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Da den franske general Pétain i 1940 ble utnevnt til statsminister, var han 84 år gammel. Så 

sent i livet åpnet han nesten aldri munnen. Men da han en dag ble spurt hvordan han ville 

forklare det franske nederlaget overfor tyskerne, svarte han: «Kanskje vi har gitt for tidlig 

avkall på dueoppdretterne og brevduene.»1 Han husket tydeligvis hvor viktige de hadde vært 

tidligere, skriver Beauvoir etter tørt å ha kommentert at hans likegyldighet overfor nåtiden og 

fiksering på fortiden forklarer endel fakta som ordet senil ikke kan gjøre rede for. 

Alderdommen [La Vieillesse], opprinnelig utgitt i 1970, er en gullgruve av slike anekdoter. Et 

fellestrekk ved dem er at de viser hvordan relasjonen mellom nåtid, fortid og fremtid er 

avgjørende for våre muligheter til å skape prosjekter, og hvordan de innskrenkes med alderen. 

For alderdommen er et så vel biologisk, psykologisk, sosialt som kulturelt fenomen, som 

uansett hvor friske og spreke vi holder oss, byr på begrensninger. 

Det er neppe særlig overraskende at Beauvoir forbinder alderdom og minne. Noe mer 

overraskende er det at hun forbinder alderdom og barndom, og gjør barnet til en riktignok 

marginal, men etter mitt syn ikke desto mindre emblematisk figur i boka. Delvis henger det 

sammen med at hun har Victor Hugo som et av svært få eksempler på at alderdommen blir 

betraktet som kronen på et liv. Hugo utga diktsamlingen L’Art d’être grand-père (Kunsten å 

være bestefar) i 1877. Da var han 75 år gammel, og hadde fem år tidligere påtatt seg 

oppdrageransvaret for sine to sønnedøtre etter at sønnen var gått bort. Beauvoir berømmer 

Hugo for som den første å ha kastet lys over slektskapet mellom barndom og alderdom. I 

L’Art d’être grand-père gir han et sosialt faktum mytisk verdi og dybde, hevder hun: De 

voksnes moral og fornuft passer verken for barnet eller den gamle, som begge hever seg over 

menneskets lodd. Ved sin naivitet og visdom er de nær ved verdens mysterier, nær ved Gud. 

                                                 
1
 Simone de Beauvoir, Alderdommen. Oversatt av Bente Christensen. Etterord ved Annlaug Bjørsnøs. Oslo: 

Vidarforlaget 2016, 561. 
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Beauvoirs argument for forbindelsen er ikke det samme, men har å gjøre med at barndommen 

hjemsøker alderdommen gjennom minnet. Det skal jeg komme tilbake til. 

Det finnes også økonomiske grunner til å se nærmere på forbindelsen mellom 

barndom og alderdom. Der Beauvoir fremhever hvordan de eldre er dømt til fattigdom, 

ensomhet, funksjonshemminger og fortvilelse, er situasjonen i dagens Norge at eldres 

posisjon på arbeidsmarkedet er styrket på grunn av bedre helse, høyere utdanningsnivå, flere 

eldre kvinner i arbeid og virkninger av pensjonsreformen. Siden 2004 er andelen av 

befolkningen på over 67 år med lavinntekt betydelig redusert. Det sjokkerende ved 

utviklingen i vår norske samtid er barnefattigdommen. I 2015 fantes det 22 prosent barn 

hvorav 10 prosent levde i husholdninger under fattigdomsgrensen, mens hele 38 prosent levde 

i husholdninger med lav inntekt og enslig forsørger.2 Dette er en utvikling man neppe kunne 

forutsett for nærmere 50 år siden. Imidlertid er det verdt å legge merke til hvordan Beauvoir i 

bokas sterkt politiske konklusjon nettopp tar tak i barndommens avgjørende betydning for 

alderdommen, og slik gjør at boka på flere punkter oppleves som aktuell, til tross for at 

tallmaterialet hun støtter seg på, selvsagt er foreldet. Det reduserer ikke essayets vesentlige 

verdi, som befinner seg på det filosofisk-litterære området. I det følgende vil jeg vektlegge 

litteraturens plass og rolle i Alderdommen. 

 

Prosjektet 

Bente Christensen har gjort Simone de Beauvoirs forfatterskap til sin spesialitet, og har 

oversatt store deler av det til norsk. I tillegg er vi så heldige å ha ikke mindre enn tre dyktige 

internasjonale Beauvoir-forskere som også skriver på norsk. Toril Moi ga ut biografien 

Simone de Beauvoir. En intellektuell kvinne blir til allerede i 1995. (Boka kom ut i ny engelsk 

utgave i 2009.) Senere har hun skrevet et innledende essay til Det annet kjønn (2000). Tove 

Pettersen har skrevet innledning til Beauvoirs moralfilosofiske arbeider Pyrrhos og Cineas og 

Tvetydighetens etikk (2009).3 Og Annlaug Bjørsnøs har skrevet etterord til Alderdommen 

(2016). Hun gir blant annet en fin oversikt over forbindelseslinjer mellom Alderdommen og 

Det annet kjønn, som har et eget kapittel kalt «Fra moden alder til alderdom», samt til 

Beauvoirs litterære forfatterskap. Beauvoir utvikler nemlig sin filosofi innenfor et mangfold 

av sjangre. Fiksjonslitteratur er en av dem, dagbøker en annen. Også det filosofiske 

                                                 
2
 Stein Langeland, Therese Dokken og Anders Barstad, Fattigdom og levekår. Tilstand og utviklingstrekk – 

2015. NAV-rapport nr. 1, 2016. Hentet fra 

file:///Users/bale_loc/Downloads/Fattigdomsrapport%202015%20(5).pdf 
3
 De to tekstene ble opprinnelig utgitt hver for seg, Pyrrhus et Cinéas i 1944 og Pour une morale de l’ambiguïté 

i 1947. 

../../../../bale_loc/Downloads/Fattigdomsrapport%202015%20(5).pdf
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hovedverket Det annet kjønn står sjangermessig nokså fjernt fra en filosofisk avhandling. 

Både der og i Alderdommen kommer litteraturen inn gjennom et mangfold av eksempler. Jeg 

skal komme inn på dette fra et metodologisk synspunkt etter hvert. 

Hva er så prosjektet i Alderdommen nærmere bestemt? Utgangpunktet er både 

personlig og politisk. Da essayet utkom, var Beauvoir 62 år gammel, og bare tre år under den 

alder da hun ifølge tallmaterialet hun viser til, ville bli regnet som gammel. Høy alder er et 

tabuemne i samtiden, hevder Beauvoir, og viser i forordet til det ramaskrik det fremkalte da 

hun mot slutten av La Force des choses,4 utgitt syv år tidligere, da hun var 55, innrømmet at 

hun var på grensen til alderdommen. For samfunnet fremstår alderdommen som en slags 

skammelig hemmelighet det er uanstendig å snakke om, og det er dette 

hemmelighetskremmeriet hun har skrevet boka for å bryte. Det politiske er imidlertid mer enn 

avsløringen av et tabu. Da boka utkom, var andelen gamle mennesker i Frankrike høyest i 

verden, med 12 prosent av befolkningen på over 65 år (s. 8). Til sammenligning var andelen 

av befolkningen på over 70 år i Norge i 2014 rett under 11 prosent, og den er forventet å ligge 

på 19 prosent i 2060.5 Ensomhet er et problem her slik det var i Frankrike på 1960-tallet. I 

Norge uttaler tre av 10 eldre over 80 at de er ensomme.6 Det Beauvoir vektlegger mest i sin 

utlegning, er økonomi. Hun er en beisk kritiker av at hele den vestlige sivilisasjonen er 

underordnet profitthensyn, av utbytting av arbeidere og atomisering av samfunnet. En kultur 

som er reservert for overklassen, ender opp i en avhumanisert alderdom, er hennes påstand. 

Boka er bygd opp i to deler. Før dem kommer et kort forord og en innledning der 

Beauvoir gjør rede for disposisjonen, og definerer aldring som «en progressiv, negativ 

forandringsprosess, vanligvis knyttet til tidens gang, som blir tydelig etter moden alder og 

som alltid ender med døden.» (s. 17) Ikke akkurat oppløftende, men ikke desto mindre et 

universelt anliggende. Så følger første hoveddel, «Sett utenfra». Den består av fire kapitler om 

henholdsvis alderdom og biologi, etnologiske fakta, alderdommen i historiske samfunn og til 

slutt alderdommen i dagens samfunn. Andre del er kalt «Væren-i-verden». Den består også av 

fire kapitler, om henholdsvis kroppens levde erfaring, tid, aktivitet og historie, alderdom og 

                                                 
4
 La Force des choses er ikke oversatt til norsk. Den er imidlertid utgitt på engelsk som The Force of 

Circumstance, i to bind, begge med introduksjon av Toril Moi: Hard Times om perioden 1952–1962 og All Said 

and Done om perioden 1962–1972. 
5
 Flere år – flere muligheter. Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Hentet fra 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b37/strategi_eldrepolitikk_110316.p

df  
6
 Respons’ analyse på vegne av Mental helse, referert i Aftenposten 20.03.17. Se 

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/-Norge-kan-ikke-kjope-seg-ut-av-ensomheten--Helene-

Skjeggestad-617204b.html  

https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b37/strategi_eldrepolitikk_110316.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c8a8b14aadf14f179a9b70bc62ba2b37/strategi_eldrepolitikk_110316.pdf
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/-Norge-kan-ikke-kjope-seg-ut-av-ensomheten--Helene-Skjeggestad-617204b.html
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/-Norge-kan-ikke-kjope-seg-ut-av-ensomheten--Helene-Skjeggestad-617204b.html
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dagligliv og individuelle eksempler på alderdom. Til slutt følger en kort konklusjon og fire 

appendikser. 

Alderdommen utkom mot slutten av forfatterskapet. Beauvoir hadde da utgitt to 

moralfilosofiske essays, Pyrrhos og Cineas (1944) og Tvetydighetens etikk (1947) og sitt 

filosofiske hovedverk Det annet kjønn (1947). Av selvbiografien var tre bind utkommet 

(1958, 1960 og 1963) og ett gjensto (1972). Hun hadde utgitt romaner som Gjesten (1943), 

Når masken faller (1966) og Mandarinene (1954). Sistnevnte fikk hun den prestisjefulle 

Goncourt-prisen for. Av de to tekstene som lettest lar seg knytte til Alderdommen, var den 

lille fortellingen om morens bortgang, En lett og rolig død, utkommet seks år tidligere, mens 

de bearbeidede dagboksnotatene om Jean-Paul Sartres siste tid, La Cérémonie des adieux, 

utkom elleve år senere. De siste par tiårene ble hun i større grad aktivist.7 

 

Filosofisk plattform 

Som Tove Pettersen skriver i innledningen til Pyrrhos og Cineas og Tvetydighetens etikk, 

utvikler Beauvoir et filosofisk utgangspunkt i disse arbeidene som hun langt på vei fastholder 

gjennom hele forfatterskapet.8 Jeg vil kort beskrive de perspektivene som er utgangspunkt for 

refleksjonene i Alderdommen. 

Ettersom biologien har konsekvenser for psykologien og de to ikke kan skilles ad, 

finnes også psykologiske begrensninger. Sammen med kulturelle faktorer skaper de en 

eksistensiell situasjon. Den kan betraktes utenfra, slik den fremstår for andre, og innenfra, i 

den grad subjektet tar den inn over seg og overskrider den gjennom sine prosjekter. Disse er 

uttrykk for individets frie valg innen rammen av den situasjon det til enhver tid befinner seg i. 

Alle individer har en absolutt ontologisk frihet, men situasjonen kan gjøre det mer eller 

mindre mulig å utfolde den. Alderdommen er eksempel på en situasjon der mulighetene er 

begrenset. Likevel finnes det vond tro også i alderdommen: Vi kan flykte fra de muligheter til 

å ha prosjekter som tross alt finnes, og inn i selvbedraget. 

Alderdommen tilhører den kategorien som Sartre i Væren og intet har kalt det 

urealiserbare. Det utgjør baksiden av en situasjon, og avslører seg bare i lys av et prosjekt 

som tar sikte på å realisere det. Det er umulig for oss å oppleve for-seg (som menneske) det vi 

er for den andre, i-seg (objekt), fordi vi ikke har noen indre erfaring med alderdommen. Det 

                                                 
7
 Se Tove Pettersen, «Moralsk frihet og situasjon: Simone de Beauvoir», i Norsk filosfosik tidsskrift 41 (4), 2006, 

284–298. 
8
 Se Tove Pettersens innledning til Simone de Beauvoir, Pyrrhos og Cineas og Tvetydighetens etikk. Oversatt av 

Bente Christensen. Oslo: Pax 2009, 10. Se også Helen Small, The Long Life. Oxford: Oxford University Press 

2007, 293, n. 28. 
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urealiserbare er vår væren sett på avstand, noe som begrenser alle våre valg. Beauvoirs 

situasjon som fransk, kvinnelig forfatter tidlig i 60-årene, er en situasjonen hun opplever som 

en objektiv form som unnslipper henne. I vårt samfunn blir en eldre person betegnet som 

sådan gjennom andres vaner og atferd, av selve vokabularet, og den eldre må ta inn over seg 

denne virkeligheten. Det finnes et utall måter å gjøre det på, men ingen av dem gjør det mulig 

for den eldre å oppleve samsvar mellom den virkeligheten hun eller han tar inn over seg og 

den indre erfaringen. Det bilde de andre har av oss, opptrer ikke i bevisstheten. Det er et 

knippe av bevissthetsakter som danner et generisk, motstridende og uklart bilde. Slik oppstår 

en paradoksal motsetning som er særlig utpreget i alderdommen, hvis kompliserte sannhet er 

at den er et dialektisk forhold mellom min væren slik den defineres objektivt, og den 

bevisstheten jeg får om meg selv gjennom den. Som gamle setter vi en ubevegelig essens opp 

mot aldringens forfall. Vi opplever det som at det er den andre i oss som er gammel, det vil si 

den vi er for de andre. Ikke desto mindre er denne andre oss selv. «At den universelle tidens 

gang har endt med en personlig forvandling, det er det som gjør oss forvirret» (s. 345) – «er 

jeg altså blitt en annen samtidig som jeg fremdeles er meg selv?» (s. 346) Vi forandrer oss 

kontinuerlig, så vi merker det knapt. Mme de Sévigné beskriver dette på en treffende måte i et 

brev fra 1687: 

 

Hvis vi som tjueåringer kom på øverste nivå [ble blant de eldste] i vår familie, fikk se 

et speilbilde av det ansiktet vi kom til å få når vi ble seksti år, og sammenliknet det 

med det vi hadde, ville vi falle bakover og bli skremt av dette ansiktet; men vi går 

fremover dag for dag; i dag er vi som i går, og i morgen som i dag; slik går vi 

fremover uten å føle det og det er et av miraklene til dette Forsynet som jeg er så glad 

i. (s. 349) 

 

Mme de Sévigné peker på det manglende sammenfallet mellom et utenfra- og et 

innenfraperspektiv og den beskyttelse mot å se realiteten i øynene det muliggjør. Vi spiller på 

avstanden mellom i-seg og for-seg for å gjøre krav på den evige ungdommen som det 

ubevisste ønsker. Beauvoir gir annetsteds et forklarende, hverdagslig eksempel. En eldre 

dame på aldershjem forteller at hun «hjelper de små bestemødrene». Stilt overfor de andre 

gamle damene er hun spontant uten alder, og må gjøre en tankeanstrengelse for å 

sammenligne seg selv med dem – «men du er jo også en bestemor». Det er betegnende at når 

hun blir klar over dette, sier hun «du» til seg selv, for det er den andre i seg hun snakker til. 
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Filosofi og litteratur 

Alderdommen trekker som sagt på en rekke fagfelt. I tillegg til det filosofiske grunnlaget vil 

jeg si at litterære eksempler har en særstilling.9 Gjorde man en opptelling, vil jeg anta at 

storparten av boka er eksempler fra fiksjonslitteratur, dagbøker og biografier. En slik 

sammenstilling av filosofi og litteratur skaper noen bestemte utfordringer som har fått større 

oppmerksomhet de siste tiårene, ikke minst fra filosofen Martha Nussbaum. I stedet for å 

trekke på hva hun skriver om relasjonen, vil jeg benytte meg av litteraten Helen Smalls tanker 

om Beauvoirs forhold til den. Hennes The Long Life (2007) er kanskje den viktigste 

refleksjonen over alderdommen i filosofi og litteratur siden Beauvoir. 

Small tar utgangspunkt i det hun beskriver som ytterpunkter hva angår fremstilling av 

alderdommen: Cicero, som beskriver den i et optimistisk lys, og Beauvoir, som beskriver den 

i et pessimistisk. I De senectute (Om alderdommen) setter Cicero sin lit til den enkeltes evner 

og sinnets og intellektets triumf over omstendighetene. Som man sår, så høster man, synes å 

være budskapet, hvilket innebærer at han lukker øynene for de innskrenkninger alderdommen 

medfører. Small fremhever Beauvoirs motsatte ståsted: Hun kritiserer Cicero for å være 

henvendt til en mannlig sosial elite som ikke tar hensyn til den svekkelsen som uvegerlig 

kommer med alderen. Videre viser Beauvoir til utsigelsessituasjonen Cicero skriver fra: Om 

alderdommen er et forsøk på å begrunne at han fremdeles er politisk anvendbar, og er en 

apologi for senatorsystemet i diktaturets tid. Den er også et eksempel på vond tro fordi den 

tilslører hva alderdom vil si, fremfor å avsløre det. 

Small synes å vende denne anklagen om selvbedrag mot Beauvoir selv. Hun kaller 

Beauvoirs beskrivelse av de eldres faktiske situasjon i ulike samfunn for bare tilsynelatende 

objektiv, og skriver at den bør leses med skepsis.10 Hun påpeker videre at Beauvoirs sterkt 

kritiske holdning til USA står i motstrid til hva mange historikere og sosiologer vil hevde, 

nemlig at 1960-tallet så begynnelsen på et sterkt press for å bedre de eldres stilling. Etter min 

mening blir dette et spørsmål om hvilken lesemåte man anlegger. Jeg vil hevde at hvis man 

leser Beauvoirs «Sett utenfra» som hva den ved første øyekast synes å være, et forsøk på å 

dekke hele verden til alle tider, så er prosjektet like halsbrekkende som Causobons prosjekt i 

George Eliots Middlemarch. Han ville skrive «the key to all mythologies». Hvis ikke, hva kan 

grunnen være til at Beauvoir ikke nøyer seg med biologiske, etnologiske og historiske 

                                                 
9
 Se Toril Moi, «What Can Literature Do? Simone de Beauvoir as a Literary Theorist», i PMLA 124 (1), 2009, 

189–198. Der skriver Moi om Beauvoirs bruk av litterære eksempler i Det annet kjønn. Eksemplene viser 

hvordan ulike situasjoner gir ulike erfaringer, og at ulike kvinner kan reagere ulikt på den samme situasjonen 

(196). 
10

 Helen Small, The Long Life, 294, n. 29. 
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beskrivelser, men også gir bråtevis av litterære eksempler? Beauvoir påpeker selv at hun ved 

å gi en mengde individuelle eksempler i stedet for å holde seg til generelle beskrivelser, er i 

stand til å trekke ut noen konstanter. Jeg kan tenke meg ytterligere to grunner. 

Det er en gjennomgående observasjon i første del av Alderdommen at fattigdom er en 

bestemmende faktor for i hvilken grad det vises omsorg for de gamle. I flere historiske 

samfunn var det vanlig å ta livet av dem. Etnologene hevder gjerne at de gamle lett fant seg i 

å bli drept fordi det var skikken, skriver Beauvoir, som imidlertid synes det er vanskelig å 

finne dokumentasjon for dette. Derfor vender hun seg til en fiksjonstekst som hun skriver er 

inspirert av virkelige hendelser, men som snarere er inspirert av et sagn. Det er Refleksjoner 

over Narayama-sangen (1956) av den japanske forfatteren Shichirō Fukasawa, som det ene 

av kun to dokumenter hun har funnet om eldremord. Ifølge Beauvoir var landsbyene i enkelte 

avkroker av Japan langt opp i tid så fattige at for å overleve var man nødt til å ofre de gamle. 

De ble ført opp på fjell kalt dødsfjell, og forlatt der. Fukasawas fortelling handler om O’Rin, 

en gammel kvinne som tross alderen er både frisk og sterk, men som føler skam over de friske 

tennene sine, som barnebarna synger spotteviser om. Dessuten blir hun overflødig ettersom de 

yngre generasjonene vokser. Hun bestemmer seg for å ta pilegrimsferden opp på dødsfjellet 

Narayama. Både sønn og svigerdatter gråter da hun forteller om beslutningen hun har tatt. 

Likevel følger sønnen henne opp på fjellet. Han er svært glad i sin mor, men kjærligheten har 

grodd innen rammen samfunnet har gitt den. Siden nødvendigheten har pålagt ham denne 

skikken, er det å bringe O’Rin opp på fjellet en måte å vise seg som en hengiven sønn på. 

Som kontrast forteller Fukasawa også om den enda eldre Matayan. Han forbereder ingen reise 

til dødsfjellet. Fordi sønnen vil bli kvitt ham, rømmer han, men sønnen fanger ham og gir ham 

en ydmykende død. Matayan blir bundet og kastet i avgrunnen. Hvilken av de to gamle var 

representativ og hvilken var unntak? Kanskje var det O’Rins eksemplariske underkastelse 

som var et unntak, skriver Beauvoir. 

Vi kjenner ikke sannheten om hvordan de gamle tar sin skjebne. Men de litterære 

vitnesbyrdene gir grunn til å tvile på sosiologenes informanter gjennom å vise fram 

alternativer. Sammen utgjør de ulike perspektivene som Beauvoir henter fra ulike fag og 

tradisjoner det Maurice Merleau-Ponty har kalt en verden, det vil si en åpen og uavsluttet 

mangfoldighet der forbindelsene er gjensidige, en syntese av horisonter.11 

                                                 
11

 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi. Oversatt til dansk av Bjørn Nake. Innledning ved Dag 

Østerberg. Oslo: Pax 1994, 1–8. 
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Men fortsatt gjenstår problemet med at litteratur ikke uten videre kan tjene som 

dokumentasjon. Selv om Beauvoir er skeptisk til geriatere og gerontologer, som studerer 

henholdsvis alderdommens patologi og selve aldringsprosessen, fordi de er positivistiske og 

betrakter subjektene utenfra, kan ikke litteraturen erstatte dem. Eksempelvis er det stor 

tidsavstand mellom de påståtte hendelsene og Fukasawas kortroman, som ble utgitt på 1950-

tallet. Det er heller ikke gitt, som Beauvoir viser i sin lesning av Cicero, at en forfatter 

avdekker de virkelige forhold. Small avviser at Alderdommen er et eksempel på engasjert 

litteratur, men jeg tror likevel det er en fruktbar tilnærming. Slik Beauvoir demonstrerer i sin 

lesning av Om alderdommen, er det forskjell på hva en tekst handler om og hva den forsøker 

å oppnå. Litteraturens funksjon som avdekking av objektiv sannhet kan være tvilsom, men 

den har også andre funksjoner, som å engasjere leseren til handling. 

Begrepet engasjert litteratur blir knyttet til Beauvoirs nærmeste samarbeidspartner, 

Jean-Paul Sartre. Sammen skapte de tidsskriftet Les Temps modernes, der han var den første 

redaktøren, mens hun var i redaksjonskomiteen. I sin presentasjon av tidsskriftet i det første 

nummeret, fra 1.10.1945, beskriver Sartre hvordan han vil at litteraturen skal skape 

samfunnsmessige endringer, både hva angår sosiale vilkår og menneskers selvoppfatning. 

Han er sterkt kritisk til analyse i snever forstand fordi man da mister blikket for det kollektive. 

I stedet ønsker han syntese. Det kan følelser bidra til, for de er alltid uttrykk for en bestemt 

livsform og en bestemt verdensanskuelse, som er felles for en hel klasse eller en epoke. Mot 

slutten av presentasjonen forklarer han hvordan kronikkene i Les Temps modernes skal 

skrives. I syntetisk ånd vil de ta i betraktning ulike aktuelle manifestasjoner, moter og 

kriminalsaker så vel som politiske fakta og åndsarbeider, og søke en felles betydning i dem 

heller enn å vurdere dem individuelt, skriver han.12 

Beauvoirs skrivemåte har mye til felles med den forståelsen av litteratur som Sartre 

beskriver i presentasjonen. Ønsket om å påvirke leserne til aktivt å arbeide for bedre kår for 

de eldre er tydelig. Mot slutten av forordet skriver hun: 

 

Det er umulig å oppnå et slikt resultat gjennom noen begrensede reformer som lar 

systemet være intakt; det er utbyttingen av arbeiderne; det er atomiseringen av 

samfunnet; det er det uheldige i en kultur reservert for overklassen som ender opp i en 

avhumanisert alderdom. Det viser at vi må ta fatt helt på nytt. [. . .] [J]eg ber leserne 

mine om å hjelpe meg med det. (s. 14) 

                                                 
12

 Jean-Paul Sartre. Hva er litteratur? Oversatt av Knut Stene-Johansen. Oslo: Pax 1998, 22. 
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I hennes og lesernes felles aktivisme, spiller følelsene en viktig rolle. Følgelig skriver hun i 

konklusjonen at «[l]ivet har verdi i den grad man gir verdi til andre, gjennom kjærlighet, 

vennskap, indignasjon og medynk.» (s. 665) Endelig er det påfallende hvordan 

fremstillingsmåten hennes minner om den Sartre beskriver at skal gjelde for kronikkene i Les 

Temps modernes. Den er nettopp en syntese av perspektiver fra et mangfold av fagfelt, som 

aktivt forsøker å skape en verdensanskuelse som er felles for henne og leseren til kollektivets 

beste. Til forskjell fra Small mener jeg derfor at det finnes gode grunner til å betrakte 

Beauvoirs fremstillingsmåte og særegne blanding av fagområder i Alderdommen for engasjert 

litteratur. 

 

Minner og hukommelse 

Det er fortiden som definerer vår nåværende situasjon og dens åpning mot fremtiden. Den er 

kjensgjerningen som vi strekker oss mot, og som vi må overskride for å eksistere. Det gjelder 

i enhver alder. Fortiden har gitt oss de mekanismene kroppen vår er utstyrt med, de kulturelle 

redskapene vi benytter oss av, vår kunnskap og vår uvitenhet, våre relasjoner til andre, våre 

gjøremål, våre plikter. For-seg eksisterer bare ved aktivt å transcendere mot fremtiden ut fra 

fortiden i form av prosjekter. Paradoksalt nok gjør det å ha fremtidsrettede prosjekter minnet 

til noe helt avgjørende. For det er med fortidige erfaringer som byggesteiner at vi lager 

konstruksjoner som vi projiserer inn i fremtiden i form av aktivitet. Oppfatningen av minnets 

avgjørende innvirkning på hvordan vi lever som gamle, står sentralt i Alderdommen. 

Ifølge Beauvoir finnes det tre former for minne: Én er den sensorisk-motoriske, som 

adlyder vanens lover. En annen er det autistiske minnet, som aktualiserer fortiden i drømmer 

og fantasier uten at man er klar over at man husker. En tredje er sosialt minne. Det er en 

mental operasjon som ut fra fysiologiske fakta, bilder og en viss kunnskap rekonstruerer og 

lokaliserer tidligere hendelser ved å bruke logiske kategorier. Bare det sosiale minnet tillater 

at vi forteller oss selv vår egen historie. Gjennom resonnementer, konfrontasjoner og 

krysspeilinger greier vi å sette inn et visst antall bilder i sammenhengende og tidfestede 

konstruksjoner. Ofte blander vi kjensgjerninger som tilhører ulike epoker i ett eneste minne. 

Selv enkeltscener er rekonstruert utfra generelle skjemaer. Beauvoirs syn på minnet har 

likhetstrekk med hvordan dagens vitenskap mener minnet fungerer: 

 

[P]eople draw on past experiences in order to imagine and simulate episodes that 

might occur in their personal futures. […] [W]e project ourselves into the future based 
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on what we remember from the past. Indeed, information about the past is useful only 

to the extent that it allows us to anticipate what may happen in the future.13 

 

Uten fortid, ingen fremtid, kunne man si. Og omvendt. 

For Beauvoir har denne måten å betrakte minnets funksjonsmåte på politiske 

konsekvenser. Bokas uttalte målsetting er som sagt å bryte hemmeligholdet som omgir 

alderdommen for å få fram nødvendigheten av strukturelle endringer. Den ikke like åpenbare, 

men nødvendige endringen jeg finner at Beauvoir er opptatt av, er hvordan vi behandler barn 

og unge mennesker og hvilke muligheter de får til å skape prosjekter i alderdommen. «Det er 

særlig barndommen som kommer tilbake og spøker for den gamle […] De inntrykkene man 

får da, har en styrke som gjør dem uutslettelige.» (s. 456) Vonde minner som man har 

fortrengt i voksen alder, dukker opp igjen hos den gamle. Det er det autistiske minnet som 

ikke greier å mestre fortiden, men som reaktualiserer den. Den gamle interioriserer sin fortid i 

form av bilder, fantasier og følelsesmessige holdninger. Alliansen barndom-alderdom, som 

kan konstateres sosiologisk, blir interiorisert av individet som en flukt fra nåtiden mot en 

drøm om tidligere lykke – såfremt det finnes gode minner å ta av. 

Her kommer Beauvoirs politiske synspunkter klart fram: Er samfunnets 

«eldrepolitikk» skandaløs, er behandlingen av flertallet når de er unge eller modne mennesker 

nesten like skandaløs. Blir mennesker utnyttet og fremmedgjort, blir de nødvendigvis «skrap» 

og «søppel» når de ikke lenger har krefter igjen. Derfor er det skandaløst når man ikke tilbyr 

mennesker den kulturen, ikke muliggjør den dyrkingen av interesser og ansvar som ville gitt 

livene deres mening. Hadde man gjort det, ville det redusert sjansene for en slik utvikling. 

Hvordan burde et samfunn være for at et menneske skulle kunne forbli et menneske i sin 

alderdom? Svaret er enkelt, ifølge Beauvoir, man må alltid behandle det som et menneske. 

Det vil si at den eldres situasjon må gjøre det mulig å ha prosjekter, hvor begrensede de enn 

er. Individet er selvsagt selv ansvarlig for det, men bare delvis. Også samfunnet har ansvar for 

at alderdommen ikke skal være uten aktive prosjekter. Fra et nåtidig norsk ståsted kan det 

være vanskelig å la seg overbevise om at flertallet av våre eldre behandles som skrap og 

søppel. Men slik jeg ser det, er det all grunn til å rette søkelyset mot barnefattigdom og barns 

levekår blant annet for ikke å kvele mulighetene for en aktiv og meningsfull alderdom 
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allerede i starten. Det er bare når vi gjør tiden levende gjennom våre prosjekter at vi mestrer 

tiden. Det fordrer at vi ikke fremmedgjøres fra barnsben av. 

 

Seksualitet 

Gjennom bibelhistorien og malerkunsten har historien om Susanna i badet eller Susanna og de 

eldre fått mytisk verdi. Den vellystige gamlingen er en populær klisjé. Likevel ser Beauvoir 

den satiriske tradisjonen som disse bildene tilhører, som nærmere sannheten enn idealistenes 

oppbyggelige tale. Der moralister som Platon og Seneca lovpriser alderdommen og påstår at 

den frigjør individet fra kroppen, er Beauvoir av en helt annen mening. Ved en slags 

pendelbevegelse skulle liksom ånden vinne det som kroppen mister, fnyser hun. Det er å finne 

trøst i usannheter. Å hevde at moralske fremskritt skyldes de gamle, at man skulle bli klokere 

med årene, er uanstendig spiritualistisk tøv som står i kontrast til den situasjon mange gamle 

lever i, fortsetter hun. 

Referansen til Susanna og de eldre er eksempel på hvordan Beauvoir bruker litteratur 

og kunst til å utvide perspektivene. På den ene siden er myter og klisjeer ikke sanne i objektiv 

forstand. Beauvoir er selv den første til å avlive dem. På den andre siden har myter den 

egenskap at de er forestillinger som karakteriserer det enkelte samfunn og binder det sammen. 

Vi aksepterer dem som sanne uten å tenke nøyere etter. Slik blir de del av vår 

verdensanskuelse. Seksualitet er nettopp et tema det knytter seg mange myter til. 

For Beauvoir er seksualitet noe helt annet enn en samling reflekser som skaper følelser 

og forestillinger. Den er en intensjonalitet, en objektrettethet, som oppleves av kroppen, som 

tar sikte på andre kropper, og som tilpasser seg tilværelsens generelle bevegelse. Den 

investeres i verden og gir den en erotisk dimensjon. Å spørre seg hva de gamles seksualitet er, 

er det samme som å spørre seg hvordan menneskets forhold til seg selv, til andre og til verden 

er når det genitales overherredømme har forsvunnet fra den seksuelle organiseringen. Det er 

absurd å anta at det ganske enkelt skjer en regresjon til den infantile seksualiteten, hevder 

hun. Når man som gammel ønsker å begjære, er det fordi man lengter etter uerstattelige 

erfaringer, fordi man fremdeles er knyttet til det erotiske universet man har bygd opp. For 

seksualitet, vitalitet og aktivitet er uløselig bundet sammen. Særlig er båndet mellom 

seksualitet og kreativitet slående. Det finnes en dimensjon i livet som forsvinner når den 

kjødelige kontakten med verden mangler. De som bevarer denne rikdommen helt opp i høy 

alder, er privilegerte. Victor Hugo er ett av en mengde forfatterbiografiske eksempler på 

seksualitet i høy alder hos menn. Til tross for stor innbyrdes variasjon er det et fellestrekk at 

fantasiene får en fremtredende plass når den seksuelle potensen forsvinner. 
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Biologisk sett blir ikke kvinnens seksualitet så rammet av alderdommen som 

mannens. Eldre kvinners seksualitet er imidlertid tabubelagt. Derfor finnes det knapt med 

vitnesbyrd fra historien og litteraturen. Et unntak er de skotske folkevisene i Robert Burns’ 

The Merry Muses of Caledonia, som fremstiller hvordan gamle koner pines av begjær mens 

mennene deres er impotente. Beauvoir viser til undersøkelser som Kinsey-rapporten og 

Master og Johnson som bekrefter dette. Likevel er eldre kvinner mindre seksuelt aktive enn 

menn, enda de vanligvis er mindre opptatt av partnerens utseende enn menn og følgelig 

mindre sjenert av at han blir gammel. Det er fordi en kvinne på 70 år har sluttet å være et 

erotisk objekt i alles øyne. I enhver alder er mannen subjekt og kvinnen objekt, et relativt 

vesen. Slik lider hun helt til det siste av sin situasjon som erotisk objekt. Hun tvinges ikke til 

kyskhet av en fysiologisk skjebne, men av sin status som relativt vesen. Det er desto verre 

fordi det er gjennom begjæret man føler sin integritet. 

Det finnes særlig to hindringer for å føle integritet. Den ene er avsky for egen kropp, 

som er en følge av at bildet en har av en selv flyter over i seksualiteten. Dette er vanligere hos 

kvinner enn hos menn. Man nekter å la kroppen eksistere for en annen. Når individet føler seg 

elsket, er situasjonen annerledes. Men ofte blir man bare elsket hvis man forsøker å forføre. Et 

negativt selvbilde vil føre til at man lar være. Det oppstår slik en ond sirkel som hindrer en i å 

ha seksuelle relasjoner. En annen hindring er den offentlige mening. Man tar opp i seg regler 

om anstendighet og kyskhet som samfunnet pålegger en, og nekter å se på seg selv som 

vellystig gamling eller løsaktig gammel kone. Særlig eldre kvinner møtes med viktoriansk 

moral, tabuer og hemninger som stanser deres seksuelle aktiviteter, skriver Beauvoir, og 

påpeker at dette også er et klassespørsmål. Hvitsnippene er mest påvirket av erotiske myter, 

mener hun. 

Til tross for den økende seksualiseringen av kulturen, ikke minst gjennom internett og 

sosiale medier, er det mitt inntrykk at det Beauvoir skriver om fordommer mot eldre kvinners 

seksualitet, fremdeles er aktuelt. For hånd i hånd med seksualiseringen av kulturen går en 

ungdoms- og konform skjønnhetsdyrkelse som innebærer at aldringsprosessen blir fornektet. 

En undersøkelse fra USA viser at holdningene til eldre kvinner som ikke ønsker plastiske 

inngrep, er negative.14 Den allmenne opptattheten av utseende rammer eldre kvinner hardt. 

For kvinner er vanligvis mer narsissistiske i sin kjærlighet enn mannen, skriver Beauvoir. 

Narsissismen gjelder hele kroppen. Kvinnen blir seg bevisst sin kropp som attråverdig 
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gjennom partnerens kjærlighet og blikk. Hvis han fortsetter å begjære henne, venner hun seg 

til sine aldringstegn. Men ved det første tegn på avvisning vil hun bittert kjenne på sitt forfall 

og kanskje kompensere med å være grov i munnen, spille rollen som koblerske, eller 

nysgjerrig snylte på unge kvinners opplevelser gjennom deres betroelser. Det vanlige er 

imidlertid at undertrykkelsen også gjelder språket. Seksualiteten viser seg da bare i måten den 

eldre kvinnen kler seg på og bruker smykker. 

Beauvoirs tanker om seksualitet gir mening til det hun skriver om sjalusi. Lev Tolstoj 

er ved siden av Victor Hugo en figur hun tydeligvis var svært fascinert av fordi han var en 

mann som aldri sluttet å ha prosjekter uansett hindringer, og som var politisk aktiv og 

skapende helt til det siste. Tolstojs fysiske form var legendarisk. Han lærte å sykle da han var 

67 år gammel. Han red, gikk turer, spilte tennis, tok iskalde bad, slo høy gjerne tre timer i 

strekk, skrev og publiserte, og var sosialt engasjert. Kort sagt drev han en ukuelig kamp mot 

alderens sykdommer og svakheter. Men ekteskapet hans var preget av sjalusi fra begges side, 

særlig hennes. 

Sofia Tolstoj hadde alltid avskydd å ligge med sin mann og hadde tidlig erstattet 

denne uviljen med sjalusi, skriver Beauvoir. Hun anså selv sjalusien som en medfødt sykdom. 

 

Sofias voldsomhet, hennes paranoia og galskap når sitt toppunkt i de siste årene av 

hennes ekteskapelige liv. Denne opptrappingen kan delvis forklares ved at den 

frustrasjonen den gamle mannen [Lev Tolstoj] føler, fremkaller en fordringsfull, 

aggressiv atferd hos ham. Den korte fremtiden får ham også sikkert til å kreve stadig 

mer i nåtiden: kjærlighet, tillit; all den tilfredsstillelsen han krever, må han få med én 

gang eller aldri. Denne utålmodigheten gjør at han ikke tåler noe som går ham imot. 

Vi kan ikke helt forstå sjalusi i høy alder, hvis vi ikke har sett på den gamles erfaring i 

sin helhet. (s. 443) 

 

Opp gjennom livet utviklet sjalusien seg til tvangstanker vedrørende ektemannens relasjon til 

sin yndlingsdisippel Vladimir Tsjertkov, blant annet fordi hun fant dagboksnotater fra 

ungdommen der Tolstoj skriver at han aldri har vært forelsket i en kvinne, men at det hender 

ganske ofte at han blir det i menn. Det hindret ikke at han selv følte sjalusi: Da Sofia var 52 år 

gammel, var Lev vitne til hennes platonske forhold til musikeren Tanejev. Det ledet til 

ustanselige scener, beskyldninger og forklaringer i tale, brev og over telefon, som skremte 

henne alvorlig. Sitasjonen minner om den Tolstoj beskriver i Kreutzersonaten. Det påfallende 

der er at musikeren er fremstilt med flere kvinnelige trekk, som at han har brede hofter, i 
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tillegg til nettopp å være utøver av forførende musikk som Beethovens opus 47, som boka er 

oppkalt etter. Det er som om den mannlige hovedpersonens sjalusi er rettet mot et innbilt 

homoseksuelt forhold og ikke mot hustruen, noe som må ha brakt stein til byrden for Sofia 

som allerede var dypt frustrert over at ektemannen i denne kortromanen fordømte ekteskapet 

og prekte kyskhet. 

Etter årtusenskiftet har det fremkommet stadig mer kunnskap om Sofia Tolstoj. I 2010 

utga Alexandra Popoff en biografi over henne basert på til da ukjent arkivmateriale, som 

Sofias memoarer og et uendelig antall brev. Popoff forteller om hvordan Sofia spilte en 

vesentlig kreativ og praktisk rolle for sin manns forfatterskap. Ikke bare renskrev hun verker 

som Krig og fred og Anna Karenina en rekke ganger. Hun var også sekretær, litterær agent, 

forlegger og forretningsfører. Videre viser det seg at hun var en pioner innen fotografering. Så 

sent som på 2000-tallet ble over 1000 fotografier oppdaget i arkivet i Tolstoj-museet i 

Moskva. 

Hvordan influerer nye opplysninger som dette på hvordan vi leser Beauvoirs 

fremstilling av Sofia Tolstoj? I Det annet kjønn skriver hun om henne at hun fremstår som en 

langt fra tiltrekkende skikkelse, men at det ikke forandrer noe som helst ved hennes 

forferdelige situasjon.15 Der skriver Beauvoir også om hvordan subjektet trenger Den andre 

som begrenser og negerer det, for å nå fram til seg selv gjennom bevegelse og kamp. Dramaet 

kan imidlertid overkommes ved at man fritt anerkjenner den andre som individ, ved at enhver 

setter både seg selv og den andre som objekt og subjekt i en gjensidig bevegelse.16 Jeg vil 

hevde at de nye opplysningene som har fremkommet om Sofia Tolstoj, styrker Beauvoirs 

argumentasjon for at særlig for kvinnen betinger situasjonen hennes mulighetene hun har for 

frie valg. Kanskje hadde Beauvoirs beundring for Lev smittet over på Sofia om hun hadde 

visst hva vi vet nå. At Sofia med sine 13 overlevende og 5 døde barn og tre aborter, ansvar for 

driften av familiegodset Jasnaja Poljana og arbeidet hun gjorde for sin mann, likevel fulgte 

opp sin lidenskap for fotografering, er mildt sagt forbløffende og ville nok vunnet Beauvoirs 

anerkjennelse. Dessverre er det lite som tyder på at hun vant sin manns. 

 

Politikk og sannhet 

For at alderdommen ikke skal være en latterlig parodi på vår tidligere tilværelse, finnes det 

bare én løsning, skriver Beauvoir i sin konklusjon. Det er å fortsette å forfølge mål som gir 
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livet mening: å ofre seg for individer, kollektiver og saker, sosialt og politisk, gjennom 

intellektuelt eller skapende arbeid. Vi må søke å bevare sterke nok lidenskaper i høy alder til 

at de hjelper oss med å unngå at vi vender tilbake i oss selv. Bare slik kan alderdommen 

beskrives som verdig. Men det er kun en håndfull privilegerte som har disse mulighetene, og 

det er i høy alder at kløften blir dypest mellom disse og det overveldende flertallet. Når 

aldersforfallet starter, har alltid vært avhengig av hvilken klasse man tilhører. Har den eldres 

fritid vært fremmedgjort, utenfor arbeidet, som hos kroppsarbeideren, mister han sitt grep på 

verden og blir ute av stand til å få det igjen. Han plages av kjedsomhet. Når han unnslipper 

tvangen fra yrket sitt, ser han bare ørken omkring seg. Han har ikke fått lov til å engasjere seg 

i prosjekter som ville ha befolket tausheten, skriver Beauvoir på poetisk vis. Vi må derfor 

spørre oss hva som er uomgjengelig i individenes forfall, og i hvilken grad samfunnet er 

ansvarlig for det. Bare slik kan vi realisere det som fremstår som Beauvoirs drøm: 

 

Hvis kulturen ikke var en ubevegelig kunnskap, tilegnet en gang for alle og deretter 

glemt, hvis den var praktisk og levende, hvis individet gjennom den hadde et grep på 

sine omgivelser som ble fullendt og fornyet i løpet av årene, ville det ha vært en aktiv 

og nyttig borger i enhver alder. Hvis man ikke var blitt atomisert fra barndommen av, 

lukket og isolert blant andre atomer, hvis man hadde deltatt i et kollektivt liv, like 

daglig og viktig som sitt eget liv, ville man aldri ha opplevd å bli utestengt. (s. 667–

668)  

 

Her mot slutten av boka dukker barndommen opp igjen. Den viktigste grunnen til de eldres 

situasjon er en atomisering som gjelder samfunnet generelt, men som rammer barn og eldre 

spesielt. 

Eldre mennesker har store problemer med å tilpasse seg nye situasjoner. De har lett for 

å reorganisere kjente ting, men yter motstand mot forandringer, lener seg tungt på tidligere 

vaner og mangler smidighet. Det er fordi det flytende, tilpasningsdyktige potensialet eldes, 

mens de innlærte mekanismene forblir intakte. Følgelig, hvis de eldre individenes intelligens 

og hukommelse blir knyttet til deres oppmerksomhet overfor livet, til deres interesser og til 

alle deres planer, kan de vise seg mer effektive enn de unge såfremt de benytter dyktighet, 

teknikk, dømmekraft og organisering av oppgavene til å bøte på hukommelsessvikt, mindre 

krefter og tilpasningsvansker. Jeg vil tilføye teknologi. På denne måten har eldre mer å bidra 

med enn de blir gitt anledning til. Dessuten er det en frigjørende omstendighet ved manges 

alderdom at de feier vekk fetisjdyrkelse og blendverk og slik blir mer autentiske. Det er det 
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mest verdifulle alderen bringer, hevder Beauvoir et av relativt få steder der hun trekker inn 

egen erfaring. Hvorfor kvittet jeg meg ikke med illusjoner og blendverk for i stedet å drømme 

om det absolutte? spør hun, og viser til slutten av La Force det choses. «Enhver sannhet er 

fremtidig. Sannheten om menneskets lodd fullbyrdes først på slutten av vår egen fremtid.» (s. 

605) Med et slikt begrep om sannhet som noe vi aldri har, men alltid søker, knytter hun an til 

den montaignske essay-tradisjonen. Michel de Montaigne er for øvrig en av dem hun kommer 

tilbake til flere ganger i rosende ordelag for hans sannferdige beskrivelse av alderdommen. 

Som Beauvoir selv påpeker han det universelle ved psykisk og fysisk forfall når man kommer 

til skjels år og alder, til tross for at den aldrende selv knapt merker det.17 Slik viser hun i 

praksis at den sjangerbetegnelsen hun har gitt boka som undertittel, essay, ikke er tilfeldig, 

men forankret i Alderdommen selv. 
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