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Er det bare Frp det er «lov» å helle bensin på?
Kenneth Olsen 13. mars 2018

Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid i Karpe Diem synger om å "tenne
på en FpU-kar". Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Søl bensin og tenn faklene». Denne Facebook-kommentaren om Sumaya Jirde Ali har fått
hele det etablerte pressekorpset i Norge til å se rødt. Også stortingsrepresentanter på
venstresiden har tatt opp kommentaren fra stortingets talerstol der de har angrepet
Resett.

Men hvor var heksejakten fra politikere og norsk presse for ti år siden, da en kjent norsk
gruppe ønsket å brenne FrP-politikere levende?

“Jeg har fyrstikker, bleach og en kanne bensin – La meg tenne på en FpU-kar”

Drapstrusselen er hentet fra sangen “OK” av den prisbelønte gruppen Karpe Diem. Den
gang ble teksten kalt «kunstnerisk» av sentrale musikkpersonligheter i Norge.
Drapstrusselen �kk ingen oppmerksomhet av verken Marie Simonsen i Dagbladet eller SV-
politikere fra talerstolen på stortinget.

Det er ikke første gang Karpe Diem synger om Fremskrittspartiet. I 2012 kom de ut med
singelen «Toyota’n til Magdi» der gruppa rapper om hvordan de skal utføre oralsex på FrPs
Mette Hanekamhaug.

«Det blir dagen jeg får head av Mette Hanekamhaug, og vi ruller rundt i Toyotan til
Magdi med den merra, og vi mater deg jalebi og pakora i den kjerra,» synger Karpe
Diem.

AUF-leder Mani Hussaini, som de siste dagene har uttalt at Listhaug et et hatesprende
menneske som pisser på Arbeiderpartiet, fortalte i et intervju med Dagbladet i 2015 at han
var positiv til Karpe Diems tekster.

 – Jeg innser jo at Karpe Diem kanskje når ut til litt �ere enn det vi politikere gjør, så det
er positivt at de bruker sin posisjon til å rette fokus mot viktige samfunnsproblemer,
fortalte Mani Hussaini.

Karpe Diem har vunnet Spellemannprisen tre ganger.
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Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av
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Mette Hanekamhaug Sanger Tekster

Velkommen til Resetts kommentarfelt
Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i
kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for
�lmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator.
Personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av
debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal hø�ighet. Resett forbeholder seg retten til
å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse
betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
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Bli med i diskusjonen ...

?

 • Svar •

John Magne Trane • for en dag siden

"Vi skal gjelle Carl I. Hagen med et rustent hakekors", som AUF pleide synge. 
"Vi skal fylle våre badekar med Unge Høyre blod".

Litt rart om AUFere har fortsatt å synge slikt, etter 2011. Men kanskje de kun inviterer alle
artister som synger om sånt istedet.

Man er jo "GODE", siden man hater alle de man ser ned på. Hvordan var det nå APkvinnen
Stenseng sa det igjen? Hva var det for ord hun brukte for å skryte av seg selv?
97△ ▽

 • Svar •

Terje Hauger  • for en dag siden> John Magne Trane

Det viser seg gang på gang at de mest hysteriske kritikerne av Listhaug selv har svin
på skogen. Det mest produktive politiske våpenet en har er derfor Google. Noen
burde derfor spesialisere seg på Google-søk og hente fram historiske bevis på en
daglig basis.
22△ ▽

 • Svar •

Gerhard Isaksen  • for en dag siden> John Magne Trane

Også kjent som "Det gode hatet":

Kilde: http://forum.sksf.no/topic/...
7△ ▽

 • Svar •

Mjolner  • for 17 timer siden> John Magne Trane

AUF som gir bl.a. Hamas full støtte? De som støtter aktive terrorister? 
Skulle tro at 22. juli fikk dem til å motarbeide all terror, men kanskje islamsk terrror er
den snille terroren i AUF's logikk?
6△ ▽

 • Svar •

Jean de Valette  • for 16 timer siden> John Magne Trane

ALLE MÅ SE DENNE VIDEOEN NÅ. Du har 7 min til overs.  
Etterpå kan de som er med i den, forklare seg.  
#hyklervenstresiden

▶

5△ ▽

 • Svar •

Henning Nielsen  • for en dag siden> John Magne Trane

Skulle gjerne sett en link med de sitatene :-)
4△ ▽

 • Svar •

John Magne Trane  • for en dag siden> Henning Nielsen

Teksten er i helhet et annet sted i kommentarfeltet her. Som man ser, kan man
synge Onde Høyre, eller Unge Høyre, alt etter alderen på dem man vil til livs.
Eller så kan man bruke et rustent hakekors når man, i god sosialistisk
solidarisk ånd kastrerer Carl I. Hagen. Alternativt så kan man bruke en lang
og rusten kniv, slik Harald Olsen, gammel AUFer sier i Bjørnar Mos
Dagbladet-lenke.

De er så hyggelige mennesker, drar til Utøya og selger vafler til barna. Og
lærer barna opp til det GODE HATET.
22△ ▽

 • Svar •

Bjørnar Mo  • for en dag siden> Henning Nielsen

https://www.dagbladet.no/ny...
10△ ▽

 • Svar •

Henning Nielsen  • for 16 timer siden> Bjørnar Mo

Takk :-)
△ ▽

 • Svar •

May Johansen  • for 13 timer siden> John Magne Trane

"NRK skal ha fått tilgang på en video der Hussaini sier «dette valget handler om (...)
om du vil hjelpe flyktninger eller se dem drukne».

Det sa han mens han pekte mot høyresiden."

https://www.dagbladet.no/ny...
△ ▽

 • Svar •

May Johansen  • for 14 timer siden> John Magne Trane

3 år siden.

♫

△ ▽

 • Svar •

V  • for 14 timer siden> John Magne Trane

Moralister ser ikke sin egen ondskap.

Om 20 år sitter vi alle i konsentrasjonsleirer.
△ ▽

 • Svar •

Ten4 • for en dag siden

Det holder ofte å få verv i gjørma på venstresiden hvis du har riktig og anerkjent etnisitet.
Men skal du virkelig komme deg frem så må du også være en drittsekk som bruker
skingrende utestemme hver gang det er en mikrofon i nærheten. Da hoier hylekoret i
samstemt euforisk glede. Det er sånn de vil ha det. De kan si nesten hva som helst, bare det
er negativt nok.

MDG politiker i Finnmark. Tok til orde for heksebrenning av Listhaug. Ingen uling fra
hylekoret. 
Men det som er problemet her er MSM, som blunder og kanskje syns det er korrekt, når det
er deres fiende som skal tas. Derimot ringer de opp en haug med folk for uttalelser når det er
snakk de utpekte fiendene sine uttalelser. For på den måten danne en unison opinion til
støtte for sånne som Støre, og det som verre er.
54△ ▽

 • Svar •

Peter Johan Olavsen • for en dag siden

Viser bare hvor skjevt vektstangen henger her i landet og den tipper mer og mer over mot en
side for hver dag. 
Når noe slik dritt skal vinne spelemannsprisen så sier egentlig det nok. ÆSJ.
76△ ▽

 • Svar •

Bjørn A Jenssen  • for en dag siden> Peter Johan Olavsen

Samme som det premierte «Fuck» norske, statsbærende institusjoner.
37△ ▽

 • Svar •

GHjo  • for en dag siden> Peter Johan Olavsen

Uvitenhet og dummheter er varemerket både til disse nyttige idiotene og til dem som
har gitt dem den såkalte “spellemannsprisen”, som stort sett blir gitt til noen som kan
tre grep på gitaren, kan vrikke på bakenden og vræle ut stupide tekster, basert på
hat, dumskap og nyttig idioti for islam.
23△ ▽

 • Svar •

NRK er Propaganda  • for en dag siden> Peter Johan Olavsen

Jeg trodde drapstrusler førte til fengselsstraff.
22△ ▽

 • Svar •

BernstGunnar  • for en dag siden> NRK er Propaganda

Kun hvis de kommer fra den gale siden. Venstreradikale har frikort på
voldsbruk/-retorikk.
21△ ▽

 • Svar •

Maalfrid  • for 19 timer siden> NRK er Propaganda

Man kan komme unna mye med å bruke trylleordet "satire" helt først i
setningen.

Et tips til resett.
2△ ▽

 • Svar •

Terje Bakken  • for 14 timer siden

les mer

> NRK er Propaganda

Neida - i Norge får man utmerkelser og hedersbevis når man står bak trusler -
så lenge man tilhører den riktige side innen de eneste riktig røde politisk
ståsted.

Kan ellers ikke erindre at hovedstrømmen av massemedia har rettet
pekefinger når venstresiden har ført vold bak maskerte masker.

Disse "Karpe Diem" fikk selvsagt synge på minnekonserten etter Utøya
tragedien. Deres budskap har gang på gang blitt tatt i forsvar av de som ellers
er så uendelig krenket og fornærmet. Hadde det vært andre mennesker som
hadde delt slike tekster som det "Karpe Diem" har - ville det haglet med
merknader om jødehat og homohat. Hadde det ikke vært så inn i tiden å
stigmatisere hvite menn, ville de også fått på kritikk for den biten. Men neida -
disse gutta er jo alle tider - med rett politisk meninger og hat må vite ...

Ved hvert plateslipp eller konsert - legg merke til hvordan anmeldere hyller
mangfold og de "kule nye". Dessverre skal man visst glemme at dette
mangfoldet som her er nevnt - kommer med et sedvanlig hat og oppgulp rettet
mot særs mange som er annerledes enn dem selv

1△ ▽

 • Svar •

Einar Hove  • for en dag siden> Peter Johan Olavsen

Søk opp youtube.com og skriv inn AUF Hani trakaserer FRP så får du den helt rette
innsikten i rasistene Hani og flere andre AUFere i full utfoldelse for åpent kamera før
skolevalget i 2009.
17△ ▽

 • Svar •

Ola Berg  • for en dag siden> Peter Johan Olavsen

Det som er skummelt er at den pendelen som dras mer og mer til en side er at når
det sprekker kommer den til å svinge tilsvarende langt til den andre siden.
5△ ▽

 • Svar •

John Magne Trane  • for en dag siden> Ola Berg

Ikke nødvendigvis. Man kan få lov og rett og bygge landet. Det som skjer nå,
er at alle snakker om hva ofrene kan komme til å gjøre, for å unnskylde de
som angriper folk, og lager ofre.
1△ ▽

 • Svar •

Bjørn A Jenssen • for en dag siden

Bjellene henger rundt halsen på MSM og Ap og Listhaugs kritikere.
39△ ▽

 • Svar •

Steinadler... • for en dag siden

Etter å ha lest dette heller jeg bare desto mer mot at den kommentaren "still dere i ring, søl
bensin og tenn på" ble postet på Resetts Facebook-vegg av en eller annen "poet" av samme
sorten. Ikke så sikker på at den var ment slik de fleste ser ut til å ha oppfattet den. Slik jeg
leser den så er det minst like rimelig å forstå den som at den var ment som kritikk addressert
til Resett og til folk i kommentarfeltet og at det hele var billedlig uttrykt. Det er jo nettopp
denne type "argumenter" som har blitt rettet mot alternative nettsteder og mot innvandrings-
og islamkritikk gjennom flere tiår: Enhver kritikk, eller i det hele tatt å rapportere om selv grov
og omfattende kriminalitet utført av innvandrere og deres barn må unngåes fordi alt annet
blir å oppfatte som å "stille seg i ring og søle bensin" på disse "stakkars ofrene" som i løpet
av kun et par generasjoner fort kan ende opp som flertall i hele dette som vi nordmenn inntl
for ikke så mange år siden kunne ta for gitt som vårt hjemland. Et "hjemland" som jeg for min
del bare mer og mer har kommet til å oppleve som lite mer enn en "dumpingplass" for
innvandrere fra områder som nettopp er så konflitktfylte som de er på grunn av
overbefolkning relativt til ressursgrunnlag, lavt kunnskapsnivå og manglende evne til å stable
på fote noe som overhode minner om det samfunnet vi hadde. Og på toppen av det hele
altså "diktere" som dette...

Men nettopp fordi det gikk opp for vedkommende at det også kan forståes bokstavelig av
folk med en vel bokstavelig mentalitet så ble den altså fjernet av vedkommende selv, men
ikke før Sumaya Jirde Ali rakk å dele den med tilsvarende skrikhalser og hennes heiagjeng
forøvrig.
38△ ▽

 • Svar •

Otto  • for en dag siden

les mer

> Steinadler...

Hadde det vært en etnisk norsk person over barnehage alder hadde «poeten» aldri
benyttet ordet søl i denne sammenhengen, men benyttet den samme formuleringen
som i overskriften til forfatteren av denne kronikken. 
Men alle er jo ikke like «inkludert» i språket i det landet de bor .....

⛺
16△ ▽

 • Svar •

Henning Nielsen  • for 16 timer siden> Otto

Helt klart. "Søle" kommer nok direkte fra det engelske "spill", hele ordbruken
er unorsk.
1△ ▽

 • Svar •

Maurith J. Fagerland  • for en dag siden> Steinadler...

Steinadler; den kommentaren kom nok ikke fra venstre. Alltid redelige Resett hadde
dette temaet oppe noen dager tilbake under Resett talkshow. Denne kommentaren
har IKKE vært forhåndsgodkjent men ble lagt ut i ett felt som modereres i etterkant;
som mange andre steder. Den ble fjernet av utlegger selv eller andre- det husker jeg
ikke- men Sturla var tydelig på at akkurat DEN kommentaren visste de kilden til. Og
de ønsket ikke at den skulle brukes om venstresiden. Selv om; som det også ble
sagt- dette skjer.
2△ ▽

 • Svar •

Steinadler...  • for 17 timer siden> Maurith J. Fagerland

Den ble såvidt jeg har forstått lagt ut på Facebook-siden til Resett. Og der er
det vel ikke mulig å forhåndssensurere. Og den ble fjernet i løpet av kort tid av
den som la den ut. Hva meningen med den var syns jeg rett og slett ikke er
mulig å fastslå uten å vite hvem den personen er. En sak er jo også at Resett
er "tydelig på at de ikke ønsket at den skulle brukes om venstresiden". Det
sier heller ingenting hverken om hvilken "side" den kom fra eller hvordan den
egentlig var ment å bli tolket. Her mangler det opplysninger med tanke på å
kunne si noe sikkert. Vil si utsagnet dermed uansett lar seg tolke som jeg gjør.
Skal se programmet for å høre hva som egentlig ble sagt.
6△ ▽

 • Svar •

John Magne Trane  • for en dag siden> Maurith J. Fagerland

Men de venstreekstreme som tok skjermdump, visste også hvem det var, og
holder det hemmelig?

Nå er det forunderlig... Hvem gjenstår?
5△ ▽

 • Svar •

Per Johansen  • for 19 timer siden> John Magne Trane

Venstreekstreme utgir seg for å sympatisere med "ytre høyre" og
skriver nedrige kommentarer utallige steder, for så å slå ned på hvor
"fæle" folk er på høyresiden.
5△ ▽

 • Svar •

Steinadler...  • for 17 timer siden> Per Johansen

Ja. Husk Høibø-saken:

– Da vi vedtok å arrangere demonstrasjonen hadde folk som
samarbeidet med SOS Rasisme et klart flertall i ledelsen i NDL, sier et
tidligere medlem i NDL-ledelsen til Dagbladet. Personen forteller at
han jobbet med å infiltrere ledelsen i NDL i flere år, under falsk navn. I
praksis bygget og driftet de NDL, mens de rapporterte til SOS
Rasisme, ifølge flere kilder. – SOS Rasisme hadde full kontroll over
NDL. I 2010 og fram til våren 2011 utgjorde vi som jobbet i samarbeid
med SOS Rasisme et klart flertall i styret og ledelsen av NDL, sier
personen. Av hensyn til de involverte personenes sikkerhet, har
Dagbladet valgt å ikke offentliggjøre navnene deres.

Dagbladet kan i dag avsløre at PST-agenten Christian Høibø har vært
med på å bygge opp Norwegian Defence League - en organisasjon
han selv har innrømmet at han infiltrerte. Høibø ble rekruttert av PSTs
avdeling for kontraekstremisme i 2002 og brøt samarbeidet først ti år
senere. Dagbladet får opplyst at PST mottok informasjon fra Høibø om
arbeidet han utførte i NDL. [...] - Det var Christian Høibø som skrev og
sendte meg talen jeg holdt på den demonstrasjonen. Jeg syntes
budskapet i talen var drøyt, men jeg visste ikke helt hva jeg skulle si,
sier Andreassen til Dagbladet. (Dagbladet, 20. februar 2013. - PST-
agent skrev talen min. - Chris var med på å bygge opp hele NDL. Han
har lurt meg trill rundt.)
8△ ▽

 • Svar •

Ghostwriter • for en dag siden

Denne artikkelen ville aldri klart å komme gjennom "nåleøyet" til MSM - aldri!

Resett er mer enn i ferd med å bli en trussel mot det etablerte - mot MSM - mot skribenter
som viser til fulle at de ikke eier hverken sannhet eller argumenter - kun evne til å spre hat,
kneble og klistre på motstandere (den vanlige mann og kvinne i gata) merkelapper som er
så langt unna sannheten og så langt inne i den mørke granskauen det er mulig å komme.

Varme hilsener fra septiktanken
36△ ▽

 • Svar •

John Magne Trane • for en dag siden

les mer

Her er AUF selv, når de ikke får andre til å synge for seg.

♫

30△ ▽

 • Svar •

sindre  • for en dag siden> John Magne Trane

denne burde legges ut i msm.
12△ ▽

 • Svar •

John Magne Trane  • for en dag siden> sindre

Hva tror du er sjansen til at den blir antatt?

Hele pressen har jo sunget med.
9△ ▽

 • Svar •

ytringsfrihetfred  • for en dag siden> John Magne Trane

Sjarmerende ...
7△ ▽

 • Svar •

Vesper • for en dag siden

Kjempeflott at du tar fram dette. Det viser igjen den grenseløse falskheten og uredeligheten
fra venstresiden.
30△ ▽

 • Svar •

Gastiz • for en dag siden

les mer

Hysj, ikke skriv om sånt. Det får jo disse hyklerne heltene/ofrene (stryk det som ikke passer)
til å framstå som … æh … hyklere. Dessuten er det jo sånn at sangtekster ikke kan tolkes
bokstavelig (husk hva islamist retorikkekspert Basim Ghozlan sa: på arabisk er drepe et
koseord!), i motsetning til en anonym fyllekommentar på Facebook. Ettersom all kritikk av
Mani Hussaini har rot i rasisme, er den også ugyldig og gjør deg fortjent til å bli forfulgt av
klikkhorene gravejournalistene i TV 2 (sjå den utrulege videoen og les ka som eigentleg
hende, på TV-to punkt ænno!).

Hvite kvinner som Hanekamhaug og Listhaug har videre hver sin haug (jada) med hvite
privilegier, så de er selvfølgelig legitime mål for både hat og personkarakteristikker («kast
kjerringa på hue og ræva ut»). Det er jo ikke sånn at det er likhet for loven – det skulle tatt
seg ut! Enkle freppere i kloakken som oversvømmer Resetts kommentarfelt skjønner nok
ikke dette, men etter supersmart og avansert logikk, er det helt åpenbart at Sylvi Listhaug er
en rasist som er medskyldig i 22. juli og at Mette Hanekamhaug må tåle trakassering på
bakgrunn av kjønn, mens Karpe Diem, Jirde Ali og Mani Hussaini er ofre som fortjener
sympati. De sistnevnte er naturligvis fritatt for all skyld for egne ord og handlinger, mens
Resett, som i likhet med motsetning til VG og de andre har milliardærer i ryggen, må bære
ansvar for alt de anklages for – uansett om det er sant eller ikke.

26△ ▽

 • Svar •

Henning Nielsen  • for en dag siden> Gastiz

+100 :-)
7△ ▽

 • Svar •

Pål Sigland  • for en dag siden> Gastiz

Koseord er jo AP kjent med fra før, i dialogen mellom en tidligere ordfører og hans
mindreårige flamme.
5△ ▽

 • Svar •

rosinen  • for 20 timer siden> Pål Sigland

Han med "stammespråket" ja....
2△ ▽

 • Svar •

Brian Cohen • for en dag siden

Unnskyld meg, Mani, men du må nok klargjøre her. Anser du å sette fyr på politiske
motstandere som "viktige samfunnsproblemer"?
26△ ▽

 • Svar •

NRK er Propaganda  • for en dag siden> Brian Cohen

Nei. Litt "skatt ditt og datt" er også viktige temaer.

▶

1△ ▽

 • Svar •

Gixxerkong • for en dag siden

Olsen stiller ikke akkurat et 10 000-kroners spørsmål, snarere et 50-øres. I den forstand at vi
alle vet og har visst svaret helt siden Carls glansdager. Uttrykk, ord og vendinger som anses
som helt stuerene blir plutselig til hat, grums og tegn til total mangel på anstendighet når
disse brukes om andre enn FrP eller FrPere.

Norge er et sykt land hvor forskjellsbehandling, især innen politikk og arbeidsliv, har blitt en
norm folk ikke reagerer på lenger. Hovedsaklig fordi den er grundig innarbeidet. 
Nepotistpartiet AP satte standarden og resultatet har blitt at medlemskap i AUF og deretter
moderpartiet, er den beste ballast våre håpefulle kan være i besittelse av. Slike medlemskap
er langt mer verdifulle enn all verdens utdannelse og kompetanse når de entrer arbeidslivet
som "voksne". 
Viser deres håpefulle begrensede evner eller liten interesse for skolen og utdanning, sørg for
at de skaffer seg rød partibok. Den er en garanti for godt betalte stillinger innen det
offentlige, med garanti for opprykk hvis de viser seg ubrukelige. At det følger med verdens
beste pensjonsordninger er heller inget minus.
22△ ▽

 • Svar •

Gerhard Isaksen • for en dag siden

Ikke bare Karpe Diem, MDG har foreslått å gjenreise anlegget for heksebrenning i Vardø for
å få brent Sylvi Listhaug på bålet som heks. #stillhetenetterpå

http://www.utrop.no/files/g...

Kilde: https://www.nrk.no/finnmark...
20△ ▽

 • Svar •

Hermann • for en dag siden

les mer

Den vikarierende tilnærmingen som 68er eliten(inkludert deres medløpere i PK-media) har til
FrP er påtagelig:

1. Bryte menneskerettighetene 
Rabalder da Frp ville bryte disse i ytterste instans for å få ut Krekar. Men da Storberget (AP)
noen år tidligere yttret veldig mye av det samme i en sak som omhandlet 2 iranske
flykaprere var det ingen som reagerte

https://www.nrk.no/norge/se... 
STORBERGET: 
"– Når man begår såpass alvorlige forbrytelser som en flykapring er, så setter man både
sivile og offentlige deler i samfunnet i fare. Mange menneskeliv står i fare, og da fraskriver
man seg etter vår oppfatning muligheten for å kunne anføre ens egen sikkerhet, sa
Storberget den gangen.

Datidens innvandringspolitiske talskvinne Signe Øye (Ap) var på linje med Storberget.

Løsningen til Ap; sende dem ut av landet og tilbake til Iran."

20△ ▽

 • Svar •

Jean de Valette  • for 15 timer siden> Hermann

Dette er gull. Takk til deg.
△ ▽

 • Svar •

Arbeidsrud • for en dag siden

Forskjell på Kong (karpe diem) Salomo, og Jørgen (Sylvi L.) Hattemaker da tydeligvis. Og
hva mener MeeToo om det med Mette Hanekamhaug? Ett skikkelig verbalt overgrep/trusler?
20△ ▽

 • Svar •

NRK er Propaganda • for en dag siden

Dette er hundre ganger verre enn Jirde-kommentaren. Dette kommer tross alt fra artister
som har vunnet spellemannprisen. Plateselskapet har godkjent teksten og sangen er helt
sikkert spilt på mange konserter der det til og med har vært barn til stede. Kan vi få en
oppfølgingskommentar fra Mani takk?
19△ ▽

Abonner✉ Legg Disqus til på din nettsided Personvern🔒
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