
Långa landet korvmoj 
– av Carl-Johan Hamlet 

 
Långa landet korvmoj, del 1: 

”Vem fan vill ha en hot dog? Jag vill ha en wienerkorv.” 

 

 

Det äts mer korv än någonsin förut i Sverige, men landsbygdens gatukök går sämre och 

sämre. De kiosker som lyckas hålla sig vid liv utgör en samlingsplats och ett nav där de 

befinner sig. Tillsammans utgör de långa landet korvmoj. 

I reportageseriens första del bjuds vi på en korvbricka serverad från en liten låda i 

Majorna – en låda värd tre miljoner kronor. 

 

Det är knökat med människor på Mariaplan. Mia har det stressigt, mycket stressigare än 

vanligt. Och så det där öronbedövande ljudet på det. Hon hör knappt vad kunderna beställer. 

En halv special? Eller var det en ”selma” som beställdes? Den elektriska basens vibrationer, i 

takt till den ösiga rockmusiken, får den lilla mojen att skaka. På allt elände tillkommer alla 

dessa swishbetalningar nuförtiden. Men är det fest så är det. 

 

Mariaplans Korv Kiosk, den är faktiskt särskriven, har ställt till med fest – och hela Majorna 

är bjudna. För andra året i rad hålls det konsert på den rektangulära lådans tak. Under taket 

trängs Mia med en stekhäll och en låda hemmagjort mos. Hon ska sälja korv. Det har hon 

gjort i 18 år. Över trehundra personer har samlats på torget vid kiosken för att njuta av Mias 

servering och Majornabandet Surrender Dorothys musik. 



 

– Det har gått bra för oss här i Majorna. Jag har alltid älskat stadsdelen. Man kan väl säga att 

den är vad Södermalm var för 10-15 år sedan. Och Mariaplans Korv Kiosk ligger ju i det 

område som nu på senare år blivit det mest attraktiva i hela Göteborg, säger kioskens ägare 

Martin Johansson. 

 

*** 

 

– När folk i Göteborg flyttar är det alltid till Majorna. Det finns en strävan i alla om att – i 

Majorna – där vill man bo, säger Anna Fock.  

  

– Övre medelklassen vill ju bo här. Nu vill de ha korvkiosk och sunkhak. Men snart är det väl 

nåt nytt som gäller. 

  

Anna Fock är Göteborgsförfattare och krönikör för ETC. Hon åt senap för första gången i 

livet när hennes mormor tog med henne till Mariaplans Korv Kiosk. Sedan dess har åren gått 

men relationen till Majorna bestått. Anna har i omgångar bott i Majorna och i närbild fått se 

stadsdelen formas till vad den är i dag. I en glödande het krönika om gentrifieringen av 

Majorna beskriver hon stadsdelen så här: 

  

”Där röstar alla vänster, döper barnen till Elda och inreder enbart med loppisfynd av den 

snygga sorten. Och där vill alla självklart bo, för det här med att Majorna är så Göteborg som 

någonting kan bli betraktas som en total sanning.” 

  

*** 

Det är inte konserter på taket varje dag. I dag är det en vanlig arbetsdag. Mia står i källaren. I 

mungipan glöder eftermiddagens enda cigarett. Hon hinner inte några fler under ett 

arbetspass. Framför henne, i en kastrull modell större, ligger hemligheten bakom 

korvkioskens framgångar. Receptet står på en laminerad lapp upphängd på kakelväggen. 

Kalla det för Korv-Sveriges heliga graal om du så vill, inte Mia emot. I kastrullen vilar 20 

kilo rykande varmt potatismos. Det ångar i det lilla rummet. Ångorna doftar smör och 

vitpeppar. 



Enligt Mia är det som ligger framför oss den enskilt viktigaste ingrediensen för en 

framgångsrik business. 

  

– Vanligt mos bara, svårare än så är det inte. Och folk vallfärdar. 

 

– Titta bara på vad alternativet är? Gå in i en matbutik. Vad säljer de där? 

 

Massor av mat? 

 

– Halvfabrikat! Det är nästan bara halvfabrikat överallt. Vi har riktigt mos här. Att äta hos oss 

är nyttigare än att handla i matbutiken. 

 

Det säljs mer korv än någonsin i Sverige. Samtidigt går det sämre och sämre för gatuköken. 

Rekordmånga gatukök får lägga ner när konkurrensen hårdnar. Men trots det är det annat ljud 

i skällan på Mariaplan. Mariaplans Korv Kiosk säljer bättre än någonsin. Människorna är 

många som följt Mias råd och låtit korvkioskens grillade med mos bli en del av den dagliga 

kostcirkeln. Och varför skulle man inte göra det? Mia är erfaren i gamet och har jobbat på 

Mariaplans Korv Kiosk i 18 år. Ändå är det ingenting mot mojens faktiska livslängd. 1936 

upprättades kiosken vid Mariaplan, även om själva företaget startade redan 1908. Sedan dess 

har den delat med sig av sina halva special, räksallader och kokta i bröd till folket. 

Mariaplans Korv Kiosk har mättat arbetarklassen utanför Göteborg tillsammans med 

Göteborgs kändiselit, så som Lasse Brandeby, Glenn Hysén och Ingvar Oldsberg, i nära på ett 

århundrade. Med sin särstavade skyltning och sitt klassiska utseende har den blivit 

kultförklarad i hela Göteborg – och något av sinnebilden för Majorna som stadsdel. I samma 

takt som korvarna langats ut till hungriga göteborgare har också priset på den lilla 

skokartongen vid Mariaplan ökat. 

 

– Kan du gissa hur mycket den gick för? Gissa, uppmanar Mia nere i källaren vid Mariaplan. 

 

Nej, jag kan nog inte det. 

 



– Tre miljoner kronor gick den för! För en korvkiosk. Och nu omsätter den ännu mer än på 

den tiden. 

 

I stället köpte Joakim Bauer och Martin Johansson korvmojen. Sedan innan driver de Red 

Lion och Tapasbaren på andra sidan Mariaplan. De har precis investerat i ännu en lokal – som 

de hoppas kunna ”göra något kul av”. 

 

– Min bästa kompis farsa drev mojen när jag var liten. När jag var 20 år gammal hjälpte han 

mig när jag ville öppna en ”korv med mos-food truck” i Australien. Det blev naturligtvis en 

jätteflopp. Men när jag nu fick chansen att ta över stället för tre år sedan var det inget jag 

tvekade på. Det har varit en bra affär, säger Martin Johansson. 

 

Tillsammans med de sunkbarsinspirerade finrestaurangerna är den en del av bilden som 

medelklassen vill köpa när de flyttar in till Majorna . I Majorna är det nu en bra affär att äga 

ställen som representerar en tidigare arbetarklasskultur. Det är den kulturen som lockat så 

många människor av övre medelklass att bosätta sig där. Det är den kulturen som säljer korv. 

 

– Majorna har förändrats. Och det har också skett en social förändring, något av en 

klassfråga. Det är inte någon större skillnad att köpa en lägenhet i Tussilagogård i Majorna 

eller på Linnégatan idag. Jag menar du betalar fem miljoner för en liten trea i Majorna idag. 

Det är sinnessjukt dyrt. 

 

Men det är inte bara de stigande bopriserna i området som skiljer Mariaplans korvkiosk från 

agnarna i korvmojsfältet. 

 

– Går du in på en korvkiosk i dag är det åttio procent dynga. Dålig omsättning, dåliga 

produkter. Jag menar du kan ju komma in på en korvkiosk där de står och serverar hot dogs? 

Vem fan vill ha en hot dog? Jag vill ha en wienerkorv. Eller hur? Kommer någon fram och 

serverar en hot dog blir jag ju förbannad, konstanterar Martin Johansson. 

 

*** 

 



– Hipsters har en tendens att dras till klassiska arbetargrejer, så som skägg, flanellskjorta och 

tidigare lite busiga stadsdelar som Majorna. Först var det kaffesnobberi, sedan blev det inne 

med att köra finsmakargrejen med vanligt bryggkaffe när det började kännas uttjatat med 

latte. Nu gör de mindre och coolare bryggerierna pilsner istället för IPA, säger Anna Fock. 

 

– Mariaplans Korv Kiosk verkar ha hamnat mitt i ett trendbrott. Alla stjärnor står rätt. Efter 

hamburgarna kommer korven. 

 

När Anna Fock skrev sin krönika i ETC, den som ironiserade över den romantiska bilden av 

Majorna, fick hon många mothugg från Majornabor. En man blev så arg att han skrev en 

insändare. I insändaren skrev han att det enda hon hade rätt i var att alla röstade vänster i 

Majorna. 

 

– Han skrev att jag hade fel i hela min bild av Majorna. Han förstod inte att jag ironiserade 

över hela romantiseringen av stadsdelen. Jag skrev bara att han hade rätt i allt. Förutom att 

alla röstar vänster i Majorna även i verkligheten. Just nu är det långt ifrån alla som gör det. 

 

*** 

 

Det knackar på dörren in till mojen. Mia ska lösas av. Hennes arbetspass är slut och hon 

kommer få hinna ta sina cigaretter i lugn och ro – inte släcka dem halvvägs som på vägen 

mellan kiosken och källaren. In kommer tjugo år yngre Jonathan. Han har håret i stram en 

tofs högt upp på huvudet. Mias tofs har hasat ner och håret är för tillfället mer utsläppt än 

uppsatt. Hon torkar bort en svettdroppe ur pannan.  

 

– Skönt. Det är ett tungt jobb. Vi får se hur länge Jonathan orkar. Jag ger det ett år. Folk ser 

honom ju halta till jobbet redan nu. 

 

– Tjöta, svarar Jonathan när Mia går ut ur det lilla skyffet.  

 

Nu ska hon hem, hem till Västra Frölunda.  



Långa landet korvmoj, del 2: 

”Är det du som gillar flyktingar? Då ska du märkas” 

 

 

 

Det äts mer korv än någonsin förut i Sverige, men landsbygdens gatukök går sämre och 

sämre. De kiosker som lyckas hålla sig vid liv utgör en samlingsplats och ett nav där de 

befinner sig. Tillsammans utgör de långa landet korvmoj. 

I reportageseriens andra del får vi besöka Ali Reza Modani och Lena Modani, som 

driver Ramsåsagrillen i den svenska främlingsfientlighetens vagga – de skånska 

vidderna. 

 

 

– Nej, jag har för mycket att göra, det kommer inte att gå, säger Ali Reza Modani över 

telefonen. 

 

Jag sitter redan i bilen på väg ner till Tomelilla för att besöka honom och hans korvkiosk – 

den anrika Ramsåsagrillen. Men Ali säger sig inte ha tid för sådant. Han och hans fru, Lena, 

jobbar mycket. Väldigt mycket. Klockan nio på morgonen till nio på kvällen. Varje dag, året 

om. Enligt GPS:en kommer jag anlända precis innan lunchtid – vid prime time för korv och 

mos-försäljningen. 

 

Och kanske behöver Ali och Lena jobba mycket. Lilla Tomelilla, med 7 000 invånare, huserar 

tre, i Korv-Sverige, ytterst välkända korvkiosker. Ramsåsagrillen konkurrerar med Bertils 

Gatukäk och Guns Grill. Alla tre har funnits till i Tomelilla sedan 60-talet och var en del i 

wienerrevolutionen som förändrade betydelsen för vad en bra korv var i Sverige. Numera har 



alla korvkiosker värda namnet wienerkorv på menyn men i Skåne kallar man det kort och 

gott knäppkorv – man vet att det är en wienerkorv av kvalitet om det knäpper till i 

korvskinnet när man tar en tugga.  

*** 

 

De skånska vidderna passerar förbi bilrutan på väg 11. Det är sen vinter i övriga Sverige men 

här är det vår. Fälten har hunnit bli gröna och när det platta landskapet helt plötsligt 

överraskar med en liten stigning – det närmaste ett berg man kommer här – glittrar Öresund 

där framför. Samhällena liknar varandra med karaktäristiskt låga tak på husen. Äppelodlingar 

och pilskogar. Sjöbo rusar förbi utanför bilen. I bilstereon spelas låten ”Kom till Sjöbo” av 

Gert Holgersson. Gert Holgersson jobbade som musiklärare i Sjöbo under 80-talet. Då var de 

skånska vidderna i allmänhet och Sjöbo i synnerhet ett hett samtalsämne i Sverige och ett 

ansikte för den svenska främlingsfientligheten. 1988 valde Sjöbo kommun att som enda 

svenska kommun inte ta emot några flyktingar. Bakom beslutet att neka de femtontal 

asylsökande boende låg en folkomröstning. 61 procent av Sjöboborna röstade mot 

asylboendet – endast 31procent röstade för. 

 

Musikläraren Gert Holgersson röstade för att ta emot flyktingar, och han gjorde mer än så. En 

närstående till honom var med i rörelsen SAFF, Sjöbo Aktionsgrupp För Flyktingar, Gert 

Holgersson ville hjälpa till och skrev låten ”Kom till Sjöbo”. Den svulstiga refrängen lyder: 

”Nu vill vi till er från ett främmande land sträcka ut en hjälpande hand. Kom till Sjöbo!”. 

Sjöboborna valde att inte lyssna till det musikaliska örat. Gert Holgersson fick inte mycket 

för sin gästfrihet. 

 

– Jag blev mordhotad efter att jag hade skrivit den låten. De ringde och sa: ”Är det du som 

gillar flyktingar? Då ska du märkas.” Det kändes inte bra. Jag bodde ju i en enplansvilla då, 

säger låtskrivaren och musikläraren. 

 

– Det var lite konstigt tyckte jag. Det kan inte liknas vid hur det ser ut nu i Sverige. Det var så 

få flyktingar – och vi ville inte ens ta emot femton stycken. 

 



Gert Holgerssons låtskatt slutar inte där. På sitt långa CV, Gert är idag 87 år gammal, finns en 

utnämning till Sveriges sämsta låt. En låt som han skrev för Hasse Kvinnoböske och Östen 

Warnerbring. Vad låten heter? ”Ät aldrig korv”. 

– Radio Värmland hade haft en omröstning om århundradets sämsta låt. Om den inte kom 

etta så kom den i alla fall tvåa. Men jag vet att det finns något i Värmland som heter 

Värmlandskorvens vänner. Jag tror att de kanske kan varit inblandade i det. 

– Men Östen Wanebring var nöjd med låten. Han kallade den för en miljonhit, och den låg 

faktiskt etta på svensktoppen i en vecka. 

 

*** 

 

Bilen rullar in i Sjöbos grannkommun Tomelilla en timme före lunchrusningen. 

Ramsåsagrillen tornar upp sig som en välkomststation bredvid den i området välkända 

Svamparondellen. Byggnaden är ett typexempel på hur kioskerna såg ut efter 

ombyggnationerna på 70-talet. Väl tilltagen, en lucka ut för de som vill köpa glass och en 

ingång för de som vill äta sin snabbmat på plats. ”Varning för lightmaten som gör dig fet”, 

står att läsa på ett gammalt tidningsurklipp. Genom fönstret skymtar jag en man och en 

kvinna i femtioårsåldern. De ser ut att ha mycket att göra. 

 

– Du får sätta dig och äta pannbiff här bredvid så länge, säger Ali Reza Modani.  

 

Pannbiff  med pulvermos, rostad lök och lingonsylt på en papptallrik är Ramsåsagrillens 

specialitet. Sedan fem år tillbaka driver Ali och Lena kiosken. De har aldrig hört någon låt 

med Gert Holgersson. Ali var en av de tusentals iranier som flydde till Sverige under 

1980-talet då kriget mellan Iran och Irak inleddes. Han hamnade i Ystad där han träffade 

Lena – som hade rest lite kortare, från Tomelilla. De bildade familj och nu, 40 år efter att 

Lena flyttade från orten, har de flyttat tillbaka. Men det är inte helt självklart att valet skulle 

bli Tomelilla. De tog förvisso emot flyktingar 1988, till skillnad från Sjöbo, men 

högerkrafterna är starka här med. I valet 2014 röstade här 25 procent på Sverigedemokraterna 

och de senaste två åren har Nordiska motståndsrörelsen delat ut flygblad i staden vid flera 

tillfällen. Första maj tågar Sverigedemokraterna igenom staden, Björn Söder är talare. 

 



– Det var tufft i början. Då gjorde folk inbrott och härjade hos oss. Men sedan lagade vi gott 

mos, säger Lena Modani.  

– Nu är man lite kändis, säger Ali på grov skånska. 

 

Hemligheten bakom moset? Smör och lite krydda. Sådant som kan piffa upp pulvermos. 

När moset lockade kunderna, framförallt lastbilschaufförer och bönderna utanför byn, steg 

även respekten för det nyinflyttade paret. För det var inte lätt i början. 

Ungdomarna såg sin chans att ge sig på utbölingarna och kiosken hade inbrott på inbrott. 

Men det är som Lena säger, de lagade gott mos, och det var en av vägarna in i bygdens 

gemenskap. 

*** 

 

På 40-talet så användes korvkiosker för att få ut människor med funktionsnedsättning, så 

kallade partiellt arbetsföra, i arbetslivet. Kommunerna uppförde kiosker och hyrde ut dem till 

personer som anvisades av de sociala myndigheterna. Senare föreslogs det att myndigheterna 

skulle ge den partiellt arbetsföra ett lån vid starten. Rörelsen skulle bli hans egen, för vilken 

han kände personligt ansvar, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Detta genomfördes 

också. Efter 1970 upphörde nybildningen av kommunala kioskföretag och de flesta lades ned. 

I dag har korvkioskerna, utan kommunal och statlig inblandning, åter börjat sysselsätta 

människor som har svårt att skaffa ett annat jobb. För många invandrare med ambitioner har 

rakaste vägen till ett ett jobb varit att öppna eget, antingen en ny egen restaurang eller att ta 

över ett befintligt gatukök. Och så var fallet även för för Ali Reza Modani. 

 

– Ali har tagit hand om ungarna på orten. Idag är det många i trettioårsåldern som kommer 

förbi och tackar honom för att han vågade säga till dem som stökade, säger Lena, samtidigt 

som hennes man serverar en av områdets många lantbrukare en bamse i bröd. 

 

Kommer många av dem hit i dag? 

 

– Jo med det gör dem väl. Men våra huvudkunder är ju de i utkanten. Bönderna och 

lastbilschaufförerna. Folk kommer hit långväga faktiskt. Det är den största behållningen med 

det här yrket. 



 

Lunchtimmen har börjat på Ramsåsagrillen. Fler och fler personer i gummistövlar och 

uppkavlad skjorta kommer in i kiosken. Det börjar bli vår i Skåne. Bönderna har börjat jobba 

med årets sådd. Ramsåsagrillen går in högsäsong. Ali och Lena har mycket att göra just nu. 

Det är dags att göra mer mos.  



Långa landet korvmoj, del 3: 

”Det är lika naturligt för dem att säga Bögens som det är för oss att säga negerboll” 

 

 

Det äts mer korv än någonsin förut i Sverige, men landsbygdens gatukök går sämre och 

sämre. De kiosker som lyckas hålla sig vid liv utgör en samlingsplats och ett nav där de 

befinner sig. Tillsammans utgör de långa landet korvmoj. 

I reportageseriens tredje och sista del får vi följa med till Bögens Korvmoj utanför 

Alingsås. Ett arbetarnas lunchhak där stamkunden har tröttnat rejält på det samhälle 

som Sverige har blivit. 

 

– De flyttade ju hela kiosken här från andra sidan vägen för ett par år sedan. Ägaren, hon var 

ju inte glad då. De gjorde det ju svårare för alla lastbilar att ta sig in hit. Ja, innan var det 

bättre även för oss på tippen, det var ju nästgårds då, säger sopgubben och stamkunden 

Marcus. 

 

En träffpunkt och ett ställe att stilla hungern på. Kommunpampen kan springa in och köpa 

med sig en hamburgertallrik samtidigt som den lokala företagaren trycker i sig en 

tunnbrödsrulle på plats. Utanför driver några ungdomar omkring. Ja, många har en tydlig bild 

av den lokala korvkiosken på hemorten. Men en del mojars rykte bevingas och flyger över 

kommungränser. Signaturen ”Benno” på Flashback undrar om så är fallet med hans lokala 

kiosk. Känner Flashbackanvändare från andra ställen än Alingsås till hans lokala hak? Han 

startar 2004 en tråd i nätforumet. 

 

”Hur många av er känner till den klassiska korvmojen "bögens" vid E20 utanför Alingsås?” 

 

Det är en blandad kompott bland Flashbacks korvätare. Vissa blir frustrerade. 

Flashbackanvändaren ”Hemlige Mårten” känner att det är dags för lite kontext. Han har byggt 

upp en stark relation till mojen bara genom att passera den. Han skriver att han nästan aldrig 

äter där men att han blir lika till sig när han ser kiosken som om det vore en varg han körde 

förbi. 

 



”E de någon korvmoj jag kan namnet på så e de den. Eller ne de kan jag ju inte men jag vet 

vad den kallas.. 

Vore ju grymt om man köpte den o helt sonika döpte den till Bögens tänk vad nöjda alla 

skulle bli.” 

 

Kristineholmskiosken, ett par kilometer utanför Alingsås, har i folkmun kallats för Bögens 

sedan den startades 1948. En del rykten skvallrade om att ägaren var homosexuell medan 

andra tydde på att namnet kom av att ägaren från början var från Bögared. Dagens ägare har 

följt Hemlige Mårtens vilja och helt sonika bytt namn på kiosken. Numera heter den Bögens 

Korvmoj, även i bolagsverket. 

 

*** 

Det är precis tid för den första rusningen. Köerna ringlar sig till och med utanför portarna, ut 

till altanen på den barackliknande byggnaden. Längst bak i kön lyser två gula varseljackor 

med tillhörande byxor och sopgubbar. Reflexerna bländar i vårsolen. Den ena varseljackan är 

stor och lång, den andra bara lång. Den stora och långa vänder sig om. 

 

– Ska du ha skämtburgaren eller? 

 

Bögens skämtburgare är en vegetarisk hamburgare med bacon på. Han som frågar heter 

Marcus, är sopgubbe på tippen här bredvid och ser sig själv som en typisk kund hos Bögens. 

 

Vi har precis träffats och Marcus är skeptisk direkt när jag presenterar mig. 

 

– Journalist säger du? Då är du sån där vänsterpartist. Fan, jag läser inte era tidningar ändå. 

Jag håller mig till alternativa sajter. 

 

– Ibland läser jag tidningar på nätet men annars har jag vänt mig helt till det gammelmedia 

fruktar, haha. Trollfabriker och fake news och sånt, Flashback du vet. 

 

Det går fort när orden ramlar ut ur hans mun. Marcus skyller det på sin ADHD. Johns 

förklaring är att han bara är dum i huvudet. 



 

– Du kommer få ett par riktiga citat från den här snubben, säger John. 

 

– Ja, nu tar jag över showen, svarar Marcus. 

 

*** 

 

Marcus var på plats när Bögens flyttade från andra sidan E20. Den låg bättre då – betydligt 

närmare tippen men också bättre till för pendlare. Då såg man skylten från vägen. Samma 

skylt som vi ser när vi sätter oss utanför kiosken för att äta: ”B¨gens”. Ö:et är bortplockat. 

Marcus har beställt köttbullar med hemlagat mos och lingonsylt. Jag och John äter ett 

truckmeal. 

 

– Jag har aldrig hört talas om något annat korvsjapp som skulle anspela på att någon är bög, 

säger Marcus. 

 

– Jag tror att Bögens är vida känt, långt utanför Alingsås kommungräns. Mycket på grund av 

alla åkare som äter här. Skulle någon säga att den ska till Kristineholmskiosken, ja då är det 

inte en käft som vet var man menar. Men alla vet vad Bögens är. 

 

John och Marcus äter här två till tre gånger i månaden. Det är mindre än snittet på tippen. De 

äter mest här om de missat att ta med sig matlåda. 

 

– Om man tittar på hur jag ser ut är jag nog den typiska kunden här, säger Marcus och klappar 

sig på magen.  

 

Marcus och John är  två typiska kunder här, ja faktiskt på vilket gatukök som helst i Sverige, i 

både yrke och social ställning. Det är de som får långa landet korvmoj att gå runt. John 

skrattar när han tänker på det: ”Det är ju inte direkt så många med slips som äter här”. 

 



Nej, det är ju inte det. John struntar i vad folk har på sig. Marcus tycker att hans kollega är för 

liberal. De delar inte alls samma politiska värderingar, vilket framgår tydligt. Marcus har inte 

mycket till övers för folk med slips, precis som med journalister. Han är mer för riktigt folk. 

Sådana som sliter för att det här landet ska fungera. Sådana som äter på Bögens. Även om 

mycket bara ”flyger ur käften” på Marcus, har han också mycket som han tänkt igenom 

hemma på kammaren – till exempel vilka han ska rösta på. 

 

– Ja, jag kommer rösta på SD av den enkla anledningen att de är de enda som befinner sig i 

riksdagen och kan påverka. Hade AFS (Alternativ för Sverige) befunnit sig där hade jag lätt 

röstat på dem. Inte för att de står närmast mina intressen, men mest för att det känns som att 

det behövs. 

 

Tempot i svalan mellan tuggorna ökar. 

– Det finns en sak som gör att människor här kan hysa en fruktansvärd förakt för de i 

Stockholm som styr det här landet. Det handlar om att man inte känner någon tillhörighet till 

varandra. Det känns som att man är sjutusen mil ifrån på precis allt. Jag är bara en kugge i 

hjulet som de flesta andra. Jobbar varje dag för att skiten ska gå runt. Och det blir ju nånstans 

så här att man kämpar och kämpar men får mindre och mindre för det. 

 

Marcus må vara den typiska kunden på Bögens. Men John är mycket mer signifikativ för 

Alingsås. Staden har inte alls varit synonymt med Sverigedemokraterna.  



I Alingsås röstade 10% av befolkningen på Sverigedemokraterna i riksdagen 2014. I 

kommunen fick de så lite som 4,7 procent. Men i år har de växlat upp. Trots partistöket som 

omgärdat Sverigedemokraterna i flera distrikt  siktar de på att ta 10% av rösterna i årets 

kommunval. Gruppledaren, Boris Jernskiegg (ja, det är ett taget namn) ska ta dem dit. Han 

har flera saker gemensamt med Marcus. Han är missnöjd på Sverige – och han äter gärna på 

Bögens. 

 

– Men det är inte det bästa stället! Lite töntigt att de inte vågar skriva hela namnet och har 

tagit bort ö:et, säger Boris Jernskiegg. 

 

– Det heter ju Bögens. Det är lite roligt när man pratar med gamla tanter här, de alla säger 

Bögens. Det är lika naturligt för dem som att vi säger negerboll. 

 

Både Marcus och Boris tror att Sverigedemokraterna kommer spela en viktig roll efter årets 

val. De har redan gjort avtryck nationellt, genom att lyckas svänga debatten om invandring åt 

deras håll, och lokalt i Alingsås, där de fällde den rödgröna regeringens budget och gav styret 

åt Alliansen. Det handlar om att röra om.  

 

– Vi är vanliga svenskar som vill ha en bättre politik. Vi är inte det som Expressen skriver om 

oss. Vi är helt vanliga människor, säger Sverigedemokraternas gruppledare Boris Jernskiegg. 

 

Eller som signaturen Benno skriver i tråden om Bögens på Flashback när han hittat några 

som känner till hans kära korvkiosk: ”Gött att höra att det finns vettigt folk”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


