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Nasjonalisme på norsk - Bukkehodene 
 
Nasjonalismen.  
Dessverre er separatistisk nasjonalisme stadig mer aktuelt, jfr. Spania/ 

Catalonia og Brexit. Hva med Norge? Faktisk kjenner jeg et par 
nordlendinger som er bekymret for at samer får for store rettigheter, 
omvendt diskriminering. 
Mennesket som art har et av sine store fortrinn og overlevelses strategier 
ved at det kan samarbeide effektivt i stadig større grupper. Moderne 
teknologi muliggjør dette i en helt annen grad enn for bare 100 år siden. 
Nasjonalisme er derfor en motreaksjon som er dømt til å smuldre hen. 
Internasjonale og globale forpliktelser og rettigheter i mange former vil 
dominere mer og mer. Like det eller ikke. Gled deg over hele kloden – 
folk, natur og kultur – det gjør også din egen grend rikere. 

 
Dette kalenderbladet er også om en gerilja, men en tenkt gerilja, en 
norsk gerilja, en fantasi til ettertanke. Når det blir så nærgående (se 
vedlegget) merker jeg protestene og beskyldningene. 
«Bukkehodene» som er novellen vedlagt heter, er om en tenkt framtid 

med et eget «Sameland» og geriljakrig. Jeg påstår slett ikke at samer i 
dag ønsker det. Dette er for meg et litterært grep for å vise hvor galt 
avsted nasjonalisme kan lede oss.  
Novellen henspiller på situasjonen i Palestina med en dominerende 
Israelsk stat som tar seg til rette med rå makt. Samtidig spiller de på 

sympati med alt fra Holocaust til Bibelen. Ved å overføre det til en norsk 
konflikt blir det lettere å skjønne. Og lett å bli provosert. Novellen og jeg 
har derfor fått kjeft, det så hatten passer, med beskyldninger å være fra 
ytterste høyre til ytterste venstre. Ingen aviser har turt å trykke den. 
Verdibørsen P2 har hatt noen sitater, dem til ære. 

Nå spørs det om du tør lese novellen? De medisinske momenter i den er 
kvalitet sikret av meg som kirurg, men brutale.  
Se ”Bukkehodene” vedlagt.  
 
Diktet  

denne gang er et apropos til vår politiske situasjon, og til bevegelse av 
egne holdninger:  
 
Vi var mot kjærka 

men ble for kvinnelige prester 

 

Vi var nesten pasifister 

men ble for et fargerikt forsvar 
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Vi var for demokratiet selvsagt 

men støtter diktaturer som er såkalt på vår side 

 

Vi var mot all angrepskrig 

men lar bombene falle der det vitterlig trengs 

 

Vi var mot all korrupsjon 

men omsetter oljen i pengemakt 

 

Vi var for likeverd 

men lar gladelig makta rå 

 

Vi var en gang idealister 

nå er vi realister 
(hør også lydfil med Asle og meg) 
 

Under tegninger og malerier både til temaet og til glede. 

Tegning: folk ser hver sin vei men jeg ser deg ... 
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Under: maleri fra Malawi 2017 – løv og livsdans omkring 
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Over: maleri – det brygger opp til torden 

Under: elvekontur fra Amazonas kilde i Peru- 

 

 


