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MODERATERNAS SEGLARSKOR
OCH MILJÖPARTISTERNAS
GRANINGEKÄNGOR ÄR HISTORIA.
DAGENS POLITISKA KLÄDKODER ÄR
MER SUBTILA ÄN SÅ. VÄLJ DITT
MODE OCH RODEOS PARTITEST
GER DIG NYCKLEN TILL HUR DU
SKA RÖSTA.
Text Rodeoredaktionen
1: VAD ÄR FRIHET FÖR DIG?
1. Att alla människor har lika möjligheter att
[lång utläggning] och att jag faktiskt kan få klä mig i
folkdräkt på nationaldagen utan att en massa lösa element
kommer och gnäller om att nationalism skulle vara något
negativt. Jag gillar omväxlingen, annars klär jag mig
oftast i jeans.
2. Att känna att jag kommer vara ensam om att ha
Buffaloskor på mig de närmaste två åren!
3. Att slippa känna pressen från andra att bli av med
oskulden före man gifter sig.
4. Dan Lissvik som sjunger i göteborgsbandet The Studio.
5. Frihet, ja det är ju ett väldigt viktigt ord för mig. Jag skulle
säga att det handlar om ansvar, och att vara fri från andra
människor. Att folk förstår att jag som individ är fullständigt
kapabel att göra mina egna val.
6. Att bada naken i en stilla skogssjö.
7. Jag tar på mig vad jag vill, när jag vill, okej? Att folk har
invändningar mot att jag tar av mig tröjan på dansgolvet är
ju helt oacceptabelt.
8. Jag brukar säga att ”frihet till” är viktigare än
”frihet från”.
2: VAD BYTER DU OM TILL NÄR DU KOMMER HEM?
1. Sidennegligé från Agent Provocateur och högklackade
tofflor med maraboufjädrar.
2. Jeans, något av paren som inte känns riktigt rätt just nu.
3. Jag är alltid naken hemma.
4. Komma hem? Jag är alltid hemma med mina barn, jag går
aldrig ut.
5. Gummistövlar och oljerock, men det har jag i och för sig
alltid på mig.
6. Mjukisdress från Filippa K:s nya relaxade linje.
7. Byta om? Jag har alltid mina Cheap Monday-brallor på
mig, de är jävligt bekväma i stadiet mellan ingånga och total
desintegration.
8. Mina pyjamasbyxor av peruansk bomull.
3: HUR SER DIN GARDEROB UT?
1. Väldigt välstädad, hon Olga eller vad hon nu heter gör ett
ovanligt bra jobb för att vara från Moldavien. Eller var det
Bulgarien?
2. Alla mina kläder ligger i flyttlådor.
3. Den är stor och ljus, 3X4 m ungefär, men klädkammare
än nog ett bättre ord. Jag brukar byta om bakom Alvar
Aalto-skärmen. Vet inte om jag vågar säga det här, men
jag fyndade den faktiskt hos den där killen i Helsingborg
innan han blev dyr. Får alltid dåligt samvete när jag betalar
underpriser för riktigt bra design.
4. Välstädad men lite mörk, jag har ju ingen glödlampa i den.
5. Jag föredrar att använda mina snyggaste kläder i
inredningen. Garderober känns gammaldags, ruffa
klädställningar spridda i lägenheten ska det vara.
6. Garderob? Min nya walk-in-closet har faktiskt både
sminkbord och skohyllor! Speciellt stolt är jag över mina
jeans. Sist jag räknade hade jag 138 par, sorterade efter
märke och tvätt.
7. Har faktiskt inte tittat där inne på ett tag.
8. Jag älskar den! Jag la in rosa heltäckningsmatta sist jag
dekorerade om lägenheten, och den matchade faktiskt med
mina nya doftkuddar i spets!
4: VILKEN ÄR DIN BÄSTA ACCESSOAR?
1. Min lilla mobiltelefon, för att den har en sån bra kamera
och går ner i fickan trots att jag har tighta jeans. Man vet ju
aldrig när man kan använda sig av sitt civilkurage och ta en
bild som får en brottsling på fall!
2. Min dokumentportfölj, ibland när jag är på väg till jobbet
brukar jag dagdrömma att jag är Dag Hammarskjöld som
skyndar över torget nedanför FN-skrapan.
3. Min slipsnål som jag fick när jag konfirmerades. Och,
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for the record, jag konfirmerade mig faktiskt för att jag är
troende, inte för att jag ville ha presenter.
4. Det bär emot att kalla dem accessoarer, men böcker
har tydligen blivit det nu för tiden? Min tummade pocket
av George Orwells NERE FÖR RÄKNING I PARIS OCH
LONDON i såfall.
5. En vintage axelremsväska i grå filt från Miu Miu. Tror
den är från -98, året då minimalismen regerade.
6. Min nya cykelhjälm i miljövänlig plast! Peter Singer har
en precis likadan!
7. Gevären från Purdey och Holland & Holland. Jag vandrar
förstås i skog och mark när det inte är fasanjakt också, men
man kommer aldrig så nära naturen som när man är ute
med settern en tidig höstmorgon.
8. Får jag säga min barnvagn? I alla fall är det den bästa
barnvagnen jag någonsin har sett, och jag prövade ju
med rätt många innan jag hittade den här. Precis samma
färg som min jeep, och det roligaste är att jag hittade en
registreringsskylt till den! Som det står Leon på! Precis som
min son!
5: VAD TYCKER DU OM FÖR PARFYM?
1. Gaultier le Male.
2. Bond no. 9 Chinatown, eller den nya Comme des
Garçons-parfymen om jag känner för att vara lite vanlig.
Letar också efter parfymer som inte tillverkas längre. Det är
roligt att inte lukta precis som alla andra.
3. Ser fram emot Intimately-parfymerna som David och
Victoria Beckham just släppt. Jag har hört att de faktiskt
personligen har varit med och tagit fram dem. Tycker de
luktar lite denim.
4. Jag gillar barnparfymer. Brukar köpa upp mig på ett lager
när jag är i USA. Vad doftar egentligen bättre än en bebis?
5. Tror den är från Calvin Klein, fick den i present.
6. Du, jag använder inte sånt.
7. Den där Clean, den är fräsch. Eller L’eau d’Issey pour
Homme
8. Après L’Ondée från Guerlain. Som trädgården efter ett
sommarregn.
6: SKOLUNIFORM, VAD SÄGER DU?
1. Min morfar växte upp på den brittiska landsbygden, i
Dorset närmare bestämt. För honom var uniformen en
välsignelse, han fortsatte följaktligen att bära blazers hela
sitt liv. Jag tror aldrig jag såg gubben i något annat än tweed,
ja herregud. Ja, hur som helst, det gick ju hyfsat för honom
och jag kan faktiskt inte förstå varför vi inte skulle kunna
lära oss något av historien ibland?

2. Jajamensan! Det behövs ordning och reda i skolan, barn
ska inte ha tighta jeans! Jag vill ha betyg i uppförande också,
det behövs mer ordning och reda för att barnen ska lära
sig något, lärarna har ingen auktoritet. Har jag sagt att det
behövs mer ordning och reda förresten?
3. Alltså, skoluniform kan ju vara så sjukt snyggt, själv skulle
jag mer än gärna ha haft på mig knästrumpor och plisserad
ullkjol och pullover och slips om jag fick. Nu är jag ju 28 år,
så det är aningen sent, men jävlar vad snygg jag hade varit
när jag var 16.
4. Jag skulle hellre se klädkoder, som att man inte får visa
magen i klassrummet. Helst kanske pojkar och flickor kunde
gå i olika skolor, så de verkligen fick rum att utveckla sina
egna naturliga egenskaper utan en massa spel.
5. Tanken är god, ingen ska bedömas utifrån sina föräldrars
möjligheter att köpa dyra märkesplagg. Samtidigt har vi
sett hur viktigt det är för barn att uttrycka sig genom olika
klädstilar. Vi kan inte ta ifrån dem det.
6. Tanken är god, det är inte barnens fel om föräldrarna
inte har råd med Polo Boys-kollektionen. Samtidigt måste
föräldrarna kunna ta ansvar för ungarna, det är inget som
staten ska lägga sig i.
7. Förtryck skulle jag säga. Unga är också människor.
Dumma, okej, men de har fortfarande rätt att ha på sig vad
de vill.
8. Om den var av ekologisk bomull från Peru kanske jag
skulle överväga det.

7: VILKEN SPORT IDENTIFIERAR DU DIG MED?
1. Telemark, har precis stickat klart vinterns nya knäsockor.
Det blev ett isländsk mönster den här gången.
2. Jag går på yoga på gymmet, är det sport? Annars brukar vi
åka vattenskidor på sommaren, är det sport? Det är i alla fall
bara då jag tar av mig mina jeans!
3. Skulle sagt tennis förra året, men nu verkar det som om
folk i allmänhet har börjat spela det. Så helt klart lacrosse.
Det är dessutom omöjligt att få ihop ett lag, så jag behöver
aldrig utföra själva sportandet.
4. Fotboll såklart. Född gnagare. Det var nästan värt att de
åkte ur, annars hade vi ju aldrig fått uppleva resan AIK gjort
tillbaka – som ett lag.
5. Fotboll såklart. Jag hejar på AIK! Tror jag i alla fall. Det
går väl ganska bra för dem just nu?
6. Speedway. I folkets park. Med korv. Oljefläckar. Och lukt
av brända däck.
7. Lerduveskytte.
8. Jag är faktiskt inte så intresserad av sport. Man kan vara
en vinnare utan att besegra en motståndare i tävling.

8: VAD KLÄR DU UT DIG TILL PÅ MASKERAD?
1. Sue Ellen i DALLAS.
2. Kim Jong-Il.
3. Grek i toga. Hoppas alltid på att det ska vara någon mer
på festen i samma kläder.
4. Öh, framtiden! Mycket silverfolie och sånt. Med inslag av
denim.
5. Det jag skulle vilja ha på mig en torsdagkväll på Spy Bar
men inte riktigt vågar: en burlesk Betty Page.
6. Jag tycker det skulle vara roligt att vara
spårvagnskonduktör anno 1953.
7. En pirat, som Gertrude Stein på surrealisternas maskerad
i PICASSOS ÄVENTYR .
8. Hund, som Gert Fylking. Han är rolig.
9: TITTA NER PÅ DINA SKOR, VAD SER DU?
1. Svarta Prada, köpte dem på Nathalie Schuterman-rean för
halva priset. Orkade inte vänta tills det blev 70%, de skulle
säkert funnits kvar men trängseln då är ju som när IKEA
öppnar något nytt varuhus i Asien.
2. Brittiska jodphurs, från Crockett & Jones om du undrar.
Oj, den högra har visst trampat i någon sorts djuravföring.
3. Platåstövlar med viss ravekänsla från Marc Jacobs,
alternativt ett par från Dries. Han har gjort så sjukt fina skor
i höst.
4. Stella McCartney-skor, inget djur har dött för att de ska
kunna tillverkas.
5. Svarta Vagabond, köpte dem på Nilsonrean för halva
priset.
6. Spetsiga boots, och jag vet att det är lite ute just nu, men
de är så snygga till långa jeans.
7. Tighta Pumaskor med korslagda kardborreband. De är
lite fashion faktiskt!
8. Vita canvassneakers, tror de är franska arméns surplus.
Köpte dem på Weekday.

Flest B:

Flest E:

Folkpartisten

Kristdemokraten

Du har lite svårt att välja sida. Ena dagen vet du precis vad
du tycker om både semibohemisk nygrunge (det var verkligen dags), och kameraövervakning (ingrepp i din frihet).
Andra dagar vill du helst att andra ska göra dina val åt dig,
sätta upp regler och krav som ger dig friheten att slippa
välja. Du vill ha någon att lita på, någon som benhårt står
för sina åsikter, någon som vågar säga som det är. Dessa dagar litar du blint till modepressen, även om du har lite svårt
att bestämma dig för vilken publikation du tycker bäst om.
Följden blir en något schizofren stil, speciellt när du blandar
inspiration från parismodebloggen Facehunter med senaste
numret av Veckorevyn (uppfattningen att jeans är det
ultimata plagget håller du dock fast vid). Folkpartiet verkar
lida av samma förvirring, något som åtminstone appellerar
starkt till ditt undermedvetna.

Du vill att din inre godhet ska lysa upp din person, att alla
ska förstå, oavsett vad du har på dig. Du vill att människor
ska inse att det yttre egentligen inte betyder någonting, att
alla kan nås av gud, oavsett om man har tatuerat ”Fucked
for Life” över bröstet eller bär en sån där festutstyrsel som
visar brösten och benen. Samtidigt är det ju för allas bästa
om de knäpper skjortan och drar åt slipsen. Kroppen är
tänkt att täckas tycker du, och konstaterar nöjt att höstens
kläder innebär ett stort utbud av stora bylsiga saker man kan
ha lager på lager. Äntligen är det okej att dölja rumpan med
tröjan igen. Sen kan man ju vara lite galen undertill.

Flest C:

Du framhäver gärna att du inte bryr dig om vad du har på
dig. Du bryr dig så lite att det blir rundgång och ibland
går det så långt att du är mer moderiktig än någon annan.
Dessutom förankrar du din person i att vara en outsider,
åtminstone i att tillhöra en grupp av outsiders. Helst skulle
du vilja utstråla den sortens obrydda coolhet som du har
sett på bilder av gamla beatniks. Det gäller bara att du håller
tillbaka din anarkistiska sida lite, den passar ändå inte så bra
i dagens vänsterparti.

Socialdemokraten
Att i onödan ändra ett vinnande koncept är inte bara dumt,
det är nästan brottsligt. Därför har du inte heller ändrat
din klädsel sedan du nådde puberteten och kom till insikt
om din personlighet. Du gillar makt, och vem gör inte
det egentligen? Problemet är att du är lite för säker på din
position, ditt självförtroende har närts en aning för mycket
genom åren, och du har svårt att riktigt se dina brister klart.
Du fnyser förorättat om någon kommer på idén att ifrågasätta din person. För att inte tala om dina kläder. Socialdemokratin handlar ju om viktigare saker.

Flest D:
VARJE SVARSALTERNATIV MOTSVARAR EN
BOKSTAV. RÄKNA IHOP DEM OCH VIPS – DU KAN
SE NEDAN VILKET PARTI DU SKA RÖSTA PÅ DEN
17 SEPTEMBER!
FRÅGA 1:
1=b
2=a
3=e
4=f
5=h
6=g
7=d
8=c

FRÅGA 4.
1=b
2=c
3=e
4=f
5=a
6=g
7=d
8=h

FRÅGA 7.
1=g
2=b
3=a
4=c
5=h
6=f
7=d
8=e

FRÅGA 2.
1=a
2=b
3=c
4=d
5=e
6=f
7=g
8=h

FRÅGA 5.
1=d
2=a
3=b
4=e
5=c
6=f
7=h
8=g

FRÅGA 8.
1=h
2=a
3=d
4=b
5=f
6=c
7=g
8=e

FRÅGA 3.
1=d
2=f
3=h
4=g
5=a
6=b
7=c
8=e

FRÅGA 6.
1=d
2=b
3=a
4=e
5=c
6=h
7=f
8=g

FRÅGA 9.
1=h
2=d
3=a
4=g
5=c
6=b
7=e
8=f

Centerpartisten
Liksom folkpartisten är du förvirrad. Du känner inte igen
dig i moderaternas snack om ett nytt arbetarparti. Du tror
på traditioner, drömmen är inte en nybyggd tvåplansvilla
från de dyrare sidorna i huskatalogen. Att dagens ungdomar
stjäl dina kläder är också ett störningsmoment. Förr i tiden
var det ju lätt att se vem man kunde lita på, och det var inte
de med tovigt hår, om man säger så. Nu smyger det runt en
massa subversiva element i nystrukna skjortor och renskrubbade kinder, och låtsas. Egentligen vill de inget hellre än
att kasta ner en i förtryck och arvsskatter. Så det får väl bli
den där skrikiga damen i de förskräckliga dräktjackorna.
Hon har åtminstone förstått att räddningen ligger hos de
fria bönderna. De som länge har vetat att vad som krävs för
landets framtid är en skock säsongsanställda polacker med
rimlig lön. Om du inte känner igen dig i ovanstående kan
du även vara en käck city-bög som tycker det är dags för lite
lägre skatter.

Flest F:

Vänsterpartisten

Flest G:

Miljöpartisten
Till din stora förtjusning hittade du i förra veckan Style Will
Save Us, en ekologisk nätmodetidning (om än amerikansk).
Du älskar nämligen mode och har inga problem med att
lägga mycket pengar på plagg som uppfyller dina krav på
hållbar utveckling. Annars brukar du åka till Tyskland för
inspiration. Dels gillar du den fria atttityden i Berlin, men
du känner dig också trygg när du kommer ner till Bayern
och inser att folk faktiskt ringer polisen när grannen slänger
glas i tunnan avsedd för brännbart avfall. I diskussioner kan
du kritisera den reaktionära känslan som genomströmmar
delar av miljörörelsen, men innerst inne vill du återvända till
en tid när saker var naturliga. Säkra. När man kunde baka
sitt surdegsbröd och lukta som en människa luktar.
Flest H:

Moderaten
Du är fräsch. Du luktar fräscht, nyschamponerat fräscht
långt hår, nytvättade khakibyxor från Mulberry, lagom tight
tröja. Som direkt ur duschen i ditt nyrenoverade badrum,
komplett med sjösten på golvet och spots i taket. Och
doftljus, massor av dyra doftljus. Du har ingen som helst lust
att bekosta en massa ofräscha människor. Det är ju faktiskt
ett val man gör själv, fräsch eller ofräsch, och det är upp till
var och en att förverkliga sig själv.

Flest A:

Blankröstaren
Okej, du har fattat vad som gäller i höst. Eller, du hade
redan fattat det förra hösten, ingen har fingret i vinden
som du, och du vill gärna påpeka det för resten av världen.
Frågan är bara: vilken är den mest moderiktiga ideologin?
Vilket är det mest moderiktiga partiet? På senaste tiden har
det ju varit en del snack om något som kallas pophögern,
men du har inte förstått vad det skulle ha med dig att göra.
Du vill inte sorteras in i ett fack. Ibland känner du att det
rätta skulle vara att strunta i politiken, men det kan ju också
tillföra ett visst djup till din personlighet om du kombinerar
dina kläder med åsikter. En ytlig ekonomisk kalkyl av din
konsumtion kanske skulle signalera att du faller mot högerkanten, men samtidigt föraktar du egentligen det konservativa. Ditt levebröd är förändring. Det enda som kan sägas är
att du bör lita på din magkänsla. Den brukar ju inte svika.
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