
Sort Kanal - Rasisme - 2018-06-04  
01-Sort Kanal Intro 
 
Velkommen til kveldens Sorte Kanal i dag presentert av Erik Aaberg. 
 
Denne gang er programmet fullt av rasisme - og delvis også sexisme. 
Så trigger warning - et av tidens motefenomen importert fra USA er herved levert. I det følgende vil 
man finne både ytringer vi står inne for - og det motsatte. Den intelligente lytter vil selv kunne 
kategorisere. Uansett - alt er basert på kulturdokumentasjon. 
 
Og i den følgende timen er ingen forbokstaver ekskludert fra ordforrådet. 
 
Sentralt i dagens program er Christopher Nielsens rasistsjakk. Et intelligent kunstprosjekt lansert på 
Høvikodden som en del av Misfornøyelsesparken i 2014. Hver brikke var en personas - og hvert trekk 
utløste en spontan ytring - der samtlige ikke passer inn i en korrekt hverdag. Hr. Nielsen kunne 
selvsagt slippe unna med dette på grunn av balansen - her var ingen hudfarge ekskludert fra å få dritt 
slengt etter seg. 
 
Så vi må takke for utlån av dette sjakkspillet. En takk også til skuespillere fra Nasjonalteatret som har 
levd seg inn i roller de neppe identifiserer seg med. Dessuten en takk til Christopher for gode idéer og 
innspill. I den forbindelse kan jeg også anbefale hans bok "Jeg er bare en enkel konseptualist fra 
Ulsrud". Dette er en kombinasjon av "Best Of" og en utstillingskatalog der man kan lese detaljer om 
sjakk-brikkenes personligheter. 
 
Nok om det. Sjakk er jo så svart-hvitt rasistisk som det kan bli. Og bare det å gi hvitt første trekk er jo 
diskriminerende i seg selv. La oss gjøre et trekk - jeg tror vi starter med en siciliansk åpning.  
02-1A-2-Fritz-Bergen: 0:15 
 
Der svarts mottrekk med bonde til C5 er aggressivt nok.  
03-7F-1-Hvite mann dekadent - bli slaver - ferdig 
 
Og hvit prøver å erobre midtfeltet:  
04-1B-1 Manson (Jan) - Birk-Birkelund (1) 0:15 - Oss mot dem 
 
Men svart nekter å la seg kue. 
 
05-7G-1 Razmataz Krampekule kauksere. Patetisk.  
Musikalsk starter vi i dag med litt 60-tall koloritt. Når man hører Odd Børretzens Degos Calypso 
merkes det at innvandringsdebatten var litt annerledes på 70-tallet. 
 
06-Odd Børretzen - Degos Calypso 
 
Mens dop-huet Herkules Smith - en springer i sjakkspillet er mer nå-til-dags 
 
07-Herkules Smith - DopHue 
 
Jøder ja - det er en gjenganger. Før vi går videre i egen produksjon satser vi på å være innenfor 
sitatretten når vi tar med et lite NRK-klipp. En gang i tiden var Radioresepsjonen ganske spenstig i sine 
uttrykksformer. 
 
08-Tyholt - Apenes 1 - Egon 



Men Tyholt Apenes gikk faktisk under radaren til Kringkastingsrådet. Det gjaldt også denne. 
 
09-Tyholt - Apenes 2 - Blowjob 
 
Vi må videre i sjakkspillet - den svarte amatørbokseren Reggie uttaler -  
 
10-8A-1 Reggie Hvite folk asså , vatt i magan, vattpikker 
 

Man burde her fulgt opp med et ekte stykke svart musikk-rasisme. Men det er faktisk ikke så mye å 
finne. Det er mye enklere å finne svart sexisme i diverse hip hop og annet. Men det får bli tema neste 
gang. Svart bevissthet derimot er det mye av. For eksempel hos Public Enemy. Neste låta leste jeg 
først som 9-11 is a Joke. Men det er selvsagt 911 is a Joke. Og det handler om at nødetatene i USA har 
en tendens til å gi faen hvis telefonen kommer fra et svart fattigmanns område. 
 

11-Public Enemy - 911 is a Joke  

 
Dette vil nok ikke sjakkbrikken på D1 - selve dronninga bry seg så mye om. 
Av en eller annen grunn har dronninga her blitt til han Innavla Fritjof 
 
12-2-D1-Innavla Fritjof - Misfostre 
 

Så for å kompensere - ett spor til med Public Enemy. Her med en hilsen til det skyteglade amerikanske 
politivesen. 
 

13-Public Enemy - Anti Nigger Machine  

 
Neste sjakkbrikke heter Kong Bokassa. Om han er inspirert av en av Afrikas galeste diktatorer - 
Bokassa av Sentral-Afrika - som etter hvert lot seg krone til keiser - vet jeg ikke. Keiseren hadde gamle 
klær - og bidro med blant annet kannibalisme. Og hans standard straff for tyveri var å skjære ørene av 
folk. Nei - da foretrekker jeg sjakk-brikka. 
 
14-Kong Bokassa - Hvite mann slange 
 
Og fra Kong Bokassa - til Dronning Victoria - som her tar en Marie Antoinette. Her er det ikke kaker, 
men brød de ikke har godt av. 
 
15-Dronning Victoria - Har ikke godt av brød 
 

Hittil har det vært mye voksen-verbalitet. Det er på tide å gi barna sitt også. Khoikoi folket - med navn 
etter sine klikkelyder i språket - blir også kalt hottentotter - delvis kaller de seg selv også det. Så jeg 
synes vi skal kulturuttrykket få leve videre i teksten om vesle Hoa. Men om Babu stammen finnes på 
ekte er jeg mer usikker på. Kan det være Mau-mau stammen Egner tenkte på tro? En gjeng kenyanske 
opprørere som vi også finner igjen i Donald. 
 

16-Hoa Hottentott  

 

Heldigvis - det endte bra - og Kongen ble glad. Og siden vi nå snakker om konger. La oss slå et slag for 
at Pippis pappa er Negerkonge. Sydhavskonge som det nå sies - for noe tøys. Man forfalsker da ikke 
kulturuttrykk. En viss autentisitet må kreves. 
 

17-Negerkung - Pippi  



 

Astrid Lindgrens ordvalg hadde lite med rasisme å gjøre. Men rasisme som sådan er et universelt 

fenomen. Noe av det dummeste man hører er at dette er "White Mans Problem". La oss gå litt tilbake. 

Man kan for eksempel se på forskningsarbeid der sjimpansene har ubarmhjertige stammekriger med 

flere tap av liv. Eller vi kan ta Sapiens skitne behandling av Neandertalerne - som vi antagelig var med 

på å utrydde. Likevel holdt vi oss ikke for gode til å ha sex med dem - inntil 2% av vårt genmateriale 

kommer derfra. I India - der sjakkspillet kom fra - diskriminert man alle veier - pga. rase, kaste eller 

religion. Engelskmennene hadde rasistiske holdninger til inderne, men ble delvis utsatt for det samme 

selv - omvendt vei. Japaners og kineseres skepsis til svarte - og forresten også til hvite europeere - er 

vel kjent. Og stammefeidene i Afrika går lenge forut for den hvite mann. Mest tragisk i nyere tid er vel 

hutsi/tutsi konflikten i Rwnada/Burundi. Men fin musikk har de. Jeg tar med 12-tommeren Burundi 

Black - som baserer seg på et opptak fra 1971, 25 trommiser fra Ingoma folket. Engelskmannen Rusty 

Egan la på litt egen mix - og det ble en post-punk.klassiker i 1981. 

 

18-Burundi Black - 1971   

 

Primitive greier det her. På tide med litt sjakk igjen. Broder Samuel - en hvit bonde har skjønt hva som 

må til. 

 

19-1F2-Broder Samuel 

 

Mens heksedoktor Drago har sin egen vri. 

 

20-8-F1-Drago The Witch Doctor 

 

Så - over til noe helt annet. Intet rasisme program uten litt nazi musikk. Hva med litt nazi-neger-jazz? 

Charlie and His Orchestra spilte swing på propaganda-radio fra Tyskland. Dette i et forsøk på å nå 

amerikanske tropper - og overbevise dem via sine egne uttrykksformer. Jeg tror ikke det var helt 

vellykket. Men dere kan jo vurdere selv. Whos afraid of the big bad wolf - det vil vel si Churchill det. 

 

21-Charlie & His Orchestra - Who's Afraid of the Big Bad Wolf  

 

Videre til et lite stykke alvor. Det merkelig fenomen at de som opplevde det verste folkemord i forrige 

århundre senere har dannet verdens eneste stat med forskjellsbehandling nedfelt i grunnloven. Og det 

tragiske faktum at Vest-Israel er det eneste noenlunde fungerende demokrati i regionen, samtidig som 

man på Vestbredden, praktiserer beinhard apartheid. Jeg har selv jobbet en del i Hebron, et sted også 

Desmon Tutu har besøkt - og han uttalte at "så ille var det aldri i Syd-Afrika". 

 

22-Israel Apartheid 

  



 

Vi får se hvordan det går når enstats-løsningen blir permanent. En mulig trøst er at verden generelt 

faktisk var verre før. Vi kan jo i fleng nevne Kong Leopolds tyning av Kongo. Men Kong Leopold - er 

bare en hvit bonde han - i Christopher Nielsens rasist-sjakk. 

 

23-1E2-Kong Leopold 

 

The White Mans Burden ble referert. Et sitat fra Kipling - som opprinnelig betydde at det var byrdefullt 

å kolonisere og skolere de innfødte. Men siden ble det vel til at handlingene heller er en byrde i ettertid. 

Sjakk-løperen Mulla Qathan vil antagelig støtte opp om det siste. Men han har nok sin byrde han også. 

 

24-8-C1-Mulla Qathan - Hvit rase herredeømme 

 

Mer svart bevissthet. Jack Johnson var den første svarte verdensmester i tungvektsboksing i perioden 

1908-1915. Han var sterk, kjekk - og rik. Og dro damer så det holdt. Inklusive hvite - noe han elsket - 

også for å kunne provosere rasistene. Jack ble et symbol for mange - blant annet Miles Davis - som har 

en egen LP tilegnet Jack Johnson. 

 

 

25-Miles Davis - Jack Johnson  

 

Fint nok. Når det er sagt - så gikk nok Miles litt langt til tider. Hans cover på Bitches Brew er noe av 

det mer åpenlyst rasistiske jeg har sett. 

 

Men vi må videre. Hittil har det vært for lite sex i dette programmet.  

 

26-2F2-Mass-Stuart-Sexturist 

 

OK. Skjønner. Der ble det for drøyt. Vi kjører om igjen - denne gang med amerikansk sensur-modell. 

 

27-2F2-Mass-Stuart-Sexturist - Sensur 

 

Mens Rita fra Nigeria nok ser litt annerledes på saken. 

 

28-7D1-RitaFraNigeria 

 

Sex er viktig. La oss fortsette - og hygge oss med en god folkevise. Neger Jo med jettekuken er skildret 

på den klassiske LP Bordell Mammas Visor. 

 

29-Mutta-spicka-polka-Neger-Joe 

 

Nå kom jeg på en vits.  - -  Men ved nærmere ettertanke - den passer bedre på nachspielet. 

Vi må ha mere neger-stoff. Og som intro - hvem skulle vel tro at man kan høre Plumbo på Sort Kanal - 

selv om det med litt velvilje kanskje kan kalles World Music - -   
30-Plumbo - Møkkamann  

 
Dette leder selvsagt til intermessoet ved Spellemannsprisen 2012 - der Plumbo vokalisten mottar 
prisen fra Tschawe. 
 
31-Plumbo - Mokkamann - Pris 
 
Som igjen medførte en padde sur Tschawe og senere helling av øl i hodet på Plumbo. Snakker om 
storm i et ølglass. Og manglende humor hos Tschawe. Så lenge de ikke kan fleipe med egen bakgrunn 



har de et stykke igjen. Om noen - uansett hudfarge - hadde kalt meg snømann hadde jeg brydd meg 
lite. En parallell til jødene her - det skal de ha - de er noen av de beste til å dra jødevitser. 
 
Til mere alvorlig stoff - det finnes faktisk fortsatt ekte rasistisk musikk der ute. Og Ku Klux Klan var 
faktisk ikke død. The White Riders rider blant annet på Youtube. 
 
32-The White Riders - Stand Up And Be Counted 
 
Ikke bra. Jeg er litt usikker på om sjakk-brikke Løytnant Hestvik er noe særlig bedre. 
 
33-1G2-Løytnant Hestvik 
Noe som derimot er bra - er en lengre sak fra rapper Joyner Lucas. Den er på over 6 minutter - men 
siden den har blitt en liten meme på nett tar jeg den med i sin helhet. Det er en hvit-svart batling - 
med en ganske intelligent tekst - der man ikke nødvendigvis får med seg alle nyanser ved første lytt. 
Anbefales på Youtube. I'm not Racist. 
 
34-Joyner Lucas- I'm not racist 
 

Godt godt. Det endte bra.  

 

Men vi må snakke mer om aper. Min favoritt ape - foruten Pippi Langstrønms Herr Nilsson er defnitivt 

Emanuel Desperados fra Flåklypa. 

 

35-Emanuel Desperados - Intro  

 

Og - du verden - i likhet med andre raser - Emanuel er en kløpper til å spille sjakk. Så da passer det vel 

inn i dette programmet å ta med klipp fra Norges mest berømte filmatiserte sjakk-spill. Her mellom den 

dokumentariske araber Sjeik Ben Redik Fy Fasan - og Emanuel Desperados.  

 

36-Sjakk med Emanuel Desperados -  

 
La meg i denne forbindelse referere historien om den mekaniske tyrkeren. En sjakk-maskin oppfunnet 
av en tysker - og operert av en tyrker. Maskinen slo - helautomatisk - så å si alle som prøvde å spille 
mot den. Et par hundre år før Magnus Karslen sin app. Det hele var selvsagt en bløff - med en fyr som 
satte inne i en kasse og spilte ved hjelp av diverse mekanikk. Men de fleste ble lurt - blant annet 
Napoleon Bonaparte og Benjamin Franklin. Av Benjamin kunne man kanskje ventet mer - -  
 
Men nå har vi i mellomtiden gått glipp av flere trekk fra vår rasist-sjakk. Spillet der er i ferd med å bli 
avsluttet. Neste hvite trekk går til Bad Ass Biker. 
 
37-2E1-BadAssBiker 
 
Og siste norske 70-talls dokumentar innslag går til Stutum. Vi har brukt ham får, men når noen tar ting 
slik på kornet - -    
 
38-Stutum - African Shuffle 
 
Vi gir ordet til Jihad Thorleif. Han sprenger seg - så er vi ferdige med ham. 
 
39-7-C1-Jihad-Thorleif 

 



Vi ikke ferdige med rasismen i praksis. Vi må en liten tur innom Australia og Tasmania. Den tasmanske 
urbefolkning klarte man å utrydde totalt. Siste overlevende døde i 1905. Fullt så stor suksess var det 
ikke i Australia til tross for mange forsøk. Og holdninger lever nok videre noen steder. Her illustrert 
ved Kate Bush. Er det et tre, en aborigin eller en kenguru man kjøre på i mørket tro? Uansett - det er 
ikke så farlig. Denne låta ble for sterk - og ble faktisk forbudt i Australia. 
 
40-KateBush-TheDreaming  
Mer sjakk - Karita Kanyle. 
 
41-2G1-KaritaKanyle - Lang svart Bongo 
 
Bongo - fint ord. Trommer. Folk. Rimer. Torbjørn Jagland traff som kjent presidenten i Gabon for noen 
år siden. 
 
42-Jagland - Bongo fra Kongo  
Men Jagland er ikke alene. Her en reklame for et leketøy med apekatter. 
 
43-Bongo Kongo - by Ideal Commercial  
 

Men det jeg egentlig mistenker Jagland for å ha hørt på er Manu Chaos glitrende Bongo-låt. 

 

44-Manu Chao - Bongo Bongo 

 
På tide å avrunde sjakkspillet. Ronny Snauskalle får siste hvite ord. 
 
45-2C-RonnySnauskalle - Skal drepe  
Men somaliske Umzis - en av Nielsens favoritter får æren av å avslutte sjakkspillet. 
 
46-7B1-Umzis- Krever pappa pikk 
 

Om vi er ferdige med sjakken - så er vi ikke ferdige med neger-ordet som kulturdokumentasjon. Tiårets 

dårligst omsatte boktittel er Agatha Christies 10 små negerbarn. Nå heter det "Og så var det Ingen". 

Men er det et barnerim - så er det et barnerim 

 

47-Ten Little Nigger Boys - Nursery Rhyme    

 

Det får holde med N-ordet for i dag. Men hva med I-ordet? Det er visst ikke greit. Og rødhuder er 

neppe innafor det heller. Men 10 små er det av dem og. Vi tar sjansen - Beach Boys skal få lov: 

 

48-Beach Boys - Ten Little Indians   

  



 

Da gir vi oss med rasist-bolken. Og oppfordrer generelt til raseblanding - både fordi det styrker gen-

poolen, og fordi det produserer estetiske resultater. 

 

Dagens Sorte Kanal har vært ved Erik Aaberg. Og nok en gang takk til Christopher Nielsen for utlån av 

sin rasist-sjakk, og til medvirkende skuespillere fra Nasjonalteatret. 

 

Hat-post sendes via Radio Nova. 

 

Helt til  slutt- en snutt fra våre husguder - The Residents - som også har vært innom flere barnerim på 

sin Diskomo 12-tommer. 

 

 

49-Residents - Ten Little Indians   

 

Og et lite Residents appendiks - siden vi har litt ekstra tid - vi tar med det fra 70-talls-ikon-LPen Third 

Reich & Roll - der det radbrekkes 50 den tidas pop-låter på 40 minutter. Takk for i kveld. 


