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SPaLtiSt 

Pernille Nylehn er spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider i rehabilitering Vest i Haugesund 
pernille.nylehn@kleppnett.no

god helse er ikke å forakte, men uten åndelig 
sunnhet blir vi fattige, skriver Pernille Nylehn.

Ikke av helse alene

filosofen Hannah Arendt var 
storrøyker, og kunne være 
oppe i 50 sigaretter om da-
gen. Da legen hennes fore-
slo at hun burde trappe 
ned, svarte hun: «Men kjæ-

re Dem, doktor, det finnes viktigere ting i livet 
enn helse».

Om historien er helt sann, vet jeg ikke, men 
den er god. Hannah Arendt hadde da også at-
skillig større problemer å gruble over enn risiko-
en for å få KOLS: hun var tysk jøde under opp-
seilingen av nazismen, og måtte forlate Tyskland 
på 1930-tallet. I Paris arbeidet hun med å hjel-
pe tysk-jødiske flyktinger, ble fratatt sitt tyske 
statsborgerskap, og var faktisk statsløs i flere år 
før hun utvandret til USA. Hennes filosofiske ar-
beider handlet blant annet om ondskap og tota-
litære regimer.

Vi har� det atskillig tryggere i Norge på 2000-tal-
let, og det er bra. Dermed har vi veldig god tid til 
å studere vår egen navle, bokstavelig talt. Hvis 
man skal dømme etter mediene, spesielt tabloi-
dene, finnes det knapt noe som er viktigere enn 
helse, selv om vi faktisk fikk ondskapen inn på li-
vet for halvannet år siden, og kanskje burde gru-
ble litt mer på den enn på lavkarbo og antiok-
sidanter. 

For det finnes viktigere ting i livet enn helse. 
I alle kulturer, til alle tider, har mennesket vært 
opptatt av mer enn det rent biologiske og hånd-
faste. Selv i de ondeste og fattigste tider har vi 
trengt og opplevd noe mer enn, og utover, det 
kroppslige. God helse er ikke å forakte, men uten 
åndelig sunnhet blir vi fattige. 

i Nor�ge,� og mange andre vestlige land, er tradi-
sjonell religion blitt mindre viktig, men det be-
tyr ikke at vi har sluttet å bry oss om åndelige 
verdier. Dels er vi blitt «nyåndelige», med alt 

fra meditasjon til engleskoler, dels finner vi me-
ning i mer verdslige tankesystemer og livssyn. 
Noen snakker om det nye alvoret, som har av-
løst 1990-tallets ironiske distanse.

Men vi er likevel ekstremt opptatt av kropp 
og helse, både av å holde oss sunne, se godt ut, 
og få rask behandling hvis vi blir syke. God hel-
se assosieres med høy moral: er du frisk og slank 
og trimmer regelmessig, er du et skikkelig men-
neske. Er du derimot bedagelig og overvektig, 
og til og med røyker, er du en tvilsom type. Selv 
om sistnevnte kanskje er atskillig mer belest og 
reflektert enn friskusen. Sportseliten er den nye 
adelen; de som dyrker hjernen kaller vi lett ned-
settende for nerder. 

MaNge SNakker� om at kroppen er et tempel, 
og det høres vakkert ut, men de mener det svært 
bokstavelig: De dyrker den og pynter den og ma-
ter den med den ene omstendelige dietten etter 
den andre. Men matbloggerne og fitnessblogger-
ne som sier at de har kroppen som tempel, vet 
kanskje ikke hvor uttrykket kommer fra, og hva 
det egentlig handler om?

Som mange talemåter kommer det fra Bibe-
len. Men da Paulus formante korinterne om at 
kroppen deres var et tempel, var det ikke en opp-
fordring til å trimme og spise grønnsaker.  Poen-
get hans var at kroppen skulle huse Den hellige 
ånd, og da måtte vi ikke bruke den til hva som 
helst. Helt konkret mente Paulus at vi ikke skul-
le drive hor! 

MeN før� jeg blir beskyldt for å holde preken iler 
jeg til med en moderne tolkning: Å ha kroppen 
som tempel handler om åndelig sunnhet. Vi skal 
naturligvis ta vare på den, men det er innholdet i 
tempelet som er det viktigste, enten vi kaller det 
sjelen, sinnet eller intellektet.  

Jeg ønsker alle en god og ettertenksom ad-
ventstid!


