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Sentrumskameratene og fornuftens identitetspolitikk 
 
Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås er bekymret. Ikke 
så mye for det frie ord som for måten det frie ord blir 
presentert på. "De har uttrykksvilje, ikke nødvendigvis 
innsiktsevne. De har drømmekraft, ikke nødvendigvis 
dømmekraft. De er bare menige samfunnsborgere selv 
om de skyver foran seg sin autoritet som forfattere" 
siterer han seg selv på Facbookveggen til Ketil Rolness i 
september i år. Tråden latterliggjør forfatterne Vigdis 
Hjorth og Torgeir Rebolledo Pedersen og deres 
politiske aktivisme med løsrevne sitater og utspekulert 
«pinlige» screenshots. Og latteren gjaller blant 
kulturtoppene som frekventerer disse messene av 
spydighet og forakt.  

Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at 
ytringsfrihetens kanskje viktigste forsvarer i Norge – 
mannen som har ansvaret for å dele ut bortimot 100 
millioner årlig for «å stimulere den levende debatt og 
den uredde bruk av det frie ord»  – deltar i rene 
mobbeaksjoner mot anerkjente forfatteres frivillige og 
demokratiske, politiske engasjement. Men Åmås stopper 
ikke der. For i hans øyne finnes det noe enda mer 
forkastelig enn politisk engasjerte forfattere, nemlig 
antirasistiske aktivister. I to kommentarer i Aftenposten i 
oktober og november er det dem han går løs på. 

Eller oss han går løs på, må jeg nesten si, for jeg 
er en av dem. 

Identitetspolitikken går på fornuften løs, og skaper et 
irrasjonelt gruppesamfunn er en av overskriftene, og Åmås 
virvler opp en sky av bekymringer og problemstillinger 
med vage begreper som fornuft og rasjonalitet i sentrum. 
Det er vanskelig å se noen annen fellesnevner enn 
beskyldninger om at antirasister har ansvaret for alt som 
er galt. Påstandene hans er syltynt begrunnet, og for å 
finne mening i dem er det helt nødvendig å akseptere en 
pen bunt med høyrepopulistiske myter: At 
ytringsfriheten er truet fra venstre, at antirasister er 
lovløse, voldelige og like ekstreme som de rendyrka 
rasistene, og at identitetspolitikk handler om alle andre 
enn hvite, vestlige menn. 

Retorikken Åmås benytter seg av er en 
forholdsvis ny, amerikansk modell der man først 
understreker at man er for alt som er godt og rettferdig, 
for alle, hele tiden; før man så konkluderer med 
løsninger som utilslørt favoriserer egne særinteresser og 
tilbøyeligheter. Han hevder først at «urettferdighet og 
hat trenger motstand som virker», for deretter å avvise 
all retorikk og alle aksjonsformer som benyttes av 
antirasister både internasjonalt og i Norge. 

Åmås hevder videre at vi, antirasistene, 
polariserer debatten, er sekteriske og «konkluderer med 
at stadig flere medborgere ikke er verdige å snakke 
med», men når noen av oss så bruker ytringsfriheten til 
å diskutere det vi oppfatter som rasistiske utsagn, for 
eksempel i Sagen- eller Sitronlimonade-saken som blir 
nevnt, påstår han at vi «forvrenger». Før han utløser 
brudd-på-ytringsfrihet-alarmen og beskylder oss for scenenekt. 
Mens alarmen gjaller fra Fritt Ords direktør i 
Aftenpostens spalter er det neppe mange som legger 
merke til at det eneste eksempelet han klarer å oppdrive 
på venstrevridd scenenekt – tilfellet Sylo Taraku – 
baserer seg på noen generelle, anonymiserte påstander i 

en nå slettet Facebook-post. Ingen info om hva, hvem 
eller når. 

Da Trump 17. august i år twitret at han 
vurderte å erklære Antifa for en terrororganisasjon, var det 
nok en topp i den destruktive bølgen som forsøker å 
hausse opp et falskt bilde av en ekstrem venstreside – like 
ille som ytre høyre. Da var det gått to år siden 
presidenten uttalte at det var «fine people on both sides» 
etter at en av de fredelige motdemonstrantene til en 
nynazistisk marsj i Charlottesville ble drept. Both-sides-
resonnementet er blitt et av rasistene og nazistenes 
nyttigste verktøy i kampen for å normalisere sine 
holdninger og flytte negativt fokus fra egne hat- og 
terroraksjoner over mot antirasister. Dette har fungert 
glimrende for dem fordi media i skremmende stor grad 
har tatt opp i seg myten som ligger i bånn: At begge 
sider er like ille. Pyromaner og brannkonstabler er to 
sider av samme sak. 

Åmås velger selv both sides-taktikken da han 
går løs på det han kaller vår fremmedgjørende og 
splittende funksjon: «Polariserende krefter skader tilliten 
som får samfunnet til å henge sammen ...» erklærer han 
innledningsvis med omtrent samme retoriske modell 
som før. Denne gangen angriper han oss for å bedrive 
en polarisering som altså er så alvorlig at den river 
samfunnet i stykker, mens det helt åpenbart er han selv som 
står for polariseringen med sine ustrukturerte 
beskyldninger mot oss. Det som imidlertid er helt klart i 
begge artiklene er at han forsøker å skyve antirasister 
lenger vekk fra sentrum og ut på en ekstrem venstreside, 
ved hjelp av myter og udokumenterte påstander.  

Hvorfor er Fritt Ords direktør så fiendtlig 
innstilt til politisk orientert aktivisme? Det vil neppe 
være noen bombe å hevde at mannen som belønnet 
Utøya-terroristens forbilde med arbeidsstipend er mer 
kritisk til aktivisme på venstresiden enn på høyresiden. 
Likevel er det for lengst blitt noe helt urimelig over hans 
konstante kritikk av frivillig og idealistisk, antirasistisk 
arbeid, som i bunn og grunn ikke handler om annet en 
kamp for grunnleggende menneskerettigheter. Selv om 
vi kan være uenige om grader av alvor. 

Åmås’ første artikkel har overskriften Kampen 
mot de ekstreme styrker lett det den vil bekjempe. Han 
oppsummerer protesten mot Sian-markeringen på 
Tøyensenteret slik: «(Sian) nyter polariseringen som 
ytringskulturen i dag er preget av», og 
«massedemonstrasjonen på Tøyen torg i Oslo holdt på i 
to hele timer ... og støyen bredte seg over hele bydelen. 
Men det var bare én stemme som hørtes gjennom det 
hele: Sians talere, en etter en.»  

Med rutinert letthet hevder altså Knut Olav 
Åmås at det er vi, antirasistene, som her bidrar til 
høyreekstremismens og rasismens framvekst. Men 
hvilket «vi» er det Åmås selv taler på vegne av? Hvem 
er det som bare hører rasistenes stemmer? Er det de 1000 
Tøyenbeboerne som møtte opp og lagde den jublende 
festen? Eller kanskje de drøye 55 000 som bor i bydel 
Gamle Oslo, der den økende rasismen merkes spesielt 
tydelig pga befolkningssammensetningen?  
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Selvfølgelig ikke. Åmås taler på vegne av et 
interessefellesskap, og jeg har valgt å kalle det 
Sentrumskameratene.  

I min ungdom var Sentrumskameratene 
sosialdemokrater, uansett hvilket parti de stemte på. I 
dag er de markedsliberalister, alle sammen. Det er ingen 
konspirasjon siden grupperingen i prinsippet er åpen for 
alle som trekkes mot det spesielle lyset og varmen rundt 
maktens og kapitalens bål, og finner seg til rette der. 
Sentrumskameratenes mål er å tilpasse seg makten, 
støtte opp under den, og dermed skape konsensus. 
Hadde verdiene som Kameratene formidlet vært 
konstante kunne man sagt at de var moralens voktere, 
men fleksibilitet er en forutsetning for å kunne bli 
Sentrumskamerat, også når det gjelder moral. 

Ellers prøver de å leve opp til idealet om minste 
felles multiplum, og målet er alltid mer av det samme, uansett 
hvilken vei politikkens heftige stormkast har sendt oss. 
På den måten klarer de å levere en illusjon om at de 
alltid befinner seg i et stabilt politisk sentrum og er de 
rette til å representere hva som er fornuftig, rasjonelt og si 
fra når noe har gått for langt.  

Slik Åmås så ettertrykkelig gjør i forhold til 
antirasistisk aktivitet. Med høyrepopulismens 
argumenter. 

Sentrumskameratenes eneste urokkelige 
prinsipp er at en tradisjonell, hvit, maskulin 
identitetspolitikk alltid må ligge i bånn. Akkurat det var 
mye enklere før i tiden da denne varianten var 
enerådende. Nå har identitetspolitikken fått mange flere 
stemmer og også mange kritikere. På venstresiden 
diskuterer vi om den tar fokus fra rettferdig fordeling og 
klassekamp. Noe som selvfølgelig ikke trenger å være 
enten-eller siden identitetspolitikk ikke er målet i seg 
selv, men et av midlene på veien. Høyresidens kritikk er 
mye enklere. I bunn og grunn baserer den seg på 
majoritetens krenkede følelse over at minoriteter 
overhodet våger å stille krav. Derfor forsøker høyresiden 
å avvise all identitetspolitikk som marginale gruppers 
særinteresser, og påstår gjerne at den har ødelagt alt det 
som var så utrolig fint i en eller annen fleksibelt definert, 
mytisk fortid.  

Nesrine Malik skriver om dette i sin glitrende 
samtidsanalyse «We Need New Stories»: Alle krav blir 
avvist som urimelige. «Kvinner prøver angivelig å grafse 
til seg mer enn de rettmessig fortjener. Ofrene for 
hatprat får vite at det er de selv som er intolerante. De 
som spør om respekt og tillemping av forskjeller blir 
beskyldt for å trakassere motparten med politisk 
korrekthet.» Slik avvises alle grupperinger – bortsett fra 
én. Den blir til gjengjeld både vernet for kritikk og 
opphøyd til å være selve det nøytrale. Det generelle. Det 
universelle ...  

Altså hvit, vestlig, maskulin, og opprinnelig 
svært så aggressiv identitetspolitikk.  

Noe sier meg at Maliks fabelaktige bok verken 
vil få noen sentral plass på kontoret til Åmås eller i 
Sentrumskameratenes bokhyller. Hadde de hatt et 
klubbhus ville nok heller et banner med Chamberlains 
«Peace For Our Time» blitt prioritert. Dette er jo et 
utsagn som representerer et høydepunkt for politisk 

sentrumsbalansekunst i urolige tider, stappfullt av troll-
sprekker-i-sola-hybris som det er. Her hadde 
kameratslig fornuft og minste motstands vei vunnet 
fram, og så lenge man vendte ryggen mot Japan og 
Kina, Østerrike, Tsjekkoslovakia og mobiliseringen i 
Tyskland, så var det fremdeles mulig å føre en dannet 
samtale i resten av Europa.  

Dessverre viste det seg snart at nazistenes 
oppførsel gikk på fornuften løs, og året etter invaderte 
de Polen.  

Noe av det mest merkverdige med 
Sentrumskamerater som Åmås er den manglende evnen 
til å se sin egen gruppeidentitet både i dag og i et 
historisk perspektiv. De er den definerende kraft for hva 
som til enhver tid er mainstream, men likevel klarer de 
ikke å få med seg at det nettopp er en mainstream på 
villspor som har dratt menneskeheten inn i noen av våre 
verste katastrofer. Det finnes sterke og bekmørke 
strømninger i dagens politikk, både internasjonalt og i 
Norge, som burde bekymre oss langt mer enn 
høyrepopulismens myter om politisk korrekthet, svunne 
tiders påståtte storhet og likestilling som har gått for 
langt. Parallellene til 1930-tallet blir stadig tydeligere, 
også når det gjelder rådende fornufts manglende evne til 
å erkjenne hva som skjer. Det tok hele 74 år fra andre 
verdenskrig var over til Aftenposten unnskyldte sin 
jatting med jødehat og nazisme.  

Rasismen er reell, det ser alle som vender 
blikket mot den, slik antirasister prøver å gjøre. Men det 
er mye vi ikke ser også. Angela Saini skriver i 
«Superior» om neandertalerens plutselige rehabilitering. 
Helt siden Darwin har denne grenen av våre forfedre 
blitt betraktet som mer sentral i aboriginenes slektstavle 
enn i hvite europeeres. Og samtidig blitt gjort narr av 
som en fullstendig ubrukelig og klossete idiot. Helt fram 
til 2011. Da oppdaget genforskningen at ingen har mer 
neandertalerblod i seg enn hvite europeere. Og gjett hva 
som skjedde da? Jo, snart begynte positive 
forskningsrapporter og artikler om neandertaleren å 
dukke opp i en påstått nøytral og pålitelig vestlig 
offentlighet. I 2017 stilte f eks New York Times 
spørsmålet: "Hvordan kunne vitenskapen ta så feil av 
dem?" i en større artikkel. Og i 2018 hevdet en gruppe 
forskere i Sveits og Tyskland at neandertalerne hadde 
"en sofistikert kulturell adferd" og var "mye mer 
raffinerte enn tidligere antatt".  

Jeg tror verken disse journalistene og forskerne 
eller Knut Olav Åmås har noe ondt i sinne, eller at de 
bevisst prøver å forvrenge fakta. Men de gjør det likevel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VG 2. desember 2019 
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Trender for 2020 
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Lag din egen julepynt 

 
 

Fargelegg og klipp ut. Eller ikke. 
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Billedlotto for de voksne 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ta med terning. 
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ALLTING DIRRER  
Allting dirrer i mørket   
Håndfast som vekselstrøm, skygge og tørke 
Ikke det øverste synlige laget    
Men det vi må ta på for å oppdage  
Allting dirrer. Allting dirrer 
 
Det er noe i bakken, noe i fjellet 
Det er noe der inne med noe å fortelle 
Det er noe i gresset, mykt som en slange 
Det er noe i lufta som noen må fange 
 
Vi dirrer i lyset, dirrer om dagen   
Med hvert vårt navn på denne plagen 
Om natten faller det nesten til ro 
Puster så vidt som en våkende glo  
 
Allting dirrer. Og dirrer og dirrer  
Kløen i nakken. Noen som stirrer 
Før tindra stjernene, nå tindrer vi 
Men kan ikke se det vi selv tindrer i 
Allting dirrer. Allting dirrer 
 
Allting dirrer. På alle 
Under huden, hinnen, skallet.  
Allting dirrer  
 
 
DENNE VEKSTEN 
Jeg er bare et middel, et åsted for markedet,  
og denne veksten er uten røtter, uten himmel 
 
Magisk tenking gjør fortiden mytisk  
og framtiden formes i barcode:  
Irreversible, blå knutepunkter  
med arv og volum som målestokk 
 
Vi lærer å følge pengene; strekkoden  
av tretti parallelle kjørefelt i samme retning 
Men byttet parteres i lukkede rom 
og de som spyler slaktegulvet  
får fire nye år 
 
 
 

Vi tok mål av oss, men fulgte med på kjøpet 
da vår ABC av tricky aversjoner  
gikk unna på 1-2-3 
Det er timingen, ble det sagt. Illustrasjonene 
Beliggenheten. Friheten  
Men det var bare en ny runde glemsel 
 
Det er ikke tradisjonene, ambisjonene og visjonene 
det er livet ditt de vil ha.  
Det er livet ditt.  
Du vet hva det koster men kan ennå gi det bort,  
gi det bort 
 
 
BRUNBEISER BOOGIE 
De fikk kun med seg bitterhet  
og agg i faderarven 
Og alt de rører ved  
blir smittet av den brune farven 
De vil at menn skal lede oss 
og hud skal være rosa 
Alt annet er kun avvik, mutasjon og kuriosa 
 
Vi må reise oss, spleise oss og sveise oss i sammen  
Vi må trace dem, face dem og beise hele stammen  
Ikke dytte, ikke deise. Bare beise, beise, beise 
 
Selv kjærlighet fra Gud får slike folk i dårlig lune 
De vil ha alt sammen selv, og gjøre andre immune 
De skriker helst i flokker; fra en god varm tribune  
Det alfabetet de forstår består av kun en rune 
 
De blir pisket ovenfra 
de hånes av eliten 
Tråkker på de svakeste  
som svar på denne skiten  
De mangler ord og mening, så de uler og de voffer 
Og som alle feiginger gjør de seg selv til offer 
 
Vi må reise oss, spleise oss og sveise oss i sammen  
Og trace dem og face dem og beise hele stammen  
Ikke dytte, ikke deise. Bare beise, beise, beise 
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ÅH, CORDIAL 
 
Enognitti begynte i et synlig mørke,  
med én stor stillhet og et halvt års tørke 
Klarte ikke skrive, ville ikke prate 
Batteriene var flate i Osterhausgate: 
I en bakgård til bakgården bak tjukke gardiner 
Leide 12 kvadrat av Zimmerman, lokal rabbiner  
Så sto det plutselig der, et glass med vitaminer 
Klar til å fylle opp alle magasiner 
Dress og slips. Mørket var borte! 
Rosa Docs, ståltupp og nylonskjorte 
Rett over gata, inn i det forgjorte 
Der tida sto stille og vinduene var sorte 
Cordial, åh Cordial.  
 
Dennis sto i døra og i øya blinka fare,  
Ransaka meg, fant to halve Cesare 
Jeg sa jeg var dikter og vi skyr konflikter 
Trenger bare tilskudd når motet svikter 
Jeg ble overlatt til Petter, av den gamle garden 
Plasserte meg ved den innerste biljarden 
Det var sju dagers uke på samme diett 
Søndag morra stabla jeg tomgods til ett 
Hver dag var et valg, hver dag var en sprekk 
Så spilte jeg billiard seks timer i strekk  
Klinkende kuler jagde sorgene vekk 
Og Gunnar ga meg gratis øl fra krana som var lekk 
Cordial, åh Cordial.  
 
Stilige Ane var den tøffeste av alle  
Med en sylhvass stålklo  
var hun dronningen av ballet 
60-talls femme fatale, loner og sjenert 
Men egentlig hyper og selvmedisinert 
Og Timmen! Ja, Timmen var en tenkende mann 
Han hadde skrevet i avisa, hadde spilt i band 
Han klødde etter action, var dypt stressa 
Men da han dreit seg ut som mest, fikk han prinsessa 
Fru Smith jobba dagtid,  likte ikke støy 
Hadde balltre under disken, var en femogfemti høy 
Hun hadde bikka søtti, men kunne sette grenser 
Ga meg alltid kaffe før dagens første grønn genser 
Hans og Grete solgte hundrekroners bønner 
Mens Dennis passa på dem og Dennis hadde gønner 
Cordial, åh Cordial.  

 
Den smarteste sto i den innerste baren  
Jenny var en solstråle i all den rølpa faren 
Hun tappa øl mens hun leste poesi 
Og Petter hadde bøker i hølet han bodde i 
 
Det var okkupert og lå tvers over gata 
Gjengen i tredje brukte dagen på Plata 
Det ble mye kjemi for å tryne med stil 
Det gjaldt å balansere, å finne en ventil 
Cordial, åh Cordial.  
 
Torggata var vill vest & dårlig kinamat  
Men lenger ned mot Storgata var kloden ennå flat 
Revisoren var marxist, dreiv sporadisk propaganda 
Og Bendiksen fikk juling av kona hver mandag 
Junk-pusher-dansken var giftig og seig 
Bakgrunnen hans gjorde selv Dennis feig 
Jeg yppa med ham, skjønte ikke hva jeg gjorde 
Med ett slag løfta han meg tvers over bordet 
Tynne Gunnar ordna opp ( ikke mange  vet det) 
Tok dansken til Danmark med en machete  
Rodnyen var nummer én blant gatas makkamenner 
Vi møttes alltid uttafor  
der han sto og hakka tenner 
Han viste meg Zimmermans vidunderlige maskiner 
Eldgamle, digre og med olja magasiner 
Rabbineren selv var både mild og brysk 
En gang tok han hele Erlkönig på tysk 
En helvetes vinter, strømmen kom og gikk 
Selv junkiene i tredje nøt Petters logistikk 
Aladdinovn i teltet inni hytta inni stua 
Det var leirbålet vårt, parafin-grua 
Daniel fra tredje - verdens peneste gutt 
Eks-dama hang med ham selv om det var slutt 
Det var hun som satt der oppe den natten 
I mars, da isen tinte, og han aldri ble atten 
Cordial, åh Cordial.  
 
Det blir temmelig mørkt  
når man nærmer seg bånn 
Du må kunne balansere for å holde på sånn 
Ellers blir du bare sjuk og vanvittig 
Jeg ga meg fjortende april fireognitti  
 
Cordial, åh Cordial. Åh … 
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DNA-lotto – hvor er du egentlig fra? Du trenger to terninger og en magnet. 
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Hvor mye vet du om gult? Fargelegg, sett kryss og spis kake. 
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OVERALT 

Nå er jeg overalt, kjære 

Du puster min atmosfære: 

Min jord skal du dyrke og nære 

Bygge vår hygge og trøste og bære 

Mens jeg passer geværet 

Som som kjent vekker begjæret 

Jeg får makt, jeg får ære 

Du får bidrag for besværet 

En ideell affære 

Jeg er overalt, kjære 

Hele kloden er i gjære 

Da er vår simple plikt å lære 

Å rulle oss i fjær og tjære 

Bli deilig møre å fortære 

For næringsliv og militæret 

De er overalt nå, kjære 

 

 

ROPER SÅ HØYT  

Kan noen fortelle hvor livet kom fra?  

Forklare poenget ved junk-DNA? 

Hvordan snur tiden opp ned på kompasset?  

Er lyset egentlig bølger eller masse?  

 

Hvem lærer par med kvanter å danse? 

Selv når de er adskilt av en milelang distanse?  

Hvordan kan hjernen finne et minne? 

Hvor slutter kroppen og hvor begynner sinnet?  

 

Vi roper så høyt og vi skjønner så lite  

Vi roper så høyt og vi skjønner så lite  

 

Husker noen ennå gutten på stranden?  

Knelende dypt nede i sanden 

Husker noen ennå gutten på stranden?  

Med hele kloden hvilende mot pannen  

 

 

NIKO  

Jeg går med små skritt over brygga i fremmede plagg; 

det er nok en første morgen for et eller annet av kort 

varighet. Rim og mørke; påler, trosser og kjetting; 

himmel og hav skulder mot skulder. Knapt en farge å 

se, bare kalde flekker av grått lys bak en rute grimet 

av salt og skitt, omkranset av gjenmalte digre 

maskinskruer i skroget av stål.  

 

Jeg husker Niko her ute i den rølpa, turkise kajakken 

sin; happy i sola. Bar overkropp og solbriller med en 

papirbit som beskyttet nesa. Det var den ene 

sommeren han holdt til her ute. Han var ikke lenger 

så interessert i folk.    

 

Her, på denne brygga, sto jeg en morgen. Niko 

hadde ikke sett meg og var på vei ut. Håret var bleka, 

han var solbrun og sterk, og padla med rolige, jevne 

tak. Da vi ble kjent syntes han var treig, men det var 

ikke det, han hadde bare sitt helt eget tempo og holdt 

seg til det. Han var cool, cool med c, uten at han 

noen gang prøvde å være det. 

 

Jeg så ham padle vekk fra brygga og utover fjorden 

den morgenen, og visste at noe hadde skjedd. Det var 

ikke lenger bare en bekymring, en trasig og trassig 

tanke slik vi hadde lest oss til å tro – etter at han fyren 

vi snakka med på Dikemark sa det var arvelig – den 

gangen vi besøkte moren til Niko der ute. 

Ungdomssløvsinn, sa han, og vi lo av ordet.  

Men nå var det blitt noe. Noe i kroppen hans. Det 

vokste. Det ville ha kontroll.  

   

Jeg ropte ikke. Kanskje jeg var letta fordi jeg slapp å 

snakke, det hadde blitt vanskeligere. Jeg sa til meg 

selv at han så godt ut, og hadde det fint i kajakken 

sin. Men jeg var redd, så redd at jeg ble helt kvalm. 

Det gikk flere måneder før jeg prøvde å oppsøke ham 

igjen. Da var det for sent.
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TOG 
 

På et tog ut av Oslo litt før ni en lørdag morgen; det er desember og ennå mørkt. Jeg sitter i en stillevogn og leser 

bok, har med meg et pappkrus med americano og en fersk kanelbolle. Jakka mi henger på en knagg på setet foran, 

telefonen lades i strømuttaket mellom setene, og da den uniformerte konduktøren kommer viser jeg henne et 

blinkende lite bilde på mobilen. Jeg sitter i skjorte, men merker kulda når jeg holder hånden opp mot ruta. Da vi 

kommer ut av den lange tunellen før Drammen har det har begynt å lysne; det glitrer i rim og snøflekker på jorder, 

fjellknauser og i trær. 

Dette landskapet beveger jeg meg gjennom omgitt av ukjente medmennesker og fungerende teknikk i godt over 

hundre kilometer i timen. 

 

Jeg kan se havet nå, og bortenfor det, hele verden. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tekster fra albumene Vi (2017), Gud (2018) og Lit (2019) og singlene Åh, Cordial og Brunbeiser Boogie (2018) Sverre Knudsen 
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Hvor er du på aksene mellom liv og død, natt og dag? 
Fargelegg først, kast terning eller sett kryss. 
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Riktig svar er brødrister. 
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STORHAUG-ROLNESS-STANDARDEN  Ønskereprise fra 2018   
 
Sammen med Hege Storhaug var Kjetil Rolness med 
på å sette en ny standard for rasistisk toleranse i norsk 
innvandrerdebatt fra høsten 2015. I artikkelen ”Hatet 
mot Hege”, Dagbladet 3/10-15 satte han både tonen 
og etablerte metoden: ”HRS har publisert artikler av 
’Julia Cæsar’ ... med advarsler mot afrikaneres lave 
IQ. Storhaug har vært glidende i omtalen av 
Fjordman, og selv tendert mot aggressiv 
konspirasjonstenkning. Også hun ynder å stemple 
folk som fascister og rasister, basert på indisier, 
slutninger, voldsomme paralleller. Hun har kalt Erna 
Solberg for “kultursviker”. Det har hun unnskyldt, 
unnskyldt i likhet med den hodeløse påstanden om at 
8000 IS-sympatisører vil hentes til Norge.” 

En grei liten oppsummering fra Rolness’ side, 
men er det flere enn meg som leser dette som om 
Hege Storhaug faktisk har unnskyldt hele rekka av 
ekstreme utsagn? For slik er det ikke. Selv om det 
ligger 6 linker i dette utdraget er bare én av dem til 
en unnskyldning – den til Solberg. Dermed skaffer 
Rolness seg både ryggdekning mot påstander om å 
støtte en ekstremist, og får samtidig ekstremismen til å 
virke som et tilbakelagt stadium. 

Variasjoner over denne metoden; å ta 
avstand med volumet på 1, og deretter forsvare 
Storhaug med volumet på 11, gjorde at hun og HRS 
totalt sett kom temmelig kritthvite ut av omtalene til 
Rolness. Med støtte i disse apologiene kunne Hege 
Storhaug dermed marsjere inn i varmen i norsk 
offentlighet med sin dårlig innpakkede rasisme. 
Forrest i toget gikk Kjetil Rolness Ikke som noen ny 
og ansvarlig partner, men mer som en drillpike som 
svingte med den lille staven sin og banet vei for 
mentoren. Storhaug-Rolness-standarden som de 
etablerte, normaliserte holdninger som at 
innvandring er en konspirasjon for å innføre 
islamistisk styre i Norge, og at dette er nært 
forestående. At islamistene støttes av en elite på 
venstresiden, og at denne eliten også tynger den 
undertrykte høyreopposisjonen (inkludert regjeringen) 
med knusende moralisme og påtvunget 
multikulturalisme. 

Da jeg for et drøyt år siden trakk meg tilbake 
for å fokusere på et prosjekt, var Storhaug-Rolness-
standarden stort sett etablert, og jeg rakk også å få 
med meg at Rolness hadde begynt å publisere et 
”liberalt” innlegg sånn omtrent hver første tirsdag i 
måneden. Der kunne han være skikkelig grei med 
både muslimer og kvinner og andre problematiske 
grupper. Jeg regnet med at dette bare var nok et PR-
framstøt for julerevyen hans, som gikk dårlig, men da 
jeg i vår begynte å jobbe med denne teksten, 
registrerte jeg at det hadde blitt flere slike artikler fra 
Rolness, og at han etter hvert også hadde kritisert 
Storhaug tydeligere. 

Nå er det ikke akkurat så mye å applaudere 
for at noen tar avstand til en rasistisk ideolog. Særlig 
ikke når den som plutselig tar avstand har vært  

 
ideologens hjelpsomme sidekick, og bidratt mer enn 
noen andre til å skape et mer muslimfiendtlig Norge. 
Men det kunne virke som om mange hadde glemt det 
allerede, og kun forholdt seg til Nye Rolness. 
Liberaleren. 

Hvordan klarte han å få til noe sånt? 
Rolness har alltid vært mer selger enn 

ideolog, og det er mye av grunnen til at skriveriene 
hans i lengden blir så monotone. Likevel har jeg flere 
ganger latt meg fascinere av evnen han har til å 
promotere seg selv, helt siden han kom flyttende 
sørover fra Troms for snart førti år siden. 
Mulighetene for en proaktiv ung mann med glødende 
interesse for porno og revy var selvfølgelig mye større 
i hovedstaden, og der tok de naive og godtroende 
innfødte i mot arbeidsinnvandreren med åpne armer. 

Unge Rolness ga seg umiddelbart i kast med 
å krysse seg nedover den medbrakte listen av 
kjendiser han ville bli kjent med. Mange av dem 
tilhørte venstresiden, så de var lettlurte, og han skaffet 
seg en elegant tjuvstart på veien mot eget bilde i 
bladet. Likevel ble det aldri noen ny Yngvar Numme 
av ham, selv om julerevyen hans fortsatt holdes i live 
av et muntert og løssluppent eldre publikum. 

Men debatteknikken til Kjetil Rolness har 
ikke forandret seg mye, bortsett fra å bli markant mer 
brutal med årene. Det handler ganske enkelt om å 
finne en feil hos motstanderen, og så fokusere på 
denne. Rolness dyrker unøyaktigheten, glippen, 
forsnakkelsen og alt som skurrer, og den som begår 
en slik feil i hans nærhet kan regne med å bli hengt ut 
til spott og spe. Han har et solid arsenal av 
spydigheter og legger åpenbart mye flid i å få 
motstandere til framstå i et mest mulig latterlig lys. 
Dermed blir det enklere å kjøre over dem med 
eddiksur ironi og noen lettbente refleksjoner om selve 
saken. 

Med støtte i sitt tretti tusen følgere store 
ekkokammer på Facebook har han utvidet denne 
infame teknikken til også å bli en moderne gapestokk. 
Rolness er god til å drite ut folk, det skal han ha, og 
han evner å såre selv hardhudede debattanter som 
har dristet seg til å komme med innvendinger. Mange 
som har blitt hengt ut til spott og spe framfor massene 
av hevngjerrige Rolnessfølgere har i ettertid holdt seg 
unna både ham og offentlig debatt i berettiget frykt 
for at dette skal gjenta seg. Rolness er utholdende og 
tilgir aldri; ikke mange holder ut like mange trassige 
runder som ham. Og faller de ikke inn på linje blir de 
ekskludert. 

Tematisk sett er det fremdeles innvandring 
eller ”masseinnvandring” som Hege lærte ham å kalle 
det – som han skriver mest om. Selv om holdningene 
hans skinner gjennom er de bedre pakket inn enn 
under Storhaugperioden, og det er noe mer fokus på 
den økonomiske, og ikke bare den kulturelle 
elendigheten som han mener muslimene bringer med 
seg. Han skriver også om flere andre temaer, men 
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favorittene er de samme: Den gamle misogynisten 
liker fremdeles å dele sin kunnskap og sine erfaringer 
med kvinner, og tar gjerne opp deres problemer på 
en måte som kan være lærerik for dem. MeToo-
bevegelsen har han for eksempel hatt mye negativt å 
tilføre det siste året, og venstresidens problemer tar 
han også gjerne opp. Og han gir tydeligvis heller aldri 
opp sin egen spesialdistanse, ”svenske tilstander”, selv 
om den blir mer og mer uforståelig utenfor 
ekkokammeret hans. 

I et halvt års tid fant han seg også en fin plass 
oppå skuldrene til Terje Tvedt i den perioden Tvedt 
stjal mye av den høyrepopulistiske oppmerksomheten 
med boka ”Det internasjonale gjennombruddet”. 
Rolness fikk dermed sin del av rampelyset, og møtte 
også et interessant nytt publikum, før han hoppet 
videre over på ryggen til Jordan Peterson. 

Rolness trenger åpenbart å være tett på noen 
som faktisk har en idelogi, og står for den i tykt og 
tynt. Han driver jo ikke med sånt selv. Han står aldri 
opp for noe standpunkt eller ideologi som varer ut 
over de fem minuttene det tar å lese et av innleggene 
hans. Siden han mangler røtter i noen form for 
fellesskap slipper han selvfølgelig også å bli belemret 
med lojalitet. Men dermed framstår han også ofte 
som den lettvekteren han faktisk er. Han har visstnok 
en grad i interiørsosiologi, som sikkert er fin å ha til 
julerevyen, men ikke fullt så nyttig i 
innvandrerdebatten. Kanskje dette er en grunn til at 
han oppretter så spesielt nære bånd til sine mentorer. 
Så lenge de varer. Kommer han bare tett nok på dem 
vil inntrykket av deres målbevissthet gjerne smitte 
over på ham, og det kan skapes et inntrykk at Rolness 
selv faktisk står for noe helt konkret. Selv om det 
naturligvis vil være vanskelig å sette fingeren på 
akkurat hva det skulle ha vært. 

Det siste halve året kan det virke som om 
Rolness, i sin nye rolle som deltidsliberal, til en viss 
grad har lykkes med å nå et nytt publikum. Han går 
forsiktig fram i kontakten med, og prøver nok først og 
fremst bare å holde flammene han tente med 
Storhaug vedlike. Han framstår dermed mildere, men 
små glimt under overflaten viser at han er nøyaktig 
den samme som før. Uten sammenligning for øvrig: 
Mens jeg opplever at Knausgård på sitt beste gir meg 
følelsen av at det er meg han skriver om selv om det 
er sin egen historie han forteller, så er det motsatt 
med Rolness: Selv om han sjelden er konkret til stede 
i artiklene sine, så føles det alltid som om det er seg 
selv han skriver om. Det er kanskje derfor han legger 
så umåtelig stor vekt på framføringen, enten det 
gjelder julerevyen sin eller det er i 
kommentarspaltene. 

Men hva vil han egentlig? Hva er budskapet 
hans? 

Ingebrigt Steen Jensen hadde en flere 
måneder lang dialog med Rolness på Facebook der 
han gang på gang gjentok spørsmål som: Hva er ditt 
alternativ? Hva står du for? Men han fikk aldri svar. 

Mange av følgerne hans har også det samme 
problemet når det gjelder Nye Rolness og den mye 
mer snirklete innpakningen av gamle flaggsaker. Men 
det skjedde nok et vendepunkt da han med hjelp av 
Tvedts argumenter kunne forsyne seg av Tvedts 
publikum, og dermed utvidet nedslagsfeltet sitt med 
et publikum fra mer møblerte hjem. Og for tiden kan 
det virke som om Rolness lykkes i dette dobbeltspillet; 
han beholder grepet om sitt gamle ekkokammer, 
langt inn i rasistenes rekker, og får samtidig nye 
liberale venner. 

Disse nye vennene kan kanskje trenge en 
påminnelse om at Kjetil Rolness inntil ganske nylig 
var helt sentral i å etablere det destruktive klimaet 
som i dag finnes i norsk innvandringsdebatt. Så når 
dere nå ser ham flanere lett ironisk og moraliserende 
på kanten av denne avgrunnen av hat, er det viktig å 
huske på at det først og fremst er seg selv og Hege 
Storhaug som finnes der nede. 

Når greiene skjerpes er det alltid enkelt å 
gjøre som Rolness & co; å finne problemer som kan 
blåses opp og males ut i grøssende avskyelige og vakre 
farger. Og holde dem opp for alle som vil se. Og i 
disse tider er det mange som vil se. Som gjerne vil få 
artikulert noe av den uavklarte uroen og murrende 
frykten, få plassert den vemmelig og retningsløse 
hevnlysten som er så vanskelig å bli kvitt. 

Men Kjetil Rolness peker bare på feil, ikke på 
løsninger og forpliktelser. Han graver og han 
serverer, og skifter sømløst mellom de rollene som til 
enhver tid gir ham mest momentum; anti-intellektuell 
eller intellektuell, moralist eller anti-moralist, 
Storhaug-er eller anti-Storhaug-er. Han pisker opp 
stemningen, serverer stadig nye, lekre drittpakker vi 
kan grøsse over. Hinter og hinter og hinter om 
muslimer og kvinner og venstreside og svensker, men 
i sin nye rolle kommer han aldri helt ut av skapet 
lenger. Han poserer med all dritten, leverer rutinerte 
framføringer av oppblåst uro. Og etter glansdagene i 
tospann med Storhaug har han blitt flink til å veie 
sine ord, antyde og hinte, dermed er det vanskelig å 
ta ham i rendyrket rasisme. Hvis det overhodet hadde 
vært mulig å kalle en som ikke står for annet enn seg 
selv, for rasist. 

Rolness er flink til å imponere og bygge 
forventinger med ord, til å treffe poenger og skape 
karikaturer av folks feilsteg og bommerter. Men når 
det kommer til stykket er det altså bare seg selv han 
representerer. På en gammeldags leserbrev-fra-sint-
mann-måte. Kanskje han gir inntrykk av å kunne 
stille sukkersuget etter alle Hege Storhaugs sure biter, 
men han har ikke annet å tilby enn sakkarin. Og den 
som løfter hodet et øyeblikk vil se at hans evig 
ironiske vrimmel av påstander, hint og 
karakteristikker bare fungerer som oksygen til 
brannene han tente med Hege Storhaug. Og for 
hvert skritt norsk mainstream nærmer seg Storhaug-
Rolness-standarden, desto mer hatefull og ikke minst, 
irrasjonell, blir debatten. 
Fra pamfletten «Frie og reptile. Norsk rasisme 2018» Kvali-Kvanti 
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Labyrint: Hvordan komme seg fra jeg til vi? 
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Dette er en annonse 
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God jul 
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