. Du hade ett möte med
allianspartierna klockan ett – det varande i tre
timmar och enligt historieskrivningen togs beslutet
där. Det sägs att det var en eftergift åt dig och
ditt parti. Mötet beskrivs som en stor seger för
dig. Och utanför väntade reportrar och tv-kameror.
Men du gick rakt förbi dom. Sa inte ett ord om
framgången. Du uttalade dig inte förrän klockan
åtta på kvällen. Det gick fyra timmar. Något hände
under dom timmarna.

JIMMIE ÅKESSON
Du får nog hjälpa mig lite här. Vad är det du vill
veta?
Jens Peter Karlsson
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ELLEN TJAGATAJEV
Jag är här för att tala om Tasjkentmassakern. Minns
du ingenting från vårt telefonsamtal?

JIMMIE ÅKESSON
Ibland virrar jag till det.

ELLEN TJAGATAJEV
Du är den sista som är i livet. Du är den ende som
vet.

JIMMIE ÅKESSON
Det är lustigt – ett tag där var jag övertygad att
vi skulle åka ur riksdagen. Att valet 2014 skulle
bli ett stort misslyckande för partiet.

(Benjamin Berg kommer in och ger ett papper till
Jimmie Åkesson. Ellen Tjagatajev går ut.)

JIMMIE ÅKESSON
(stryker över) Det där säger jag inte.

BENJAMIN BERG
Okej.

JIMMIE ÅKESSON
Det där säger jag inte heller.

BENJAMIN BERG
Okej.

JIMMIE ÅKESSON
Inte det där heller.
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BENJAMIN BERG
Det måste du säga.

JIMMIE ÅKESSON
Okej.

BENJAMIN BERG
(på väg bort) Vi kör om tre.

JIMMIE ÅKESSON
Det där säger jag absolut inte.

BENJAMIN BERG
Det måste du säga. Det är vårt sound bite.

JIMMIE ÅKESSON
"Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden"?

BENJAMIN BERG
Vi har fått bra respons på det i fokusgrupper.

JIMMIE ÅKESSON
Vem har skrivit det?

BENJAMIN BERG
Karlsson.

JIMMIE ÅKESSON
Det suger.

BENJAMIN BERG
Du måste säga det.

JIMMIE ÅKESSON
Okej.
Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG
Två minuter.

(Maria Karlsson möter upp Benjamin Berg.)

BENJAMIN BERG
Han ifrågasätter formuleringarna. Jag vet inte vad
det är med honom.

MARIA KARLSSON
Det har dykt upp en grej.

BENJAMIN BERG
Inte en till. Vad är det nu?

MARIA KARLSSON
P-O i Skånes kulturnämnd har gjort en deal med dom
borgerliga. Dom drar in bidragen till
Teaterrepubliken.

BENJAMIN BERG
Fitta fat ... På egen bevåg?

MARIA KARLSSON
Ja.

BENJAMIN BERG
Det kommer se ut som en vedergällningsattack.

MARIA KARLSSON
Jag vet.

BENJAMIN BERG
Och det är inte bara kultursidorna som kommer nita
oss för det här.
Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Jag vet.

BENJAMIN BERG
Och du kommer behöva svara på frågor om
kulturpolitik i en månad när vi vill prata om
hårdare tag mot organiserad brottslighet. Det här
kan vara en halv procentenhet ner i nästa Sifo. Och
hur fan lyckades P-O få med dom borgerliga på det?
Han måste ha gett bort något stort.

MARIA KARLSSON
Jag vet. Jag håller på att kolla upp det.

BENJAMIN BERG
Är det klubbat redan?

MARIA KARLSSON
Det ligger ute på deras hemsida.

BENJAMIN BERG
Och Teaterrepubliken kommer att spinna den här
nyheten hela vägen till september.

(Johanna Ljungman skyndar in med en pappersbunt.)

JOHANNA LJUNGMAN
Dom har läckt det.

MARIA KARLSSON
Redan?

BENJAMIN BERG
(hyschar) Det är dags.
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JIMMIE ÅKESSON
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord. Du tysta, Du
glädjerika sköna! Jag hälsar Dig, vänaste land uppå
jord, Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. Din
sol, Din himmel, Dina ängder gröna. Du tronar på
minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög
över jorden. Jag vet att Du är och Du blir vad Du
var. Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. Ja,
jag vill leva jag vill dö i Norden.

(Benjamin Berg, Maria Karlsson och Johanna Ljungman
applåderar.)

JIMMIE ÅKESSON
Karlsson – det sög. (till Johanna Ljungman) Vad är
det?

BENJAMIN BERG
Ingenting.

JIMMIE ÅKESSON
Ingenting?

BENJAMIN BERG
Vi tar det imorgon. Åk du till hotellet.

JIMMIE ÅKESSON
(till Maria Karlsson) Det sög.

(Jimmie Åkesson går därifrån. Benjamin Berg tar
pappersbunten och bläddrar igenom den, ger den
sedan till Maria Karlsson och går därifrån.)

JOHANNA LJUNGMAN
Dåligt?
Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Sämre.

JOHANNA LJUNGMAN
Sämst?

MARIA KARLSSON
Fem komma sju.

JOHANNA LJUNGMAN
Skojar du?

(Benjamin Berg möter upp Jimmie Åkesson.)

JIMMIE ÅKESSON
Det håller inte det här. Du kan inte släppa igenom
sånt.

BENJAMIN BERG
God morgon.

JIMMIE ÅKESSON
Jag menar allvar. Karlssons tal – det sög.

BENJAMIN BERG
Vad är det med dig?

JIMMIE ÅKESSON
Ingenting.

BENJAMIN BERG
Ingenting?

JIMMIE ÅKESSON
Jag fick ett jobberbjudande igår.
Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG
Vad menar du med det?

JIMMIE ÅKESSON
Ingenting. Jag bara säger det; jag fick ett
jobberbjudande.

BENJAMIN BERG
Vad då för jobb?

JIMMIE ÅKESSON
Jag vet inte riktigt. Det är ett norskt
petroliumföretag i alla fall.

BENJAMIN BERG
Jaha. Och varför pratar vi om det?

JIMMIE ÅKESSON
Vi pratar inte om det. Jag bara säger det. Det är
trevligt att få ett jobberbjudande. Trevligt ibland
att tänka sig något annat än allt det här.

BENJAMIN BERG
Vad fan är det med dig?

JIMMIE ÅKESSON
Ingenting.

(Maria Karlsson och Johanna Ljungman kommer in med
pappersbunten.)

JIMMIE ÅKESSON
Vad är det?

Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG
SOM-institutets undersökning.

JOHANNA LJUNGMAN
Dom har läckt det.

JIMMIE ÅKESSON
Och?

MARIA KARLSSON
Ner två procentenheter sen i fjol. Samma som 2010.

BENJAMIN BERG
Vi är tillbaka på fem komma sju.

JIMMIE ÅKESSON
Norge har en väldigt vacker kust.

JOHANNA LJUNGMAN
Okej?

(Jimmie Åkesson går därifrån.)

JOHANNA LJUNGMAN
Vad är det med honom?

BENJAMIN BERG
Jag vet inte.

MARIA KARLSSON
Det är värre än vi trodde.

BENJAMIN BERG
Värre än fem komma sju?

Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Andelen som svarat att dom är en mycket övertygad
anhängare av partiet har sjunkit.

JOHANNA LJUNGMAN
Något övertygad har gått upp.

BENJAMIN BERG
Fyra år och vi ligger sämre till?

MARIA KARLSSON
Vi kan vända det här.

JOHANNA LJUNGMAN
Jag har fått ett jobberbjudande.

BENJAMIN BERG
Va?

JOHANNA LJUNGMAN
Tyckte bara det var lustigt.

MARIA KARLSSON
Vad är det för jobb?

JOHANNA LJUNGMAN
Jag läste inte det, det var på norska.

(Johanna Ljungman går därifrån.)

MARIA KARLSSON
Vi kan vända det här.

BENJAMIN BERG
Kulturnämnden i Skåne – vet du nåt mer?
Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Jag kan inte få tag på dom i Lund. Och P-O:s mobil
är avstängd.

BENJAMIN BERG
Försök igen, och meddela mig så fort du vet.

MARIA KARLSSON
Vi kan vända det här.

BENJAMIN BERG
En sak i taget.

(Maria Karlsson pussar Benjamin Berg på munnen och
springer därifrån. Hon möter Johanna Ljungman.)

MARIA KARLSSON
Jag kysste honom.

JOHANNA LJUNGMAN
Nu?

MARIA KARLSSON
Ja.

JOHANNA LJUNGMAN
I hotellmatsalen klockan nio på morgonen?

MARIA KARLSSON
Ja.

JOHANNA LJUNGMAN
Vad sa han då?

Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Jag sprang därifrån. (paus) Vad det dumt?

JOHANNA LJUNGMAN
Det var inte klokt i alla fall.

MARIA KARLSSON
Han kanske inte märkte det. Att det var en kyss,
menar jag. Han kanske tänkte att det bara var en
puss ... och det är ju inte så konstigt. Det är
lite konstigt. Men det är ju inte så att det är
jättekonstigt ... att pussa nån, det gör man ju
ibland. Vissa ... gör det.

JOHANNA LJUNGMAN
På munnen?

MARIA KARLSSON
Ja.

JOHANNA LJUNGMAN
Det är ganska konstigt.

MARIA KARLSSON
Du kunde vara lite mer stödjande.

(Benjamin Berg dyker upp.)

BENJAMIN BERG
Jag har hittat P-O.

MARIA KARLSSON
Var är han?

Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG
I P1. Och säger att Sverigedemokraterna tänker
stoppa bidragen till alla kulturinstitutioner som
använder pengarna för att finansiera politisk
propaganda.

JOHANNA LJUNGMAN
Det borde vi göra.

BENJAMIN BERG
Käften.

MARIA KARLSSON
Hur hämtar vi hem det?

BENJAMIN BERG
Först och främst, få tag på honom. Skicka nån från
Lund som ser till att han håller sig ifrån
mikrofoner.

(Maria Karlsson går ut och Jimmie Åkesson kommer
in.)

JIMMIE ÅKESSON
Vi har tydligen en ny kulturpolitik. Det visste jag
inte. Jag hörde det på radion precis.

BENJAMIN BERG
Vi hämtar hem det.

JIMMIE ÅKESSON
Jag som trodde vi var överens om att inte tala om
innehållet i samtidskonsten, utan bara om
kostnaden. Jag vill minnas en himla massa möten.
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BENJAMIN BERG
Karlsson skickar nån som stoppar honom.

JIMMIE ÅKESSON
Jag är full av tillförsikt.

(Jimmie Åkesson går i väg.)

JOHANNA LJUNGMAN
P-O har rätt. Vi borde ta den här striden.

BENJAMIN BERG
Inte nu.

JOHANNA LJUNGMAN
Inte för att det är strategiskt rätt – utan bara
för att det är rätt.

BENJAMIN BERG
Jag tänker inte ha den här diskussionen nu.

JOHANNA LJUNGMAN
Vi borde inte vara rädda för den här frågan; det är
vi som har rätt.

BENJAMIN BERG
Sätt dig med SOM-siffrorna och förbered en
lunchbriefing. Nu, tack!

(Maria Karlsson återkommer och Johanna Ljungman
försvinner ut.)

MARIA KARLSSON
Det är för sent. Han är uppe på TV4 i Malmö och gör
en intervju nu.
Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG
Vi kan inte hämta hem det här.

MARIA KARLSSON
Nej.

BENJAMIN BERG
Vad fan har han gett bort till dom borgerliga?

MARIA KARLSSON
Dom i Lund vet inte heller. Han hade ett möte med
Moderaterna i förrgår, det är allt dom vet.

BENJAMIN BERG
Johanna sa precis att vi borde utnyttja tillfället
och ta striden.

MARIA KARLSSON
Hon har fel.

BENJAMIN BERG
Ja, det är klart hon har fel.

(Jimmie Åkesson går förbi.)

JIMMIE ÅKESSON
Nu sitter Niklas Orrenius i radion och säger att
jag tappat kontrollen över Skånefalangen.

BENJAMIN BERG
Det finns ett spa i källaren.

JIMMIE ÅKESSON
Var är Johanna?

Jens Peter Karlsson

20

BENJAMIN BERG
Hon sitter med SOM-siffrorna.

JIMMIE ÅKESSON
Jag går och badar. (paus) Hur blev det så att en
teaterföreställning i Malmö och en P-O i Lund fick
definiera vår agenda sex månader innan valet?
(paus) Jag går och badar.

(Jimmie Åkesson går därifrån.)

MARIA KARLSSON
Förlåt.

BENJAMIN BERG
För vad då?

MARIA KARLSSON
Det är väl talet han är sur över?

BENJAMIN BERG
Han var sur långt innan talet.

MARIA KARLSON
Det känns som om det är mitt fel, det också.

BENJAMIN BERG
Du var ju den enda som argumenterade emot den nya
strategin. Det är vi andra som ska skämmas.

MARIA KARLSSON
Okej.

BENJAMIN BERG
Du, deppa inte ihop nu.
Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG (forts.)
Vi tar och ringer varenda en av våra vänner i
Skåne. P-O har inte hittat på det här alldeles
själv. Någon vet. Hämta telefonlistan, så ses vi i
lobbyn om fem – okej?

MARIA KARLSSON
Okej.

(Benjamin Berg och Maria Karlsson går ut åt varsitt
håll. Jimmie Åkesson kommer in med en resväska.
Benjamin Berg, Maria Karlsson och Johanna Ljungman
springer in strax efter.)

JOHANNA LJUNGMAN
Där är du ju!

MARIA KARLSSON
Vi har letat överallt.

JOHANNA LJUNGMAN
Vi trodde du låg i badet.

JIMMIE ÅKESSON
Jag ångrade mig.

BENJAMIN BERG
Vart är du på väg?

JIMMIE ÅKESSON
Tio trettiosex till Hässleholm.

BENJAMIN BERG
Hässleholm?

Jens Peter Karlsson
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JIMMIE ÅKESSON
Jag sover i Sölvesborg i natt.

BENJAMIN BERG
Kommer du upp i morgon igen?

JIMMIE ÅKESSON
Ja.

BENJAMIN BERG
Okej.

MARIA KARLSSON
Jag tror inte det går nåt förrän elva fyrtio.

JIMMIE ÅKESSON
Byte i Nässjö.

MARIA KARLSSON
Tar inte det längre tid?

JIMMIE ÅKESSON
Jo.

MARIA KARLSSON
Okej.

JOHANNA LJUNGMAN
Jag har tittat på siffrorna från SOM. KD har inte
hämtat upp alls. Och förtroendet sjunker. Det finns
utrymme för oss, om vi bara kan nå den konservativa
väljarkåren.

BENJAMIN BERG
Vi kan ta det här imorgon.
Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG (forts.)
(till Jimmie Åkesson) Åk du.

JIMMIE ÅKESSON
Skit i SOM-institutet. Jag vill att ni tar fram ett
förslag på ny partiordförande. Jag vill se
alternativ.

MARIA KARLSSON
Jag måste ställa mig upp.

JOHANNA LJUNGMAN
Du står redan.

MARIA KARLSSON
Jag måste sätta mig, menar jag. Det finns
ingenstans att sitta här!

JOHANNA LJUNGMAN
Sätt dig på marken bara.

MARIA KARLSSON
Dom här byxorna kostade treochfem!

JOHANNA LJUNGMAN
Stå still bara.

JIMMIE ÅKESSON
Treochfem?

MARIA KARLSSON
Det var en födelsedagspresent. Till mig själv.

JIMMIE ÅKESSON
När fyllde du år?
Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
I förrgår.

BENJAMIN BERG
Säg inte att det här handlar om jobbet i Norge –
det är bara smörja. Johanna, hon har fått samma
erbjudande.

JIMMIE ÅKESSON
Det handlar inte om jobbet i Norge. Det är en
negativ trend, och ett partiledarbyte skulle kunna
vända den. Jag vill se alternativ. Och jag vill se
dom oväntade alternativen också.

BENJAMIN BERG
Marcus Birro?

JIMMIE ÅKESSON
Jag menar allvar. Jag vill se alternativ. (till
Maria Karlsson) Jag gillar byxorna.

MARIA KARLSSON
Tack.

(Jimmie Åkesson går ut.)

MARIA KARLSSON
(till Benjamin Berg) Vad gör vi nu?

BENJAMIN BERG
Det han bad oss att göra.

JOHANNA LJUNGMAN
Menar du att vi ska sätta oss och ta fram
partiledarkandidater sex månader innan valet?
Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG
Ja.

JOHANNA LJUNGMAN
Vi kommer åka ut ur riksdagen, om vi signalerar /
att det finns en spricka ...

BENJAMIN BERG
Vår partiledare bad oss att utföra en uppgift – och
det är precis det vi ska göra.

JOHANNA LJUNGMAN
Okej.

MARIA KARLSSON
Det är säkert bara stress. Han är säkert bara
stressad.

BENJAMIN BERG
Jag vill inte att ni står här och spekulerar i
partiledarens psykiska tillstånd. Och måste ni
kackla om det så får ni göra det bakom stängda
dörrar.

JOHANNA LJUNGMAN
Till skillnad från diskussionen om ny partiledare
som vi tar utanför Best Western?

BENJAMIN BERG
Vi ses i konferensrummet om en kvart. Ta med en
kanna kaffe.

(Benjamin Berg går i väg.)

Jens Peter Karlsson
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JOHANNA LJUNGMAN
Ska vi ta med wienerbröd också? (Räcker ut tungan.)

MARIA KARLSSON
Jag är ändå glad att jag är Sverigedemokrat.

JOHANNA LJUNGMAN
Hur så?

MARIA KARLSSON
Ja, att jag är med i parti med så många kvinnor i
ledande positioner.

(Paus.)

JOHANNA LJUNGMAN
Jag hämtar kaffet.

MARIA KARLSSON
Jag går och köper wienerbröd då.

(Johanna Ljungman och Maria Karlsson går ut. Jimmie
Åkesson kommer in. Efter en liten stund dyker
Benjamin Berg, Maria Karlsson och Johanna Ljungman
upp.)

BENJAMIN BERG
Ursäkta att vi är sena. Vi satt uppe till tre i
natt.

JIMMIE ÅKESSON
Okej, vad har ni kommit fram till? Få höra några
namn.

Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Vi har inga namn.

JIMMIE ÅKESSON
Vad höll ni på med till klockan tre i natt?

JOHANNA LJUNGMAN
Vi har inga kandidater.

JIMMIE ÅKESSON
Då har ni inte tittat brett nog – utanför partiet.

BENJAMIN BERG
Det finns inga namn som inte skulle innebära en
valförlust i september.

JIMMIE ÅKESSON
Ett stort namn från KD? Partiledarposten borde
locka.

JOHANNA LJUNGMAN
Ingen kan hoppa över från KD och behålla
trovärdigheten. Ledarsidorna kommer att skriva att
han är en råtta som överger en sjunkande skuta.

BENJAMIN BERG
Och vår väljarbas är fortfarande inte överdrivet
positiv till Kristdemokraterna.

JIMMIE ÅKESSON
Han, den nye moderaten: Carl-Johan Weibull. Han är
ju socialkonservativ, och hans uttalanden är helt
klart i linje med en nationalistisk politik.

Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Vi pratade om honom. Men han är tämligen okänd för
svenska folket.

BENJAMIN BERG
Och jag tror att Reinfeldt groomar honom för någon
stor post – det viskas om det i alla fall.

JIMMIE ÅKESSON
Jag vägrar tro att det inte finns ett enda namn som
skulle kunna vara ett alternativ –

BENJAMIN BERG
Det finns inga namn. Det finns inga alternativ. Det
finns bara en partiledare.

JIMMIE ÅKESSON
Ni har inte tittat brett nog.

BENJAMIN BERG
Vi tillbringade tjugo minuter med att prata om
Dilsa Demirbag-Sten. Vi har tittat på alla!

JIMMIE ÅKESSON
(Till Benjamin Berg) Du då?

(Paus.)

MARIA KARLSSON
Mätningarna är glasklara. Ingen vill se Benjamin
Berg som partiledare.

BENJAMIN BERG
Ingen vill ha mig.

Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
(till Jimmie Åkesson) Alla vill ha dig. Du är vårt
enda alternativ.

BENJAMIN BERG
Det vore en katastrof för partiet om du avgick nu.
Vi kan hamna under fyraprocentsspärren och aldrig
hämta oss. Du är just nu den enda trovärdiga
ledaren för den nationalkonservativa rörelsen i
Sverige. Och du har tagit på dig ett ansvar att
leda det här partiet. Du kan inte avsäga dig det
ansvaret.

JIMMIE ÅKESSON
(efter ett ögonblick) Okej.

JOHANNA LJUNGMAN
Betyder det att du stannar?

JIMMIE ÅKESSON
Ja. Vidare till nästa punkt.

MARIA KARLSSON
Vi har inget mer. Vi satt uppe halva natten med det
här.

JIMMIE ÅKESSON
Jag hoppas att ni sovit ordentligt i alla fall. För
vi ska lägga om hela vår valstrategi nu.

BENJAMIN BERG
I så fall borde vi hämta lite material och
förbereda oss först.

Jens Peter Karlsson
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JIMMIE ÅKESSON
Nej. Vi vet redan det vi behöver veta. Visst är det
så, Karlsson?

MARIA KARLSSON
Ja. Strategin att locka konservativa från KD är en
återvändsgränd – för varje röst vi vinner förlorar
vi två.

JIMMIE ÅKESSON
Det var ett fatalt misstag. Och varför var det det,
Benjamin?

BENJAMIN BERG
Det tog oss bort från våra kärnfrågor.

JIMMIE ÅKESSON
Vår kärnfråga – singularis.

JOHANNA LJUNGMAN
Ursäkta mig, men jag tycker inte det här är riktigt
rättvist: att jag ska behöva bära hundhuvudet för
allt det här. Vi var ju ändå överens allihop, så
jag tycker faktiskt att det här är orättvist, att
ni alla bara hoppar på mig så här. Det är faktiskt
inte bara mitt fel att det blev som blev, utan det
ligger faktiskt på alla att det blev så här, vi
diskuterade ju det och kom överens och det var
faktiskt inte bara jag som –

BENJAMIN BERG
Käften!

Jens Peter Karlsson
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JIMMIE ÅKESSON
Vad Benjamin försöker säga, på sitt lite ohyvlade
sätt, är att visst har du rätt. Vi kom överens om
att jaga KD-rösterna. Men du utformade strategin –
och du får bära hundhuvudet. Det är ditt ansvar.

JOHANNA LJUNGMAN
Men –

JIMMIE ÅKESSON
Nej. Du är inte ute i kylan. Du är med på det här
mötet för att jag vill det.

JOHANNA LJUNGMAN
(Nickar.)

JIMMIE ÅKESSON
Du är inte den enda som har gjort misstag. (till
Maria Karlsson) Ända sen du fick in ordet
"oikofobi" i Aftonbladet har du försökt imponera på
kulturmarxisterna med dina kunskaper. Det spelar
ingen roll vad dom tycker. Du måste hitta tillbaka
till ett språk utan lärda referenser, ett språk som
vanligt folk kan relatera till. Du måste skriva
bättre.

MARIA KARLSSON
(Nickar.)

JIMMIE ÅKESSON
(till Benjamin Berg) Och du måste tygla vildarna.
Inga kommungubbar med egen agenda – rättning i
ledet gäller för alla. Inga utspel som inte är
godkända av partiledningen – inga.

Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG
Jag släppte grejen med P-O och Teaterrepubliken när
det här kom upp. Jag ska ta hand om det.

JIMMIE ÅKESSON
Du måste vara mer proaktiv, mer på hugget. Se till
att nyckelpersoner håller ögon och öron öppna ute
på lokalavdelningarna. Vi behöver veta innan det
händer.

BENJAMIN BERG
Absolut. Och jag ska se till att P-O håller käften
framöver.

JIMMIE ÅKESSON
Det behöver du inte. Han är här.

BENJAMIN BERG
Här?

JIMMIE ÅKESSON
Jag tog med mig honom från Skåne.

MARIA KARLSSON
På en lördagsmorgon?

JIMMIE ÅKESSON
Jag gav honom inte så mycket val. Han sitter i
receptionen och svettas nu. Du och jag och Johanna
ska ha ett litet samtal med honom snart.

BENJAMIN BERG
Jag kan också vara med.

Jens Peter Karlsson
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JIMMIE ÅKESSON
Det behövs inte.

BENJAMIN BERG
Okej.

JIMMIE ÅKESSON
Ny valstrategi. Ordet är fritt.

MARIA KARLSSON
Var tredje svensk tycker fortfarande att finns för
många utlänningar i landet.

JIMMIE ÅKESSON
Där har vi våra väljare.

BENJAMIN BERG
Samma strategi som 2010?

JIMMIE ÅKESSON
Samma strategi som alltid. Bara från en bättre
position.

BENJAMIN BERG
Vill du att jag sätter mig och tar fram ett
punktprogram?

JIMMIE ÅKESSON
Ja, bra.

BENJAMIN BERG
Okej.

JIMMIE ÅKESSON
(till Johanna Ljungman) Du ser skeptisk ut.
Jens Peter Karlsson
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JOHANNA LJUNGMAN
Nej. Jag håller med. Ibland tänker jag bara på dom
andra två tredjedelarna.

BENJAMIN BERG
Vi behöver inte bry oss om dom.

JOHANNA LJUNGMAN
Dom är bara så väldigt många.

JIMMIE ÅKESSON
(till Benjamin Berg) Skissa du på punkterna – (till
Maria Karlsson) så kan du hämta in P-O.

MARIA KARLSSON
Visst.

P-O FRANSSON
Jaha – hej! Jag trodde att jag skulle träffa
Benjamin Berg.

JIMMIE ÅKESSON
Du vill inte träffa Benjamin Berg.

MARIA KARLSSON
Benjamin Berg är förbannad.

P-O FRANSSON
Jaha – oj då. På mig?

MARIA KARLSSON
(Nickar.)

JOHANNA LJUNGMAN
Bäst att han inte är med.
Jens Peter Karlsson
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P-O FRANSSON
Jaha. Jag förstår.

MARIA KARLSSON
Gör du det, P-O?

JOHANNA LJUNGMAN
Förstår du varför han är förbannad?

P-O FRANSSON
Jo.

MARIA KARLSSON
Bra, då behöver vi inte förklara det åtminstone.

P-O FRANSSON
Nä. Eller jo – ni behöver nog förklara er. Jag
uttalade mig om en regional fråga, en fråga jag har
mandat att driva – och fyra partier i nämnden
röstade precis som jag.

JOHANNA LJUNGMAN
Vi har ett riksdagsval i höst, P-O – som du kanske
minns. Och du har precis gett Teaterrepubliken och
alla landets kultursidor något att skriva om:
"Sverigedemokraterna slopar bidrag till hyllad
frigrupp på grund av kritisk pjäs" stod det i
morgontidningen.

P-O FRANSSON
Alla dom borgerliga röstade precis som jag.

MARIA KARLSSON
Men ingen av dom ställde sig i radio och tv och
skröt om det efteråt.
Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON (forts.)
Det ser ut som om det här var vårt initiativ.

P-O FRANSSON
Det var det också. Och ni borde tacka mig. Ingen
vettig människa vill spendera skattepengar på ren
vänsterpropaganda – ingen som röstar på det här
partiet i alla fall.

MARIA KARLSSON
Vi vill inte ha den här diskussionen. Vi vill prata
om invandringen. Ingen kommer att rösta på oss på
grund av vår radikala kulturpolitik.

P-O FRANSSON
Vi kan väl prata om flera saker?

JOHANNA LJUNGMAN
Från och med nu pratar vi bara om en sak. Det kan
tyckas att vi pratar om flera saker, men vi pratar
bara om en enda sak. Kan det inte kopplas till
invandringen säger vi inte ett ljud.

MARIA KARLSSON
Du vet att vi inte pratar innehåll, bara kostnad
när det kommer till konst. Jag vet att du vet. Det
är därför du stängde av mobilen. Du visste att vi
skulle ringa dig så fort vi fick reda på det.

P-O FRANSSON
Batteriet tog slut – min nya drar så mycket ström,
jag glömde ladda –

JIMMIE ÅKESSON
Du har gjort ditt utspel.
Jens Peter Karlsson

37

JIMMIE ÅKESSON (forts.)
Du har fått din uppmärksamhet i media. Grattis! Hur
fick du dom borgerliga med dig?

P-O FRANSSON
Jag träffade moderaterna ... jag behövde inte
övertyga dom.

JIMMIE ÅKESSON
Vad gav du bort?

P-O FRANSSON
Ingenting. (paus) Ingenting.

JIMMIE ÅKESSON
Jag frågar dig en gång till: Vad gav du bort?

P-O FRANSSON
Ingenting, jag lovar.

JIMMIE ÅKESSON
Okej. Du kan gå. Det går ett tåg tillbaka om
trettiofem minuter. Riksorganisationen betalar, du
behöver inte ta ur egen kassa. Tack för att du kom
upp.

P-O FRANSSON
Tack själv.

JIMMIE ÅKESSON
Du går aldrig bakom min rygg igen.

BENJAMIN BERG
Hur blir det? Ska vi kasta ut P-O?

Jens Peter Karlsson
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JIMMIE ÅKESSON
Vi väntar och ser vad som händer.

JOHANNA LJUNGMAN
Jag tror att han kissade på sig lite.

BENJAMIN BERG
Bra.

JIMMIE ÅKESSON
Du får hålla ögonen på honom, släpp honom inte med
blicken.

BENJAMIN BERG
(tar fram ett papper) Okej.

JIMMIE ÅKESSON
Är det punkterna?

BENJAMIN BERG
Sju punkter, en skiss bara.

JOHANNA LJUNGMAN
Vad gör vi med EU-valet?

BENJAMIN BERG
Det valet är redan förlorat. Pengarna måste gå till
september, det är där vi fortfarande är med i
matchen.

JOHANNA LJUNGMAN
Ett dåligt resultat i juni kommer hänga efter oss
hela vägen till september.

Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Vi får spinna det så gott det går. "Vi prioriterar
Sveriges riksdag framför parlamentet i Strasbourg."

BENJAMIN BERG
"Det är här vi tar dom viktiga besluten. Om det som
betyder mest för svenskarna: välfärden och ..."

MARIA KARLSSON
"tryggheten."

BENJAMIN BERG
Precis.

JIMMIE ÅKESSON
Bra jobbat allihop. (till publiken) Ur svenska
hjärtans djup en gång, en samfälld och enkel sång,
som går till kungen fram! Var honom trofast och
hans ätt, gör kronan på hans hjässa lätt, och all
din tro till honom sätt, du folk av frejdad stam! O
konung, folkets majestät är även ditt: beskärma
det, och värna det från fall! Stå oss all världens
härar mot, vi blinka ej för deras hot: vi lägga dem
inför din fot – en kunglig fotapall. Men stundar
ock vårt fall en dag, från dina skuldror purpurn
tag, lyft av dig kronans tvång, och drag de kära
färger på, det gamla gula och det blå, och med ett
svärd i handen gå, till kamp och undergång!

(Journalisterna omringar Jimmie Åkesson.)

AFTONBLADET
Först ut på årets Almedalsvecka – vad förväntar du
dig för utspel från oppositionen och regeringen
under dom kommande dagarna?
Jens Peter Karlsson
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JIMMIE ÅKESSON
Varken dom rödgröna eller regeringen kommer att ha
modet att tala om den misslyckade integrationen.
Och jag lovar att dom inte kommer att presentera
några lösningar i frågan. Vi är fortfarande det
enda partiet som är beredda på att föra en
ansvarsfull integrationspolitik.

DAGENS NYHETER
Det nyss genomförda EU-valet var en kännbar förlust
för dig och ditt parti – hur kommer det att påverka
höstens val, tror du?

JIMMIE ÅKESSON
Som jag sagt tidigare lägger vi inte vårt fokus på
byråkratin i Bryssel. Vårt mål är som alltid ett
större inflytande i Sveriges riksdag. Och medierna
underskattar ibland våra väljare – jag tror att vi
kommer att överraska er igen i september.

SVENSKA DAGBLADET
Hur ställer du dig till att SD:s regionpolitiker
Per-Olov Fransson står på valsedeln till riksdagen
för Moderaterna?

JIMMIE ÅKESSON
Ja ... jag får nog återkomma i den frågan –

SVENSKA DAGBLADET
Samma P-O Fransson som står som andra namn på SD:s
valsedel till Region Skåne.

JIMMIE ÅKESSON
Ja ... du ska självfallet få ett svar i frågan. Jag
måste bara diskutera det här med –
Jens Peter Karlsson
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SVENSKA DAGBLADET
Vi lade precis upp nyheten på hemsidan, med ett
citat från Per-Olov.

JIMMIE ÅKESSON
Ja ... tack. Jag återkommer strax med ett svar.

BENJAMIN BERG
Jag vet. Jag såg det precis.

JIMMIE ÅKESSON
Hur i helvete –

BENJAMIN BERG
Det spelar ingen roll just nu – vi behöver ett
svar.

MARIA KARLSSON
(läser på mobilen) "Sverigedemokraterna har
uträttat mycket gott i Skåne. Men på riksplanet har
partiet varit en stor besvikelse för väljarna, och
för många av sina förtroendevalda. Moderaterna
däremot har konsekvent genomfört en ansvarsfull
politik under svåra förhållanden, säger Per-Olov
Fransson om avhoppet."

JIMMIE ÅKESSON
Per-Olov ...

BENJAMIN BERG
Det är fan helt blankt i mitt huvud.

JIMMIE ÅKESSON
Vad gör vi?

Jens Peter Karlsson

42

BENJAMIN BERG
Drar ner brallorna och böjer oss fram.

JIMMIE ÅKESSON
Vi kan inte svälja det här. Är det ens lagligt?

MARIA KARLSSON
Ja. Det är två olika församlingar.

JIMMIE ÅKESSON
Det är ju inte klokt.

BENJAMIN BERG
Full offensiv. Vi attackerar den jävlen.

JIMMIE ÅKESSON
Okej.

MARIA KARLSSON
Okej.

JIMMIE ÅKESSON
Vad har du på honom?

BENJAMIN BERG
Jag har inget.

JIMMIE ÅKESSON
Inte någonting?

BENJAMIN BERG
Skit samma. Vi attackerar ändå. Det är vår tur vid
mikrofonen. Hela pressuppbådet är här i Almedalen.

Jens Peter Karlsson
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JIMMIE ÅKESSON
Och hela Alliansens pressavdelning.

MARIA KARLSSON
Eller så attackerar vi inte alls. Vi erkänner att
vi blivit grundlurade – grundlurade av
etablissemanget.

JIMMIE ÅKESSON
(efter ett ögonblick) Du har förtjänat din lön i
dag.

BENJAMIN BERG
Okej, hur lyder svaret då?

JIMMIE ÅKESSON
(till Svenska Dagbladet) Det är naturligtvis
tråkigt – men framförallt är det tråkigt att se det
regeringsbärande partiet i Sverige vilseföra sina
meningsmotståndare på det här sättet. Det är
tråkigt för demokratin – och det är väldigt tråkigt
för väljarkåren att Sveriges näststörsta parti
medvetet försöker sätta dom demokratiska reglerna
ur spel. Det må vara valtekniskt korrekt – men
ingen kan inbilla sig att det här är etiskt
korrekt. Vi Sverigedemokrater har med åren blivit
vana vid den här behandlingen och kan hantera det,
det vet våra väljare. Men dom andra
riksdagspartierna borde bli vaksamma nu mot
Moderaternas metoder. Det visar bara på deras
desperation att behålla makten.

SVENSKA DAGBLADET
Har du något du vill säga till Per-Olov Fransson?

Jens Peter Karlsson
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JIMMIE ÅKESSON
Nej. Jag önskar honom lycka till.

BENJAMIN BERG
Bra svar. Jag fattar inte hur det kunnat flyga
under radarn. Listorna lämnades ju in i april till
valmyndigheten.

JIMMIE ÅKESSON
Det kan väl inte räcka att byta namn från P-O till
Per-Olov för att undgå upptäckt?

MARIA KARLSSON
Det var väl ingen utomstående som tänkte på det.
Man måste ju sitta med båda listorna och jämföra.

BENJAMIN BERG
Dom gömde det rakt under näsan på oss. Det är fan
helt briljant.

JIMMIE ÅKESSON
Vilken plats står han på?

MARIA KARLSSON
Femma på valkrets Malmö.

BENJAMIN BERG
Då kommer han inte att komma in i alla fall.

MARIA KARLSSON
Jo. Om M gör ett bra val kommer han säkert in.

BENJAMIN BERG
Fitta fat handgranat!

Jens Peter Karlsson
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(Johanna Ljungman kommer in.)

JOHANNA LJUNGMAN
Vad har jag nu gjort?

(Maria Karlsson ger mobilen till Johanna Ljungman.)

JOHANNA LJUNGMAN
Per-Olov Fransson?

MARIA KARLSSON
Nu vet vi i alla fall vad hans möte med Moderaterna
handlade om.

BENJAMIN BERG
Du var den siste som pratade med honom.

JOHANNA LJUNGMAN
Ja – antar det.

BENJAMIN BERG
Du pratade väl med honom innan du skickade in
kandidaterna till valmyndigheten?

JOHANNA LJUNGMAN
Ja. Självklart.

BENJAMIN BERG
Och?

JOHANNA LJUNGMAN
Det var ett kort samtal.

JIMMIE ÅKESSON
Ingen skyller på dig.
Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG
Vad är det du inte berättar?

JOHANNA LJUNGMAN
Han var skeptisk. Jag var tvungen att övertyga
honom att stå som kandidat.

BENJAMIN BERG
Vad sa du till honom?

JOHANNA LJUNGMAN
Att han var en barnunge.

JIMMIE ÅKESSON
Vad sa du att du sa?

JOHANNA LJUNGMAN
Jag sa att han var en barnunge om han inte ville
vara med och leka bara för att han fått en
tillrättavisning.

JIMMIE ÅKESSON
(till Benjamin Berg) Får jag låna dig ett
ögonblick?

(Jimmie Åkesson och Benjamin Berg lämnar Maria
Karlsson och Johanna Ljungman och ställer sig
avsides.)

MARIA KARLSSON
Ta det lugnt, det är inte ditt fel.

JOHANNA LJUNGMAN
Jag vet.

Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Men jag förstår inte ville uppnå med att skälla ut
honom en gång till? Tyckte du att Jimmies markering
var för slapphänt?

JOHANNA LJUNGMAN
Självklart inte.

MARIA KARLSSON
Vad handlade det om då?

JOHANNA LJUNGMAN
Han irriterar mig.

JIMMIE ÅKESSON
Det är misstag efter misstag.

BENJAMIN BERG
Små misstag, ja.

JIMMIE ÅKESSON
Som växer och blir monstruösa misstag. Jag vill
byta ut henne.

BENJAMIN BERG
Mot vem?

JIMMIE ÅKESSON
Jag vill att du tar posten som partisekreterare
igen.

BENJAMIN BERG
Jag vet inte om det är så klokt så här pass nära
valet.

Jens Peter Karlsson

48

JOHANNA LJUNGMAN
Varför ser du så glad ut?

MARIA KARLSSON
Vadå, jag inte glad.

JOHANNA LJUNGMAN
Allting går åt helvete i dag och ändå ser du glad
ut.

MARIA KARLSSON
Jag är en positiv människa.

JOHANNA LJUNGMAN
Kom igen – vad är det?

BENJAMIN BERG
Jag trivs med att driva politik och slippa städa
upp skiten efter andra hela tiden. Jag tycker jag
har gjort mitt som partisekreterare.

JIMMIE ÅKESSON
Måste jag köra hela talet som du gav mig när jag
ville hoppa av? "Du har tagit på dig ett ansvar -"

BENJAMIN BERG
Ja tack, det räcker. Jag vill verkligen inte.

MARIA KARLSSON
Jag tänker kyssa Benjamin i kväll.

JOHANNA LJUNGMAN
Vet Benjamin om det?

Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Det ska bli en överraskning.

JOHANNA LJUNGMAN
Ja, det blir det säkerligen.

MARIA KARLSSON
Tycker du att det är dum idé?

JOHANNA LJUNGMAN
Det är inte upp till mig.

JIMMIE ÅKESSON
Maria Karlsson. Hon kan vara mogen för uppgiften.

BENJAMIN BERG
Jag vet inte hur Johanna skulle reagera om hon blev
utbytt så här i sjuttiofemte minuten.

JIMMIE ÅKESSON
Det är inte upp till henne.

MARIA KARLSSON
Du är arg.

JOHANNA LJUNGMAN
Det är klart jag är arg, det borde du också vara.

MARIA KARLSSON
På mig.

JOHANNA LJUNGMAN
På P-O.

Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Du är arg på mig.

JOHANNA LJUNGMAN
Nej. Jag är bara arg.

BENJAMIN BERG
Johanna sitter på en hel del känsliga uppgifter.

JIMMIE ÅKESSON
Jag har aldrig haft anledning att tvivla på hennes
lojalitet mot partiet.

BENJAMIN BERG
Jag tror att hon kommer ta det personligt. Det vore
katastrofalt med ett avhopp till nu.

JIMMIE ÅKESSON
Varför skulle hon ta det personligt?

JOHANNA LJUNGMAN
Vi har bestämt träff i kväll.

MARIA KARLSSON
Jag förstår inte.

JOHANNA LJUNGMAN
Vi har bestämt träff i hans rum, det ligger längst
ifrån era – ingen risk att ni upptäcker oss.

MARIA KARLSSON
Du och Benjamin?

BENJAMIN BERG
Det har pågått ett tag, ja.
Jens Peter Karlsson
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JIMMIE ÅKESSON
Definiera "ett tag".

BENJAMIN BERG
Sju ... år.

MARIA KARLSSON
Så vadå – ni träffas och har sex ibland?

JOHANNA LJUNGMAN
Ja.

MARIA KARLSSON
Hur ofta då?

JOHANNA LJUNGMAN
Mest på hotell.

MARIA KARLSSON
Okej.

JOHANNA LJUNGMAN
Ja, så du kanske kan förstå att jag inte är bekväm
med att prata om ditt kyssande eller intekyssande.

BENJAMIN BERG
Vi är båda singlar nu, det inte direkt någon
skandalfaktor.

JIMMIE ÅKESSON
Jag bryr mig inte minsta om att du varit otrogen
mot ditt ex. Även om jag tycker att hennes beslut
att dumpa dig var väldigt klokt så här i efterhand.
Det jag bryr mig om är att din penis numera har
vetorätt i nomineringar i partistyrelsen.
Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG
Jag är ledsen. Jag var ensam.

JIMMIE ÅKESSON
I sju år? (paus) Du hamnar på min lista.

BENJAMIN BERG
Vilken lista?

JIMMIE ÅKESSON
Över idioter jag tvingas jobba med.

JOHANNA LJUNGMAN
Kan vi prata om något annat?

MARIA KARLSSON
Okej.

JIMMIE ÅKESSON
Vad pratar ni om?

JOHANNA LJUNGMAN
P-O. Det kommer att bli enda nyheten om oss i dag.
Inget ur talet i Almedalen.

JIMMIE ÅKESSON
Vi behöver ett lite skarpare formulerat svar till
tv-nyheterna.

JOHANNA LJUNGMAN
Okej.

JIMMIE ÅKESSON
Ta Benjamin och fila på det.

Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG
Okej.

(Johanna Ljungman och Benjamin Berg går i väg.)

JIMMIE ÅKESSON
Karlsson – vad är det med dig?

MARIA KARLSSON
Inget.

JIMMIE ÅKESSON
Synd att talet drunknar i annat. Det var
välskrivet.

MARIA KARLSSON
Tack.

JIMMIE ÅKESSON
Men det är fortfarande –

MARIA KARLSSON
Jag vet. Jag hittar inte rätt språk.

BENJAMIN BERG
(till Jimmie Åkesson) I bästa fall tar vi oss över
sex procent. Men vi måste vara beredda på att hamna
under fem, det är en realitet vi måste förhålla oss
till.

JIMMIE ÅKESSON
(till Maria Karlsson) Sju procent är ouppnåeligt
säger dom till mig. Vad tror du?

Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Vi kan nå sju procent. Jag tycker till och med att
vi borde nå sju procent. Vi har ett större stöd än
så för våra frågor. Det enda hindret är vi själva.

BENJAMIN BERG
(till Jimmie Åkesson) Media kommer fortsätta vara
passivaggressiva gentemot oss hela vägen till
valet. Vi får inte det genomslag vi behöver.

JIMMIE ÅKESSON
Vad är det vi gör för fel?

MARIA KARLSSON
Vi har blivit gnälliga.

BENJAMIN BERG
(till Jimmie Åkesson) Dom ger oss inte en chans att
visa vad vi egentligen står för.

MARIA KARLSSON
Att vara politisk är att vara positiv. Vi måste
övertyga våra väljare att vi kan hejda invasionen.
Att en röst på oss också i praktiken innebär
minskad invandring.

JIMMIE ÅKESSON
(till Benjamin Berg) Jag ger Karlsson huvudansvaret
att formulera vår strategi. Johanna får sitta kvar
på posten, men efter valet vill jag att Karlsson
tar över som partisekreterare.

BENJAMIN BERG
Okej.
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(Maria Karlsson möter upp Benjamin Berg.)

MARIA KARLSSON
Jag trodde att du gillade mig. (paus) Du beter dig
ibland som om du gillade mig. Så jag trodde att du
gillade mig. (paus) Nu känner jag mig väldigt dum.
Jag trodde verkligen att du gillade mig.

BENJAMIN BERG
Ja.

MARIA KARLSSON
Jag känner mig väldigt dum.

BENJAMIN BERG
Jag gillar dig.

MARIA KARLSSON
Jag tror inte att jag gillar dig längre.

JIMMIE ÅKESSON
(till Johanna Ljungman) Jag ersätter dig. Det är
inget personligt.

JOHANNA LJUNGMAN
Jag vet. Jag är ledsen att jag inte presterat
tillräckligt.

JIMMIE ÅKESSON
(efter ett ögonblick) Vad är det du tittar på?

JOHANNA LJUNGMAN
Bara nån vänsterpartist som står och gapar på
torget.

Jens Peter Karlsson
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VÄNSTERPARTISTEN
(hoppar in) Den som inte hoppar är sverigedemokrat!
Den som inte hoppar är sverigedemokrat! Den som
inte hoppar är sverigedemokrat! Den som inte hoppar
är sverigedemokrat! Den som inte hoppar är
sverigedemokrat! Kom igen nu, för helvete!

JOHANNA LJUNGMAN
Skönt att se att det finns andra som skjuter sig
själv i foten.

MARIA KARLSSON
Jag skrev det här.

(Maria Karlsson ger Jimmie Åkesson ett papper.)

MARIA KARLSSON
Det är en öppen mick på torget och TV4-nyheterna
står där med en kamera. (paus) Lita på mig.

JIMMIE ÅKESSON
Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte nån
sätter fart, på sommarn och gör lite somrigt, då
kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna
blommar, jag gör hela kohagen grön, och nu så har
sommaren kommit, för jag har just tagit bort snön.
Och smultron det gör jag åt barna, för det tycker
jag dom kan få, och andra små roliga saker, som
passar när barnen är små. Och jag gör så roliga
ställen, där barnen kan springa omkring, då blir
barna fulla med sommar, och bena blir fulla med
spring.

(En gatsten faller ner bredvid Jimmie Åkesson.)
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(Ett ögonblick av förvirring innan Benjamin Berg
och Johanna Ljungman drar honom i säkerhet.)

BENJAMIN BERG
Är du skadad?

JIMMIE ÅKESSON
Nej.

JOHANNA LJUNGMAN
Var träffade den?

JIMMIE ÅKESSON
Den träffade inte.

BENJAMIN BERG
Det såg ut som den träffade.

JOHANNA LJUNGMAN
(till Maria Karlsson) Såg du? Dom kastade en
gatsten.

JIMMIE ÅKESSON
Den landade bredvid mig.

MARIA KARLSSON
Jag såg.

BENJAMIN BERG
Men det var fan nära.

MARIA KARLSSON
TV4:s kamera såg det också.
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JOHANNA LJUNGMAN
Du kan väl vänta en minut innan du gör politik av
det. Han kunde ju blivit allvarligt skadad.

BENJAMIN BERG
Och var fan är polisen?

JIMMIE ÅKESSON
Jag vet inte.

BENJAMIN BERG
Var är polisen?

JOHANNA LJUNGMAN
Jag ringer dom.

JIMMIE ÅKESSON
(till Benjamin Berg) Lugna ner dig.

BENJAMIN BERG
Vilket jävla tal förresten – helt lysande.

JIMMIE ÅKESSON
Ja.

BENJAMIN BERG
Var fan kom det ifrån?

JIMMIE ÅKESSON
Karlsson. Hon tryckte det i handen på mig och
pekade på mikrofonen.

BENJAMIN BERG
Det var helt lysande.
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JOHANNA LJUNGMAN
Dom har redan gripit honom. Lät som om det var nån
genusvetaranarkist – ung stockholmskille.

MARIA KARLSSON
TV4.se har redan lagt upp det. Det här kommer vara
nyheten i kväll. P-O är redan bortglömd.

BENJAMIN BERG
Är det inte lite väl optimistiskt?

MARIA KARLSSON
Rörliga bilder på en attack mot Jimmie Åkesson
eller en skånsk regionalpolitiker? Dom kommer att
leda med den här nyheten i kväll, jag lovar.

BENJAMIN BERG
Du borde inte vara så nöjd. Det skickar ut fel
signaler.

MARIA KARLSSON
Vilka signaler? TV4 har hela talet oredigerat på
hemsidan, det är det viktigaste.

BENJAMIN BERG
Det viktigaste är att vår partiledare inte blev
skadad i attacken.

MARIA KARLSSON
Var inte så melodramatisk, den träffade ju inte
ens.

BENJAMIN BERG
Jag gillar inte att du står här och är så jävla
nöjd med dig själv.
Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG (forts.)
Du skickar ut honom på torget utan skydd – direkt
efter vänsterpacket.

MARIA KARLSSON
Jag har precis avvärjt en mediekatastrof – så ja,
jag är lite nöjd med mig själv.

BENJAMIN BERG
Tog du ens hänsyn till säkerheten innan du skickade
ut honom?

MARIA KARLSSON
En kalkylerad risk.

BENJAMIN BERG
Vad fan menar du med det!

MARIA KARLSSON
Jag gjorde en bedömning, vägde risken mot den
potentiella vinsten, och sen tog jag ett snabbt
beslut. (paus) Jag såg att det stod några
vänsterkids runt hörnet och grävde upp gatsten.

BENJAMIN BERG
Har du helt tappat ... Är det dig och mig? Är nån
jävla plan att -

MARIA KARLSSON
Det har inte ett skit med det att göra! Är du
verkligen så förbannat uppblåst att du tror att det
här handlar om dig! Tror du att jag överhuvudtaget
tar hänsyn till vår meninglösa lilla flört när jag
tar ett strategisk beslut!
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MARIA KARLSSON (forts.)
"Du ska inte tro det blir sommar, ifall inte nån
sätter fart", det är vårt budskap! Och jag ska
hamra hem det! Och i september är vi två
procentenheter upp.

(Maria Karlsson stormar därifrån.)

JOHANNA LJUNGMAN
Nyheten är överallt. Förstasidan på dn.se.

BENJAMIN BERG
Är du på väg till hotellet?

JOHANNA LJUNGMAN
Jag känner inte för att ses i kväll.

BENJAMIN BERG
Nej, det förstår jag. Jag undrade mest –

JOHANNA LJUNGMAN
Jag tänkte att jag skulle skicka ut ett uttalande
om attacken –

BENJAMIN BERG
Det är alltså ingenting mellan mig och Maria.

JOHANNA LJUNGMAN
Det har inte jag med att göra.

BENJAMIN BERG
Hon kysste mig en gång, det är allt.

JOHANNA LJUNGMAN
Jag vet.
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BENJAMIN BERG
Jag kysste inte henne tillbaka.

JOHANNA LJUNGMAN
Okej.

BENJAMIN BERG
(efter ett ögonblick) Jag går väl tillbaka till
hotellet då.

JOHANNA LJUNGMAN
Gör du så.

(Benjamin Berg går i väg.)

JOHANNA LJUNGMAN
Hur är det?

JIMMIE ÅKESSON
Jo tack.

JOHANNA LJUNGMAN
Du ser blek ut. Tänk inte på det mer.

JIMMIE ÅKESSON
Det är ingen fara, det är bara ... Ibland är det
svårt att inte tänka på det.

JOHANNA LJUNGMAN
Jag förstår det.

JIMMIE ÅKESSON
Det är inte gatstenen. Det är Fortuyn – och van
Gogh jag tänker på. (paus) Och Anna Lindh. (paus)
Ibland tänker jag på det.
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JOHANNA LJUNGMAN
Försök att inte tänka på det.

JIMMIE ÅKESSON
Det är svårt att låt bli.

(I periferin rör sig en man i hoodie.)

Jens Peter Karlsson
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AKT II

(Jimmie Åkesson, Maria Karlsson, Benjamin Berg och
Johanna Ljungman dansar in i ett kongatåg och
sjunger "sju komma nio". Den sistnämnde är rejält
berusad. Jimmie Åkesson byter ramsa till "nästan
åtta procent" och de andra försöker hänga med.
Johanna Ljungman stupar till slut och skyndar bort
för att spy. De andra följer henne ut under
applåder.)

(Benjamin Berg stöter ihop med Carl-Johan Weibull,
som har på sig en röd Lacostetröja.)

CARL-JOHAN WEIBULL
Carl-Johan Weibull – trevligt att träffas.

BENJAMIN BERG
Vad i ..?

CARL-JOHAN WEIBULL
Vad är det?

BENJAMIN BERG
Vad fan har du på dig?

CARL-JOHAN WEIBULL
Det har sagts att jag upplevs som något stel, så
jag tänkte att jag kunde vara lite mer casual i tv.

BENJAMIN BERG
I en röd Lacostetröja?
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CARL-JOHAN WEIBULL
Min företrädare hade ju hästsvans till och med.

BENJAMIN BERG
En röd Lacostetröja!

CARL-JOHAN WEIBULL
Ja?

BENJAMIN BERG
Du kanske vill dekorera den med ett Sankt
Georgkors, kanske på en armbindel.

CARL-JOHAN WEIBULL
Jag förstår inte vad problemet är –

BENJAMIN BERG
Du ska tillkännage ett regeringssamarbete med
Sverigedemokraterna i tv klädd som Behring Breivik!

CARL-JOHAN WEIBULL
Breivik – jag förstår inte?

BENJAMIN BERG
Första bilden: i baksätet på väg till
häktningsförhandlingarna, en röd Lacostetröja.

CARL-JOHAN WEIBULL
Det är väl ingen som minns det: vad han hade på
sig.

BENJAMIN BERG
Du fattar inte hur gärna kulturmarxisterna vill
koppla oss till den där jävla norrbaggen. Vi har
totalt Lacosteförbud i partiet.
Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN WEST (forts.)
Och inte en jävel får använda ordet kulturmarxist.

CARL-JOHAN WEIBULL
Du gjorde ju det precis.

BENJAMIN BERG
Ditt fel – du provocerade mig.

CARL-JOHAN WEIBULL
Jag tar väl av mig tröjan. Inget att bråka om.

SVERIGES TELEVISION
Moderaterna bildar regering tillsammans med
Folkpartiet, Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna. Carl-Johan Weibull, du
förväntas efterträda Anders Borg som
finansminister –

CARL-JOHAN WEIBULL
Nu tycker jag inte vi ska hoppa fram i handlingen –
en sak i taget. Nu handlar det om att presentera
ett stabilt regeringssamarbete, som kan ta ansvar
för Sverige dom kommande fyra åren.

SVERIGES TELEVISION
Men blir inte många av era väljare överraskade,
till och med chockade att Moderaterna bjuder in
Sverigedemokraterna till regeringen?

CARL-JOHAN WEIBULL
Den senaste mandatperioden har Sverigedemokraterna
med all önskvärd tydlighet visat att dom är ett
ansvarstagande och moget parti, redo för att
samarbeta brett i riksdagen.
Jens Peter Karlsson

67

CARL-JOHAN WEIBULL (forts.)
Och valresultatet talar sitt tydliga språk:
väljarna har förtroende för partiet och då skulle
det vara väldigt von oben av oss att inte öppna för
samarbete.

SVERIGES TELEVISION
Camilla Lindeskog, socialdemokrat – du är kritisk
till det här regeringssamarbetet, trots att
koalitionen har egen majoritet i riksdagen.

CAMILLA LINDESKOG
Det är jag sannerligen. Valresultatet talar sitt
tydliga språk: svenska folket har fått nog av
Alliansens politik och röstat fram oss som det
överlägset största partiet. Men genom ett
opportunistiskt samarbete som förhandlas fram i
största hemlighet med ett högerpopulistiskt parti
så lyckas Moderaterna desperat klamra sig fast vid
makten.

CARL-JOHAN WEIBULL
Camilla bortser –

CAMILLA LINDESKOG
Ett så makthungrig parti som Moderaterna har
Sverige aldrig skådat.

SVERIGES TELEVISION
Carl-Johan Weibull, vad säger du?

CARL-JOHAN WEIBULL
Camilla bortser helt från det faktum att dom
rödgröna inte har majoritet i riksdagen – det är
resultatet av valet.
Jens Peter Karlsson
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CARL-JOHAN WEIBULL (forts.)
Att hävda annat är att nonchalera svenska folkets
röst.

BENJAMIN BERG
Johanna.

JOHANNA LJUNGMAN
Va?

BENJAMIN BERG
Kan jag få prata med dig ett ögonblick?

JOHANNA LJUNGMAN
Kan det vänta? Jag är lite upptagen just nu.

BENJAMIN BERG
Det kan vänta. Men helst inte.

JOHANNA LJUNGMAN
Okej.

SVERIGES TELEVISION
Jimmie Åkesson, du företräder ett invandrarkritiskt
parti. Hur kommer er politik att påverka dom andra
borgerliga partierna, tror du?

JIMMIE ÅKESSON
Det är viktigt att påpeka att det här är en
koalitionsregering. Det består av fyra olika
partier, med fyra olika synsätt. Det är en god sak
för demokratin. Men det finns också många områden
där vi Sverigedemokrater har en samsyn med
Moderaterna, till exempel vårt fokus på
jobbskapande politik.
Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG
Ja, det kanske kan ses som olämpligt, men i och med
ostruktureringarna inom partiet så är våra
ansvarsområden ganska skiljda numera. Förmodligen
finns det inte något professionellt som står i
vägen.

JOHANNA LJUNGMAN
I vägen för vad då?

BENJAMIN BERG
Jag menar att jag tror att det inte kommer att ses
som olämpligt, det är det jag menar. Det finns
inget formellt hinder heller.

SVERIGES TELEVISION
Betyder det att ni backar på flera av era krav att
begränsa invandringen till Sverige?

JIMMIE ÅKESSON
Vi backar inte från vår politik. Vi kommer att
fortsätta vara det sverigevänliga partiet i
riksdagen.

(Carl-Johan Weibull sparkar Jimmie Åkesson på
smalbenet.)

JIMMIE ÅKESSON
Men i regeringsställning kommer vi att fokusera på
att hitta verkningsfulla kompromisser.

SVERIGES TELEVISION
Carl-Johan, för ett ögonblick där såg det ut som om
du sparkade Jimmie på smalbenet när han talade om
det sverigevänliga partiet.
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CARL-JOHAN WEIBULL
Självklart inte. Det vore absurt.

BENJAMIN BERG
Jag undrar om du skulle vilja gå ut och äta? Med
mig.
JOHANNA LJUNGMAN
(Svarar ej.)

BENJAMIN BERG
I kväll. En date.

SVERIGES TELEVISION
Camilla Lindeskog, vad säger du?

CAMILLA LINDESKOG
Va?

SVERIGES TELEVISION
Var det aldrig ett alternativt för
Socialdemokraterna att inleda ett samarbete med SD?

CAMILLA LINDESKOG
Det var verkligen aldrig ett alternativ, inte ens
som stödparti var det tänkbart.

BENJAMIN BERG
Jag har bokat bord på Operakällaren.

JOHANNA LJUNGMAN
Nu frågar du mig. Du frågar mig nu?

BENJAMIN BERG
Ja.
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SVERIGES TELEVISION
Vissa kanske tycker det är anmärkningsvärt att
Fredrik Reinfeldt inte är här och presenterar sitt
eget förslag på ny regering. Vill statsministern
redan nu distansera sig från Sverigedemokraterna?

CARL-JOHAN WEIBULL
Självklart inte. Det vore absurt.

JOHANNA LJUNGMAN
Nej, jag vill inte gå ut och äta med dig, Benjamin.

BENJAMIN BERG
Varför inte?

JOHANNA LJUNGMAN
För lite. För sent.

JIMMIE ÅKESSON
Uzbekistan.

MARIA KARLSSON
Ja?

JIMMIE ÅKESSON
Vilket av dom är det?

MARIA KARLSSON
Det är det med diktatorn.

BENJAMIN BERG
Diktatorer har dom allihop.

JOHANNA LJUNGMAN
Inte alla.
Jens Peter Karlsson
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MARIA KARLSSON
Men det är det med diktatorn som suttit sedan
självständigheten.

JIMMIE ÅKESSON
Är det han som byggde en guldstaty av sig själv?

JOHANNA LJUNGMAN
Nej, det är Turkmenistan.

BENJAMIN BERG
Är inte han död?

JOHANNA LJUNGMAN
Jo.

JIMMIE ÅKESSON
Vilket är Turkmenistan?

MARIA KARLSSON
Det är det med en massa gas.

JIMMIE ÅKESSON
Vilket är det som har en massa olja?

BENJAMIN BERG
Det är Kazakstan.

JIMMIE ÅKESSON
Vilket är det?

JOHANNA LJUNGMAN
Det är det stora.
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JIMMIE ÅKESSON
Kirgizistan har ingen diktator?

JOHANNA LJUNGMAN
Det är en nästandemokrati.

JIMMIE ÅKESSON
Vilket är det jag har glömt?

JOHANNA LJUNGMAN
Kirgizistan, Kazakstan ...

MARIA KARLSSON
Turkmenistan, Uzbekistan ...

BENJAMIN BERG
(efter ett ögonblick) Det där som också har olja –
som hade Eurovisionsschlagerfestivalen för några år
sen.

MARIA KARLSSON
Nej, du tänker på Azerbajdzjan.

(Maria Karlsson börjar nynna på "Eurphoria",
Johanna Ljungman sjunger med.)

JIMMIE ÅKESSON
Tadzjikistan!

JOHANNA LJUNGMAN
Just det.

BENJAMIN BERG
Varför undrar du?

Jens Peter Karlsson
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JIMMIE ÅKESSON
Artikel i dag igen om dom där tolv uzbekerna som
gömmer sig i ett församlingshem.

JOHANNA LJUNGMAN
Och vi får inte ens uttala oss.

JIMMIE ÅKESSON
Det står att två av dom anklagas för terroristbrott
hemma i Uzbekistan.

BENJAMIN BERG
Det är polisens sak, inte vår.

JIMMIE ÅKESSON
Det har gått ett år. Ett år i regeringen. Och vi
har inte åstadkommit ett dugg.

JOHANNA LJUNGMAN
Ja, så går det när man tar på sig en munkavel
frivilligt.

BENJAMIN BERG
Vi måste ha tålamod. Du har ju gjort ett jättebra
arbete som landsbygdsminister.

JIMMIE ÅKESSON
Allt jag har gjort är att fortsätta i min
företrädares fotspår, alla frågor har jag ärvt. Och
om möjligt har jag varit ännu mer osynlig i media
än honom.

BENJAMIN BERG
Jag vet inte om man kan vara mer eller mindre
osynlig visserligen.
Jens Peter Karlsson
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BENJAMIN BERG (forts.)
Antingen är man det, eller inte.

MARIA KARLSSON
(efter ett ögonblick) Vårt första år i
regeringsställning har varit en katastrof, det är
bara att erkänna det.

BENJAMIN BERG
Ni överdriver.

MARIA KARLSSON
Frågan är vad vi gör åt det.

BENJAMIN BERG
Vi behöver bara tid att etablera oss.

MARIA KARLSSON
Vi behöver erkänna problemet. Identifiera det.
Analysera det. Och hantera det.

JIMMIE ÅKESSON
Hur vi ska få genomslag för vår politik.

MARIA KARLSSON
Precis.

BENJAMIN BERG
Jag håller inte med om problemformuleringen. Men
visst – vi måste se över vår strategi,
naturligtvis.

MARIA KARLSSON
Om du inte ser problemet för att du stuckit huvudet
i sanden –
Jens Peter Karlsson
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JIMMIE ÅKESSON
Huvudsaken är – huvudsaken är att vi hanterar det.
Hur driver vi invandringspolitik utan att tala om
invandrare?

JOHANNA LJUNGMAN
Jag har en punkt. Jag avgår med omedelbar verkan.

MARIA KARLSSON
Du kan inte hoppa av.

JOHANNA LJUNGMAN
Jag måste hoppa av.

MARIA KARLSSON
Inte nu – ge det mer tid.

JOHANNA LJUNGMAN
För sent.

MARIA KARLSSON
Om du behöver ta en time out förstår jag det. Men
snälla, gör ingenting överilat.

JOHANNA LJUNGMAN
Sedan Almedalen förra året har mitt inflytande
stadigt minskat. Om jag inte har stöd i
Sverigedemokraterna för min linje så måste jag
avgå. Jag kan inte arbeta i opposition i mitt eget
parti.

MARIA KARLSSON
Men vi kanske kan hitta en annan post åt dig?
Någonstans där du har mer manöverutrymme.
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JOHANNA LJUNGMAN
Jag förstår inte – du ska vara den radikala. Det är
du som alltid har motsatt dig mina förslag. Så fort
jag velat styra partiet mot mer klassiskt
konservativ mark så har du ställt dig på
barrikaderna.

MARIA KARLSSON
Nu tycker jag att du överdriver.

JOHANNA LJUNGMAN
Du var ju tväremot att jaga KD-rösterna.

MARIA KARLSSON
Det var bara själva valstrategin som jag
kritiserade.

JOHANNA LJUNGMAN
Det är en efterhandskonstruktion, och det vet du,
Maria. Förra mandatperioden var det du, alltid du
som pushade för hårdare formuleringar.

MARIA KARLSSON
Ibland var det Benjamin.

JOHANNA LJUNGMAN
Du har ju till och med antytt att vi andra var
alldeles för mesiga mot muslimerna.

MARIA KARLSSON
Jag försöker bara arbeta med det jag har, vi måste
ju anpassa oss till dom andra partierna, annars går
det en mandatperiod till utan några resultat. Jag
är bara realist.
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JOHANNA LJUNGMAN
Nu är det utförsäljningsrea på hela vår politik:
allt ska bort! Vi har sålt hela skiten för en
ministerpost!

MARIA KARLSSON
Inte så högt, det är folk i andra –

JOHANNA LJUNGMAN
Det skiter jag i! Låt dom höra att
Sverigedemokraterna numera välkomnar wahhabister
och talibaner i landet. Du och jag kan ta på oss
varsin slöja och göra studiebesök till moskén på
Medborgarplatsen. Lära oss att lyda!

MARIA KARLSSON
Snälla, använd små bokstäver.

JOHANNA LJUNGMAN
Var inte målet att hejda flodvågen av svartskallar!

BENJAMIN BERG
Nu vet jag. Vargen.

JIMMIE ÅKESSON
Vargen?

BENJAMIN BERG
Vargen.

MARIA KARLSSON
Ursäkta mig, statsministern.

FREDRIK REINFELDT
Fredrik.
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MARIA KARLSSON
Vi har våra meningsskiljaktigheter, men du ska veta
att jag åtminstone respekterar ämbetet – och
ansvaret du bär som regeringschef: den främste
bland likar.

FREDRIK REINFELDT
Fredrik räcker fint.

JIMMIE ÅKESSON
Vi har munkavel i asylpolitiken och får inget
genomslag i integrationsdebatten, så nu vill du
profilera oss i vargfrågan?

BENJAMIN BERG
Det är en liten fråga, jag vet. Men den har enorm
genomslagskraft i media. Och ingen annan vill ta i
den just därför.

JIMMIE ÅKESSON
Och vilken sida vill Benjamin ta?

MARIA KARLSSON
(till Fredrik Reinfeldt) Du kan inte utestänga
Sverigedemokraterna i alla frågor. Vi rasar i
mätningarna. Det kommer slå tillbaka mot din egen
regering i slutändan.

BENJAMIN BERG
Det är en symbolfråga i alla län med stora rovdjur.
Det skickar en klar och tydlig signal att vi står
på deras sida mot eliterna i Stockholm.
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JIMMIE ÅKESSON
Och ingen kommer att anmärka på att vi också är
elit i Stockholm?

BENJAMIN BERG
Som landsbygdsminister är det helt relevant att
driva frågan.

JIMMIE ÅKESSON
Jimmie.

ANN-SOPHIE SCHILLER
Ann-Sofie.

JIMMIE ÅKESSON
Anmärkningsvärt att landsbygdsministern och
miljöministern inte haft ett formellt möte förrän
nu.
ANN-SOPHIE SCHILLER
Jag har inte sett någon direkt anledning. Våra
ansvarsområden är tydligt avgränsade.

JIMMIE ÅKESSON
Jag ville tala med dig om vargen.

ANN-SOPHIE SCHILLER
Det finns ingen anledning att tala om vargen.

MARIA KARLSSON
Fredrik - ser du inte att det är bara dom rödgröna
som vinner på ett försvagat SD?

FREDRIK REINFELDT
Det finns en uppsjö med frågor, om ni haft
kompetensen att driva dom.
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FREDRIK REINFELDT (forts.)
Det är inte Moderaternas ansvar att hålla er i
handen när ni går över vägen. Det är dags att växa
upp. Ta eget ansvar.

JIMMIE ÅKESSON
(till Benjamin Berg) Vargen alltså?

BENJAMIN BERG
Mesta möjliga genomslag – minsta möjliga insats.

JIMMIE ÅKESSON
(till Ann-Sophie Schiller) Det är väldigt viktig
fråga för jägare och lantbrukare, och det är en
fråga som oftast blir styvmoderligt behandlad av
hela det politiska etablissemanget.

ANN-SOPHIE SCHILLER
Från Miljödepartementets sida är saken utagerad.
Det blir ingen licensjakt på varg. Och vill
Sverigedemokraterna ta striden med Bryssel får ni
göra det själva. Men då borde ni så här i efterhand
lagt lite mer krut på EU-valet.

P-O FRANSSON
Kom in, Johanna. Trevligt att se dig igen.

JOHANNA LJUNGMAN
Hej, P-O! Tack för att du tar emot mig.

P-O FRANSSON
Men det är väl klart, du är en av oss nu: dom
utstötta, dom obekväma.
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JOHANNA LJUNGMAN
Jag har förstått att du har byggt upp en ganska
imponerande organisation i Skåne och Göteborg.

P-O FRANSSON
Nä, det är mer av ett informellt nätverk, där vi
samarbetar med till exempel Skånes Befrielsefront –

JIMMIE ÅKESSON
(till publiken) Ja, om ni ursäktar. Det är faktiskt
så att Teaterrepubliken presenterar hela den
fantastiska historien om Skånes Befrielsefront i
samarbete med Teater 23 i februari nästa år. Jag
ville bara berätta det här eftersom jag har en
liten biroll i den föreställningen. Tack.

JOHANNA LJUNGMAN
Jag behöver ditt nätverk. Jag behöver dig, P-O. Vi
måste mobilisera gräsrötterna. Jag har kontakterna
på nätet, och du har dom ute på lokalavdelningarna
i Sydsverige. Vi två, vi kan kan reformera
Sverigedemokraterna.

P-O FRANSSON
Du vill sätta dit dom – ditt gamla gäng?

JOHANNA LJUNGMAN
Det här handlar inte om en personlig vendetta.

BENJAMIN BERG
Handlar det här om en personlig vendetta – mot mig?

JOHANNA LJUNGMAN
Nej, Benjamin. Det här handlar om politik.
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BENJAMIN BERG
Kritiska debattartiklar, blogginlägg, upprop ute på
lokalavdelningarna.

JOHANNA LJUNGMAN
Partiet har gått vilse –

BENJAMIN BERG
Och en allians med P-O Fransson av alla jävlar!

JOHANNA LJUNGMAN
Du har gått vilse – gått vilse i Rosenbad. Har du
glömt bort hur jävligt det ser ut på gatorna i
Malmö? Hela syftet med partiet var ju att vara ett
alternativ till mångkulturen. Nu är vi lika
insyltade som alla andra.

BENJAMIN BERG
Vem mer har du allierat dig med?

JOHANNA LJUNGMAN
Det är inget personligt, Benjamin. Men Åkesson
måste bort.

MARIA KARLSSON
Benjamin?

BENJAMIN BERG
Ja?

MARIA KARLSSON
Jag har verkligen försökt tycka illa om dig. Men
det går inte riktigt.
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BENJAMIN BERG
Okej.

MARIA KARLSSON
Jag gillar dig fortfarande. (paus) Men du gillar
inte mig?

BENJAMIN BERG
Det enda som är viktigt nu är att du och jag håller
ihop. Jag har hört konstiga klickljud i mobilen,
jag tror att vi är avlyssnade.

MARIA KARLSSON
Klickljud? Det fungerar nog inte så nuförtiden, jag
tror inte att –

BENJMIN BERG
Dom är ute efter oss, förstår du det! Vi kan inte
lita på någon – bara varandra. Det är inte bara
Johanna och P-O som ligger bakom det här; vi har
stört vattenytan i dammen och väckt det som sover i
djupet.

MARIA KARLSSON
Benjamin, jag är rädd att du har tappat greppet
lite. Det är ingen som lyssnar av din telefon, jag
lovar.

JIMMIE ÅKESSON
Hej, Ann-Sophie!

ANN-SOPHIE SCHILLER
Hej, välkommen in! (till Sarah Broman och Kristian
Ogéus) Jimmie kommer att sitta med.
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ANN-SOPHIE SCHILLER (forts.)
Det är är Sarah Broman från Folkpartiet – och
Kristian Ogéus från Kristdemokraterna.

SARAH BROMAN
Ursäkta mig ett ögonblick.

JIMMIE ÅKESSON
Självfallet. Då väntar jag med att lägga fram mitt
förslag tills alla är här.

KRISTIAN OGÉUS
Vårt textförslag är i princip genomarbetat redan.
Det återstår bara lite putsning innan vi skickar i
väg det.

ANN-SOPHIE SCHILLER
Ja, du är hemskt välkommen att sitta med. Men
förslaget är klart, det finns inget utrymme för
ändringar i texten i det här stadiet.

ELLEN TJAGATJEV
Det här var alltså mötet [den 23 september]?
Diskuterade ni inte dom uzbekiska flyktingarna?

JIMMIE ÅKESSON
Nej, vi satt och korrläste en text som tjänstmännen
skrivit, den blev sedan underlag för en ny
djurhållningslag.

ELLEN TJAGATAJEV
Men vad gjorde alla kameror utanför Riksdagshuset
då?
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JIMMIE ÅKESSON
Ja, jag minns inte riktigt, men dom var där för att
filma något jippo. Dom stod och väntade när vi kom
ut och dom hade väl inget bättre att göra än att ta
några bilder på mig. Dom dök upp i tidning och tv
dagen därpå.

ELLEN TJAGATAJEV
Men påstår du att det hela var en konspiration för
att störta dig?

JIMMIE ÅKESSON
Nej. Absolut inte. Det där var bara fantasifoster i
huvudet på Benjamin Berg.

BENJAMIN BERG
Det här är en konspiration för att störta dig!

JIMMIE ÅKESSON
Han blev bara mer och mer paranoid med tiden. Till
slut var han inte mycket mer än en simpel
rättshaverist.

ELLEN TJAGATAJEV
Men när togs beslutet att verkställa utvisningen
till Uzbekistan?

JIMMIE ÅKESSON
Ja, det var ju en fråga för statsministern.

FREDRIK REINFELDT
Kom till saken, jag har ett möte med
finansministern om ett par minuter.
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JIMMIE ÅKESSON
Jag förstår din motvilja mot mig, men jag ber dig
att se bortom våra ideologiska särdrag. Om vi
hjälps åt och samarbetar kan vi bygga en koalition
som kommer vara oslagbar i nästa val. Jag ber dig
bara visa tolerans för våra olikheter.

FREDRIK REINFELDT
Det kan inte varit lätt för dig att be mig om en
sån sak – jag respekterar det. Tyvärr underskattar
du mitt förakt för dig och ditt parti. Du och dina
meningsfränder är en utdöende art: en sista
dödsrossling innan vi begraver förmyndarlandet
Sverige. Men väljarkåren, som du lovordar och jag
anstränger mig för att ha överseende med – dom har
i all sin ofantliga visdom försatt sina
representanter i en omöjlig parlamentarisk
situation. Det är mitt jobb att ta hand om det.

JIMMIE ÅKESSON
Du måste ge mig någonting. Annars kommer jag att
förlora kontrollen över partiet och vi kommer att
slitas sönder av inre motsättningar.

FREDRIK REINFELDT
Jag har beslutat att inte agera i frågan om dom
gömda uzbekerna; länspolismästaren har informerat
mig att dom sattes på ett chartrat plan för en
timme sen. Det kan du få. Informera du media och ta
åt dig äran, varsågod.

JIMMIE ÅKESSON
(till Maria Karlsson) Det är ju någonting
åtminstone.

Jens Peter Karlsson

88

MARIA KARLSSON
Rester från bordet.

JIMMIE ÅKESSON
Första gången på sex månader som jag fick uttala
mig i Aktuellt.

MARIA KARLSSON
Dom andra partierna sitter vid bordet och smörjer
kråset, och vi får smulorna som ramlar ner på
golvet. Vi måste nog fundera på att fälla den här
regeringen.

JIMMIE ÅKESSON
Vi sitter i den här regeringen.

MARIA KARLSSON
Vi kan inte låta det fortgå.

JIMMIE ÅKESSON
Hur kan vi framstå som ett seriöst parti om fäller
vår egen koalitionsregering efter ett drygt år vid
makten. Vem skulle våga rösta på oss igen?

MARIA KARLSSON
Jag tror att vi måste ta risken.

BENJAMIN BERG
Dom är döda. Det är överallt på nyheterna.

JIMMIE ÅKESSON
Vem är död?

BENJAMIN BERG
Dom uzbekiska flyktingarna.
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BENJAMIN BERG (forts.)
Dom landade i Tasjkent och fördes bort från
flygplatsen av armélastbilar. En representant från
Human Rights Watch såg kropparna bara minuter efter
dom blivit avrättade.

MARIA KARLSSON
Allihop?

BENJAMIN BERG
Dom är döda.

MARIA KARLSSON
Human Rights Watch – kan vi vara säkra på
identifieringen?

BENJAMIN BERG
Dom är döda.

MARIA KARLSSON
(efter ett ögonblick) Det finns inget sätt att
hämta hem det här.

BENJAMIN BERG
Nej.

MARIA KARLSSON
Reinfeldt kommer skjuta över ansvaret på honom.

BENJAMIN BERG
Ja.

MARIA KARLSSON
Det är han som tog åt sig äran i tv.
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BENJAMIN BERG
Ja.

MARIA KARLSSON
Han måste falla på svärdet.

JIMMIE ÅKESSON
Men vänta – jag tänker inte ta skulden för –

SVENSKA DAGBLADET
Hävdar du fortfarande att flyktingarna inte hade
ett legitimt skyddsbehov – trots att samtliga
avrättades i sitt hemland?

JIMMIE ÅKESSON
Inga kommentarer just nu.

SVERIGES TELEVISION
Aftonbladet skriver både på ledarplats och
kultursidan att det rör sig om lagvidrigt
ministerstyre från din sida – har du några
kommentarer?

JIMMIE ÅKESSON
Jag är demokratiskt vald! Till skillnad från vissa
kommunistiska kulturredaktörer.

JOHANNA LJUNGMAN
Han måste avgå som landsbygdsminister.

BENJAMIN BERG
Var kom du ifrån?

JOHANNA LJUNGMAN
Jag tog första flyget upp så fort jag kunde.
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JOHANNA LJUNGMAN (forts.)
Han måste avgå.

BENJAMIN BERG
Vi vet, Johanna.

JOHANNA LJUNGMAN
Och jag måste efterträda honom.

MARIA KARLSSON
Gamarna cirklar över kadavret redan.

JOHANNA LJUNGMAN
Ni båda är för nära skandalen. Jag avgick från
partistyrelsen, och med min erfarenhet är jag det
självklara valet.

BENJAMIN BERG
Och nu vill du komma tillbaka? Efter att ha
underminerat vår ställning och splittrat partiet.

JOHANNA LJUNGMAN
Ni satte er på pottan alldeles själva. Men ni
kanske fördrar P-O Fransson framför mig?

CARL-JOHAN WEIBULL
Ni måste göra mer! Det räcker inte på långa vägar
att låta Johanna Ljungman ta över som minister. Jag
tänker inte tillåta att Sverigedemokraterna svärtar
ner Moderaterna.

MARIA KARLSSON
Det pågår ett mediedrev mot oss, jag vet – och det
kommer att fortsätta ett par veckor till. Men
därefter –
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CARL-JOHAN WEIBULL
Nej! Det är jag som är arkitekten bakom uppgörelsen
med er, och det kommer inte att dröja många dagar
innan ni drar med mig i fallet. Jag tillåter inte
det! Budgetpropositionen är precis inlämnad och vi
står inför den största omvälvningen av svensk
ekonomi sedan nittiotalet; jag har satsat allt!

MARIA KARLSSON
Okej.

CARL-JOHAN WEIBULL
Han måste avgå som partiordförande. Statsministern
vill se Per-Olov Fransson på posten.

MARIA KARLSSON
P-O!

P-O FRANSSON
Ja, i jämförelse med er är jag obefläckad – och jag
har brett stöd i partiet. Och min relation med
Moderaterna har alltid varit mycket god.

ELLEN TJAGATAJEV
Vänta lite Jimmie, är du snäll. Kan vi stanna där
ett ögonblick?

JIMMIE ÅKESSON
Självfallet.

ELLEN TJAGATAJEV
Det är inte så lätt att följa med, dina
minnesbilder är fragmentariska. Kan vi gå tillbaka
till dom uzbekiska flyktingarna?
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ELLEN TJAGATAJEV (forts.)
För du menar alltså att du och ditt parti inte
utövade några påtryckningar för att utvisa
uzbekerna?

JIMMIE ÅKESSON
Det stämmer, ja.

ELLEN TJAGATAJEV
Statsministern tog beslutet ensam?

JIMMIE ÅKESSON
Såvitt jag förstår, ja.

ELLEN TJAGATAJEV
Men du fick bära ansvaret för massakern?

JIMMIE ÅKESSON
För att begränsa skadan, ja.

ELLEN TJAGATAJEV
Och Johanna Ljungman utnämndes till
landsbygdsminister och Per-Olov Fransson ersatte
dig som partiordförande.

JIMMIE ÅKESSON
Jag offrades, ja.

ELLEN TJAGATAJEV
Offren var snarare dom tolv uzbekerna som
kallblodigt mördades.

JIMMIE ÅKESSON
Nafisa Bukharbaeva. Temur Solomin. Oleg Hasanov.
Islom Hasanov. Umida Elizarova. Maksim Mursoev.
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JIMMIE ÅKESSON (forts.)
Alisher Nesterov. Darya Galiyeva. Azizbek
Otakuziyev. Jasur Ismailov. Ruhshana Amanmuradova
och hennes syster Nigina – jag minns vartenda namn.

ELLEN TJAGATAJEV
(efter ett ögonblick) Om du varit statsminister –
skulle du agerat annorlunda?

JIMMIE ÅKESSON
Det är ju en rent hypotetiskt fråga, det kan jag
inte svara på.

ELLEN TJAGATAJEV
Skulle du ingripit och gått emot
migrationsdomstolens beslut att utvisa dom?

JIMMIE ÅKESSON
I eftertankens kranka blekhet hade jag naturligtvis
agerat.

ELLEN TJAGATAJEV
Men du och ditt parti stod ju ändå för den mest
hårdföra linjen mot dom ni kallade illegala.

JIMMIE ÅKESSON
Jag vill inte spekulera ... Det går inte att svara
på.

ELLEN TJAGATAJEV
Hur ser du på invandring i dag, med tanke på
allting som skett sedan din tid i politiken? Ditt
gamla parti åkte ur riksdagen 2018 och upplöstes
2025, samma år som Sverige införde fri invandring
som första land i världen.
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ELLEN TJAGATAJEV (forts.)
Statsministern citerade sonetten "The New Colossus"
inför FN:s generalförsamling. "Give me your tired,
your poor, your huddled masses yearning to breathe
free, the wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me."

JIMMIE ÅKESSON
Jag är inte så insatt i politik längre. Det
intresserar mig inte som gjorde i min ungdom.

ELLEN TJAGATAJEV
Men det kan ju inte undgått dig att Sverige sedan
dess utvecklats till en av Europas starkaste
ekonomier, att våra trygghetssystem förstärkts och
att vår samhällsmodell blivit ett föredöme för
länder runt om i världen?

JIMMIE ÅKESSON
(efter ett ögonblick) Jag är en gammal man. Jag
försöker att inte fundera på det som varit. Vi
agerade utifrån dom hot som Sverige stod inför; jag
tror att vår insats var nödvändig. Sverige var inte
redo. Det är inte så att jag försvarar ... alla
våra beslut. Men jag ångrar ingenting. Jag ångrar
ingenting. (paus) Är det säkert att jag inte kan
bjuda på några småkakor?

ELLEN TJAGATAJEV
Tack, jag tar gärna en kaka.

JIMMIE ÅKESSON
Då tinar jag upp dom.
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ELLEN TJAGATAJEV
Jag hjälper dig.

JIMMIE ÅKESSON
Trams, det klarar jag själv.

ELLEN TJAGATAJEV
Nej, nu hjälper jag dig vare sig du vill eller ej.

JIMMIE ÅKESSON
Behövs inte.

ELLEN TJAGATAJEV
Jo, det behövs.

JIMMIE ÅKESSON
Trams!
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