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TIO ÅR SOM partiledare. Det var Expressens Niklas 
Svensson som uppmärksammade mig och min stab på 
detta i samband med SVT:s partiledardebatt i maj förra 
året. Tio år. (Och när det här slutligen skrivs har det dess-
utom hunnit gå ytterligare ett.) Tiden går fort när man 
har roligt, som det brukar heta. Vilken resa jag och par-
tiet har gjort. För tio år sedan nådde vi knappt mätbara 
nivåer i opinionsmätningarna. I ryggen hade vi 76 300 
röster, 1,44 procent, från senaste riksdagsvalet. Numera 
är vi en verklig utmanare om att vara landets största parti 
– något vi också uppnått i ett flertal mätningar. Jag kan 
inte erinra mig att den utvecklingen har någon motsva-
righet i svensk politisk historia. Vi har åstadkommit nå-
got unikt. 

Varför ger man ut en sådan här bok? Jag känner att 
det mesta som bidrar till att göra bilden av ett historiskt 
skeende mer komplett har ett stort värde. När jag har gått 
igenom alla gamla manus och fotografier och lagt ut dem 
i kronologisk följd blir det väldigt tydligt hur både jag 
själv och partiet har utvecklats under de här åren. Sam-
tidigt är det slående hur målmedvetet och konsekvent vi 
har arbetat för att nå dit vi är idag. Jag har ofta framhållit 
att vi är ett parti som når våra mål, och även om vägen 
emellanåt har varit lite krokig, tycker jag att det blir väl-
digt tydligt i den här sammanställningen. Det mesta har 
hittills gått ungefär som vi tänkt oss. Den historien kan 
man såklart berätta på olika sätt, vilket jag redan med-
verkat till genom att för ett par år sedan ge ut boken Satis 
polito. Partiet har dessutom utkommit med ett antal jubi-
leumsskrifter. Hittills har det annars främst varit partiets 
mest hatiska motståndare som gjort anspråk på berättel-

sen om mig och Sverigedemokraterna. Det gör det givet-
vis särskilt viktigt för oss att ge vår bild. Den här boken är 
ett bidrag till det. 

Processen med att välja ut material har inte varit all-
deles lätt, i alla fall inte när det har gällt fotografierna. 
Texterna som finns med ter sig tämligen givna. Det hand-
lar mestadels om talmanus från de större, ofta årligen 
återkommande evenemangen, och andra texter som haft 
särskild betydelse för utvecklingen. Självklart finns det 
väldigt mycket mer textmaterial som skulle kunna vara 
av allmänt intresse, men för att forma berättelsen tror 
jag att det urval som gjorts är ganska bra. Bildmaterialet 
var det alltså värre med. Det finns precis hur mycket som 
helst, dels i partiets arkiv, dels hos de stora bildbyråerna; 
pressbilder, bakom kulisserna-bilder och privata bilder. 
Utgångspunkten har varit att få med bildmaterial från de 
flesta år och större händelser. Dessutom har några privata 
bilder från barndomen fått komplettera den annars helt  
politiska kontexten. Språket i texterna, i synnerhet talma-
nusen, är inte alltid vad som skulle betraktas som kor-
rekt. Det har fått bli ett stort antal kompromisser utifrån 
strävan att behålla känslan av talspråk, samtidigt som 
det måste vara begripligt i skriftlig form. När det gäller 
de tal som återges, är de inte alla gånger till hundra pro-
cent överensstämmande med det talade ordet. Texterna 
generellt är till största delen mina egna, men många har 
förstås genom åren hjälpt till med både tal och debattar-
tiklar. Till särskilt stor hjälp har jag haft Mattias Karlsson, 
Linus Bylund och Martin Kinnunen. De har varit oum-
bärliga. Inför den här utgivningen har hjälpen från Jonat-
han Othén varit helt avgörande. Stort tack till er allihop! 

Förord
Sölvesborg, hösten 2016


