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SAKSET/FR A HOFTA

En frisør er fritt vilt for revyartister, men ikke en
statsråd
Av: Trond Ellingsen 18. juli 2019, 23:41

Trine Skei Grande (foto: Berit Roald / NTB Scanpix) og Merete Hodne (foto: Facebook).

Det har åpenbart vekket allmenn bestyrtelse at kulturminister Trine Skei
Grande får gjennomgå i Bodø-gruppa Asylrevyens bidrag ved
revyfestivalen på Høylandet.
Dersom Dagbladets gjengivelse fra revynummeret er korrekt, så blir
følgende uttalt av en skuespiller utkledd som kulturministeren og med en
øl aske i hånda:
«Herreguud, kjedelig bryllup, Æ VIL PULES. Hei, du unggutten der, har
du lyst til å være med og forhåndsstemme litt i åkern?» utbryter «Skei
Grande», som deretter begynner å synge:
«Humpetitten, humpetatten, humpetitten teia, forhåndsstemming i åkern,
det blir man aldri lei av. Leder i Venstre og hei hvor det går, guten han
ligger der og kuken står»

Stor humor? Tja, Venstres Abid Raja hadde ikke særlig sans for det.
– I Norge har vi både ytringsfrihet og kunstnerisk frihet, men vi har også
noe som heter folkeskikk. Det skal selvsagt være rom for å kunne eipe og
drive satire med maktmennesker, men samtidig har revymakerne et
ansvar, å påse at man ikke går over grensa for det som er normalt
anstendighet. Her fremstår det ikke som de har vært sitt ansvar helt

Mest lest

bevisst, sier Raja til Dagbladet.

Norske bistandsmilliarder:
Helt ute av kontroll?

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik uttaler følgende:

14. juli, 2019

– Jeg har liten sans for de som latterliggjør andre o entlig, og jeg er klar
over at toleransegrensa ved revy skal være vid, men det betyr ikke at en

Sverige – siste kule i sin
egen panne

revyforfatter skal føle seg fri til å skrive hva som helst, og de må tåle

12. juli, 2019

kritikk når de får det.
Isbryter måtte gi opp –
møtte tre meter tykk havis
nord for Svalbard

Teaterviter Roar Tromsdal etterlyser ifølge NRK etiske retningslinjer for
revysketsjer.

15. juli, 2019

Hvis vi nå tenker 3 år tilbake, til høsten 2016, hvor mange av de som nå

Afrikansk «Merkel-ingeniør»
tester ut bilvinduer med
vedkubbe

kritiserer dette revynummeret, rykket ut til forsvar for frisør Merete
Hodne da hun ble kalt nazifrisør i en revy som Løgnaslaget reiste rundt

13. juli, 2019

med? Jeg kan ikke huske at noen gjorde det, tvert imot var vel den
allmenne oppfatning at hun kk som fortjent etter at hun hadde nektet

Svensk skule: Afghanske
«vedunderborn» gjer
rakettkarriere

konvertitten Charlotte Antonsen alias Malika Bayan adgang til
frisørsalongen fordi hun var iført hijab.

12. juli, 2019

De som kjenner Merete Hodne, vet at hun er så langt fra å være nazist som
faktisk mulig. Hun saksøkte derfor Løgnaslaget med krav på erstatning og

Les også

oppreisning, men tapte saken både i tingrett og lagmannsrett. Og anken til

DN: Abid Raja sykmeldt etter å ha blitt skjelt

Høyesterett ble nektet fremmet.

ut av Trine Skei Grande

3. desember 2018

Så da vet vi at det er helt greit i en revy urettmessig å beskylde noen for å

Raja ber Skei Grande forklare seg om sex-

være nazist. Da må det også være helt greit å harselere med en toppolitiker

saken

om at hun har seg med unggutter i åkeren. Hvilket faktisk er sant. Kanskje

14. april 2018

de som i dag kritiserer Asylrevyen fra Bodø for dette revynummeret, bør

Solberg om Venstre-krangelen: – På tide at vi

tenke over om det ikke er en aldri så liten dobbeltstandard ute og går her?

går videre

5. desember 2018
Trines forklaring på jihadterror

25. mai 2017
Grande: - Nina Karin Monsen skriver at jeg

Kulturministeren har tidligere uttalt at hun ønsker seg mer provoserende
kunst. Ønsket er herved oppfylt.

voldtar unger med Downs syndrom

17. januar 2018
Kulturministeren og Jan Bøhler i hiphop-krig

18. mai 2018
Når kunsten vil gripe inn i virkeligheten

2. mars 2019

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!

Skei Grande mot Raja - mye over og under
bordet

6. desember 2018
Trine Skei Grande: - Jeg er ingen overgriper

16. januar 2018
Merete Hodne er ferdig med advokat Per
Danielsen – trekker kravet mot Facebook

19. juni 2019
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Dogen • for en dag siden • edited

Jeg mener det er en vesensforskjell i disse to sakene. Mens det harseleres med Grandes åkersprell
og sult etter manneben, så er det noe helt annet med nazisaken. Å kalle noen nazist er nærmest å
legitimere vold mot disse. Noen kan ta det som en oppfordring.
136 △

▽ • Svar • Del ›
NorgesRøst > Dogen • for 20 timer siden • edited

En annen forskjell er at den ene forgrep seg på en mindreårig til personlig nytelse, samt at
hun er en offentlig person som ber folket om å gi henne tillit i valg for at hun kan få makt,
mens den andre ikke er en offentlig person, og som ble hengt ut fordi hun har et ektefødt
engasjement for våre frihetsidealer.
Revynummeret til Bodø-gruppen fikk falskheten og dobeltmoralen til den "anstendige"
politiske og kulturelle klassen i Norge ut av skapet. De ble røyket ut enda en gang. Hykleriet
er nesten ikke til å holde ut. Likevel er det er et like herlig skue hver gang de avkles splitter
naken og den retorisk forfinede og pill råtne hypermoralen de pynter seg med ligger
vingeklippet og stinkende tilbake på bakken. Takk til Trond Ellingsen for en fremragende
kommentar.
Hva den norske folkeskikken angår er vel Abid Raja neppe den rette til å uttale seg. Det er
vel ingen som trakker så mye på våre verdier og håner den norske gjestfriheten og
folkeskikken som nettopp den gruppen han til stadighet gir seg ut for å representere.
Og du Bondevik, du som driver norsk utenrikspolitikk på si og har et kjempesugerrør inn i
statskassen i mangemillioners-klassen, ja det koster deg lite å ta de sterke som sitter med
makten og pengebevilgningene i forsvar. Du har liten sans for de som latterliggjør andre
offentlig, sier du. Jasså, når stod du opp for frisøren fra Bryne, hun som ikke hadde noen til
å forsvare seg? Forskjellen mellom frisøren og kulturministeren er at sistnevnte er det godt
å holde seg inne med.
148 △

▽ • Svar • Del ›
Robert Moseby > NorgesRøst • for 16 timer siden

Bra!
30 △

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Tor Gudmund Furberg > Dogen • for 10 timer siden • edited

Å parodiere Trine Skei Grandes misbruk av mindreårige i kornåkeren, kan fort føre til at
Grande selv griper til vold. Det kan bli fali det .
4△

▽ • Svar • Del ›
tttssnrk > Tor Gudmund Furberg • for 5 timer siden

Som people did something in the cornfield ...ha ha ha hohoo , ja den satt .

△ ▽ • Svar • Del ›
Tim Hansen • for en dag siden • edited

Da Trond Giske var i fokus, ble Bye og Rønnings musikkvideo om ham fjernet fra hele nettet av
respekt for politikeren, enda dette var en video som ble lagt ut lenge før saken tok av.
Dernest kommer maleriet av en korsfestet Listhaug, som ikke akkurat var ment å være
humoristisk, men like fullt er utslag av såkalt "kunstnerisk frihet".
Kulturministeren har tidligere uttalt at hun ønsker seg mer provoserende kunst. Ønsket er
herved oppfylt.
Noen blir aldri fornøyd. Dette er jo satire, og da er som kjent alt lov. Uansett er det grunn til å
mistenke at de som ler høyest gjerne gjør det av skadefryd, ikke fordi det er direkte morsomt
(kommer vel an på skuespillerprestasjonene). Akkurat som de som ler når islamkritikere, FrPpolitikere og Trump latterliggjøres, så er det ofte snakk om samme type latter som man kjenner fra
mobbere i skolegården, ikke den man hører på kino når man ser en komedie med godhjertet
humor.
86 △

▽ • Svar • Del ›
Connie Jansen > Tim Hansen • for en dag siden

Også har vi jo black Box teater, sa ikike Grande da at slik kunst må man tåle, de fikk vel
også statstøtte til og fremføre slik møkk.
70 △

▽ • Svar • Del ›

Jan Einar Sandberg • for en dag siden

Ja, kulturministeren har jo nettopp fått sitt ønske oppfyllt: mer provoserende kunst. Ha, ha!
81 △

▽ • Svar • Del ›
Maria Longo > Jan Einar Sandberg • for 12 timer siden

Jepp!
8△

▽ • Svar • Del ›

wotan • for en dag siden

Grandes venner hadde gjort lurt i å tie om denne saken. Nå blir alle minnet om den pinlige
oppførselen hennes.
Merete Hodne har all min sympati. Å bli hengt ut på den måten hun har måttet oppleve unner jeg
ingen (unntatt profesjonelle politikere - av årsaker jeg ikke er helt klar over).
73 △

▽ • Svar • Del ›
Tradisjoner > wotan • for 13 timer siden

Rajas utspill er nok ikke først og fremst motivert av omsorg for Grande.
20 △

▽ • Svar • Del ›
Bustesniff > Tradisjoner • for 4 timer siden

Nei, han vil vel ha mest mulig blest rundt saken, selv om han later som noe annet.
Om Grande går av, så rykker kronprinsen opp!
1△

▽ • Svar • Del ›

Aprikos85 • for en dag siden

Tiltredes! Dobbeltstandarden og hykleriet er til å ta og føle på. Men Merete Hodne står ikke på den
“gode” siden. Løgnaslaget og Black Box teater tilhører derimot de selverklærte “gode”.
71 △

▽ • Svar • Del ›

MelosTE • for en dag siden

TSG og mediene syntes det var stor og viktig kunst da Black Box snoket rundt i hagen til Wara, så
dette revynummeret kan da virkelig ikke være kontroversielt.
61 △

▽ • Svar • Del ›

baldrian • for en dag siden

Jeg kan bare si : BRAVO Trond Ellingsen og Document for denne höyst betimelige artikkelen !
48 △

▽ • Svar • Del ›

Tor Nivlheim • for 21 timer siden

Husk det folkens at fra nå av kan en helt lovlig si nazi betjent til en politimann, kalle en dommer i
retten for nazi dommer, eller kalle parkeringsvakter for nazi ett, eller bare si nazifrisør til en frisør
uten noen som helst beviser for at vedkommende virkelig er nazist, og det helt ustraffet!
Merete Hodne har skapt presesens i høyesterett for at alle kan kalle hvem som helst nazi eller
nazist uten at det er straffbart!
Dette bør vi takke Merete Hodne for!
47 △

▽ • Svar • Del ›
Pål Sitje Fjeldstad > Tor Nivlheim • for 13 timer siden

Men å kalle noen for "kakkerlakk" sender deg i fengsel...
Eller er det kanskje HVEM du sier det til som er avgjørende?
Er loven fortsatt lik for alle i Norge?
26 △

▽ • Svar • Del ›
Borealis > Pål Sitje Fjeldstad • for 12 timer siden

Du vet, det er viktig at hatytringen går i riktig retning. Det er forskjell på "det gode"
og "det onde" hatet. Er loven fortsatt lik for alle i Norge? Nei, loven er lik for noen.
7△

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Maria Longo > Tor Nivlheim • for 12 timer siden

Nazipolitiker må være like lovlig som nazifrisør, og ennå mer lovlig når politikere er
offentlige personer.
13 △

▽ • Svar • Del ›

Show more replies
Rune Chr.Tollefsen • for en dag siden

⛺

65 △

▽ • Svar • Del ›
Trump > Rune Chr.Tollefsen • for en dag siden

Kunst på høyt nivå
17 △

▽ • Svar • Del ›

Same fra Somalia • for en dag siden

"Ønsket er herved oppfylt". Hehe, veldig bra.
40 △

▽ • Svar • Del ›

Tor Nivlheim • for en dag siden

En pakistaner skal belære oss om folkeskikk, HA HA!
36 △

▽ • Svar • Del ›

Opp Ned • for en dag siden

Tenk dét. Og i byen som har Sumaya Jirde Ali som årets Bodøværing. Kan ikke tolereres av Raja
da.
36 △

▽ • Svar • Del ›

Tom • for en dag siden

Det er ingen grunn til å latterliggjøre TSG. Det klarer hu godt sjøl!
30 △

▽ • Svar • Del ›

Pål Sitje Fjeldstad • for 13 timer siden • edited

Grande får akkurat som fortjent.
Hun har sluppet billig unna - ufattelig billig!
Hadde en politiker fra Frp gjort det samme hadde vedkommende ALDRI blitt minister!
24 △

▽ • Svar • Del ›

Lars Eriksen • for 14 timer siden

Dette journalistiske søppelet og rendyrkede journalistiske "hora" til Rita Ottervik, Adressa, har
følgende hysteriske patetiske kommentar https://www.adressa.no/meni... De oppsummerer med
at disse sketsjene er hets må vite. I den forbindelse kan man opplyse at hvis noen har den frekkhet
å rippe til noe som bryter med adressas multikulti islamofile marxistiske agenda så er det ikke mye
til for at Adressa vil svare med mistenkeliggjøring, latterliggjøring etc
I følge Adressa er det som skjedde i denne kornåkeren for "en hendelse".
Det man har her kort sagt er et tilfelle av at man vil beskytte de som blir sett på som de anstendige.
Uansett hvor mye Grande gaulet "æ vil ha kar" og tok tilfeldige menn på k*ken før hun bakset i en
kornåker med en mindreårig, så er hun fredet. For hun har rette meninger.
Derimot en frisør som ikke vil la seg underkaste islamofil agenda, hun blir svertet på det verste
som hun i følge toneangivende krefter bare må godta
That's it
23 △

▽ • Svar • Del ›

Høyreekstrem??? • for 13 timer siden

Revykongen Dag Frøland ville neppe satt sitt godkjentstempel på denne teksten. Han var en
mester innenfor satirens lunefulle, humoristiske og subtile form, mens denne teksten er så direkte
at den blir vulgær og støtende i ordvalget.
Derimot får den omtalte revyopptreden et etterspill av det komiske slaget når høymoralens voktere
hever pekefingeren.
Dette er personer med dokumentert selektiv moral. Bondevik har for eksempel vært på
"fredskonferanse" i Iran og gitt sitt lille bidrag til å legitimere landets islamistiske terrorregime - et
regime som blant annet benekter Holocaust.
Raja sitter helt stille i båten når nordmenn blir hengt ut som nazister/rasister - om han da ikke
deltar med stikk mot de/den det harseleres mot.
21 △

▽ • Svar • Del ›

Norsk Jeger • for 15 timer siden

Teaterviter Roar Tromsdal.Teaterviter? Han er vel en ensrettet SVer som bare har empati og
sympati for folk på venstresiden. Jeg blir kvalm av slike mennesker.
19 △

▽ • Svar • Del ›

Robert Moseby • for 20 timer siden

Skadefryd er vel ikke av det gode, men det må være på sin plass å påpeke dobbeltmoralen i dette?
Det er rart hvor vondt det er for "gode liberale" å bli rammet av det de forsvarer andre blir
rammet av.
""Kulturministeren har tidligere uttalt at hun ønsker seg mer provoserende kunst.
Ønsket er herved oppfylt.""
18 △

▽ • Svar • Del ›

kua60 • for 15 timer siden

Hykleriet innen etablissementet er på et høyt nivå, ja.
17 △

▽ • Svar • Del ›

amobe • for en dag siden

"å påse at man ikke trår over grensen for normal anstendighet" , uttaler Raja om revygruppa.
Og hva med hans partis kirkeminister?
LOL LOL !! Æ trur æ daue !
17 △

▽ • Svar • Del ›

Janne Kjølberg • for en dag siden

Jamen husk at frisøren har minst 3 års utdannelse Dah...
17 △

▽ • Svar • Del ›

Tvisynt • for 13 timer siden

Hun var lærer i videregåendeskole, gutten elev og mindreårig. Riktignok ikke på samme skole,
men likevel..Hadde det det vært en mannlig lærer og en mindreårig skoleelev, da hadde det blitt
baluba. Oppsigelse, yrkesnekt, politisak. Nå valgte alle i MSM å dysse ned saken, selv om de visste
om den.
13 △

▽ • Svar • Del ›

Eventure • for 13 timer siden

Så lenge TSG er kulturminister burde det være slike revynummer over hele landet og de bør være
plumpe på TSGs bekostning. Den dagen hun går av og får seg en jobb i det sivile eller blir gående
på nav så skal hun glemmes og revynumrene bør finne seg nye vulgære politikere å harselere med!
13 △

▽ • Svar • Del ›

ytringsfrihetfred • for 15 timer siden

Rett og slett et fantastisk bra revynummer.
13 △

▽ • Svar • Del ›
grygry > ytringsfrihetfred • for 11 timer siden • edited

Isolert sett er vel dette revynummeret ikke allverden. Men etablissementets reaksjoner, der
de stiller sin dobbeltmoral og ryggpissing offentlig til skue, har gjort det til et blinkskudd.
Godt gjort av Asylrevyen å få disse fariseerne til å plassere seg selv i gapestokken! Det var
kanskje til og med mer enn forfatterne kunne håpe på.
7△

▽ • Svar • Del ›
Robert Moseby > grygry • for 11 timer siden

Spot On!
1△

▽ • Svar • Del ›

Petter Tuvnes • for 11 timer siden

Falske nazi-beskyldninger er altså OK, men ikke virkelighetsbeskrivelser. Samfunnet med
rettsvesenet er i forfall.
11 △

▽ • Svar • Del ›

Golge Heppen • for 13 timer siden

Norge er i ferd med å gå i oppløsning.
11 △

▽ • Svar • Del ›

Hans Hansen • for 14 timer siden

Politikerne er hevet over loven. Dette vet vi.
11 △

▽ • Svar • Del ›

Gudrun Gremnes • for en dag siden

Nå er det jo, og alltid har vært forskjell på venstrevridd og høyrevridd humor. Hodne har tydeligvis
kommet i venstresidens humorbok mens Grande har havnet på høyresidens. Og venstresiden liker
jo ikke høyresidens vitser og begynner straks å skrie og hoije av en 'uskyldig' sketsj.....
11 △

▽ • Svar • Del ›

Maria Longo • for 12 timer siden • edited

Trine har sagt at sånn kunst må vi tåle og at hun liker det når det gjaldt Black Box
teater/justisministeren så nå har hun ikke noe hun skulle ha sagt og må bare ta imot.
9△

▽ • Svar • Del ›

Rotor • for 14 timer siden

SPOT ON artikkel!!👍👍👍👍
8△

▽ • Svar • Del ›

Skallagrim • for 17 timer siden

Problemet er at når man først begynner å sensurere så startes noe som ikke kan stoppes. I
særdeleshet i disse tider da krenkegenet er aktivert hos svært mange. Om alt er lov å si så blir det
ikke så viktig å si det på vulgære måter, eller sette det på spissen for å få oppmerksomhet.
Personlig mener jeg at alt må være lov å si uansett hvor sykt, ondt eller meningsløst utsagnet er.
Jeg har for det meste valget om å velge bort både hva jeg leser å hører. Jeg har også valget om jeg
absolutt vil krenkes ihjel på egne, eller andres vegne. De som truer med vold har vi allerede lovverk
som fanger opp.
7△

▽ • Svar • Del ›

Skjærehavre • for 8 timer siden

Elitenes inntogsmarsj begynner å føles tyngende.
3△

▽ • Svar • Del ›

Tor Gudmund Furberg • for 10 timer siden

Til Abid Raja og Kjell Magne Bondevik: Daglig leder i Norsk Revy og sjef for Norsk Revyfestival,
Hanne Vilja Sagmo, mener det er humorens oppgave å si ifra når maktfolket glemmer god
folkeskikk:
https://norskrevyfestival.n...
2△

▽ • Svar • Del ›

fleinkantarell • for 12 timer siden

Vi har jo to rettskraftige dommer på at dette er helt innafor..
2△

▽ • Svar • Del ›

OGSÅ PÅ DOCUMENT.NO

«Når muslimene reagerer, da tar jeg det på
alvor»

– Big Tech vil manipulere presidentvalget i
2020

87 kommentarer • for 11 timer siden

18 kommentarer • for 6 timer siden

Hege P. — Muslimer blir "krenket" av det meste.

Arbeidsrud — Og man bekymret seg for at

AvatarSelv en logo under en sko, eller etiketten på ei
vinflaske, …

Avatarrusserne skulle manipulere.....

Stavanger Frp reagerer på muslimsk råd: –
Vi kan ikke ta …

Fire av oss ser tilbake på uken som gikk
7 kommentarer • for 4 timer siden

23 kommentarer • for 12 timer siden

Dogen — Vi går skumle tider i møte. Jeg skjelver

Tor Nivlheim — De står jo fritt til å reise hjem

Avatarigjen om de føler seg krenket her i landet!Men da
er jo …
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