
 

 

 

 

KRÖNIKA #198 

Årets viktigaste match 

Klockan fem ringer alarmet. Men vänsterns Jonas Sjöstedt är en morgonpigg man. Göran Hägglund 
sover däremot lite till i denna okristligt tidiga timma, men formen är fin efter de många stegen 
sprungna i takt till Veronica Maggios toner.  
Jonas Sjöstedt skruvar upp volymen och taggar till AC/DC, och packar ner en chokladbit i väskan som 
ska toppa honom i kampen mot centerpartisten Annie Lööf. Men hon är redo att kriga. Hon grundar 
med en stadig frukost.  

Sossarnas Mikael Damberg taggar till sin pepp-lista på Spotify, men om blodsockret skulle dala under 
fajten kommer han fylla på med cola. Det känns tryggt att veta. 

Nu är alla åtta politiker redo för den stora sammandrabbningen. Experterna tuggar på sina pennor 
och spärrar upp ögonen. Startskottet går! 

Göran Hägglund är ju en stilig karl som vågar gå sin egen väg i färgval. Det ger honom ett försprång. 
Annie Lööf, som inte är rädd för färger, knappar in på Hägglund. Hade hon dessutom haft 
genomskinliga strumpbyxor istället för mörka då hade hon varit "superfierce”! 

Annie Lööf ger Jonas Sjöstedt en tuff match, men han slår tillbaka med kostymen av en smal modell. 
Vilken revansch för honom ändå! Minns ni ifjol, den smalrandiga slipsen? Man får ju huvudvärk av 
mindre! 

Men var är miljöpartisten? Ingen ser ju Åsa Romson, hon försvinner i trista färger. Om hon ändå hade 
haft ett spännande halsband att slåss med. Hon är borträknad från toppfajten. Likaså Mikael 
Damberg som blir trött trots intaget av cola och skickar in Stefan Löfven istället. Men han får inte 
vara med i den här matchen. Fusk. Utgå. Det gör också Jan Björklunds glada slips, går ut, den vill 
hellre på fest. 

Det är hårda puckar och rejäla smockor. Slutkampen står mellan Fredrik Reinfeldt och Jimmie 
Åkesson. Två män med stil. Reinfeldt rättar till sin lila slips, åskådarna drar efter andan, vilken 
färgklick! Men stadsministern har inte glömt hur sverigedemokraten slog honom med slipsen i fjol. 
Då var Jimmie verkligen ”så rätt just nu”. Men plötsligt ser Fredrik Jimmies svaghet: han är ju inte 
rätt, han har inte koll! Och så lägger Fredrik in den sista stöten, tar sats och pekar på Jimmies 
slipsknut, ropar: Knuten är för bred och slipsen är för smal!   

Och alla experterna ser! Och alla journalisterna ser! Och två av landets största nyhetstidningar skriver 
rubriker. Toppbetyg delas ut under en av årets viktigaste debatter. 

 

(Publicerad i Situation Sthlm #198) 


