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Helge Jordheim: 

Livstider. Tidsmangfold i det 21. århundre 

Da Time utga sitt dobbeltnummer om helse i februar 2015, var forsideillutrasjonen et close-up av et 

babyansikt, med teksten: «This baby could live to be 142 years old». Nummeret er i sin helhet viet 

det magasinet selv kaller «The Longevity Report», som presenterer «the new data on how best to 

live a longer happier life».1 Skribentene og intervjuobjektene kommer uten unntak fra det 

vitenskapsfeltet vi etter hvert er blitt vant til å kalle life sciences, «livsvitenskapene»: en psykolog fra 

Stanford Center of Longevity, en genetiker fra Harvard Medical School, en forsker på kognitiv aldring 

fra Johns Hopkins osv. I spaltene får de alle i tillegg tittelen «longevity guru». Artiklene har titler som 

«New ways to disrupt aging», «How to keep your body young», «The best place to grow old», “The 

antiaging power of a positive attitude” etc. Selve covertittelen blir forklart å første side: Et ikke 

navngitt medikament har økt levetiden til mus 1,77 ganger, og «hvis det gjør det samme med 

mennesker», som i dag har en gjennomsnittlig levetid på 80 år, vil vi kunne bli 142 år gamle.2 Kort 

oppsummert, kunne man si at nummeret presenterer nye resultater fra et sett av livsvitenskaper 

angående menneskelige aldringsprosesser, som har det til felles at de kan hjelpe oss å leve lenger.  

Enkelteresultatene er interessante nok, presentert i en relativt gjenkjennelig form for 

vitenskapsjournalistikk, med hyppige innslag av livsstilsjournalistikk. Det mest slående er likevel 

hvordan selve de biomedisinske fremskrittene kommer i skyggen av de mulige, til og med sannsynlige 

sosiale og samfunnsmessige konsekvensene. Spørsmålet er ikke bare, ikke en gang først og fremst 

hva den enkelte skal gjøre for å leve et lengre og lykkeligere liv, men hva som skjer når vi alle, eller i 

alle fall et stort antall av oss mennesker i den vestlige verden, begynner å leve vesentlig mye lengre 

enn vi har gjort hittil, når vi entrer det Time kaller «The New Age of Much Older Age», eller om man 

vil, «de mye eldres nye tidsalder». Laura L. Carstensen, psykolog, leder av The Stanford Center on 

Longevity og forfatter av boka A Long Bright Future: Happiness, Health and Financial Security in an 

Age of Increased Longevity, slipper katta ut av sekken: “Utfordringen vi står overfor i dag, er å 

konvertere en verden bygd av og for de unge, bokstavelig talt, til en verden som støtter og engasjerer 

befolkninger som lever til de er hundre år og eldre.»3 Og hun forestiller seg med bekymring en 

situasjon der det hun kaller «long-lived societies» har inntruffet så fort «at kulturen – smeltedigelen 

                                                           
1
 Time Magazine, vol. 185, no. 6-7, 2015, 67. 

2
 Ibid. 

3
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som tar opp i seg vitenskap og teknologi sammen med en lang rekke adferdspraksiser og sosiale 

normer – ikke har holdt følge».4 

 Dette essayet er i sin helhet et forsøk på å utvikle måter å tenke rundt denne situasjonen på, 

i et format som kunne kalles kulturanalytisk eller kulturhistorisk. I den forstand er dobbeltnummeret 

av Time både syptom og diagnose, som formidler en erfaring av pågående og aksellererende historisk 

endring. Et mulig resultat av denne endringsprosessen synes å innebære et brudd med selve den 

temporale ordenen, strukturen av tidserfaringer, som har vært karakteristisk for vestlige samfunn 

siden 1700-tallet – det som den franske historikeren Francois Hartog kaller «det moderne 

tidsregimet».5 Dette tidsregimet, som den moderne verden for øvrig, hvis vi skal tro Carstensen, er 

«av og for de unge». Men hvis aldersammensetningen i samfunndet endrer seg dramatisk, er det all 

grunn til å tro at det samme vil skje med «tidsregimet»,  måtene vi erfarere og strukturer forholdet 

mellom fortid, nåtid og fremtid på. Målet med dette essayet er ikke finne belegg for denne tesen, 

men snarere å diskutere hva slags begreper og teoretiske innganger vi trenger for å formulere den.   

Rammen for diskusjonen er begrepet «livstider». 

 

Livstider og livsvitenskaper  

Blant de begrepene som er i ferd med å reorganisere den vestlige akademiske og vitenskapelige 

kunnskapsorden, i retning av større, tverrfaglige enheter, er utvilsomt «livsvitenskapene», som i alle 

andre europeiske språk opptrer som en lett forsinket oversettelse av det engelske life sciences. 

Allerede i 1998 kom Kenneth I. Shine, president for Institute of Medicine i det amerikanske National 

Academy of Science, med følgende ikke svært vågale profeti:  

Men det 21. århundre vil bli livsvitenskapenes århundre i alle deres forgreninger. Det omfatter ikke bare bruken 

av molkylærbiologi og genetikk innenfor menneskelige helse, med hele spekteret av anvendelser av 

livsvitenskapene – framskritt i jordbruk, i dyrehold, kloning, i biogjenvinning for å løse miljøproblemer, 

anvendelser av biologi, og så videre. [...] The next great frontier i det 21. århundre vil ikke være i verdensrommet, 

men i den menneskelige bevissthet – evnen til å relatere følelser, adferd, tenkning, og et stort antall forskjellige 

aspekter ved hva som utgjør intelligens, til biologi.
6
  

                                                           
4
 Ibid. 

5 Francois Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expéeriences du temps, Paris:Seuil 2003. 

6 Serving Science and Society Into the New Millenium, utgitt av  Commission on Life Sciences, Division on Earth and Life 

Studies, U.S. Department of Energy, National Research Council, Washington D.C.: National Academy Press 1998, 1. 
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For bare et par år siden, i 2013, la Universitetet i Oslo fram en såkalt «strategi for livsvitenskap»: «Til 

grunn,» kan vi lese, «ligger kunnskapsrevolusjonen som gir oss en helt ny forståelse av liv og 

livsprosesser», basert nettopp på de siste tiårenes enorme framskritt innenfor genetikk og 

molekylærbiologi.7 Kunnskapspolitisk skal «livsvitenskaper» samle, koordinere og på sikt kanskje til 

og med avløse mer tradisjonelle disipliner  som medisin, kjemi, biologi og andre tilliggende 

kunnskapsfelt. Verken i en amerikansk eller en norsk kontekst er man heller fremmed for å 

inkluderer samfunns- og humanvitenskapene, vel og merke i den grad de holder på med «liv» i 

samme eller lignende forstand. Shine fortsetter: «Livsvitenskap omfatter adferdsvitenskapene og 

sosialvitenskapene. Når man tenker på at 50 % av amerikanske helseutgifter for sykdom skyldes 

upassende adferd – misbruk av alkohol eller andre substanser, vold, upassende seksuell adferd – kan 

man forestille seg at dette er temaer der det vil være stor innsats, og at de omfatter mange etiske 

spørsmål.»8 UiO-strategien er mindre moralistisk og midre reduktiv og instrumentalistisk på human- 

og samfunnsvitenskapenes vegne, men tenker i samme baner: «Livsvitenskap favner også 

samfunnsvitenskap og humaniora når disse undersøker sammenhenger mellom adferd eller 

bevissthet og det biologiske grunnlaget, eller analyserer utfordringer som oppstår i møtet mellom 

anvendelse av livsvitenskap og samfunnets verdier og prioriteringer.»9  

Begrepsmessig er livsvitenskapenes kunnskapsimperialisme inneholdt i det radikalt flertydige 

«liv», som i en naturvitenskapelig kontekst referer til molekyler, gener, DNA, selve byggesteinene for 

alt liv, men som også, som det framgår av sitatene ovenfor, utgjør en åpenbare grenseflate mellom 

naturvitenskaper og human- og samfunnsvitenskaper. Teorien om livstider, som jeg skal utvikle i det 

følgende, tar utgangspunkt i «livsvitenskapenes» begreps- og kunnskapshistoriske gjennombrudd ved 

begynnelsen av det 21. århundre, men knytter an til et annet betydningselement i begrepet «liv», 

mer fundamentalt en de molekylærbiologiske presiseringene.  

«Liv» kan brukes for å referere til et stykke tid, en temporal utstrekning eller varighet, som 

kan være nesten umerkelig kort eller nesten evig lang, utspent mellom fødsel og død, begynnelse og 

slutt, skapelse og opphør. Går vi til Oxford English Dictionary, ser vi at det første settet av 

betydninger har med selve det å leve å gjøre, «tilstanden eller egenskapen å være i live», som det 

heter, i motsetning til det å være død, eller noe dødt, mens betydningsgruppe nummer to, organisert 

                                                           
7
 UiO-strategi for livsvitenskap, https://www.uio.no/forskning/vi-forsker-pa/naturvitenskap-teknologi/lv-

strategi.pdf 

8
 Serving Science and Society, ibid. 

9
 UiO-strategi for livsvitenskap, ibid, 
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i romertall, simpelthen har overskriften «med referanse til varighet».10 Den varigheten – som all 

annen varighet – kan på sin side deles opp i mindre biter, ved hjelp av forskjellige kronologiske 

instrumenter, som kalendre, klokker etc. Men det kan også deles inn i faser, som f. eks. barndom, 

ungdom og alderdom. En påminnelse om livets utstrekning i tid foreligger i form av betegnelsen 

«livsløp» og metodisk gjennom såkalte «livsløpsstudier», som synes å få stadig større gjennomslag 

innenfor livsvitenskapene.11  Den engelske betegnelsen er gjerne across the life-span.12 Her er den 

grunnleggende analytiske enhet det enkelte menneskets liv. Men verken «livsløp» eller life-span  kan 

imidlertid dekke over at det knytter seg noen grunnleggende tvetydigheter og latente motsetninger 

til begrepet «liv», ikke minst når det gjelder det temporale innholdet, eller den temporale strukturen. 

Det kan dreie seg om forskjellige varigheter, men også, som vi skal se, om forskjellige hastigheter, 

rytmer og strukturer. Hvis livet løper, som i «livsløp», eller hvis tiden løper gjennom livet – hvor fort, 

og alltid like fort? Det er noen av disse tvetydighetene som det analytiske begrepet «livstider», i 

flertall, skal sette oss i stand til å undersøke nærmere.  Som eksempelet fra Time illustrerte, er 

utgangspunktet at vi befinner oss i en situasjon hvor disse livstidene forandrer seg og blir forandret i 

et tempo som vi aldri har sett tidligere. Å etablere den analytiske enheten «liv» krever stadig mer 

arbeid og forhandlinger, for å makte å synkronisere dette mangfoldet av livstider. Noen av disse 

synkroniseringsprosessene skal vi også se nærmere på her.13 

 

Naturens og historiens tider 

Mens det 20. århundre ofte omtales som «fysikkens århundre», er det nå altså, ifølge det det 

amerikanske vitenskapsakademiet, såvel som Universitetet i Oslos strategieplaner, livsvitenskapene, 

biologi, kjemi og medisin, som er i ferd med å overta hegemoniet. Mye tyder på at dette vil få stor 

innvirkning på hvordan vi forstår og tenker rundt tid. Utvilsomt var den store begivenheten i den 

vitenskapelige utforskningen av tiden i det 20. århundre Einsteins relativitetsteori, som la et helt nytt 
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 http://www.oed.com/view/Entry/108093?rskey=JM2JWb&result=1&isAdvanced=false#eid 

11
 Se f. eks. http://www.nsd.uib.no/nsddata/serier/livslopsstudier.html 

12
 Se f. eks. http://www.thrivefoundation.org/wp-content/uploads/2014/11/Lerner-et-al.-Annual-Rev.-of-

Gerontology-2012.pdf 

13
 For en mer teoretisk diskusjon av synkroniseringsbegrepet se Helge Jordheim, Multiple Temporalities and the 

Work of Synchronization, History & Theory 53 (December 2014), 498-518. 
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grunnlag for forståelsen av tiden som som fysisk og universell størrelse. Foreløpig er det nok ikke like 

klart hvordan, gjennom hvilke biologiske eller medisinske innovasjoner, det 21. århundres 

livsvitenskaper vil endre vår kunnskap om tiden og etter hvert også hvordan vi bruker, måler og 

forvalter den. Samtidig er det liten tvil om at gjennombruddene innenfor genetikk og 

molekylærbiologi også etablerer en ny form for livsvitenskapelig tid, eller snarere et sett med 

livsvitenskapelige tider, som kan få noe av samme effekt på tanken om en universell og absolutt tid, 

som Einsteins relativitetsteori hadde det for snart hundre år siden. 

 Formålet med dette essayet er ikke å diskutere hvordan ‘livsvitenskapenes tid’ er i ferd med å 

overta hegemoniet fra ‘fysikkens tid’, men derimot å introdusere et begrep om «livstider» som går på 

tvers av grensene mellom forskjellige kunnskaps- og vitensskapssfære. «Livstider» representerer et 

mangfold av tider, som snart konkurrerer og kommer i konflikt med hverandre, snart faller sammen 

med, styrker og  påvirker hverandre. Men for at vi skal kunne få øye på og diskutere dette 

mangfoldet, må vi først fjerne eller i hvert fall perforere noen av grensene som er trukket mellom de 

forskjellige disiplinen og vitensfeltene. 

Teorier om tid og temporalitet både i human- og samfunnsitenskapen bygger som oftest på 

en grunnleggende distinksjon mellom en form for tid som omtales som “objektiv”, “universell”, 

“absolutt” eller “matematisk”, ofte for enkelhets skyld kalt “klokketid”, og en annen form for tid som 

er knyttet til menneskelige erfaringer, begivenheter og handlinger, en «tidens fenomenologi». De 

fleste studier som vil studere tiden som erfaring og som en sosial, politisk og historisk kraft, 

«menneskelig tid», som filosofen og hermeneutikeren David C. Hoy kaller det, begynner med å 

avgrense seg fra studier av «universell» eller «vitenskapelig» tid, eller de skiller «tid» fra 

«temporalitet».14 For å markere dette skillet og presisere sitt eget undersøkelsesobjekt innfører Hoy 

– med et blunk til den populærkulturelle betydningssfæren – formuleringen «the time of our lives», i 

motsetning til «the time of the universe». Det interessante i vår sammenheng at den sentrale 

filosfiske kategorien dermed blir «liv»: 

Er våre livs tid [the time of our lives] en funksjon av et liv som et hele, en livstid [lifetime], eller kan den bli 

kondensert i et enkelt øyeblikk av innsikt? Har livet en enhet som løper gjennom det, eller er tidens enhet, og 

livets, en narrativ, en fortelling, en illusjon?
15

 

                                                           
14

 David Couzens Hoy, The Time of Our Lives. A Critical History of Temporality, Cambridge, Mass: MIT Press 

2009, xiii 

15
 Ibid., xii. 
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Disse spørsmålene er jo ikke ulike de vi stilte ovenfor. Men likevel er det en avgjørende forskjell, i og 

med at «liv» for Hoy er for en fenomenologisk enhet å regne, uløselig knyttet til menneskelig 

erfaring. Livets naturlige substrat, derimot, fødsel, død, aldring, sykdom, styrt av molekyler og gener, 

inngår ikke i Hoys diskusjoner, antagelig fordi denne «livstiden» snarere tilhører «universets tid», den 

vitenskapelige og objektive tiden, enn «fenomenologien», i Hoys forstand. Men det vi så ovenfor, var 

jo nettopp eksempler på det motsatte: hvordan livsvitenskapelige praksiser bidrar til å skape nye 

livstider, som utvisker grensene mellom biologi og fenomenologi, eller iallfall krever at vi er i stand til 

å se dem i sammenheng. 

 For den tyske historieteoretikeren Reinhart Koselleck knytter skillet mellom det han kaller 

«naturlig tid» og «historisk tid» – ikke ulikt Hoy’s skille mellom «time of the universe» og «time of 

our lives – seg til et bestemt historisk periode, fra annen halvdel av 1700-tallet til første halvdel av 

1800-tallet, som Koselleck ofte omtaler som die Satteltzeit. I denne perioden tar «historisk tid», det 

han også omtaler som «kollektivsingularet historie», form, med et helt sett av nye begreper for å 

beskrive en ny form for tidserfaring:  «framskritt, forfall, akselerasjon eller forsinkelse, ikke ennå og 

ikke lenger, før og etterpå, for tidlig og for sent, situasjonen og varigheten».16 Dette er samtidig selve 

nøkkelebegrepene for å forstå den perioden som i Vestens historie som vi gjerne kaller «det 

moderne», nærmere bestemt, det «moderne tidsregime», med Hartogs begrep. For å fortstå de nye 

«livstidene» eller nærmere bestemt de nye konstellasjonene av «livstider», som tar form ved 

inngangen til det 21. århundre, er disse begrepene fortsatt uunværlige.  Den livsvitenskapelige 

omstruktureringen av samtidige vitensfelt lar seg knapt nok tenke uten begreper om vitenskapelige 

fremskritt, tekno-vitenskapelig aksellerasjon, nye vitenskapelige paradigmer som avløser gamle, 

kunnskapsfelt som blir hengende etter etc. Men spørsmålet gjenstår om livsvitenskapene også 

produserer ny historisk tid, eller nærmere bestemt, nye «historiske tider», for å bruke flertallsformen 

som Koselleck introduserte, og som er avgjørende for dette essayet; eller stilt på en annen måte, hva 

som er sammenhengene mellom tidene som produseres i laboratorier og i vitenskapelige 

publikasjoner, og tidene som forhandles kollektivt i et samfunn, og som rommer menneskelige 

handliger, begivenheter og erfaringer. 

 Til grunn for framveksten av «historisk tid» i annen halvdel av 1700-tallet ligger det Koselleck 

kaller en «denaturalisering» av tiden, «en destruksjon av naturlig kronologi», eller også bare 

«naturlig tid»: 

                                                           
16

 Reinhart Koselleck, Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte, in Vergangene Zukunft. Zur Semantik 

geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1979, 133. 
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Hvis man antar at historisk tid forblir inneholdt i naturlig tid, men uten å være fullstendig omfattet av den; eller, 

for å si det på en annen måte, at mens kronologisk tid kan være relevant for politiske avgjørelser, kan ikke 

historiske sammenhenger måles med en klokke; eller, for å si det på enda en annen måte, at stjernenes gang over 

himmelen ikke lenger (eller ikke nå igjen) er relevant for historisk tid, vi må finne temporale kategorier som er 

tilpasset historiske hendelser og prosesser.17  

Tidligere, hevder Koselleck, hadde historien blitt organisert i tråd med naturlige kategorier og 

prosesser: solens gang, årstidenes vekslinger, fødsel og død. Men på slutten av 1700-tallet dannes 

det helt nytt sett av kategorier for inndeling og organisering av tiden, som kommer fra historien selv. 

Koselleck vet selvfølgelig godt at det er nytteløst – og meningsløst – å ville trekke knivskarpe skiller 

mellom natur og historie, mellom naturlig tid og historisk tid. Hans siste og kanskje mest 

virkningsfulle forsøk på å «utvikle en teori om historiske tider», som historiefagene etter hans 

oppfatning «ikke kan klare seg uten»,18 var da også en teori om tidslag, Zeitschichten, inspirert av 

geologien.19 Spørsmålet vi må stille, er likevel om det nye livsvitenskapelige paradigmet også 

innebærer det vi kanskje kunne kalle en ‘renaturalisering’ av den historisk tiden – i den forstand at 

det vi er vant til å betrakte som ‘natur’, i dette tilfelle menneskekroppen, men også klimaet, griper 

inn i, påvirker og forandre våre sosiale og historiske felles tidserfaringer. Men dette er riktignok ingen 

‘natur’ i tradisjonell forstand etter som den langt på vei er et resultat av menneskelige 

intervensjoner: teknologiske, medisinske, sosiale og politiske. Endringer i menneskekroppens tid – i 

første rekke våre nye longevity – fører til endringer i den sosiale, kollektive tiden. For Koselleck 

innebar 1700-tallets «denaturalisering» framveksten av en enhetlig, homogen, lineær og progressiv 

tid, som også fikk sitt mest kjente og myteomspunne navn, «fremskrittet». ‘Renaturaliseringen’ på 

begynnelsen av 2000-tallet synes foreløpig ikke å ha den samme homogeniserende effekten. Tvert 

imot kan ‘renaturaliseringen’ sees på som en av mange tendenser i samtiden, som snarere synes å 

bidra til en oppløsning av den homogene historiske, vitenskaps- og teknologidrevne fremskrittstiden, 

i et mangfold av konkurrerende tider, både kronologiske, biologiske, sosiale, fenomenologiske, som 

inngår i forskjellige kombinasjoner med hverandre snart i synkroni, snart ute av synk, eller i konflikt. 

 

Tidsmangfold og synkronisering 
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 Koselleck, Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft, i Zeitschichten. Studien zur Historik, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000, 304. 

18
 Ibid, 302. 

19
 Koselleck, Einleitung, in Zeitschichten, s. 9. 
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En måte å forstå vår egen samtids temporale økonomi og økologi på, er som som et mangfold av 

forskjellige tider, hvor de mer og mindre renaturaliserte tidene, «livstidene», spiller en stadig større 

rolle, også på samfunnsplan. Betrakter vi denne tidsøkologien i sin helhet, blir det mest akutte 

spørsmålet hvorvidt og i hvilken grad disse tidene eller tidformene er i synkroni med hverandre, om 

de følger samme rytmer, holder samme fart, har mer og mindre samme utstrekning, både bakover og 

fremover, eller om de tvert imot er ute av synk, er uforenelige og dømt til å havne i konflikt i det 

øyeblikk de tar kontroll over menneskers handlings- og erfaringstid.20 Allerede i Time-oppslaget så vi 

hvordan Carstensen, psykologiprofessoren fra Standford, var bekymret for at det fantes usynkronitet, 

en usamtidighet, mellom den livsvitenskapelige forlengelsene av menneskers liv og den kulturelle 

samfunnstiden – mer presist, om vi er på vei mot en situasjon hvor et samfunn bygd for og av unge i 

stadig større grad er bebodd av eldre.  

Dette ville i så fall være et eksempel på det som i den tyske tradisjonen har fått betegnelsen 

«det samtidiges usamtidighet», at samtiden, i en eller anne forståelse av ordet, inneholder 

elementer som er usamtidige med hverandre, som altså ikke hører hjemme i samme tid, selv om de 

av komplekse historiske grunner skulle ha kommet til å eksistere samtidig. For kunsthistorikeren 

Wilhelm Pinder er slike usamtidigheter først og fremst et produkt av generasjonsforskjeller, med 

andre ord, av forskjellige «livstider», som fører til at det til enhver tid produseres kunst som ikke 

tilhører samme epoke, i et kunsthistorisk perspektiv;21 for marxisten Ernst Bloch, derimot, gir det 

«samtidiges usamtidighet» forklaringen på nazismens framvekst, etter som den appelerte til 

usamtidigheter i det tyske samfunnet, gjennom nostalgiske drømmer om et enkelt, bonderomantisk 

liv i en førmoderne verden, full av mot, styrke og skjønnhet.22 Endelig, i Kosellecks verk, hvor «det 

samtidiges usamtidighet» har fått sin mest teoretisk utviklede form, brukes denne teoretiske figuren 

til å beskrive hvordan begreper, ikke minst det Koselleck kaller, «historiske nøkkelbegreper», kan 

trekke med seg betydninger, som er helt og holdent ute av synk med den konteksten begrepene 

anvendes innenfor. 23Innenfor rammene av den diskursen vi er opptatt av her, er det lett å tenke seg 

                                                           
20

 For en videre utviklinge av dette argumentet se Jordheim, Multiple Times.  

21 Wilhelm Pinder, Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas, München: Bruckmann 1961. 

 
22

 Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit. Erweiterte Ausgabe, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985. 

23
 Reinhart Koselleck, Einleitung, Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 

Sprache in Deutschland, edited by Otto Brunner, Werner Conze and Reinhart Koselleck, vol. 1, Stuttgart: Klett-
Cotta 1972, xxi.  
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hvordan betegnelsen ‘eldre’ kommer med en forventning om en snarlig død, eller i all fall et liv som 

går mot slutten, mens det i realiteten i dag betegner en ny livsfase, som skiller seg fra de foregående 

ikke først og fremst kvantitativt, men kvalitativt.  

Så snart vi har fått øye på disse usamtidighetene, mellom forskjellige livstider eller mellom 

livstider og andre former for tid, blir det tydelig at det samfunnets, eller de forskjellige kollektivenes 

reaksjon på tidsmangfoldet, vil bestå i forsøk på å bringe disse tidene i overensstemmelse med 

hverandre, å synkronisere dem – akkurat som vi synkroniserer klokkene våre med andre klokker eller 

synkroniserer tiden i ett land med tiden i ett annet land, et annet sted på kloden, ved hjelp av GMT 

og det globale systemet av tidssoner. Så snart vi ikke bare er ute etter en fenomenologisk beskrivelse 

av individuelle og subjektive tidserfaringer, som f.eks. utgjør en viktig del av Hoys diskusjon, blir det 

klart at tid, i den form vi diskuterer det her, ikke minst er n et kollektivt fenomen, noe som blir til, 

erfares, brukes organiseres i samhandling med andre mennesker, slik bl. a. Benedict Andersen har 

diskutert i sin epokegjørende studie Imagined Communities.24 Og i neste instans, at den kollektive 

tiden – lokalsamfunnets, storsamfunnets, det globale samfunnets tid, om man vil – tar form gjennom 

forskjellige synkroniseringsprosesser, et pågående, komplisert arbeid med å synkronisere alle disse 

mangfoldige tidene, teknologiske, kommunikative, juridiske og politiske, med forskjellige typer 

verktøy. Dette synkroniseringsarbeidet er mer krevende og komplekst, jo større motsetninger og 

konflikter det er mellom de forskjellige tidene, som vi har sette noen eksempler på ovenfor.   

Dermed har vi kommet til det punkt hvor vi kan tilby en ny forstålse av begrepet «liv». «Liv» 

– «livsløp», «livsfaser», «livsaldre», «livets begynnelse», «livets avslutning»  – utgjør begrepsmessige 

og institusjonelle strategier for å synkronisere er vidt spekter av tidserfaringer, tidsstrukturer, 

inndelinger, målinger og andre temporale praksiser.  Dette angår selvfølgelig livets begynnelse og 

slutt, fødsel og død, men også selve livsprosessen, vekst, modning, forfall, som deles opp i tråd med 

standardiserte livsaldre, barndom, ungdom, voksenliv, alderdom etc., i tillegg til en rekke 

underinndelinger. Til grunn for dem ligger som oftest forestillingen om kronologisk alder, som 

regulerer når en person, eller en annen organisme , går fra en livsfase og over i en annen – selv om 

overgangene ofte kan være uklare og strekke seg over lengre tid, ikke minst kan de variere fra 

menneske til menneske,  fra enkeltorganisme til enkeltorganisme. Livet som temporalt forløp 

organiserer ikke bare enkeltmenneskers liv, men er også en av de sterkeste 

synkroniseringsmekanismene på samfunnsnivå. Livet bidrar til å skape det sosiologen Eviatar 
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Zerubavel kaller «sosiale rytmer», som er avgjørende for samfunnets organisering og stabilitet.25 Få 

andre fenomener bidrar vel i like stor grad til synkronisere og stabiliserer samfunnet som de 

institusjoner som er satt til å forvalte våre forskjellige livsfaser, barnehage, skole, gamlehjem etc. 

Livsbegrepet strukturerer dermed ikke bare enkeltmenneskers, enkeltorganismers liv, men 

også større kollektiver, i siste instans hele menneskeslekten, hele menneskehetens historie  – ikke 

bare ontogenesen, med andre ord men også fylogenesen. Blant de første eksemplene på en 

systematisk bruk av livet for å synkronisere historien – dvs. å gå fra en mangfold av tider, 

tidsregninger og narrativer spredt utover kloden til en enhetlig, homogen, lineær og teleologisk tid, 

ofte omtalt som «fremskrittet» – er essayet Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der 

Menschheit fra  1773, av den tyske filosofen og teologen Johann Gottfried Herder.  I dette essayet, så 

vel som i en rekke senere tekster, forteller Herder menneskehetens historie som en serie suksessive 

livsaldre, distribuert utover kloden: tidlig barndom I Fjerne Østen, senere barndom i Midtøsten, 

tidlige ungdom i Egypt, moden ungdom i antikkens Hellas osv.26 Utviklingsprinsippet – som gjør at 

livet ikke bare er tidsforløp, men også progresjon – er dannelsen, Bildung, som i tillegg forbinder 

menneskene og kulturen med hele resten av skaperverket, planter, dyr, mennesker, ja, selve 

jordkloden. Alt er ifølge Herder underlagt dannelsesprinsippet, Bildung, som også er en helt bestemt 

tidsform med en spesifikk stryktur, hastighet og rytme. 

Synkroniseringsprosessen mellom naturlig og historisk tid går imidlertid ikke bare den ene 

veien – at naturens prosesser brukes til å gi retning og rytme til historien – men også den andre – at 

en bestemt form for historisk tid blir forbilde og standard for den naturlige tiden.  Når 

«gerontologien», vitenskapene om aldringsprosessen, som i dag har fått et helt nytt livsvitenskapelig, 

molekylærbiologisk og genetisk grunnlag, tar form på begynnelsen av 1900-talllet, er det som et 

forsøk på å omskrive og omfortolke aldringsprosessen til å falle sammen med, synkroniseres med det 

som er tidens primære historiske form i samtiden, nemlig fremskritt og vekst. Målet er å finne 

tilpasse aldringen til den samme temporale logikk som resten av samfunnet: aldring som fremskritt, 
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ikke som forfall og hensykning, som patologi, slik det var velkjent fra de samtidige arbeidene til Jean-

Martin Charcot, oppsummert i begrepet «senescens».27 

 «Gerontologien vil føre til store modifikasjoner i den siste livsfasen», skriver den russiske 

immunologen og lederen for Pasteur-instituttet i Paris, Elie Metchnikoff, i 1903.28 Metchnikoff store 

bidrag til medisinen og immunologien var oppdagelsen av fagocyttene, «spisecellene», som beskytter 

kroppen mot skadelig bakterier o.l., gjennom å spise dem, som gav han Nobelprisen i 1908, sammen 

med Paul Ehrlich. På grunn av disharmonier i den menneskelige konstitusjon går mennesket etter at 

det har nådd full modenhet over i en forfallsfase, som er abnormal og patologisk, når livets mål 

egentlig er «fullendelsen», som han skriver det. I fremtiden, hevder Metchnikoff, «vil den fysiologiske 

aldring være ganske annerledes».29 Begge verkene som Metchnikoff utgir for å grunnlegge 

gerontologien som vitenskap har da også «optimisme» i undertittelen: I 1903 kom boka 

Menneskenaturen. Studier i optimistisk filosofi, i 1907 – altså et år før han fikk nobelprisen – 

essaysamlingen Forlengelsen av livet. Optimistiske studier. I bøkene presenterer han en utopisk ny 

samfunnsmodell, hvor de gamle, ikke lenger plaget av sykdom og forfall, men i ferd med å fullende 

sitt liv både fysisk og åndelig, overtar alle ledende posisjoner i samfunnet, slik at de unge mennene 

ikke kan skape mer kaos og lidelse enn de allerede har gjort.30 På denne måten underkastes livsløpet 

altså en gjennomgripende fremskrittstanke, som deretter blir nedfelt på samfunnsnivå. 

Å lese artiklene i Time er på mange måter som å lese en mer oppdatert, molekylærbiologisk 

og genetisk begrunnet versjon av Metchnikoffs grunnleggelse av gerontologien. Igjen er det spørsmål 

om å synkronisere sosiale og biologisk-medisinske tider. Men denne gangen er det altså vitenskapen, 

studiet ikke av aldringsprosessen, men av det som omtales som longevity, som vel best kan 

oversettes med ‘det å leve lenge’, ‘det å nå en høy alder’, som er styrende – fordi den har tilegnet 

seg det temporale overtak det fortsatt er, i det ganske så sene moderne, å ligge i forkant, av den 

kulturelle og sosiale utviklingen.  

 

Nye mangfoldige livstider 
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Herder og Metchnikoff er to eksempler på hvordan det Hartog, i forlengelsen av Kosellecks arbeider, 

kaller «det moderne tidsregime», tar form, som en synkroniseringsprosess der biologiske og sosiale, 

naturlige og historiske tider blir tilpasset hverandre, får samme rytme, takt og retning.  Den 

dominerende tidsdimensjonen er fremtiden, det nye som skal komme, som skal forutses, planlegges, 

som er gjenstand for håp, angst og forventning. Selv aldringsprosesssen, altså fremtiden som gradvis 

forsvinner, uten mulighet for fornyelse eller åpning av nye horisonter, blir omskrevet for å tilpasses 

denne tidsstrukturen, som vi så det i Mentchnikoffs tilfelle. 

 Selv om det samtidige materialet ligner, er det noe annet som er på spill.  Begrepsliggjort 

som longevity og forvandlet til cutting edge-vitenskap, basert på genetikk og molekylærbiologi, har 

aldringsforskningen selv blitt innbegrepet på det nye. Aldringsforskningen, mer enn noen annen 

vitenskap, kan tilby en åpen, ubegrenset og, om ikke uendelig, så iall fall, stadig mer utstrakt fremtid. 

Som Carstensen antyder, er det nå aldringsforskningen som utgjør standardtiden, som resten av 

samfunnet kultur, politikk, institusjoner, sosiale og økonomiske strukture, må tilpasses til og 

synkroniseres etter. Spørsmålet er hva dette betyr og hvilke samfunnsmessige følger det kan risikere 

å få. 

Hartog – og andre med ham – hevder at det moderne tidsregimet er i ferd med å miste taket, 

kollapse og erstattes av noe annet.31 Uten å gå inn i en lengre diskusjon av Hartogs teorier her, tror 

jeg han har rett i at våre tidserfaringer, -begreper og -horisonter er i ferd med å endres, og at noe er i 

ferd med å miste taket. Igjen spiller nettopp samspillet mellom forskjellige tidsformer, -teknologier 

og praksiser en avgjørende rolle. Aldringsforskningen og dens omsetting i forskjellige praksiser – 

medisinske teknologier og medikamenter, men også diett, trening, hjernetrim etc. – for å oppnå 

longevity er et nærmest perfekt eksempel, men det er langt det eneste. I de siste tiårene har den 

vitenskapelige og teknologiske utviklingen skapt muligheter for å forrykke og endre tidsforløpene 

som vi har vært vant til å kalle ’naturlige’, på gjennomgripende måter. Tidsmålestokker og -

standarder, som vi har forholdt oss til som noenlunde stabile, har fått en ny og raskere endringstakt. 

Og når målestokkene og standardene forandrer seg, er det grunn til å tro at hele det komplekse 

samspillet av tider som vi – med er referanse til Benedict Anderson – kunne kalle ”samfunnets tid”, 

er i ferd med å gjøre det samme. Livstidene endrer seg. Det som tradisjonelt har vært målestokken 

for våre tidserfaringer, raskt eller langsomt, lenge eller kort, ung eller gammel, brudd eller 

kontinuitet, nemlig vår egen kropp, har ikke lenger den stabiliteten og forutsigbarheten vi er vant til. 
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I noen grad synes synkroniseringsprosessene å gå i sirkel: I moderne sykehus, ved hjelp av moderne 

medisinsk teknologi og kunnskap, som f. eks. genteknologi, kryobiologi og cellesynkronisering, 

produseres nye livstider. Disse nye livstidene forandrer radikalt våre politiske, sosiale og kulturelle 

tidserfaringer og tidsregimer, som igjen virker tilbake på den medisinske virkeligheten, i form av nye 

krav om produktivitet og effektivisering, som igjen utmyntes i ny teknologi og ny kunnskap.  

 Hartogs navn på det nye tidsregimet, som har avløst – eller i ferd med å avløse «det 

moderne» - er «presentisme»,32 som riktignok kanskje snarere skal forstå som en slags kriseerfaring 

enn som et nytt «regime» i egentlig forstand. Uansett, det som har skjedd, ifølge Hartog, er at både 

fortiden og fremtiden, to av tre dimensjoner i den moderne tidsstrukturen, mer eller mindre har 

opphørt å eksistere, i hvert fall på kollektivt nivå – fortiden funksjonalisert til erindring, fremtiden har 

mistet enhver dimensjon av optimisme og planlegging. I stedet lever vi i det som han kaller en 

«monstrøs nåtid», som stadig sveller mer ut og inkorporerer større deler av fortiden og fremtiden. I 

noen grad passer longevity-diskursen godt inn i dette, etter som fremtidsvisjonene som utfolder seg i 

den, enten de 142 årene mennesker har utsikt til å leve, eller de nye livsvitenskapelige fremskrittene 

vi kan forvente oss, ikke er en reell fremtid, men en fremtid som først og fremst bidrar til en bestemt 

for for dyrking av nåtiden, gjennom treningsregimer, fokus på helse og velvære, enorme 

investeringer i bestemte former for medisink forskning osv. Men på den annen side risikerer 

forestillingen om en alltid allerede ferdigsynkronisert nåtid å medføre at vi mister det det nye 

mangfoldet av ‘renaturaliserte’ teknologisk, institusjonelt, kulturelt og politisk genererte tider av 

syne. 

 Som avslutning på dette essayet, vil jeg vende tilbake til forestillingen om «livstider», som et 

mangfold av konkurrerende, usynkrone, mer og midre ‘renaturaliserte’ tidsformer, med forskjellige 

varigheter, hastigheter og rytmer, som alltid – uten unntak – krysser de tradisjonelle grensene 

mellom natur- og humanvitenskaper. For å illustrere hvordan det er mulig å forestille seg et slikt 

mangfold av «livstider» vil jeg vende tilbake til det sene 1700-tallet, da det moderne tidsregimet lå i 

støpeskjeen, men ikke hadde festet seg ennå, og til Herder. Teksten der snakk om nå, er skrevet langt 

senere enn den jeg siterte tidligere. Det dreier seg om hans Metakritik av den nye kritiske filosofien, 

nærmere bestemt av Kant, publisert i 1799. Igjen trekker han fram menneskekroppen og 

menneskelivet, men i motsetning til i Auch eine Philosophie utgjør de ikke et synkroniseringsverktøy 

eller en standard, som historien kan tilpasses til og synkroniseres etter, men framstilles som et 
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møtested for vidt forskjellige tider, «livstider», side om side med en hel rekke andre, fordelt ut over 

den globale virkeligheten: 

Egentlig har alle foranderlige ting sin egen tidsmålestokk [das Maß] i seg selv; den finnes selv om 

ingenting annet finnes; det finnes ikke to ting i verden som har samme tidsmålestokk. Mine pulsslag, 

min tankes skritt eller flukt er ingen målestokk for andre; en elvs løp, et tres vekst er ingen målestokk for 

alle elver, alle trær og planter. Livstidene til elefanter og til det mest forgjengelige er svært forskjellige 

fra hverandre,  og hvor forskjellig er ikke tidsmålestokken på de forskjellige planeter! I universet finnes 

altså (det er bare å se det modig i øynene) til enhver tid uendelig  mange tider.
33

 

Kritikken av Kant faller i øynene. For Kant var tid og rom abstrakte «anskuelsesformer»; for Herder i 

denne teksten er den historisk og ontologisk, og dermed også absolutt og ureduserbart mangfoldig. 

Tiden er noe som eksisterer i tingene selv, i tanken, i pulsslagene, i elver, trær og planter, de har alle 

sin egen iboende tidsmålestokk – «selv om ingenting annet finnes».  Tiden er altså ikke relativ og kan 

dermed heller ikke sammenlignes, standardiseres eller synkroniseres. Tiden, enhver tid, alle tider, 

som i dette eksempelet stort sett omfatter «livstider», med unntak for det anorganiske «en elvs løp», 

er absolutt partikulære, autonome og selvtilstrekkelige. Det Herder beskriver, er med andre ord en 

verden av usamtidigheter. Om synkronisering kan finne sted overhodet, vil det alltid være tilfeldig og 

lokalt, etter som det ikke finnes noen målestokker for gjelder for mer enn en tidsform. Ikke en gang 

skapninger av samme art kan forventes å ha samme tid. Men dette er jo heller ikke ukjent for oss: 

Noen mennesker eldes fortere, dør tidligere enn andre. 

 Dette er ikke stedet for en lengre diskusjon av hva Herder vil oppnå med sin Kant-kritikk og 

mer spesielt hans kritikk av tiden som anskuelsesform. I stedet skal vi ta med oss Heder-sitatet som 

en tankemodell, som en teoretisk figur for å tenke rundt og analysere forskjellige «livstider», gjerne 

innenfor samme kropp. Hvis vi så forflytter oss fra det moderne tidsregimets etablering til dets 

pågående  oppløsning  og vender tilbake livsvitenskapene og longevity-diskursen som åpnet dette 

essayet, er det en ny del av det nye livsvitenskapelige paradigmet som kommer til syne, med radikale 

konsekvenser for forståelsen av hvilke «livstider» vi omgir oss med. 

I de siste årene har de mangfoldige livstidene flyttet inn i menneskekroppen selv. Dette har 

funnet sted igjennom lanseringen av teorien om «biologisk alder», som i stadig større grad utfordrer 

den kronologiske alder som enkeltindvidets primære livstid, «målestokken», som Herder ville kalt 

den. Stadig oftere blir pasienter, eller mennesker i sin alminnelighet, konfrontert med et skille 
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mellom kronologisk og biologisk tid: at kroppens såkalte ”biologiske alder” er mer eller mindre 

framskreden enn dens kronologiske alder – med andre ord, at det finnes utsikter til leve lenger eller 

kortere, enn det den kronologiske alder skulle tilsi, selv om ingen lege vil ta på seg å spå om akkurat 

dette, i hvert fall ikke i skrivende stund.  Aldringsforskerne er for tiden på jakt etter biomarkører som 

kan si oss noe om biologisk alder, blant annet fordi man mener at såkalt biologisk alder er en bedre 

markør for dødelighet enn kronologisk alder. Arbeidet fikk et gjennombrudd på 1980-tallet da 

Elizabeth Blackburn og Carol Greider kom langt i å forstå telomerenes funksjon. Telomerer er 

strukturer på enden av kromosomer som regulerer cellenes fornyelse. For dette arbeidet fikk de 

Nobelprisen i 1980. Men i 2011 kunne man lese i de fleste store internasjonale aviser hvordan de to 

nobelprisvinnerne var blitt uvenner. Uenigheten gjaldt hvorvidt måling av telomerenes lengde kunne 

si noe om individers helse og fare for utvikle forskjellige alderssykdommer. Balckburn mente ja og 

grunnla firmaet Telome Health, Greider mente at det ikke forelå nok bevis for å understøtte 

kollegaens krav.34  

 

 

Fig 1. Kronologisk alder (y-aksen) versus DNA-alder (x-aksen), målt i forskjellige typer celler. Kilde: 

https://labs.genetics.ucla.edu/horvath/htdocs/dnamage/weidener2014/ 

I fjor ble statistisk modellering tatt i bruk for å identifiserte 353 forskjellige DNA-markører fra 51 

typer celler og vev (fig 1.). De ulike vevene aldres i ulik hastighet fra fødsel til død. En lever og en nyre 

i samme kropp kan ha forskjellige aldre. Forskerne har selv gitt dette navnet en ”epigenetisk 
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aldersklokke”.35 Mens kroppens kronologiske alder er absolutt, tiden som har forløpt siden fødselen, 

er den biologiske alderen altså relativ, et utsagn om relative verdier sammenlignet med andre 

kropper. I motsetning til i Herder-sitatet finnes det en målestokk eller i alle fall et statistisk 

gjennomsnitt som det enkelte menneskelige organs eller vevstypes livstid kan måles opp mot. 

 Å helt forstå hva det betyr at et mangfold av livstider nå ikke lenger bare utspiller seg på 

samfunnsnivå, men inne i den enkelte kropp, uten mulighet til å bli synkronisert av kroppens 

absolutte og universelle kronologiske alder, ligger utenfor rammene av denne artikkelen. Men igjen, 

som i eksemplene fra Time, Herder og Metchnikoff, synes altså den kronologiske, den biologiske og 

den sosiale tiden å veves sammen på måter som skaper vanskeligheter både for forskere og 

pasienter: Når avgjørelser om behandling skal tas, er det på bakgrunn av pasientens biologiske eller 

kronologiske alder, eller når mennesker legger planer for sin egen framtid, skal de legge den 

biologiske eller den kronologiske alderen til grunn? Og hva skjer når disse usikkerhetene gjentas på 

samfunnsnivå? 

 I det 21. århundre, «livsvitenskapenes århundre», lar ikke de temporale betydningene av 

«liv» seg lenger favne i «livsløp», eller «livfaser». I stedet står vi overfor begreper som longevity og 

«biologisk alder», som begge henviser til et mangfold av «livstider», som ikke uten videre lar seg 

koordinere, tilpasse eller synkronisere. Disse inngår i neste instans i et samspill med andre kollektive 

tider, kulturelle, sosiale og politiske tider. Heller enn å omskrive dette samspillet til et nytt ‘etter-

moderne’ «tidsregime», er det om å gjøre å forstå mangfoldet, konfliktene, usamtidighetene og 

synkroniseringsarbeidet som tid i det 21. århundre innebærer. 
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