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a v og til kommer 
nyhetene nær-
mere innpå oss 
enn vi er forbe-
redt på, og ero-

brer vår oppmerksomhet på en 
annen måte enn vi er vant med. 
For min del var terrorangrepet 
på Bardo-museet i Tunis i forri-
ge uke, en slik hendelse. Da jeg 
så at tv-ruten ble fylt av opptak 
fra tunisisk TV, og oppdaget at 
jeg gjenkjente bygningene i bak-
grunnen, sluttet terrorangrepet å 
være kun én blant de mange ny-
hetssaker som til sammen dan-
ner bakteppet for våre liv. Denne 
spesielle hendelsen tok skrittet ut 
fra mengden, fordi den affekterte 
meg personlig.  

Jeg jobbet i Tunisia i syv måne-
der, fra juni i fjor frem til slutten 
av januar i år. Det er altså knap-
pe to måneder siden jeg forlot det 
nordafrikanske landet. Bardo-
museet kjenner jeg veldig godt, 
det var et slags tilfluktssted i den 
tiden jeg var der. Tunis har man-
ge positive sider, men kan virke 
både støvete og skitten til tider. 
Det å komme inn på Bardo, var 
som å gå fra den mindre sjarme-
rende delen av Tunisia til langt 
mer behagelige omgivelser. Det 
enorme bygget, som en gang var 
et kongepalass, er fylt av denne 
beroligende, nesten sterile au-
raen som store museer ofte har, 
den som gjør deg i stand til å nyte 
utstillingen med et minimum av 
forstyrrelser fra verden utenfor. 

Det er heller ikke hvilken som 
helst utstilling det er snakk om. 
Bardo er hjem til verdens mest 
betydningsfulle samling antikke 
mosaikker. Det er ikke et muse-
um hvor du går i endeløse ganger 
for å beundre gjenstander som 
nok har overlevd i noen tusen år, 
men som har mistet sin sjarm el-
ler sin nytteverdi. Nei, Bardo er 
fylt av mer eller mindre intakte 
kunstverk som ofte dekker hele 
vegger, tak eller gulv. Mosaikke-
ne er like ekspressive som male-

rier. Min personlige favoritt var 
et fargerikt portrett av Neptun, et 
kunstverk som bekledde gulvet i 
en av de mange salene i det enor-
me palasset. Med sitt viltre hår 
som stritter til alle kanter, troner 
guden over alle verdens have, og 
over skip og stjerner og fjerne 
kyststriper. 

Bardo-samlingen stammer fra 
en tid da Tunisia var en integrert 
del av en verden der Middelha-
vet var midtpunkt og allfarvei, 
og ikke som i dag, en markant 
skillelinje mellom to verdensde-
ler som har utviklet seg i diame-
tralt forskjellig retning. Tunisi-
erne selv har aldri helt anerkjent 
det skillet, men basert sin iden-
titet på delvis deltakelse i begge 
verdener. Vis-à-vis sine nordafri-
kanske naboer tviholder de på sin 
kosmopolittiske arv, i møtet med 

sine europeiske naboer fremhol-
der de sin mystiske orientalisme. 
Det er også et lite og relativt ho-
mogent land, hvis nasjonale en-
het er styrket av kampen mot den 
franske kolonimakten, og ikke 
minst av en bevisst politikk ført 
spesielt av den første post-koloni-
ale presidenten, Habib Bourgui-
ba. Enhetsskole og statsreligion 
er nøkkelord for å forstå det post-
koloniale tunisiske samfunnet. 

Homogenitet til tross, de små 
lommer av diversitet som fantes, 
de fikk overleve. Et lite, men be-
tydningsfullt jødisk samfunn, for 
eksempel. For om jødene ble jaget 
som hunder fra Gaddafis Libya, 
holder de stand i Tunisia, der de 
hver dag befester både sin jødis-
ke kulturelle arv, og sin nasjona-
le tilhørighet. Under parolen «vi 
er alle tunisiere», deltok mange 

var svært aktive i protestene som 
til slutt fikk den første regjerin-
gen etter diktaturets fall, til å gi 
fra seg makten - det var en regje-
ring anklaget for å ha ekstremis-
tiske tendenser. 

Tunisiere flest er stolte av sin 
rolle som annerledesland. De vil 
bevare den, skjerme den, og ikke 
gi opp i møtet med den tilsynela-
tende stadig sterkere ekstreme 
islamismen. Kampen mot ter-
rorismen er for mange tunisie-
re det daglige brød. 98 prosent 
av befolkningen er muslimer, 
og å overtale arbeidsløs ungdom 
med få framtidsutsikter til å ta til 
våpen mot dem som fremstilles 
som religionens fiender, er ikke 
spesielt vanskelig. På den måten 
blir dette en kamp mot en kreft-
byll som finnes innad det tunisis-
ke samfunnet, og som tunisierne 
selv må utkjempe. 

Vi kan imidlertid hjelpe dem. 
Vi kan la være å la oss skremme. 
Ingen av oss avstår fra å besøke 
New York, Paris og London, selv 
om terroristene har slått til også 
der. Vi kjenner disse byene, vi for-
binder noe positivt med dem, og 
ett terrorangrep klarer ikke rok-
ke ved det inntrykket. I Tunisia 
stiller saken seg annerledes. Sett 
i lys av den uavbrutte strømmen 
av andre liknende skremmende 
nyheter, er det lett å la massakren 
i Tunis gli inn det grå bakteppet 
som i underbevisstheten et sted, 
klassifiserer land og verdensdeler 
som farlige-ufarlige, venn-fiende, 
uten videre nyansering. 

Kun når vi har et personlig for-
hold til et sted kan detaljene kom-
me frem, og forskjellene avspeile 
seg. Jeg har vært så heldig å bo i 
Tunis en stund. Mitt lille bidrag 
til tunisiernes kamp for å skille 
seg ut fra resten av en stadig mer 
voldelig og desperat region, en 
kamp som med angrepet forrige 
onsdag ble langt vanskeligere, er 
å skrive disse linjene: Bardo-mu-
seet er verdt et besøk - nå mer enn 
noen gang.   

Annerledeslandet
Mitt lille bidrag til tunisiernes kamp for å skille seg ut fra resten av en stadig 
mer voldelig og desperat region, en kamp som med angrepet forrige onsdag ble 
langt vanskeligere, er å skrive disse linjene: Bardo-museet er verdt et besøk – nå 
mer enn noen gang.  

21 mennesker ble drept i terroraksjonen mot Bardo-museet i Tunis 18. mars. Bildet viser en demonstrasjon 
mot terroren i forbindelse med gjenåpningen av museet.  Foto: NtB SCANPIX 

Ingen av oss avstår 
fra å besøke New 
York, Paris og  
London, selv om 
terroristene har 
slått til også der.
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