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unst- og kulturinstitusjoner stengte i Norge da epide-
mien brøt ut i mars 2020. Det var viktig at folk ikke 
samlet seg og spredte smitte. Det er forståelig i en 

akuttfase. Nå har det gått lang tid, kunst- og kulturinstitusjoner 
holdes fortsatt i stor grad stengt. Man må kunne spørre seg om 
politikere har god nok forståelse for kunstens funksjon, nytte 
og betydning i samfunnet.

Etter å ha fulgt med på massive nyhetsoppdateringer om pan-
demien i lang tid, har mange mennesker behov for adspredelse 
og virkelighetsflukt. Trangen til å stupe inn i digitaleunderhold-
ningstilbud på hjemmebane er fristende. Passiv underholdning 
får tiden til å gå.

Kunst får tiden til å stoppe opp, den krever refleksjon og man 
kan delta i den på forskjellig vis. Derfor kan kunst også være 
terapeutisk. Og fordi kunst er sanselig, kan både det å oppleve og 
skape kunst medvirke positivt. I denne tiden trenger vi kunsten 
mer enn noen gang. Den gir håp. Kunst i vid forstand tilbyr og 
inviterer til andre måter å tenke på, og utvider perspektivet vårt. 
Den hjelper oss til å få en dypere forståelse for det som skjer 
rundt oss. Kunst og kultur kan fint tilpasses et smittevern, så 
det begynner haste!

Kunsten er viktig for samfunnet – gi oss kulturlivet tilbake!

Virkeligheten kan være krevende å ta innover seg. Kunst kan 
være form og språk om det språkløse, eller det som er vanske-
lig å sette ord på. Mange har heldigvis funnet glede i å bruke 
naturen. Men hvordan står det til med vår kollektive mentale 
helse etter pandemien?

Finn Skårderud (64) er psykiater, forfatter, professor og direktør 
i Villa SULT, Institutt for spiseforstyrrelser i Oslo. Han er over 
middels opptatt av koronaepidemien og hva den gjør med oss. 
FEELGOOD har møtt ham på tomannshånd i Villa SULT.

-I tøffe tider er det viktig å ha møteplasser der folk kan «dulte» 
borti hverandre, mener Skårderud. Steder der blikk møter blikk 
i et lite øyeblikk. Steder der opplevelse av kunst gir mening. Vi 
mangler kanskje noe språk til disse sanselige erfaringene og 
fysiske møtene, til hva vi går glipp i disse avlyste dagene. Når 
denne type møteplasser forsvinner eller er sjeldne som nå, er 
det bekymringsfullt.

Det henger samtidskunst på alle veggene i Villa SULT. Den 
poengterer viktigheten av kunsten i kraft av seg selv. Historien 
om hvordan stiftelsen Villa SULT ble til er fortalt mange ganger.

Finn Skårderud sier blant annet at det skal være en møteplass 
for terapi, kunst og kultur. Og stiftelsen har en uttalt ambisjon 
om å være i dialog med miljøer for kunst- og kulturformidling, 
fordi det hjelper.

–Sammen med flinke folk, gode kolleger, og en attraktiv villa, 
ble Villa SULT en realitet i 2014.

Opplegget er ikke et alternativ til, men et supplement til annen 
behandling poengterer Skårderud. Vi har samlet en gjeng som 
har bred faglig kompetanse og erfaring, og som brenner for 
pasientgruppa og familiene deres. Anorexia nervosa er psyki-
atriens mest dødelige sykdom.

Allerede på gymnaset på Elverum visste Skårderud at han ville 
bli lege, for å bli psykiater.

Han visste hvor han ville. Som medisinstudent var Finn Skårderud 
veldig opptatt av sosialmedisinske fenomener. Det skjedde noe på 
1960- og 1970-tallet, plutselig hadde unge mennesker utviklet en 
lidelse og det oppstod et fenomen man knapt hadde hørt om før.

Fenomenet spiseforstyrrelser var en typisk vestlig lidelse på 
1980-tallet. Medisinsk var det et ganske nytt felt. Med en blanding 
av samfunnsinteresse, psykiatri, og ikke minst utfordringer, ble 
temaet spiseforstyrrelser et medisinsk spor å følge for Skårderud.

Det finnes spredte historiske beskrivelser av spisevegring. Så ble 
det et gruppefenomen i katolske nonneklostre i middelalderen. 
Den hellige Katarina av Siena er ett av de mest kjente eksemplene. 
Hun viet sitt korte liv til Gud, bønn, askese og strenge botsøvelser.

Hun fastet og drev selvskading i sin gudstilbedelse, mens hun 
ellers kjempet for kirkens plass og for fred i Italia. Så dukket 
fenomenet igjen opp på 1800-tallet, og i 1872 ble slike tidli-
gere religiøse praksiser fortolket som medisinske diagnoser. 
Kategorien anorexia nervosa var skapt. Alle kulturer har normer 
for ideelle kropper, om det er skjønnhet eller sunnhet, og de 
forandrer seg stadig. Vi må for all del ikke redusere spiseforstyr-
relser til forfengelighet. Erfaringen sier Skårderud, er at det så 
godt som alltid handler om dyp usikkerhet i et menneske. Det 
er sårbare og skjøre mennesker og en tredel har erfaring med 
traumer. De prøver å håndtere og oppnå mestring og kontroll 
med livene sine som best de kan. Erfaringene viser også at gode 
møter gir god utvikling. Man kan lindre og reparere.

Ikke mer enn én prosent av unge kvinner spesielt, får den mest 
sjeldne og mest alvorlige diagnosen anorexia nevrosa. Omtrent 
tre til fem prosent utvikler bulimi, og det samme gjelder for 
overspisingslidelse, som ennå ikke er en offisiell medisinsk 
diagnose i offentlig norsk helsevesen. Spiseforstyrrelser berører 
dermed ganske mange mennesker. I en skoleklasse på videre-
gående skole har statistisk sett en til to personer utviklet en 
form for spiseforstyrrelse.

Anslagsvis 70% blir friske. Noen vil bruke lang tid,  andre 
kortere tid. Og det er hjelp å få. Kunstterapi kan være nyttig. 
Musikkterapi har lenge vært en integrert del av behandlingen 
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i psykisk helsevern og rus, og det forskes mye på feltet. Kunst 
kan være formgiver og kommunikasjonskanal der ord mangler. 
Psykisk lidelse kan være å erfare livet og verden som ganske 
flatt. Derfor kan kontakt med og utøvelse av kunst virke både 
på et konkret og abstrakt plan.

Den greske filosofen Platon (428 f.Kr-347 f.Kr) beskrev kreati-
vitet som en guddommelig galskap, og en gudegave. Det finnes 
etter hvert mange eksempler på denne hårfine grensen mellom 
kreativitet og «galskap», og at kunstnere oftere enn andre opp-
lever begge. Psykiske lidelser rammer våre tanker og følelser, 
egenskaper som karakteriserer oss som mennesker. Kunst er 
en drivkraft i evnen til å tenke nytt. Det å tenke annerledes er 
uansett viktig i menneskets utvikling,

Koronaepidemien kan for noen være  årsak til sykdom eller 
tilbakefall. Mange er mer ensomme nå, og dersom sårbare 
mennesker ikke har nær familie eller gode sosiale evner, kan 
det by på utfordringer med depresjon og angst.

Skårderud kommer tilbake til dette med møteplassene og «å 
dulte» borti hverandre. «Samfunn» betyr «sammenkomster». 
De er det få av nå. Livet før krisen var fullt av fysiske møter, 
både viktige og mindre viktige. Men nå forstår vi for alvor at de 
hverdagslige møtene også er ekstremt viktige. Det handler om 
blikk, respons, kontakt, anerkjennelse, og slik lærer vi å regulere 
følelser og forhold. Forhåpentligvis blir det mer forskning og 
vitenskapelige samtaler om verdien av lesesalen for studen-
tene, kunsten på torget som barna kan klatre på, et nikk ved 
kaffemaskinen på jobben og andre tilfeldige møteplasser. Et 
godt samfunn må ha spontane møter.

Finn Skårderud mener hans egen kunstsmak er åpen, men etter 
en liten tenkepause, kanskje ikke helt likevel. Som et samtidsføl-
somt menneske har han et egennyttig forhold til kunst. Kunsten 
må treffe ham. Samtidskunst har en aktualitet og relevans 
som er besnærende i nåtid. Per Inge Bjørlo er en slik kunstner. 
Det kan gjøre skikkelig vondt. Rett innenfra og ut. Men denne 
livserfaringen har fått en form, estetiske uttrykk, og slik kan 
vi lære å forholde oss til det menneskelig krevende. Bjørlo er 
emosjonelt nær, han ruver. Men det finnes også mange andre. 

Livet etter korona er vanskelig å forutse. Skårderud forteller at 
en rekke medisinske disipliner har utviklet seg voldsomt de siste 
tiårene. Det samme kan ikke sies om psykiatrien. Noe er bedre, 
noe kanskje dårligere, og noe på stedet hvil. Vi må nok også lete 
mer langs andre veier. Flere tiårs forskning på hjerne har i praksis 
gitt oss få nye redskaper. Vi trenger å se bredere enn medisinen 
– til det sosiale, til naturen og til kunst og kultur. Møter i natur 
og naturopplevelser kan være svært viktige. Og det er etter hvert 
meget solid dokumentasjon for helsegevinster av både å utøve og 
delta i kulturelle aktiviteter. WHO presenterte i 2019 en meget 
omfattende dokumentasjon. Og det trengs mer forskning. 
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