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Et hus er ikke sykt.
I alle fall ikke dette huset.
Det er så uendelig stort, 
så gjør det aldri for lite, 
bare akkurat passe

Å. Ly.
Dette opplyste, dette gule, 
dette forstandige 
huset i lia, sommerslottet, 
vinterbygget

Det betyr mer enn de aner
for de aner jo ikke 
hva det betyr, 
dem som tar beslutningene 
et sted langt bortafor sine egne,
langt bortafor folket og det levende huset 
mellom fjella

Det er mer enn bare avstander dette,
mer enn bare svake kalkyler,
det er alltid mer

Folk fødes og lever og dør 
i dalen, som folk fra dalene rundt,
og de kommer med hele seg
og med sitt
og huset er alltid stort nok
fordi det finnes der

Det er et hardt arbeidende folk 
i dette huset, 
sommer som vinter, 
vår, som høst

Det er de hvitkledte
og de er ikke engler
er bare mennesker 
med arbeidshjerter
og de sikreste hender
og slike hjerter sparer man
og slike hender hegner man om
for det er dem som tar i mot 
når vi trenger det 
mest.

Aasne Linnestå,
forfatter

aasne@aasne.no

Spontandikt til  
Rjukan sykehus
DIKT
Aasne Linnestå

Til Karin Hindsbo 7. juni.
Jo, jeg vet at Kode tar godt 
vare på Nikolai Astrup, men 
jeg mener at de godt kan 
låne ut noen bilder til Førde 
(hvis de vil ha dem), og jeg 
mener først og fremst at 
Astrup også bør vises 
utenfor Norge og ikke bare i 
Danmark, som for øvrig 

skjedde på mitt initiativ. Jeg 
ble den gang fortalt at det er 
Sparebankstiftelsens 
statutter som forhindrer at 
Astrups bilder kan vises 
utenfor Norge. Og det er 
kanskje ok for ikke-norske 
arbeider i Sparebankstiftel-
sens samling, men for 
Astrup er det synd og helt 
galt. Astrup-bilder er for 
interessante til å bli innelåst 
i Norge, og det er mange ute 
som gjerne vil se dem.

Per Hovdenakk,
Gjettum

Innelåst i Norge
KUNST
Per Hovdenakk

Når en så betydningsfull 
forfatter og samfunnsdebat-
tant som Kjartan Fløgstad 
bedriver selverkjennelse, 
slik han i et intervju i 
Bokmagasinet 7. juni hevder 
å ha gjort med romanen 
«Magdalenafjorden», er 
faren stor for at de person-
lige mistankene utvikler seg 
til å bli allmenne misoppfat-
ninger. Ved å stille 
spørsmål ved sin 
egen påvirkning 
fra den litterære 
modernismen, står 
han i fare for å 
demonisere en 
stor, uensartet 
periode i vestlig 
kultur. 

Det er derfor på 
sin plass med en 
liten imøtegåelse 
av grunntanken i 
Magdalenafjorden, 
noe rammene for 
min anmeldelse av 
romanen 24. mai, 
ikke tillot.

I intervjuet så vel som i 
romanen stiller Fløgstad 
leseren overfor den tese at 
modernismen – og i den 
inkluderer han futurismen 
og surrealismen – hadde 
berøringspunkter med 
fascismen. I og for seg er 
ikke påstanden verken 
sensasjonell eller usann. 
Fascismen var ikke noe 

mindretallsfenomen, og det 
er vel naturlig at en betyde-
lig andel kunstnere skulle la 
seg forføre av den, slik den 
forførte andre yrkesgrupper.

Tesen blir likevel proble-
matisk når man for hver 
fascistisk modernist Fløg-
stad lister opp, kan nevne to 
like sentrale modernister, og 
det innenfor enhver kunstart 
samt filosofien, som enten 
var sosialister, jøder, homo-
file eller gode demokrater 
som skapte verker i opposi-
sjon til fascismen eller, fordi 
de nektet å innordne seg 

dens styre, levde i eksil. Paul 
Valéry, Arnold Schönberg, 
Walter Gropius, André 
Breton, Vasilij Kandinskij, 
Tristan Tzara, Pablo Picasso, 
Vladimir Mayakovsky, Franz 
Kafka, Max Beckmann, Fida 
Kahlo, Mark Rothko, Béla 
Bartók og Luis Buñuel. Noen 
av dem, som Federico García 
Lorca og Walter Benjamin, 
tok også sin død av fascis-
men.

Med Kafka og Joyce som 
antitetiske eksempler viser 
litteraturhistoriker Franco 
Moretti i «Modern Epic» at 
modernismen er «uten 
kjerne». Aldri utkrystallise-
rer den seg i et sett konven-
sjoner eller et felles verdens-
bilde. Den er en sekkebeteg-
nelse for ulike kunstuttrykk 
som bare har det til felles at 
de er reaksjoner – på borger-
lige opplysningsidealer på 
den ene sida, og på kapitalis-
mens underholdningsindus-
tri på den andre. 

Modernistene var om noe 
opptatt av det 
subjektive, det 
partikulære, og hver 
av dem hadde noe 
helt eget å uttrykke. 
Da er det ekstra synd 
om Fløgstad skulle 
vinne gehør med 
sine generaliserin-
ger.

Nok en tysk moder-
nist som var i eksil 
under krigen, 
Thomas Mann, skrev 
i 1947, med musikk-
faglig hjelp fra en 
annen av samme 

slag, Theodor Adorno, 
romanen «Doktor Faustus» 
om den modernistiske 
komponisten Adrian Lever-
kühn som selger sin sjel til 
djevelen. 

Den går inn i den samme 
materien som Fløgstads 
siste, men uten forenklinger, 
langt dypere. Anbefales!

Frode Johansen Riopelle, 
litteraturkritiker i Klassekampen

fjo085@gmail.com

Modernisme uten kjerne
LITTERATUR
Frode Johansen Riopelle

I tilsvar til mitt innlegg «Full 
helsesjekk for alle jenter – 
nå!» sier Ole Jan Larsen at 
det er «problematisk å 
fremstille kjønnslemlestelse 
som et samfunnsproblem, 
når det ikke foreligger 
dokumentasjon som viser 
dette» og henviser til den 
nye Fafo-rapporten.

Dette er en rapport som 
ikke inneholder noen 
statistikker eller dokumenta-
sjon på hvordan de kan påstå 
at problemet er mindre enn 
antatt. Imidlertid har 
Nasjonalt kunnskapssenter 
om vold og traumatisk stress 
nylig lagt frem en rapport, 
som anslår at antallet berørte 
er om lag 30.000.

Jeg vet ikke hvor mange 
jenter det er som har blitt 
omskåret eller som vil bli det 
i fremtiden. Vi vet ikke fordi 
det per i dag ikke finnes 
verktøy for å avdekke 
kjønnslemlestelse. Vi vet 
med sikkerhet at det fore-
kommer. Men hvor mange er 
det snakk om? Er det noen 
titall eller tusener?

Larsen argumenterer for 
somaliernes rettigheter og 
drar inn begreper som 
segregering og overgrep mot 
et folk. Dette faller på egen 
urimelighet da jeg tar til orde 
for helsesjekk for alle, 
uavhengig av etnisitet. Det er 
kanskje som forventet, men 
likevel retorisk uærlig av 
Larsen å beskrive helsesjekk 
som «tvang», «maktbruk» og 
«grovt overgrep». Spesielt da 
Fafo-rapporten han selv viser 
til forteller at 25 prosent av 
jentene som ble undersøkt på 
Ullevål etter en bekymring, 
var omskåret. Det er ikke 
bevist at dette ikke skjedde i 
Norge. Jeg må spørre, hva 
tror Larsen oppleves mest 
som et «grovt overgrep»; å få 
fjernet klitoris på kjøkken-
benken, eller å få en kjapp 
«topp-til-tå undersøkelse» av 
en helsesøster?

Lege Pernille Nylehn tviler på 
effektiviteten av full helse-
sjekk for jenter. Nylehn som 
fagperson påpeker flere 
interessante aspekt og 
problemstillinger ved å 
undersøke alle barn. Jeg tar 
imot hennes innspill, men 
deler ikke alle hennes 
bekymringer. Ja, det vil 
koste en del penger. Nei, 
man vil ikke fange opp alle. 

Men med et slikt opplegg vil 
man kunne oppdage svært 
mange flere tilfeller enn vi 
gjør i dag. Da kan vi gi 
jentene den hjelp og oppføl-
ging de måtte trenge. Vi kan 
føre statistikker og få en 
realistisk oversikt over 
omfanget. Ikke minst vil det 
kunne ha en sterk preventiv 
effekt dersom foreldre vet at 
kjønnslemlesting kan bli 
avdekket og at de kan bli 
holdt strafferettslig ansvar-
lige.  

Jeg sier ikke at en obliga-
torisk helsesjekk er en 
perfekt løsning, men det er 
det beste realistiske forslaget 
som faktisk kan utgjøre en 
forskjell. Jeg merker meg at 
verken Larsen eller Nylehn 
kommer med så mye som ett 
eneste konstruktivt forslag 
for hvordan bedre å avdekke 
kjønnslemlesting og hjelpe 
jenter i en ytterst utsatt og 
sårbar situasjon. De gjør som 
mange politikere, fokuserer 
kun på utfordringene ved å 
innføre helseundersøkelse, 
mens de unnlater å gjøre noe 
nyttig for jenter som har blitt 
eller risikerer å bli lemlestet 
i underlivet.

Kari Kjønaas Kjos, 
leder, Stortingets helse-  

og omsorgskomité Frp
kari.kjos@stortinget.no

Helsesjekk er ikke et overgrep
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