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«O, tunge alderdom! Du bringer ingenting godt for de dødelige, og du gir smerte og pine i 

overflod. Og likevel ønsker vi å nå deg og anstrenger oss for å greie det.» 

- Menander1

                                                
1 Den greske dramatikeren Menander (ca. 342-291 f.Kr.) sitert i SdB, A, s. 131. 
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Sammendrag 

 

Oppgaven utforsker hva et meningsfullt liv i alderdommen er, sett fra Simone de Beauvoirs 

eksistensfilosofiske etikk. Problemet er hvorvidt Beauvoirs etikk egentlig egner seg som 

meningsleverandør for det aldrende mennesket. Flere har mistenkt om ikke Beauvoirs 

oppvurdering av aktivitet skaper en etikk som tilråder geskjeftig hvileløshet. Dessuten 

problematiserer oppgaven idéen at et alderdommelig liv per definisjon er et meningsløst liv. 

Fremgangsmåten er hovedsakelig å lese Beauvoirs sene verk Alderdommen (1970) i lys av to 

moralfilosofiske essays, kalt Pyrrhos og Cineas (1944) og Tvetydighetens etikk (1947). I 

førstnevnte beskriver hun det aldrende mennesket, og i de to sistnevnte essayene beskriver 

hun sin hva det betyr å forholde seg meningsfullt til eksistensen. Lagt sammen dannes et bilde 

av hva det betyr å leve meningsfullt for det aldrende mennesket. 

 Oppgaven finner grunner for at Beauvoirs eksistensfilosofi favner om det aldrende 

mennesket. Når eksistensen beskrives som en uendelig serier med situasjoner å overskride, så 

betyr det at menneskets eksistens verken blir eller bør forbli ferdiglevd. Ikke engang alderdom 

kan forandre eksistensens ufullførte og uferdige preg. Budet er derfor å forbli levende livet ut. 

Heri ligger ingen appell til geskjeftig hvileløshet. Tvert imot tilråder Beauvoirs etikk en type 

indre aktivitet. Når det gjelder hva det betyr å bli gammel, er Beauvoir nok en gang 

optimistisk. Alderdom er ingen meningsløs affære i seg selv, men simpelthen situasjonen det 

aldrende mennesket befinner seg i. Denne situasjonen erfarer den enkelte som en gestaltfigur. 

Hvilket ansikt alderdommen får, gjenspeiler situasjonen den opptrer i.  

Potensielt sett kan alderdommen ikke bare fortone seg meningsfull, men mer autentisk 

en livet levd hittil. Ordet «autentisk» betyr en meningsfull levemåte strippet for illusjoner og 

selvbedrag. Å bli gammel innebærer å konfronteres med fremtidens ubestandighet. Slik sett 

kan det aldrende menneske lettere befri seg fra å leve henimot en fremtid som aldri helt 

ankommer. Det nærværende blir ikke lenger et hinder som må forseres. I så måte er alderdom 

en anledning for å gripe tidens tvetydighet, for på den måten å erfare sin eksistens mer 

autentisk enn før. 
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Forord 

 

Ingenting er som å skrive et forord etter 12 måneder med grubling og skriving. Med halvspist 

sjel ser jeg på teksten. Ordene er mange, men hjelperne er flere. De vil jeg takke. 

 

Tove Pettersen, hadde det ikke vært for dine inspirerende forelesninger om alderdommen, 

ville denne oppgaven aldri blitt til. Dine detaljrike tilbakemeldinger og din heia-holdning har 

vært til stor hjelp. En varm takk til kjære Tonje. Vår hverdag har vært min trygge havn 

gjennom en svært så turbulent skriveprosess. Takk til Harald, for ditt vennlige nærvær, dine 

kommentarer og din idébrytning. Takk til Simen «Castello» Rognan, som med sitt 

smittsomme vesen lager skyfri himmel rett som det er. Ellers vil jeg takke Simen & Sebastian, 

for våre tilsynelatende ubetydelige - men for meg høst betydelige - sammenkomster. Til sist 

vil jeg som alltid takke Hans Herlof Grelland. I 2011 fikk du en aspirerende bygningsingeniør 

til å falle pladask for filosofiens verden. Takk for dine kloke betraktninger om det å være 

menneske.  
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Forkortelser 
 

A = Alderdommen 

Dak = Det annet kjønn 

PoC = Pyrrhos og Cineas 

SdB = Simone de Beauvoir 

TE = Tvetydighetens etikk 

 

Forkortelser som refererer til kvadranten på s. 22: 

 

ØV (Øverst til venstre) 

ØH (Øverst til høyre)  

NV (Nederst til venstre) 

NH (Nederst til høyre) 
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Introduksjon 
 

Det virker noe unødvendig å skulle introdusere den franske Simone Lucie Ernestine Marie 

Bertrand de Beauvoir (1908-1986), kjent som hun er både i og utenfor akademia. En 

bemerkning trengs likevel, for her møter vi mindre kjente sider av Beauvoir. Ettertiden har 

nemlig hatt for vane å redusere hennes omfattende virksomhet på to måter. For det første 

presenteres Beauvoir som en filosofisk blåkopi av eksistensfilosofien til hennes livslange 

partner Jean-Paul Sartre. Den Beauvoir vi møter her, er ingen disippel og anvender av Sartres 

eksistensfilosofi.2 Hennes eksistensfilosofi står utmerket godt på egne bein. Selvsagt er hun 

sterkt inspirert av Sartre, slik hun òg er inspirert av en rekke filosofer som Albert Camus, 

Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Karl Marx, Georg W.F. Hegel, og Henri Bergson, 

for å nevne noen. Faktisk argumenterer Eva Gothlin for at Beauvoirs filosofi har nærmere 

slektskap med Heidegger enn med Sartre,3 noe denne oppgaven også gjenspeiler. For det 

andre er Simone de Beauvoir blitt stående igjen i historiebøkene som forfatter av Le 

Deuxième Sexe (1949) (Det annet kjønn), pluss noen andre verker av mindre betydning. Tre 

av disse andre verkene står her i oppgavens sentrum. Her møter vi mer ukjente, men ikke 

mindre betydningsfulle sider av Beauvoirs virke. Vi møter den yngre Beauvoir med hennes 

moralfilosofiske essays, især Pyrrhus et Cinéas (1944) (Pyrrhos og Cineas) og Pour une 

morale de l'ambiguïté (1947) (Tvetydighetens etikk). I tillegg vi møter den eldre Beauvoir som 

alderdomsfilosof gjennom verket La Vieillesse (1970) (Alderdommen). I sistnevnte verk har 

Beauvoir følgende budskap: 

 

Meningen med livet vårt står på spill i den fremtiden som venter oss; vi vet ikke hvem 

vi er hvis vi ikke vet hvem vi kommer til å bli: La oss gjenkjenne oss selv i den gamle 

mannen og den gamle kvinnen. Det må vi hvis vi vil ta inn over oss i sin helhet våre 

                                                
2 Forunderlig nok bidro Beauvoir til å forsterke sin filosofiske underlegenhet av Sartre. For en inngående 

drøfting av det sammensatte forholdet mellom Beauvoir og Sartre, se Moi 1995, særlig delkapitlet «Nummer to 

etter Sartre», ss. 29-50. 

3 Se Gothlin i Card 2003, ss. 45-65. Nancy Bauer argumenterer for samme poeng i hennes essay «Beauvoir’s 

Heideggerian ontology.» Se Bauer i Simons 2006. 
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menneskelige kår. Da kommer vi ikke lenger til likegyldig å godta en elendig alderdom; 

vi kommer til å føle at det angår oss, og det gjør det. 4 

 

Omtrent 50 år etter Beauvoir skrev disse ordene, skriver en 30-åring en masteroppgave om 

utsiktene for å leve autentisk i alderdommen, med utgangspunkt i Beauvoir eksistensfilosofi. 

Ordet «autentisk» betyr foreløpig å leve meningsfullt uten selvbedrag. Noen ord om emnevalg 

og motivasjon skulle være på sin plass. Først, i hvilken grad er alderdom et filosofisk relevant 

problem i vår tid? Siden Beauvoir skrev sin bok om alderdom i 1970, har det skjedd en kraftig 

velstandsøkning, særlig i Norge. Beauvoir forutså neppe samtidens pensjonsordninger, 

helsetjenester, forventede levetid, omsorgstilbud, velferdsteknologi o.l. Paradoksalt nok synes 

velstandsøkningen å ha forstørret problemene Beauvoir drøfter. Når problemet er at ingen 

egentlig ønsker å bli gamle, men heller forbli unge så langt det lar seg gjøre, blir 

programerklæringen «mer velferd» utilstrekkelig. Gerontologen Runar Bakken, som i boken 

Frykten for alderdommen stadig viser til Beauvoir, levner liten tvil om at alderdomsfrykten 

fortsatt lever i beste velgående. Faktisk argumenterer han gjennomgående for at 

alderdomsfrykten aldri vært så stor som i dag.5 Dermed har vi grunn for å tro at alderdommen 

huser filosofiske problemer som ikke er løsbare kun på et teknisk, praktisk og 

organisatorisk plan. 

 Følgelig er emnevalget tidsriktig. Når stadig flere blir gamle behøves filosofiske 

undersøkelser av en meningsfull alderdom, eller om ordene «meningsfull» og «alderdom» i 

det hele tatt hører sammen. Anlaug Bjørsnøs beskriver den filosofiske problemet slik: «Det er 

ikke nok å endre sosiale, økonomiske og politiske strukturer, vi må også endre vår forståelse 

av kropp, vår holdning til å eldes, vår oppfatning av frihet og avhengighet.»6 Utfordringen er 

analog til Arne Næss sin dypøkologi - man må forbi det grunne synet der problemet synes å 

være et upersonlig, praktisk-teknisk problem. Løsningen for Næss lå i å gjenkjenne en 

dyperegående samhørighet til naturen. Tilsvarende viser det ovennevnte sitatet at Beauvoir 

tilråder en lignende gjenkjennelse med de eldre. For eksempel insisterte mange eldre til 

Beauvoir på at alderdommen ikke eksisterer: «Det finnes folk som ikke er fullt så unge som 

                                                
4 SdB, A, s. 12. 

5 Se Bakken, Runar. Frykten for alderdommen. Om å eldes og leve som gammel. Oslo: Res Publica, 2014. 

6 Bjørsnøs i etterordet i SdB, A, s. 732. 
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andre; det er det hele.»7 Alderdom er ingen kortstokk som må organiseres korrekt, men et 

frempek på det forfallet alle og enhver har i vente. Dens elendighet består så lenge ingen 

gjenkjenner alderdommen som sitt eget lodd. Allerede fra første side i Alderdommen 

klargjøres dette med en allegori.8 Hun forteller om prins Siddharta sitt første møte 

alderdommen. Før han ble buddha, vokste Siddharta opp i et stort slott, skånet fra livets 

forferdeligheter. En dag han snek seg ut, møtte han på et skjelvende, tannløs, rynkete og 

krumbøyd vesen. Kusken forklarte Siddharta at dette var et gammelt menneske, hvorpå 

prinsen utbrøt: «Hva skal morskap og glede tjene til, når jeg bærer alderdommen i meg.» 

Historiens moral er at Siddharta maktet å gjenkjenne seg i oldingen. Oldingens forfall ble et 

rystende tegn på det forfallet prinsen bar i sitt vesen.  

At Alderdommen ikke ble noen kioskvelter, slår meg som ytterst forbausende. Særlig 

når man tar i betraktning hvilket feministisk fyrtårn Det annet kjønn ble stående igjen som. 

Forskjellen i mengden sekundærlitteratur omkring verkene taler for seg selv, for ikke å nevne 

hvor sterk kvinnebevegelsen står i forhold til eldrebevegelsen, som aldri fant sted. 

Alderdommen vekket liten eller ingen politisk mobiliseringskraft, til tross for at bøkene er 

«metodiske tvillinger» for å si det med Sara Heinämaa sine ord.9 Ikke er verket 

vesensforskjellig fra Det annet kjønn, og ikke er budskapet særlig annerledes heller. 

Utelatelsen fra samfunnet, fremmedgjøringen og marginaliseringen er like oppsiktsvekkende, 

skandaløs og historisk omfattende som i Det annet kjønn. Den påfallende tausheten 

Alderdommen møtte betegner neppe at Beauvoirs analyser er nonsens, og at de eldre lever i 

beste velgående.10 I stedet avspeiler tausheten den fortielsen, overseelsen og neglisjeringen de 

eldre gjennomgikk, og fortsetter å gjennomgå. Ironisk nok skrev Beauvoir Alderdommen for å 

«bryte denne tausheten» om hvordan eldres uverdige levekår blir så «omhyggelig fortiet».11  

 

Problemstilling 
 

                                                
7 SdB, A, s. 8. 

8 SdB, A, s. 7. 

9 Heinämaa i Stoller 2014, s. 168. 

10 Silvia Stoller diskuterer denne akademiske forglemmelsen av Alderdommen i hennes essay Beauvoir’s The 

Coming of Age. Se Stoller 2014a, ss. 1-25, særlig delkapitlet The Forgotten Study on Age, ss. 4-10. 

11 SdB, A, s. 14. 
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Oppgaven kretser rundt ett spørsmål - går det an å leve autentisk i alderdommen? Spørsmålet 

vekker tre problemer, anklager eller mistanker. Første problem er om Beauvoirs 

eksistensfilosofi egentlig favner om det aldrende mennesket. Spørsmålet er om Beauvoir gir 

de eldre en mening som bærer alderdommen ut, eller dømmes de eldre til meningsløshet? 

Bare det at Beauvoir har skrevet utførende om de eldre, er ingen garanti for at hennes 

eksistensfilosofi er noen alderdomsvennlig meningsleverandør. Flere har sådd mistanke om at 

Beauvoirs etikk er en slags hvileløshetens etikk som overvurderer verdien av aktivitet, på 

bekostning av passivitetens verdi. Toril Moi poengterer at denne tendensen er tilstede allerede 

i Det annet kjønn: «Her finnes det ingen verdsetting av passivitetens positive sider: hvile, 

ettertanke og ro er ord som nekter å flyte ut av Beauvoirs penn.»12 Hvis det meningsfulle livet 

er det utrettelig aktive livet, blir ikke det en appell til en prinsipiell rastløshet og virketrang? I 

så fall, hvordan skulle en slik etikk gagne de eldre? Eller som Penelope Deutscher spør seg, 

hvordan skal en eksistensfilosofi som opphøyer frihet kunne håndtere de kroppslige og 

subjektive forandringene og begrensningene alderdommen bringer med seg?13 Den gamles 

eksistens utfordrer ideen om livet som ren transcendens, skriver Sara Heinämaa14. Ordet 

«transcendens», som vil bli utforsket i detalj senere, betyr innledningsvis at menneskets 

eksistens er fremtidsrettet. Eldre mennesker sår tvil om at hele livet omhandler fremadrettet 

virksomhet, tenker Heinämaa seg. Et ikke lenger fremtidsrettet liv blir med Beauvoirs 

tankegang et meningsløst liv. Heinämaa sin tvil deles av Anlaug Bjørsnøs. Hun setter 

spørsmålstegn ved hvor inkluderende Beauvoirs menneskesyn egentlig er, spesielt for det 

aldrende mennesket.15  

 Enda mer problematisk blir dette hvis alderdom per definisjon er motsetningen av et 

fremtidsrettet liv. Med det er vi over i andre problem. Hva betyr det å bli gammel? Er det å ha 

levd i et visst antall år, er det en slags stemning, en samfunnspålagt utfrysning eller frigang, 

eller er alderdom simpelthen å bli ansett som gammel? Eventuelt alle eller ingen av delene? 

Problemet er ikke at alderdom behøver en definisjon. Det potensielle problemet, rettere sagt, 

er om definisjonen av å bli gammel innebærer en iboende meningsberøvelse. Er et gammelt 

liv nødvendigvis et forfallent, tilsidesatt, impotent og ferdiglevd liv, der tiden renner ut og 

                                                
12 Moi 2005, s. 176. 

13 Deutscher i Card 2003, ss. 288. 

14 2014, s.181, min oversettelse. 

15 Bjørsnøs i etterordet i SdB, A, s. 729. 
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man blir mett av dage? I så fall dømmes de eldre til meningsløshet, fordi hos Beauvoir betyr 

ferdiglevde liv, meningsløse liv.  

Tredje problem er at Beauvoir anklages for å være pessimist. Når Beauvoir kritiserer 

de eldres levekår, lodder kritikken så dypt at hun tilsynelatende maler seg inn i et hjørne. Slik 

hun ser etter uverdige levekår overalt, finner hun uverdige levekår overalt. Til slutt synes 

Beauvoir å se så mørkt på alderdommen, at hun ikke levner noe håp om å leve meningsfullt 

som gammel. Christina Schües tenker i disse baner. Hun tar Beauvoir for å være en 

alderdomspessimist som tar livet for å være ett eneste forfall, og der ulykke og elendighet blir 

tilnærmet uunngåelig hos de gamle.16 Schües kontrasterer da Beauvoirs pessimisme med de 

mer optimistiske alderdomstenkerne Epikur, Seneca og Cicero. Alderdommen mangler ikke 

sitater som understøtter Schües sin lesning. Eksempelvis skriver Beauvoir følgende: «At et 

menneske de 15-20 årene av sitt liv bare er et utskudd, viser at vår sivilisasjon har 

mislykkes».17 Ikke bare et og annet samfunn, men sivilisasjonen i sin helhet har mislykkes 

med å menneskeliggjøre de eldre. Løsningen Beauvoir hentyder til er intet mindre enn en 

«radikal omveltning» av samfunnsstrukturen, slik pariakasten ble frigjort ved at kastesystemet 

ble omgjort.18 Problemet blir om ikke Beauvoir stiller et håpløst krav til en meningsfull 

alderdom: Ingen meningsfull alderdom uten samfunnsomveltning.  

Vel og merke er både andre og tredje problem en forlengelse av det første problemet. 

Å avklare Beauvoirs eksistensfilosofiske etikk, avklarer nødvendigvis også hva det vil si å 

være et menneske, deriblant hva det vil si å være gammel (problem to) og i hvilken grad de 

eldres uverdige levekår står i veien for et meningsfullt liv (problem tre). Slik sett står og faller 

problemene på dette ene spørsmålet, om Beauvoirs etikk er en hvileløshetens etikk. Derfor er 

oppgavens gjennomgående fokusområde det første spørsmålet. 

 

Metoderefleksjon 
 

Så til hvilken metode oppgaven bruker for å besvare de ovennevnte problemene. Oppgaven 

etterspør altså hvordan en autentisk alderdom ser ut. Spørsmålet kan høres rett frem ut, men 

Beauvoir gav selv aldri noe rett-frem-svar på spørsmålet. Grunnen er så enkel som at 

                                                
16 Schües i Stoller 2014, s. 215. 

17 SdB, A, s. 13, min kursivering. 

18 SdB, A, s. 14. 
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Alderdommen ikke omhandler hvordan en autentisk alderdom ser ut. I det omkring 700 sider 

lange verket finnes særdeles få refleksjoner omkring inautentiske og autentiske måter å 

imøtekomme alderdommen på. Hvis ikke Alderdommen handler om den autentiske 

alderdommen, hva er så temaet i verket? Etter min oppfatning er tematikken synliggjøring av 

usynliggjorte maktstrukturer. Hun vil til bunns i mekanismene som fremmedgjør eldre 

mennesker for seg selv og for omverdenen, slik at de eldre kan bli gjenkjent og anerkjent som 

likeverdige mennesker. Når fremmedgjøringen skyldes samfunnsmessige strukturer, blir 

forbedring av besøkstjenester, pensjonsordninger, helsetjenester og eldrepolitikken overhodet, 

i beste fall symptomlindring av de strukturelle plagene som opprettholder fremmedgjøringen. 

Beauvoir ser etter maktstrukturer overalt, og overalt ser Beauvoir maktstrukturer.  

I tillegg vil Beauvoir få bukt med en type naturaliseringsfeil, det vil si å forveksle noe 

samfunnsbestemt for å være noe naturbestemt. Alderdommen får ikke sitt ansikt fra en 

uforanderlig naturorden, men fra en foranderlig samfunnsorden. Det Beauvoir synliggjør er da 

hvordan alderdommen formgis av den underliggende økonomiske, samfunnsmessige 

strukturen, nemlig kapitalismen. Mer konkret opptar hun seg med å skildre hvordan en 

kapitalistisk vekstøkonomi preger vårt syn på alderdom. Problemet med en slik økonomisk 

struktur, slik Beauvoir ser det, er at mennesker grupperes inn i vesentlige og uvesentlige 

samfunnsklasser. De lønnsomme og bidragsytende borgerne utgjør de essensielle menneskene 

samfunnet ikke klarer seg uten. Resten blir til uvesentlige mennesker samfunnet 

tilsynelatende klarer seg godt uten. Deriblant tilhører de gamle menneskene. Følgelig virker 

de eldre rent umiddelbart å være uvesentlige, overflødige, annenrangs borgere. Ikke bare det, 

men de eldre virker å være uvesentlige fra naturens side. I realiteten er det den økonomiske 

strukturens usynlige hånd som gir de eldre dette uvesentlige preget. Denne 

naturaliseringsfeilen vil Beauvoir sperre alles øyne opp for. Derfor går særlig klasseskillets 

dikotomi gjennom hele verket, riktignok under ulike navn: De privilegerte og de uprivilegerte; 

rike og fattige; overklasse og underklasse; undertrykkere og undertrykte; lønnsomme og 

ulønnsomme; de få som utnytter og de mange som blir utnyttet osv.  

Hos den sene Beauvoir står den konkrete situasjonen i fokus. Her analyseres de eldres 

levekår ut ifra biologisk, antropologisk, historisk, sosiologisk, etnologisk, og fenomenologisk 

hold. Menneskets eksistensvilkår tas for mesteparten av sidene (ikke helt alle) for gitt. I 

generelle termer kan prosjektet uttrykkes slik: Gitt at menneskets eksistens er X, og gitt at de 

eldres konkrete situasjon er Y, i hvilken grad og på hvilke måter forhindrer Y for at eldre kan 

leve ut X? Eksistensen fortoner seg meningsfull hvis, og bare hvis menneskets konkrete 



12 

 

levekår tilrettelegger for liv levd i tråd med menneskets eksistensielle vilkår. Hos den tidlige 

Beauvoir som skrev moralfilosofiske essays på 1940-tallet, er heller den eksistensielle 

situasjonen i fokus. Her beskrives den eksistensielle situasjonen, før hun drøfter hvordan man 

bør leve i tråd med den. Grunntanken da blir at når mennesket må leve på en utildekket og 

illusjonsfri måte for at livet skal fortone seg meningsfullt.  

 Hvilken tilnærming skal da oppgaven ta? Når det spørres etter en autentisk alderdom, 

behøves en annen metodisk tilnærming. Oppgavens metode blir å lese den sene Beauvoir i lys 

av den tidligere Beauvoir. Først tas det utgangspunkt i Beauvoirs tidlige verker fra 1940-tallet. 

Her utarbeider hun sin eksistensielle etikk, da særlig i essayene Pyrrhos og Cineas (1944) og 

Tvetydighetens etikk (1947). Beauvoir som fødtes i 1908, var da omtrent 35-40 år i den 

perioden. Her omtaler hun en rekke inautentiske måter å orientere seg til eksistensen på. I 

tillegg gir hun her et omriss av hva det betyr å leve autentisk. På det viset kan vi utforske den 

autentiske livsorienteringen, for siden å anvende den på de aldrende mennesket. Den sene 

Beauvoir viser da til perioden hun skrev Alderdommen, som var 62 år i 1970, året verket 

utkom. Etter min kjennskap har heller ingen andre anvendt disse livsorienteringene på det 

aldrende mennesket. Hvordan det aldrende autentiske mennesket ser ut hos Beauvoir, er 

dermed upløyd mark. Fraværet av Beauvoirs tidligere moralvokabular er forøvrig bemerket av 

Sonia Kruks: «Indeed, this earlier moral vocabulary is wholly lacking in her evaluations of the 

aged.»19 Vel og merke gir ikke den tidlige Beauvoir noen uttømmende bilde av en autentisk 

eksistens. Dermed sikter ikke oppgaven på å gi noen uttømmende bilde av en autentisk 

alderdom. Snarere blir målet å opptegne et spor for flere å følge - et spor mot en autentisk 

alderdom.  

 En slik metodisk tilnærming er ikke uten sine problemer. Særlig to problemer behøver 

en avklaring. 1) Er ikke en autentisk alderdom nødvendigvis den privilegertes alderdom? Slik 

kan det virke. Lever man meningsfullt på autentisk vis, forutsettes en hel del privilegier. 

Kjærlighet er vennskap er privilegier, en sykdomsfri kropp og et klart sinn er privilegier, en 

trygg økonomi og egen eiendom er privilegier, livgivende prosjekter og interesser er 

privilegier. Beauvoir synes å selv medgi dette: «Livet har verdi i den grad man gir verdi til 

andre, gjennom kjærlighet, vennskap, indignasjon og medynk. Da har man fremdeles grunner 

til å handle eller snakke.»20 Å skulle utforske en autentisk alderdom er nødvendigvis å 

                                                
19 Kruks i Stoller 2014, s. 98. I fotnote 13 bemerker Kruks at også Penelope Deutscher har påpekt dette skiftet.  

20 SdB, A, s. 665. 
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utforske en privilegert alderdom. Her må oppgaven forøke å slå en krevende balanse. En 

autentisk alderdom må beskrives som normen, uten å beskrives som normalen.  

2) Undergraver ikke oppgavens metode hele Beauvoirs prosjekt? Tross alt ønsker hun 

med Alderdommen å vise hvordan alderdommen samfunnets struktur former alderdommen til 

det verre. Veien til den meningsfulle alderdommen går da gjennom samfunnsmessige 

omveltninger. Her, derimot, synes veien til en meningsfull alderdom å gå en autentisk 

livsorientering. Dermed risikerer oppgaven å redusere alderdommen til et slags 

selvrealiseringsprosjekt, der alt handler om å møte sin alderdom på autentisk vis. Forskyver 

metoden alderdommen fra et offentlig til et privat anliggende? Ikke nødvendigvis; Beauvoir 

maner til samfunnsendring, men hva skal endringene ta sikte på? Å tilrettelegge for autentiske 

liv i alderdommen må være siktemålet med endringene. Dermed ser vi at oppgavens 

anliggende henger nøye sammen med Beauvoirs prosjekt. De samfunnsendringer Beauvoir 

etterlyser, forutsetter et omriss av en autentisk alderdom. 

 

Oppgavens gang 
 

Oppgavens første kapittel redegjør for Beauvoirs eksistensfilosofiske etikk. Derifra får vi et 

klart bilde av hennes menneskesyn. Som vi skal se, er det visse ufravikelige aspekter ved det å 

være menneske. Begreper som «eksistens», «frihet», «transcendens» og «tvetydighet» er slike 

aspekter av menneskelivet. Når disse aspektene hører menneskelivet til, hører de følgelig til 

det aldrende mennesket. Dermed får vi allerede her en forståelsesramme for det aldrende 

mennesket. Dessuten gir hennes menneskesyn oss en bedre forståelse av hvilket levesett 

Beauvoirs etikk tilråder. I Pyrrhos og Cineas møter vi to personer med hver sin 

livsorientering, mens i Tvetydighetens etikk beskrives fem ulike livsorienteringer. Gjennom 

disse ulike livsorienteringene blir det lettere å forstå hva det betyr å innta en autentisk 

livsorientering. Mye står og faller på hva det betyr å være aktiv for Beauvoir. Hva det betyr å 

være aktiv, gir ikke Beauvoir noe eksplisitt svar på. Mye mistanken om at Beauvoir står for en 

hvileløshetens etikk oppstår, etter min oppfatning, på denne begrepsforvirringen. Oppgaven 

skiller derfor det å være aktiv fra det å være travel, rastløs og virketrengende. Med denne 

tolkningen tilråder Beauvoir hovedsakelig en indre form aktivitet, og ikke nødvendigvis 

synlig energibruk.  

Andre kapittel undersøker hva det betyr å bli gammel, i lys av Beauvoirs etikk. 

Kapitlet drøfter først hvordan alderdommen blir seende ut dersom man ikke anlegger 
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Beauvoirs syn på det å være gammel. En slik tenkemåte ilegger alderdom en såkalt essens, det 

vil si vesensbestemmende egenskaper som vis skiller gamle fra andre mennesker. Alle gamle 

blir da forhåndsdefinert som bærere av disse essensielle egenskapene, uansett hvilke 

omstendigheter de befinner seg i. Effekten av den slags tenkning blir at man reduserer 

alderdommens sammensatte karakter til noe overforenklet og entydig. Ut ifra første kapittel 

kan vi bestemme alderdom, ikke som en essens, men som en situasjon. Ordet «situasjon» 

beskrives i kapittel 1, men innledningsvis betyr det helheten av alle de omstendighetene man 

befinner seg i. Fra denne forståelsesmåten blir det tydelig at Beauvoir har et heller positivt og 

håpefullt syn på det aldrende mennesket. Selv det aldrende mennesket er levende livet ut, 

dersom situasjonen åpner for det. Dessuten ser vi her at det tredje problemet – Beauvoirs 

angivelige pessimisme - beror på et kunstig ultimatum. Alderdommen kan være meningsfull, 

selv under uverdige livskår. 

Tredje kapittel legger sammen funnene i kapittel én og to. De inautentiske 

livsorienteringene beskrevet i kapittel én, anvendes her på det aldrende mennesket slik det 

beskrives i kapittel to. Beauvoir gir rikholdig med eksempler på måter å være gammel på. Ser 

vi disse eksemplene gjennom de inautentiske livsorienteringene, får vi et bilde av inautentiske 

måter å gå alderdommen i møte på. I tillegg presenteres en innbyrdes dynamikk i 

livsorienteringene. Hver livsorientering inneholder konflikter, spenninger og mangler som 

neste livsorientering forløser. Dette spenningsforholdet driver mennesket henimot en 

autentisk eksistens. Poenget her er at selv det aldrende mennesket higer mot å leve autentisk. 

Dessuten forteller de inautentiske livsorienteringene noe om hvordan den autentiske 

alderdommen ser ut. 

Fjerde og siste kapittel er ment å sette oss på sporet av en autentisk alderdom. Noe 

overraskende blir ledetråden det aldrende menneskets tidserfaring. Her viser Beauvoirs etikk 

seg som en slags temporalitets-etikk. Å leve autentisk dreier seg om å erfare både fortid, nåtid 

og fremtid på en bestemt måte. Som vi skal se, kan alderdom bringe med seg en type 

illusjonsfrihet angående tidens gang. Tiden går, men den går ingensteds. Dermed søker 

oppgaven å trekke frem det positive Beauvoirs etikk har å si om alderdommen. Som advart er 

dette normen, men ikke nødvendigvis normalen. Tidserfaringen er et situasjonsavhengig 

privilegium. Allikevel er den slags tidserfaring et mål enhver samfunnsendring bør ta sikte på 

å muliggjøre for alle og enhver.  
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Kapittel 1. Eksistensens tvetydighet  
 

Siden vi ikke greier å flykte fra sannheten, så la oss se den i øynene. 

La oss prøve å ta inn over oss vår grunnleggende tvetydighet. Det er i 

kunnskapen om vårt livs autentiske situasjon vi må hente styrke til å 

leve og grunner til å handle. 

- Simone de Beauvoir 

 

Første kapittel klargjør altså Beauvoirs eksistensfilosofiske etikk, eller hva hun selv kaller 

«tvetydighetens etikk». Når alt kommer til alt strever alle mennesker med den samme 

eksistensielle utfordringen - å leve på en slik måte at eksistensen fortoner seg meningsfull. For 

Beauvoir handler en meningsfull levemåte om å innrette seg etter eksistens vilkår. Det å 

eksistere er nemlig å leve under bestemte, ufravikelige vilkår. Alle forholder seg til disse 

vilkårene, men ikke nødvendigvis på samme måte. Noen går de i møte på en meningsfull 

måte, andre ikke. Å gå de i møte slik at levd liv og eksistensvilkårene overensstemmer, er da 

en uforfalsket, genuin eller autentisk levemåte. Dette er Beauvoirs eksistensfilosofiske rock 

bottom som hennes forståelse av alderdom bygger på. I det foreliggende kapitlet skal vi 

utforske de sentrale begrepene Beauvoir bruker. Først mot slutten står vi igjen med et klarere 

bilde av hva en meningsfull levemåte betyr, ut ifra Beauvoirs tenkning. 

 

Distinksjonen mellom å eksistere og å være 
 

I dagligtale betyr eksistens at noe er til, men dersom man sier at steinen eksisterer, er det 

feilbruk av ordet for eksistensfilosofer som Beauvoir. Mens steiner og andre livløse ting kan 

sies å være til, så viser det å eksistere til noe ganske annerledes. Eksistens viser til 

menneskets særegne væremåte. Dessuten er det misvisende for Beauvoir å si at mennesket 

har en eksistens, da eksistens ikke er en egenskap som hører livet til fra fødselen av. Å gjøre 

seg eksisterende er noe mennesket både kan, bør, og er nødt til å gjøre for å leve på et 

menneskelig, meningsfullt vis.  
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Hva denne særegne væremåten er, ligger i ordets etymologi. Ordet «eksistens» 

kommer fra det latinske existere som betyr å «fremtre» eller «stå ut». Foreløpig betyr det noe 

helt grunnleggende: Mennesker erfarer seg selv og sin omverden som noe. Et illustrerende 

eksempel Beauvoir bruker, er hvordan den kjølige skyggen fremtrer som dyrebar i den 

solfylte veikanten.21 På en kald vinterdag før solen står opp, derimot, fremtrer skyggen som 

noe ganske annerledes. For den bevisstløse steinen i veikanten er det annerledes. Verken 

skygge eller ikke-skygge eksisterer for steinen, rett og slett fordi en omverden ikke fremtrer til 

å begynne med. For mennesker derimot, har alle fenomener denne kvaliteten av å fremtre som 

noe. Å si at kun mennesker eksisterer i ordets rette forstand, er det samme som å si at 

omgivelser, mennesker, steder o.l. har karakter av å fremtre. Beauvoir beskriver dette med en 

Heidegger-inspirert språkbruk: Mennesket avdekker væren. Ordbruken er gjenkjennbar fra det 

ovenstående eksemplet. Varmen avdekker skyggen som dyrebar, mens kulde avdekker 

skyggen som ubehagelig. Dermed betyr eksistens, i ordets mest grunnleggende forstand, at 

mennesket hele tiden avdekker virkeligheten som noe. 

At mennesket er til på denne særegne måten, skyldes bevissthetens natur. Beauvoir tar 

utgangspunkt i Edmund Husserl sin beskrivelse av bevisstheten som intensjonal. Det betyr at 

bevisstheten er rettet mot noe annet enn seg selv. Bevissthet er alltid bevissthet om noe, men 

aldri om seg selv, hvilket betyr at selve bevisstheten er utilgjengelig for direkte erfaring.22 

Likevel gjør bevisstheten seg til kjenne i at den er rettet mot noe utover den nåværende 

situasjonen: Idet skyggen fremstår som kjølig og dyrebar, retter blikket og tankene seg ut over 

den nåværende varmen og innunder skyggen. Og det er bevissthetens uavlatelige rettethet 

Beauvoir betegner med ordet transcendens, som blir vårt neste ord å utforske.  

 

Transcendens  
 

Transcendens og immanens er et sentralt og gjennomgående begrepspar i Beauvoirs 

eksistensielle etikk. Det første å poengtere er at de anvendes på ulike forklaringsplan. På et 

ontologisk plan viser transcendens og immanens til ufravikelige sider av det å være 

menneske. Andre ganger omtales transcendens på et normativt plan, da som en foretrukken 

                                                
21 SdB, PoC, s. 38. 

22 Beauvoir går lengre og hevder at en slik ubesudlet, ren bevissthet ikke kan erfares fordi noe slikt simpelthen 

ikke finnes. 
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levemåte som har potensiale for å fylle eksistensen med mening og verdi. På den andre siden 

er immanens, som utdypes i neste avsnitt, en uønsket livsorientering. I det påfølgende 

forklares transcendens først på et ontologisk plan som det vesensbestemmende hos 

mennesket, før begrepets normative implikasjoner sakte, men sikkert fremkommer. 

I eksistensialistisk tankegods23 defineres transcendens som menneskets grunnleggende 

bevissthetsakt; som en endeløs, fri projeksjon av menneskets bevissthet ut fra seg selv – aldri 

mot seg selv - i retning av andre bevisstheter og andre gjenstander. Beauvoir deler langt på vei 

denne oppfatningen av transcendens som en deskriptiv bevissthetsakt, men tilføyer den sterk 

normativ verdi i tillegg. Det kommende avsnittene vies til å tydeliggjøre tre kjennetegn ved 

eksistensen, som den foregående beskrivelsen av transcendens medfører. I korte trekk er 

transcendens følgende: 

 

1) Fremadrettet. 

2) Menneskeliggjørende. 

3) Andre-rettet. 

 

1) Transcendens gir et fremadrettet preg over eksistensen. Fra latin betyr transcendens 

«overskridelse»,24 og betegner for Beauvoir bevissthetens kontinuerlige overskridelsen som 

foregår fra øyeblikk til øyeblikk. Hun skriver at selv at ”[e]nhver tanke, ethvert blikk, enhver 

tilbøyelighet er transcendens.”25 Slik gjør transcendens at mennesket uvegerlig drives utover 

sin gitte situasjon, henimot noe kommende. «Mennesket er et vesen fra det fjerne», fastslår 

Beauvoir med et lånt Heidegger-sitat på samme side, før hun tilføyer: «Det er alltid et annet 

sted.» Uttrykt matematisk kan vi si at menneskets eksistens, her uttrykt som «x», er x = x + 1. 

Transcendens gjør at menneskelivet alltid er på avstand (+ 1) med seg selv. Alltid er 

mennesket rettet utover det nåværende. Som sådan er å eksistere å være et steg foran seg selv, 

mot noe kommende og fremtidig. Det at mennesket alltid er ett steg foran seg selv, betyr at 

                                                
23 Fabijancic, 2001, s. 447.  

24 At menneskets transcendens skulle forklare menneskelig frihet og vilje, kan virke inkonsistent med å hevde at 

det foregår grenseoverskridelse i naturen av en mer ufri og viljeløs art, slik når atomer overskrider seg selv til 

molekyler, og molekyler overskrider seg til organer, osv. For en diskusjon om hvordan organisk frembrakt 

transcendens skiller seg fra menneskets frie transcendens, se både Dorothea Olkowski og Annemie Halsema i 

Stoller 2014.  

25 SdB, PoC, s. 39. 
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eksistensen er fremoverrettet. Den formen for eksistensielle rastløshet kan òg uttrykkes med 

en reise-analogi: Når man reiser til horisonten, oppstår nødvendigvis en ny horisont å reise til. 

Det gjenstår alltid en slags rest, noe ufullført, usett og ugjort. Og slik det ikke finnes en «siste 

horisont» et sted i horisonten, finnes det ei heller en kommende tid (e.g. alderdom) der 

eksistensen er ferdig eksistert, der denne «+ 1» som definerer eksistensen som sådan 

opphører. Menneskets eksistens er og blir en uendelig serie med situasjoner å overskride. I 

sum ligner eksistensen et uferdig, fremtidsrettet og stadig tilblivende prosjekt som verken kan 

eller bør ferdigstilles.  

2) For Beauvoir gjør transcendens oss til mennesker. Sagt annerledes er transcendens 

en menneskelig-gjørende aktivitet hvorfra eksistensen får mening, betydning, retning, og 

struktur. Å påakte sin transcendens i store og små prosjekter blir da en livsorientering der man 

inntar en deltagende og skapende holdning til eget liv. Og dette utspiller seg i de mest 

hverdagslige situasjoner. Enhver nytelse et prosjekt, skriver Beauvoir.26 Bare skrittene mot 

skyggen er et lite prosjekt i seg selv. Mennesket avdekker kun meningsløshet dersom det 

frastår fra å ville noen ting overhodet. Først ved å påakte sin transcendens oppdages mål, 

meninger og grunner for å leve.27 Tilsvarende er det kun transcendens som avdekker 

påfølgende livslyst, lidenskap og vitalitet. I så måte er transcendens en kilde til livsvitalitet - 

for ikke å si livsviljen - da den er opphavet til å ville leve livet, fremfor å etterstrebe en gold 

væren ved å foreta seg minst mulig. Dermed påpeker Fabijancic at transcendens er, for 

Beauvoir, «menneskets mest noble streben.»28 Eller som Moi skriver: «Å projisere seg inn i 

fremtiden er altså det samme som å transcendere faktisiteten, å virkeliggjøre sin frihet og på 

den måten bli menneske fullt ut.»29 

3) Dessuten gjør transcendens eksistensen andre-rettet, fordi når transcendens er en 

utover-rettet bevegelse mot verden, involverer det nødvendigvis andre mennesker enn en selv. 

At bevisstheten er utover-rettet er det dermed ensbetydende med at den er andre-rettet. 

Dermed er ikke menneskets eksistens en solipsistisk tilværelse lukket inn i seg selv, som i 

likhet med himmellegemer spinner rundt sin egen akse i et sosialt vakuum. Menneskers 

transcendens gjør at de vikles inn i andre menneskers gjøremål. Men å fastslå at bevisstheten 

                                                
26 SdB, PoC, s. 38. 

27 Beauvoir går så langt som å si at «[…] menneskeheten […] foretrekker grunner til å leve fremfor livet.» SdB, 

DaT, s. 75. 

28 Fabijancic 2001, s. 447, min kursivering. 

29 Moi 2005, s. 149. 
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er andre-rettet impliserer ikke at menneskets relasjoner er forhåndsbestemt. For Beauvoir 

danner ikke biologiske slektsbånd relasjoner, eller sosiale omstendigheter for sakens skyld, 

som å bo under samme tak. Alt biologi og bofellesskap gjør er å bringe mennesker inn i 

samme situasjon. Relasjoner er snarere et produkt av ens transcendens. Spørsmålet «hvem er 

min neste» blir da et spørsmål om hvem man gjør til sin neste gjennom konkret handling, 30 

ifølge Beauvoir. Med hennes tilhørende eksempel, blir en kineser til en bror i det øyeblikket 

man gråter over hans ulykker.  

Avslutningsvis impliserer transcendens et annet aspekt ved å eksistere. For når 

Beauvoir forstår eksistensen som transcendens, forutsetter det en situasjon å kunne 

overskride. Så når mennesket alltid transcenderer, betyr det at menneskets alltid befinner seg i 

en situasjon som lar seg overskride. Og når mennesket alltid lever i en situasjon, har det 

muligheten til å forbli værende i situasjonen, fremfor å transcendere den gjennom handling. 

Transcendens er altså ingen garanti, men snarere et «ukjønnet, menneskelig potensial» alle 

mennesker besitter, slik Ursula Fabijancic formulerer det.31 Mennesket har både potensialet til 

å gjøre seg eksisterende ved å overskride sin situasjon, og potensialet til å la være. Dette 

aspektet av eksistensen kaller Beauvoir for immanens, hvilket vil bli klargjort i følgende 

avsnitt.   

 

Immanens  
 

Mennesket har altså en tilbøyelighet for den rake motsetningen av transcendens, nemlig å 

forbli værende i situasjonen slik den faktisk er, uten å skulle overskride noe som helst. Dette 

er hva immanens betegner, som fra det latinske immanere betyr «forbli i noe». Grunnen til at 

mennesker har denne tilbøyeligheten, er fordi mennesket er mer enn bare en transcenderende 

bevissthet; det er også en kropp. Ontologisk sett har immanens å gjøre med væremåten til 

kroppen og all annen bevisstløs materie.32 Det ligger i materiens natur å forbli hvor den er, 

uten ønsker og formeninger om noe som helst, slik steiner langs stranden bare er. Dermed har 

mennesket, i kraft av å ha en kropp, en tilbøyelighet for immanens. Likevel betegner 

                                                
30 SdB, PoC, s, 35. 

31 Fabijancic 2001, ss. 447-449.  

32 I følge Strickling bruker Beauvoir immanens for å betegne det fysiske og det kroppslige, hvis fellesnevner er 

ufrivillighet. Se Strickling 1988, s. 37.  
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immanens langt mer enn kroppens væremåte. Immanens viser også til det Beauvoir kaller vår 

faktisitet, hvorav kroppen kun er én del. Faktisitet viser til alt det ikke-valgte ved min 

situasjon, for eksempel ens kjønn, fødested, og at man i det hele tatt er født. Faktisitet 

omfatter også alt man engang valgte, men som nå tilhører en uopprettelig fortid. Slik forstått 

har immanens rot i de faktiske forholdene vi befinner oss i; at vi til enhver tid er 

situasjonsbundet.  

Som med transcendens, veksler Beauvoir mellom å omtale immanens i ontologisk og 

normativ forstand. På det etiske planet viser immanens til en uønsket livsorientering, der 

mennesket forvitrer til en laverestående væremåte i likhet med mineral-, plante- og dyreriket, 

der tilværelsen er ytrestyrt og dirigert av omstendighetene. Siden transcendens er 

bevissthetens uopphørlige aktivitet, har ikke mennesket anledning til å stanse livets 

transcenderende bevegelse. I så måte er immanens bare et håpløst ønske om å sette en stopper 

for transcendensen, hvilket aldri lar seg gjøre. Beauvoir gir uttrykk for dette når hun skriver at 

«paradiset, det er hvile, det er den opphevede transcendens.»33 I denne forstand er tendensen 

til å ville bli værende, ren og skjær ønsketenkning á la Sartres ond tro. 

Fabijancic nevner flere andre betydninger Beauvoir gir immanens:34 Metaforisk sett er 

immanens et bilde på undertrykkelse, altså en mer eller mindre påtvungen levemåte den 

undertrykte er henvist til, hvor det er vanskelig eller regelrett umulig å leve ut sin 

transcendens. I Alderdommen argumenterer for eksempel Beauvoir for at de eldre har hatt og 

fortsetter å ha dårligere utgangspunkt for transcendens enn de yngre og yrkesaktive. Og når 

driven til skapende livsvirksomhet kues, av ulike grunner, fostres tilbøyeligheten for å 

resignere i immanensen. Ellers bruker Beauvoir ordet taktisk, for å fremheve undertrykkende 

kår.35 Slik forstått blir immanens motstykket til et idealsamfunn der alle borgerne har 

jevngode muligheter å leve ut sin transcendens.  

 

Entydighet og tvetydighet 
 

                                                
33 SdB, PoC, s. 39. 

34 Fabijancic 2001, s. 449. 

35 På engelsk finnes to ord for undertrykkelse. «Oppression» fanger at undertrykkelsen kommer fra en 

ovenstående og utvendig autoritet, mens i «repression» befinner den undertrykkende autoriteten seg innvendig. I 

masteroppgaven betegner undertrykkelse vanligvis «oppression». Annen bruk gir seg av konteksten.  
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Hittil er mennesket i Beauvoirs øyne både en immateriell bevissthet, samtidig som det er en 

materiell kropp, hvis kjennetegn er henholdsvis transcendens og immanens. Men det er ikke 

dermed sagt at kropp og bevissthet er isolerbare størrelser som kan forstås hver for seg. 

Imidlertid har tenkere opp igjennom tiden forstått kropp og sjel på dette atskilte viset - som 

isolerbare størrelser, ifølge Beauvoir. Som hun bemerker innledningsvis i Tvetydighetens 

etikk, har tenkere i vår filosofihistorie hatt for vane å tildekke menneskets tvetydige 

sammensetning. 36 Tildekking betyr her at menneskenaturen er blitt beskrevet i entydige 

termer. Som eksempel er Descartes sitt menneskesyn megetsigende. For Descartes bestod 

mennesket av to vidt forskjellige substanser – kropp og sjel. I og for seg er ikke Beauvoir 

imot et slikt skille. Tross alt tenker hun at mennesket har et sjelsliv, mens andre gjenstander 

mangler det. Problemet var heller den entydige måten Descartes separerte de to fra hverandre 

på. Kroppen var utelukkende materiell, og sjelen var utelukkende immateriell. Kroppen ble et 

maskineri, og sjelen ble et spøkelse som holdt til i maskinen. Slik ble kropp og sinn to ulike 

størrelser som måtte forstås på hvert sitt plan. Den slags tenkning er hva Beauvoir kaller 

entydig tenkning. Entydig betyr at fenomener – i vårt tilfelle kropp og sinn – bare kan forstås 

på én måte. Skulle man for eksempel forstå kroppen, gjaldt det å tilsidesette sjelslivet, og visa 

versa. Denne tenkemåten griper ikke fenomener i sin fulle kompleksitet, men oppfatter 

fenomenene på en splittet, forenklet, fragmentert og mangelfull måte.  

Følgelig bruker Beauvoir en annen tenkemåte for å oppfatte fenomener på. I stedet 

tenker hun seg at alle eksisterende fenomener er tvetydige. Alt har flere betydninger samtidig, 

ettersom alle fenomener er sammensatte størrelser. For å kunne oppfatte tvetydigheten ved et 

fenomen, må man vrake den typen enten-eller-tankegang Descartes gjorde seg skyldig i. 

Følgelig må en ta i bruk en motsigelsesfull både-og-resonnering. Beauvoirs forståelse av 

kroppen og sjelen/sinnet skulle illustrere denne tenkemåten. Kroppen besjelet slik sjelen er 

kroppsliggjort – de uttrykker seg i hverandre. Den materielle virkeligheten fremstår allerede 

fortolket og fargelagt av vårt sjelsliv, slik vårt sjelsliv formgis og fargelegges av vår kropp. 

Kropp formgir sjelslivet, slik sjelslivet formgir kroppen. På engelsk fanges dette sammensatte 

og tvetydige forholdet med ordet bodymind. Ordet forener to tilsynelatende motsetninger i ett 

sammensatt hele.   

Denne tenkemåten er overførbar til praktisk talt alle fenomener. Selv eksistensen i sin 

helhet er en forening av motsetninger. Følgelig er det en tvetydighet over eksistensen, derav 

                                                
36 SdB, TE, s. 91. 
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essaynavnet Tvetydighetens etikk. Ordet «tvetydighet» er ikke ment i en rent semantisk 

forstand, påpeker Sandford,37 som i at mennesket kan forstås fra ulike perspektiver 

(psykologisk/fenomenologisk, fysiologisk, antropologisk, sosiologisk). Snarere betyr det at å 

eksistere er fullt av motsetningsfulle forhold. Bøyer vi språket litt, kan vi si at det å eksistere 

samtidig er å være et kropp-sinn, subjekt-objekt, fri-situasjonsbundet, selvstendig-forbundet, 

avhengig-uavhengig osv. 

 Hele eksistensens tvetydighet synes hittil å være et noe uhåndgripelig og uoversiktlig 

begrep. Årsaken til at mennesket er et tvetydig hele, er at menneskets motsetninger står i en 

innbyrdes relasjon til hverandre. Slik danner de et mønster, og dette mønsteret lar seg 

illustrere skjematisk med en kvadrant.38 En skjematisk illustrering av Beauvoirs tvetydighets-

begrep skulle gjøre det mer klart og tydelig, slik at vi i kommende kapitler kan med klarhet 

forstå tvetydigheten ved det aldrende mennesket.  

 

Intrasubjektivt (ØV) 

 

Immateriell bevissthet 

Intraobjektivt (ØH) 

 

Situert i en materiell kropp 

Intersubjektivt fellesskap (NV) 

 

Situert iblant andre bevisstheter 

Interobjektivt (NH) 

 

Situert i et samfunn 

 

Fordi kvadranten opptrer oppstykket, må det understrekes at kartet ikke er terrenget. Kartet er 

oppstykket, mens det virkelige terrenget er sammenvevd. Det tvetydige virkelighetssynet 

Beauvoir opererer med, og som kvadranten er ment å representere, har ellers tre kjennetegn: 

1) Hver del er sammenvevde og ikke-reduserbare aspekter av en og samme virkelighet. 

Delenes forhold til hele kvadranten er analogt til fasettene i en edelsten, der hver fasett er en 

side av en mangesidet (i.e. tvetydig) helhet. Fasettene er altså ikke isolerbare områder av 

mennesket. Snarere former fasettene hverandres skikkelse, hvilket gjør at de må forstås i sin 

                                                
37 Sandford, 2006, s. 26. 

38 Kvadranten er lånt fra Ken Wilbers integralteori. Se Wilber, Ken. Integral Psychology: Consciousness, Spirit, 

Psychology, Therapy. Massachusetts: Shambala Publications, 2000. 
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helhet.39 Dersom man eksempelvis skal forstå en gammel manns bevissthet (ØV), kan man 

ikke utelate at bevisstheten hans er kroppsliggjort (ØH), samt at den får sitt bevissthetsinnhold 

av andre bevisstheter (NV) og ifra samfunnet for øvrig (NH). 

2) For Beauvoir står ikke fasettene i et innbyrdes kausalt forhold. Mennesket er ikke 

først en immateriell bevissthet (ØV), før bevisstheten siden inkarneres i en kropp (ØH). Ei 

heller er mennesker primært selvstendige aktører i et sosialt vakuum (øvre del), før det 

eventuelt velger å inngå i et større fellesskap (nedre del). Opprinnelig sett er mennesket en 

tilsynekomst som alltid allerede befinner seg i alle fire fasettene. Av denne grunnen er 

fasettene gjensidige forutsetninger for hverandre. Bevisstheter (ØV) forutsetter kropper (ØH), 

slik individer (øvre del) forutsetter fellesskap (nedre del). Tilsvarende forutsetter transcendens 

(ØV) noe å kunne å overskride, og fasettene menneskelivet utspiller seg i (ØH, NV, NH), 

utgjør bevissthetsobjekter å kunne overskride.  

3) Vi må ikke tro at mennesket er en bevissthet (ØV) som interagerer med den øvrige 

virkeligheten. Å være til (ØV) er ensbetydende med å være i en kropp, i en kultur og i et 

samfunn. At den enkeltes virkelighet alltid er en situert virkelighet, er hva Beauvoir omtaler 

med ordet «situasjon.»40 Bjørsnøs beskriver det slik: «Den enkeltes situasjon er sammensatt 

av konkrete, ytre forhold, det være seg geografiske, økonomiske eller sosiale [NH]. Men 

situasjonsbegrepet omfatter også kulturen, språket, klisjéene osv. [NV], og det omfatter den 

egne kjønnede kroppen. [ØH]»41 Ordet «livssituasjon» er etter min mening velegnet til å 

fange alle de tre aspektene av situasjonsbegrepet. 

 

Frihet 
 

                                                
39 Deutscher beskriver klart hvordan de ulike kvadrantene gir hverandre sin skikkelse: «For Beauvoir, value 

[NV] was interest [ØH], economics [NH] was recognition [NV], respect [NV] and opportunities [NH] were also 

sexuality and vitality [ØH], and so on.» Deutscher i Stoller 2014, s. 40. 

40 At Beauvoir omtaler biologi som en situasjon, har skapt rom for feiltolkning. Moira Gatens tilbakeviser to 

typer ensidige tolkninger av Beauvoirs kvinne- og kroppssyn. Venstreside-lesere (jf. kvadranten) anklager 

Beauvoir for å være en konstruktivist som reduserer biologi til kultur-konstruksjoner, mens høyreside-lesere 

anklager hennes anerkjennelse av biologiske forskjeller for å være en essensialist. For en diskusjon om 

biologiens rolle hos Beauvoir, se Gatens i Card 2003.  

41 Bjørsnøs i etterordet i SdB, A, s. 720. 
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Med eksistensens tvetydighet klart for oss, kan vi utforske Beauvoirs frihetsbegrep, for 

frihetsbegrepet er flerfasettert på samme vis som eksistensen er tvetydig. Beauvoir omtaler tre 

sider av begrepet frihet,42 som Kristina Arp43 kaller for ontologisk, konkret og moralsk frihet. 

Oversatt til vår modell er ontologisk frihet å intrasubjektiv frihet (ØV), konkret frihet er 

subjektets faktiske handlingsrom (ØH), mens moralsk frihet er en moralsk forsvarlig 

forvaltning av ens egen og andres frihet (NV). I avsnittet som følger vil de forklares i nevnte 

rekkefølge.  

Beauvoir deler det eksistensfilosofiske premisset at mennesket er frihet. «Ethvert 

menneske er opprinnelig fritt i den forstand at det kaster seg spontant ut i verden,»44 skriver 

Beauvoir. Og når bevisstheten retter seg spontant utover den nåværende situasjonen, etableres 

et brudd og en frigjøring fra det foregående; også fra alle sine egne tidligere beslutninger. 

Alkoholikeren som en dag bestemmer seg for å være avholdsmann, kan aldri ferdig-bestemme 

seg en gang for alle. Hver dag drikkelysten dukker opp, melder valget seg igjen –drikke eller 

avstå. Fordi gårsdagens beslutninger er maktesløse i dag, må prosjektet om en edru tilværelse 

rettferdiggjøres påny og påny. Denne typen ontologisk frihet er mennesket, i kraft av å være 

transcendens. At mennesket er transcendens, betyr at mennesket er et slags intet – en 

værensmangel – som må gjøre seg til noe eksisterende. Heri ligger en ontologisk frihet som er 

tilstede uansett ytre forhold. 

Men selv om mennesket er frihet, følger det ikke for Beauvoir at ethvert menneske er 

klar over sin frihet. Ei eldre kvinne kan for eksempel være overbevist om at hun er en 

omsorgsgiver av natur, og at hun av den grunn ikke hører hjemme i politikken og arbeidslivet. 

Men selv om den eldre kvinnen er ontologisk fri til å kaste seg ut i politikken, avdekkes det 

neppe som en faktisk valgmulighet. Grunnen til det er at muligheter ikke ligger «der ute» og 

venter på å bli realisert, noe Grelland påpeker: «Friheten er altså mer enn bare å kunne velge 

mellom gitte alternativer, jeg må selv ‘se’ eller konstituere ved hjelp av fantasien disse 

mulighetene jeg skal velge blant.»45 Følgelig kan vår grunnleggende frihet tilsløres i noen 

                                                
42 Hvorfor rommer frihet kun tre fasetter når eksistensens tvetydighet har fire? Fordi frihetsbegrepet ble 

utarbeidet i Tvetydighetens etikk, der Beauvoir ikke hadde fullt ut erkjent den historiske kontekstens betydning 

(NH). Det kan forklare hvorfor Beauvoir hevdet av det nevnte essay irriterte henne mest av alle hennes verker. 

Se Pettersen 2009, s. 27. 

43 Se Arp 2001. 

44 SdB, TE, s. 102. 

45 Grelland 2003 s. 21. 



25 

 

situasjoner og livsfaser, og avdekkes i andre. Beauvoir skiller seg her, bemerker Eva 

Gothlin,46 fra andre eksistensfilosofer som Jean Paul Sartre: Den ontologiske friheten er også 

noe som avdekkes, slik alle andre fenomener avdekkes. For Beauvoir er det for eksempel galt 

å skulle påstå at et barn i ung alder er like ontologisk fritt som andre voksne, fordi denne 

friheten ikke ennå er blitt avdekket. 

I praksis har man da ifølge Beauvoir en konkret frihet man kan ha mer eller mindre av, 

alt avhengig av situasjonen. At frihet forekommer på to plan samtidig, kan uttrykkes slik: Alle 

er frie (ØV), men fortsatt er noen mer frie enn andre (ØH). Så kan konkret frihet forstås på to 

måter. Enten som en positiv frihet, der normen blir å maksimere alles handlingsrom, eller som 

en negativ frihet, slik Toril Moi leser Beauvoirs konkrete frihetsbegrep.47 Her betyr konkret 

frihet et fravær av undertrykkende kår, enten de stammer fra individet (frihet fra sykdom, 

uvitenhet, fattigdom, utrygghet o.l.) eller fra samfunnet (frihet fra tyranni, juridisk 

urettferdighet, forfølgelse politisk undertrykkelse o.l.). Mois lesning virker mer rimelig, siden 

Beauvoirs interesse ikke er å maksimere alles frihet, men snarere å sørge for at alle har et 

tilstrekkelig handlingsrom for å leve ut sin transcendens. Et liv fylt av sykdom gjør for 

eksempel at livet må vies til sykdomsbekjempelse, slik et liv i fattigdom gjør at livet må vies 

til å brødfø en selv. I slike tilfeller blir den konkrete frihet så liten at personer drives av nød, 

knapphet og tvang; livet dreier seg om overlevelse. Ren livsopprettholdelse er, som vi har sett, 

immanens, og ingen aktivitet som gjør livet meningsfullt på egenhånd. Konkret frihet kan sies 

å foreligge først når et menneske kan velge mellom minst to meningsfulle valg. Står det 

mellom å bli frisk eller leve i smerter, arbeide eller sulte, gjøre opprør eller forbli undertrykt, 

handler man av ren nødvendighet fordi alternativet er ufrihet.  

Av disse to frihetsnyansene følger det en type moralsk frihet hos Beauvoir, noe 

Bjørsnøs kaller en «aktualisert frihet»48. I situasjonen en søker seg utover, befinner det seg 

allerede andre mennesker som like fullt søker å påvirke sin egen konkrete frihet til det bedre. 

Mennesket er med andre ord sosialt situert, og når egne livsvalg påvirker andres livssituasjon, 

                                                
46 «Whether we suppose that human beings always have a prereflective intuition of their freedom, as Sartre says, 

or that freedom is disclosed in and by a situation, as Beauvoir contends, is an important difference.» Gothlin 

2003, s. 5. 

47 Moi, innledende essay i SdB, Dak, s. xix. 

48 Bjørsnøs, 2009, s. 324. 
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oppstår en appell om å påakte sin transcendens på forsvarlig vis. Som Bjørsnøs skriver:49 det 

påhviler meg «et ansvar fordi jeg utgjør den andres faktisitet, den andres skjebne.»  

Hvorfor så benevnelsen moralsk frihet, når det tvert imot kan virke som en moralsk 

byrde at vår frihet skal innskrenkes av andres frihet? Fordi en behøver andres anerkjennelse 

for at ens egne prosjekter skal synes gjennomførbare, etterstrebelsesverdige, og meningsfulle. 

Hvorvidt soldatens krigshandlinger virker meningsfulle, avhenger av hvordan andre forholder 

seg til gjerningene. At soldaten har påaktet sin transcendens og kastet seg ut i krigen av egne 

ønsker, er nødvendig, men utilstrekkelig. For at prosjektet skal oppleves verdifullt, må det i 

tillegg anerkjennes som verdifullt i andres øyne, fremfor å bli stemplet som nytteløse 

voldshandlinger eller regelrett terrorisme. Altså er andres anerkjennelse nødvendig for at mine 

prosjekter skal arte seg meningsfulle. Slik forstått er det frigjørende å påta seg et moralsk 

ansvar og engasjere seg i andres frihet, nettopp fordi samspillet fostrer gjensidig anerkjennelse 

av hverandre som frie subjekter. Dermed må jeg ikke bare ville min egen frihet – jeg må ville 

andres frihet.50 Her skimter vi allerede en ideell måte å orientere seg til eksistensen på, og 

med det er vi ankommet de ulike livsorienteringene en kan innta i forhold til eksistensen.  

 

Tvetydighetens etikk 
 

Hittil har mennesket blitt beskrevet som fritt på tvetydig vis: Mennesket er ontologisk fritt, 

men lever i en situasjon med begrenset handlingsfrihet, der enhver handling uunnværlig åpner 

eller lukker situasjonen til andre frie mennesker. Hvordan bør man så orientere seg her, i en 

slik virkelighet? Beauvoirs svar, som forblir et ubestridelig faktum gjennom hele hennes 

forfatterskap, er at mennesket må innse eksistensens tvetydighet, leve i overensstemmelse 

med den, og ikke se vekk i selvbedrag og ønsketenkning. Derfor kaller hun sin etikk for 

tvetydighetens etikk. I all hovedsak dreier tvetydighetens etikk seg om ulike holdninger eller 

                                                
49 Bjørsnøs 2009, s. 322. 

50 Når Beauvoir skriver om hvordan menneske må ville være fri i en indre og ytre forstand, så kan det leses som 

et korrektiv mot datidens ensidige frihetsoppfatninger, da især kristendommens betoning av indre frigjøring, og 

marxismens betoning av ytre frigjøring. I et essay fra 1947 titulert Qu’est-ce que ø’existentialisme? (What is 

existentialism?) omtaler Beauvoir eksistensialismen som en forening av disse to frihetsoppfatningene. Essayet er 

gjengitt i Simons 2004.  
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livsorienteringer51 man kan innta i forhold til eksistensens tvetydighet. Etikken beror på en 

type eksistensiell fordring, selv om Beauvoir ikke ordla seg slik. Det synes å utspringe en 

formaning, eller et kall, av menneskets eksistensielle vilkår som enhver må besvare, ta stilling 

til, og orientere seg etter.52 I det foreliggende avsnittet vil jeg beskrive Beauvoirs ulike 

livsorienteringer, før jeg til slutt skisserer hva hun legger i ordet «autentisk» livsførsel, som 

blir den ideelle livsorienteringen, i kontrast til et liv tuftet på et løgnaktig selvbedrag. 

 

Pyrrhos og Cineas 
 

Allerede i essayet Pyrrhos og Cineas (1944) undersøker Beauvoir hvordan mennesket burde 

forholde seg til sin eksistensielle situasjon. Essayet tar utgangspunkt i en historie om kong 

Pyrrhos av Epirus, og hans rådgiver Cineas. Pyrrhos var berømt for sine stadige erobringer av 

nye landområder. En dag Pyrrhos planlegger erobringen av Hellas, får han et uventet spørsmål 

av hans rådgiver, Cineas. «Og deretter?». Deretter står Afrika for tur. Så står Asia for tur, 

Lilleasia, Arabia, India […] Men for hver destinasjon Pyrrhos nevner, spør Cineas «og 

deretter?». Omsider svarer Pyrrhos, «da skal jeg hvile». «Hvorfor ikke hvile med en gang?» 

spør så Cineas.  

Disse to personifiserer to grunnleggende måter å orientere seg til eksistensens 

tvetydighet. 53 Pyrrhos gir seg ustanselig i kast med nye prosjekter, mens råder til en hvilende 

stillstand først som sist. Hvem av de to er så idealet å ta etter? Som Pettersen bemerker svarer 

ikke Beauvoir direkte,54 men resten av essayet viser at Beauvoir er sikker i sin sak: Cineas har 

fundamentalt misforstått menneskets ufravikelige transcendens som gjør oss menneskelige. 

Pyrrhos sin væren er ingen «hvilende væren», fastslår hun.55 Pyrrhos kunne alltids forsøke å 

                                                
51 Ordet livsorientering er valgt fordi det hentyder til noe mer grunnleggende enn en væremåte eller 

personlighetstype, og til noe mer stabilt enn en holdning.  

52 Det abstrakte «å leve deretter» betyr for Beauvoir en syntese av moralsk idealisme og politisk realisme. Deres 

innbyrdes relasjon klargjøres i hennes essay Idéalisme moral et réalisme politique (Moral Idealism and Political 

Realism) fra 1945, gjengitt i Simons 2004.  

53 Beauvoir omtaler Pyrrhos-tendensen som et personifisert synonym for transcendens, slik hun bruker Cineas-

tendensen for å betegne immanens.  

54 Pettersen 2009, s. 12. 

55 SdB, PoC, s. 39. 



28 

 

hvile, men det ville ikke vært noen menneskelig måte å leve på, påpeker Pettersen.56 Mens 

griper Pyrrhos oksen fatt ved hornene og gjør seg eksisterende som en landerobrer, virker 

Cineas å ta menneskets transcendens for å være et poengløs jojo-virksomhet. Hvorfor reise ut 

bare for å returnere, spør Cineas. Men Pyrrhos reiser ikke ut for å atter reise hjem, slik Cineas 

virker å tro. Pyrrhos reiser frem og tilbake på stadig nye landerobringer, fordi prosjektene 

avdekker tilværelsen som meningsfull. Beauvoir tenker seg at snakket om hvile forekom bare 

fordi Pyrrhos manglet fantasi der og da.57 Skulle han omsider kommer hjem for en endelig 

hvile, ville han straks gått i gang med nye aktiviteter.  

 

Inautentiske livsorienteringer 
 

Mens Pyrrhos og Cineas ligner en advarsel om å bli værende i immanens slik Cineas råder, 

utarbeider Beauvoir en mer nyansert posisjon i essayet Tvetydighetens etikk (1947), som 

utkom tre år senere. Her presenteres fem personifiserte livsorienteringer fremfor de to 

ovenstående. I det som følger avklares først Beauvoirs fem inautentiske livsorienteringer. Det 

blir ledetrådene som ansporer til hva en autentisk eksistens innebærer. Den første inautentiske 

livsorienteringen kaller Beauvoir undermennesket, som skyr sin egen frihet og unnlater å 

foreta egne valg overhodet.58 Å sky sin egen frihet betyr her å ikke øyne muligheter for at noe 

kan være annerledes. At en kunne valgt annerledes, tenkt og følt annerledes, oppført seg 

annerledes, levd annerledes – slike muligheter blir for urovekkende for å ta innover seg. 

Derfor får undermenneskets verden en selvfølgelighet over seg. Selvfølgelig er verden slik-

og-slik; selvfølgelig må jeg være på en sånn-og-sånn måte. Problemet er at all denne 

unnvikelsen, også er å unnvike muligheten for å gjøre seg eksisterende – å tre frem som noe 

bestemt, særegent og individuelt «meg». Tilbake står et selvbedragersk og ulevd liv bedøvet 

av upersonlig roller, generisk tomprat og ubetenksom handling.59  

                                                
56 Pettersen 2009, s. 14. 

57 SdB, PoC, s. 40. 

58 En kan spørre hvorvidt Beauvoirs undermennesket alluderer til det overmennesket Friedrich Nietzsche 

beskriver. En gjennomgang av Beauvoirs dagbøker o.l. kunne oppklare saken. Uansett er de iøynefallende 

antonymer både på papiret, og langt på vei i meningsinnholdet.  

59 På min lesning er undermennesket en etisk ladet variant av Heideggers man’et (Das Man). 
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Den gravalvorlige er derimot en som tar seg friheten til å velge egne veier for å oppnå 

visse mål. Beauvoir bemerker at hans frihet benyttes til å løse problemer av teknisk art; den 

gravalvorlige tyr til det handlingsvalget som oppnår målet med effektivt, raskt og lønnsomt.60 

Som en følge av at midler velges fritt, søker den gravalvorlige å rettferdiggjøre sine 

handlingsvalg. Det som derimot gjør en slik livsorientering inautentisk, er at det søkes en ytre 

rettferdiggjøring for at handlingene var strengt tatt nødvendige. Med eksemplet Beauvoir 

bruker, 61 manipulerer herskere sine undersåtter ved å bruke «nødvendighetens doktrine» som 

våpen for å legge «friheten hans i lenker», slik at den gravalvorlige mennesket nekter «å 

innrømme at det fritt danner verdien av målet det setter». Mens undermennesket unnviker alle 

situasjoner, spørsmål og stemninger som vekker en frihets-fornemmelse overhodet, 

underordner den gravalvorlige noe ytrebestemt. Det kan være alt fra Guden, Staten eller den 

politiske Saken, så lenge det gis et udiskutabelt og tvingende nødvendig mål som behøver en 

fanebærer. Med Beauvoirs eksempel fra samme sider kan en blodig revolusjon virke tvingene 

nødvendig, mens alternative handlingsforløp som en rekke langsomme reformer, forekommer 

å være utenkelig.  

Nihilisten går med på at friheten er der som en mangel på fastlagt mål og mening, men 

anser friheten som en fåfengt streben etter å dekke over værensmangelen. Øyeblikket forblir 

noe tomt som må fylles med valg, og friheten skuffer fordi den aldri evner å fylle denne 

tomheten med meningsfylde en gang for alle. Så lenge det er liv er det riktignok en tomhet, 

men værensmangel trenger ikke bety skuffelse: Den kan like gjerne bety en konstant mulighet 

til å kaste seg ut i verden påny og påny.  

Eventyreren gjør nettopp det ved å leve ut sin egen frihet og forfølge egensatte mål. 

Likevel tas ikke andres frihet med i beregningen, og idet feiler man å leve ut sin frihet på en 

moralsk forsvarlig måte. Som eksempel nevner Beauvoir Don Juan som ikke bryr seg om 

Elviras tårer.62 Andres friheter reduseres til utbyttbare gjenstander - hjelpere eller hindre å 

forsere - på veien mot seg selv og sine egne mål. I så måte tar eventyreren frihet for å være 

den sterkestes rett. Beauvoir, her inspirert av Hegels herre-slave dialektikk, argumenterer for 

at frihet impliserer gjensidighet. Eventyreren øyner ikke den intrikate veven av mennesker 

hans eksistens er prisgitt og avhenger av; foreldrene, lærere, medelever, arbeidsgivere, venner 

                                                
60 SdB, TE, ss. 151-152. 

61 SdB, PoC, ss. 115-117. 

62 SdB, TE, s. 123. 
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og fiender - selv asfaltarbeideren som engang la asfalten han til daglig spaserer ubetenkt på. 

Siden eventyreren lever som om andre mennesker ikke er frie, blir dette også en 

selvbedragersk (i.e. inautentisk) holdning.  

Til forskjell fra eventyreren evner den lidenskapelige å verdsette innholdet i sitt 

prosjekt, som kjærlighet eller politiske kampsaker, men forsøker å besitte det verdifulle for 

seg selv. Når lidenskapens objekt verdsettes høyere enn friheten, hvorfor ikke forråde, skade 

andre som måtte komme i veien? Grensen mellom lidenskap og tyranni er hårfin, og er det 

nærliggende for den lidenskapelige å bli menneskevond. I lidenskapens vold ender man opp 

med å sette andres frihet i parentes, hvilket gjør holdningen inautentisk. Når lidenskapen 

verdsettes høyere enn egen og andres frihet, får den lidenskapeliges liv et tragisk skjær over 

seg. Å ville avdekke verdier og mening holder ikke, det avdekte skal tas til eie. Dermed 

oppfattes begjærte prosjekter som eiendeler å miste, fremfor en pågående frihetsbevegelse. På 

den måten er ligner lidenskapelige på kapteinen som går ned med sin skute. Som Beauvoir 

skriver: «[D]en lidenskapelige har engasjert hele sitt liv i et ytre objekt som ustanselig glipper 

unna.»63 Dermed går den lidenskapelige til grunne av sin egen eiersyke, da den ikke livnærer 

livsengasjement. I stedet nærer det redselen for å en dag miste prosjektet, og et tilsvarende 

sinne for alt og alle som måtte true prosjektet.  

  

En autentisk livsorientering 
 

Felles for de inautentiske livsorienteringene er at de unngår et bestemt og unngåelig 

eksistensvilkår. Derfor beror de på hver sin livsløgn, altså et livssyn som utelukker noen 

aspekter av eksistensens tvetydighet. Det motsatte av et liv tuftet på livsløgn og selvbedrag 

blir det Beauvoir kaller en autentisk eksistens. Underveis vil det blir stadig tydeligere at en 

autentisk livsførsel betegner en bestemt type virksomhet.  

Innledningsvis må det innebære å vedkjenne sin egen frihet som undermennesket 

flykter fra: Ikke i form av verbal og abstrakt resitering av typen «jeg er fri», men som en 

godtakelse av de ubehagelige stemningene friheten kommer til syne i. Eksempelvis nevner 

Beauvoir «angst, begjær, appell, og fortvilelse»,64 hvilket er stemninger undermennesket 

                                                
63 SdB, TE, s. 125. 

64 SdB, PoC, s. 113. 
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unnviker så langt det lar seg gjøre. En autentisk eksistens vil derimot regne slike stemninger 

for å være frihetens pris – og velvillig betale den.  

Til forskjell fra den gravalvorlige vil det autentiske mennesket «gi avkall på å lete 

utenfor seg selv etter garantier for sin eksistens», som Beauvoir skriver, og dermed «nekte å 

tro på ubetingede verdier».65 Den gravalvorlige fortaper seg i roller, regler og rettigheter, og 

er derfor å ligne en regelrytter. Men fortapelsens pris er ens egen menneskelighet: 

Vedkommende er «ikke lenger et menneske, men en far, en sjef, et medlem av den kristne 

kirke eller av kommunistpartiet», skriver Beauvoir. 66 En autentisk eksistens på sin side vil 

kunne sjonglere mellom de samme rollene, og likevel beholde sin menneskelighet intakt. For 

ettersom en fritt danner egne verdier, påtar en autentisk eksistens seg skaperansvaret for 

verdiene man etterlever. De abstrakte lover, normer regler og rettigheter den gravalvorlige 

gjemmer seg bak, er etterstrebelsesverdige kun hvis de gagner konkrete menneskers liv, til 

forskjell fra «menneskeheten» eller andre abstrakte mål; aldri ellers. Som Pettersen skriver 

blir frihet for Beauvoir en styrende «metanorm» andre normer og regler føyer seg etter.67 

Derfor kan det billedlig fastslås at en autentisk livsorientering står i frihetens tjeneste. 

Det autentiske mennesket styrer også unna nihilistens feiltakelse, som er å lese en 

skjult verdidom inn i værensmangelen - nemlig at den er fånyttes. I «den opprinnelige 

forlattheten» finnes verken nyttig eller unyttig, påpeker Beauvoir.68 Henriksen formulerer 

nihilistens feiltakelse slik: Nihilisten oppfatter verden som meningsløs når den i virkeligheten 

er meningstom.69 Skuffelsen røper ingenting om eksistensen som sådan, men alt om en selv. I 

en autentisk livsorientering fremstår eksistensen verken meningsfull eller meningsløs. All den 

betydningen og meningen eksistensen måtte ha eller mangle, fremstår som noe individet 

avdekker. Eksistensens værensmangel er oppdaget og anerkjent i positiv forstand- slik et tomt 

glass fremstår som en anledning til å fylle glasset.  

En autentisk livsorientering overkommer også eventyrerens falske dikotomi mellom 

sin/andres frihet gjennom å erkjenne frihetens tvetydighet. Ellers som Beauvoir ordlegger seg, 

at forholdet «meg-de andre» er like uoppløselig som forholdet «subjekt-objekt.»70 I praksis 

                                                
65 SdB, PoC, s. 95. 

66 SdB, PoC, s. 115. 

67 Pettersen 2006, s. 289. 

68 SdB, PoC, s. 94. 

69 Henriksen 2012, s. 39 

70 SdB, PoC, s. 130. 
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betyr det erkjennelsen av hvordan hans livssituasjon er prisgitt konkrete andre, og at en 

meningsfull eksistens forutsetter konkrete andres frie anerkjennelse. Et autentisk menneske vil 

følgelig kjenne seg kallet av den andres appell til å gripe tak, ta ansvar og sørge for andres 

frihet så vel som sin egen. Den friheten som for eventyreren er en privatsak er for den 

autentiske utvidet til et samfunnspolitisk anliggende. I Beauvoirs øyne er derfor den 

prototypiske, autentiske personen ikke bare filantropisk anlagt, men utpreget marxistisk.71 Det 

vil si at man fatter interesse for å avduke og avvikle maktstrukturer som undertrykker og 

fremmedgjør samfunnsborgere for hverandre.  

Til slutt står den lidenskapelige igjen, som rettmessig realiserer sin frihet gjennom 

samhandling med andre, men som forveksler frihetsutfoldelse med prosjektene friheten 

avdekker. En autentisk livsorientering virker å overkomme dikotomien med en paradoksal 

handling. Prosjekter kan forfølges med lidenskapelig engasjement fordi man gir avkall på 

enhver trang til eierskap.72 Beauvoir antyder denne paradoksale holdningen slik: «Det er bare 

som fremmed, forbudt, som fri, at den andre avdekkes som den andre.»73 Den andre er ingen 

eiendel en selv kan være i besittelse av. Andre må gis rom til å forbli andre, det vil si 

annerledes enn en selv. Omsider ser vi hvordan frihetens tvetydighet og manglende 

selvbedrag nøstes sammen i den autentiske livsorienteringen: Å være befridd fra selvbedrag 

betyr å ha internalisert frihet per se som metanorm. Dermed favoriserer Beauvoir etikk en 

bestemt type livsførsel som meningsgivende for en selv og konkrete andre, uten å være tuftet 

på selvbedrag.  

 

Meningsgivende aktivitet 
 

Med Beauvoirs ordforråd klargjort, kan vi nå undersøke hva slags aktivitet Beauvoirs etikk 

dreier seg om. Hittil ser det ut som Beauvoirs etikk skiller skarpt mellom transcendens og 

immanens: Mens transcendens er meningsgivende, tærer immanens på livets mening. De 

inaktive som ikke gjør noe ut av livet sitt, lever herved meningsløse liv. At passivitet er 

meningstappende går riktignok som en rød tråd gjennom Alderdommen, helt tilbake til 

historien om Pyrrhos og Cineas. Men her risikerer vi å påtvinge Beauvoir et kunstig skarpt 

                                                
71 For en diskusjon om Beauvoirs forhold til og forståelse av marxisme, se Kruks 2017.  

72 Eksempelvis skriver Beauvoir at oppriktig kjærlighet gir «avkall på ethvert eierskap». SdB, TE, s. 126. 

73 SdB, TE, s. 126. 
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skille mellom enten å leve aktivt eller å leve passivt. På min lesning er ikke immanens uten 

videre meningsløst. Heller er ikke transcendens meningsfullt uten videre. Hva slags aktivitet 

og livsførsel som blir idealet for Beauvoirs etikk, behøver en nærmere presisering. 

For det første er ikke all transcendens genuint meningsgivende. Som Beauvoir skriver 

er det «stor forskjell på å fortsette en reise og å flykte fra et fengsel.»74 Selv om begge 

tilfellene er transcendens fordi det gitte overskrides, er det likevel en vesentlig forskjell. 

Eksemplet viser at Beauvoir skiller mellom to måter å transcendere på, som hver har sin 

betydningsvalør. Å fortsette en reise overskrider det gitte ved å bevare det bestående. 

Fengselsflukt er derimot å overskride det gitte ved å avvise det nærværende, skriver Beauvoir 

på samme side. Reising kan i så måte kalles for positiv transcendens, mens en fengselsflukt 

blir en negativ transcendens.  

Et annet eksempel skulle tydeliggjøre forskjellen. Beauvoir viser til hvordan Marx 

definerer proletariatet «negativt», fordi proletariatet streber mot å fjerne eksistensen av deres 

egen undertrykte klasse. Sett utenfra virker dette synonymt med å tilføye verden et klasseløst 

samfunn, men forskjellen er at når proletariatet arbeider for å eliminere seg selv, medfører det 

ingen positiv selvbekreftelse. Verken fengselsflyktninger eller opprørske arbeidere lever 

meningsfullt; de lever (i.e. transcenderer) for å en dag leve meningsfullt (positiv 

transcendens). Saken forholder seg annerledes dersom opprøret bringer arbeideren nok 

penger, tid og overskudd til å stifte familie. Da vil hans familievirke bekrefter personen som 

familiefar, hvilket er positiv transcendens.  

Å utelukke negativ transcendens fra å være meningsgivende er viktig for å unngå 

absurde konklusjoner. Dersom negativ transcendens er meningsgivende, så følger det at å 

sperre mennesker inn i fengsler man kan forsøke å rømme fra, er å tilby de et meningsfullt 

rømningsprosjekt. Grunnen til at negativ transcendens ikke meningsgivende, er fordi 

aktiviteten er påtvungen. I Beauvoirs rammeverk er flukt transcendens, uten å være en 

meningsgivende aktivitet. Livet på rømmen kan ikke dermed kalles en «aktiv livsstil». 

Problemet er at ordet «aktivitet» rommer betydninger som travelhet, virketrang, rastløshet, 

atspredelse og flukt. Derfor kan en fengselsrømning misvisende omtales som aktiv. Her kan et 
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skille mellom aktivitet og tvang sortere vekk pseudo-aktivitetene som ikke er 

meningsgivende.75  

På dette tidspunktet vil jeg trekke inn en utenfor Beauvoirs tankekretser, nemlig 

sosialpsykolog Erich Fromm. At oppgaven skal komme trekkende inn med andre tenkere, kan 

virke upassende. Hensikten er at Fromm bruker ordet «aktiv» på en måte som oppklarer et 

utydelig moment hos Beauvoir: Hun gjør ingen eksplisitt skille mellom det å bruke energi, og 

det å være aktiv. Likevel gir et slikt skille oppklarende og fullt forenelig med Beauvoirs 

tankegang. Fromm påpeker at vi i moderne språkbruk feilaktig forstår aktivitet som all atferd 

som innebærer «synlig bruk av energi».76 Men aktiv i ordets rette forstand er, ifølge Fromm 

noe annet enn synlig energibruk:  

 

Å være aktiv betyr å gi uttrykk for sine spesielle evner, talenter og den rikdommen av 

begavelser som ethvert menneske er utrustet med, selv om de finnes i varierende grad. Det 

betyr å fornye seg selv, utvikle seg, være åpen, elske, overskride jegets isolerende grenser, 

være interessert, lytte og gi.77 

 

På samme vis er transcendens for Beauvoir engasjerende aktiviteter som uttrykker vår 

særegne historie, lidenskaper, interesser og evner, og som er til gagn for konkrete andre. 

Motsatt kan vi med Fromm beskrive fremmedgjort aktivitet slik: «Hvis aktiviteten er 

fremmedgjort, er det ikke jeg som utfører noe, jeg er gjenstand for ytre og indre krefter.»78 

Trekker vi så tråden tilbake til Beauvoirs inautentiske livsorienteringer, ser vi at deres såkalte 

aktiviteter er påtvungne og fremmedgjorte. Undermenneskets aktivitet er å unnvike sin egen 

frihet, slik eventyreren aktivt unnviker andres frihet. Den gravalvorlige holder seg aktiv ved å 

knuge sin frihet under andres kampsak, mens den lidenskapelige er besatt av å tilegne seg 

prosjektets innhold en gang for alle. Nihilisten fraber seg rollen som et fritt, skapende subjekt 

                                                
75 Beauvoir skiller mellom når frihet tvinges, forhindres eller avvises innenfra og utenfra, siden de får hver sin 

meningsvalør: «Denne avvisningen får en positiv skikkelse når tvangen er naturlig; man avviser sykdommen ved 

å bli frisk; men den får opprørets negative skikkelse når undertrykkeren er en menneskelig frihet.» SdB, TE, s. 

105. 

76 Fromm 1993, s. 110. 

77 Fromm 1993, s. 108. 

78 Fromm 1993, s. 111. 
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som avdekker mening, fordi ingenting fjerner eksistensens tomhet for godt. Altså kan ikke 

meningsfull aktivitet defineres gjennom synlig energibruk, siden de inautentiske 

livsorienteringene er produktive på en passiv måte.  

Kriteriet for autentisk aktivitet må snarere være en indre aktivitet.79 Fromm var av 

samme oppfatning da han beskrev ikke-fremmedgjort aktivitet som «en indre aktivitet, en 

skapende bruk av våre menneskelige krefter.»80 Vel og merke betyr ikke «skapende» aktivitet 

nyskapende, originale, eller nyttig resultatmessige sysler. Snarere innebærer det å være aktiv å 

forholde seg livgivende til en selv og andre. Eller som Fromm skriver, «at jeg gir liv til noe, at 

jeg skaper noe og bevarer forholdet til det jeg har skapt.»81 Altså er indre, autentisk aktivitet 

livgivende, ettersom en selv og/eller andre kjenner seg levendegjort. Det er en måte å forholde 

seg deltakende, kreativ og personlig innblandet i sin eksistens på. Dermed kan en gammel 

mann overfylle dagene med travle og produktive gjøremål, uten å være autentisk aktiv på en 

måte som er livgivende for han og andre rundt seg.82  

Flytter vi nå fokuset tilbake til immanens og transcendens, blir Beauvoirs etikk mer 

tydelig. Immanent arbeid er ikke iboende meningsløst for Beauvoir. En slik oppfatning ville 

absurde påstander, som at husarbeid er iboende meningsløst. Etter mitt skjønn oppstår 

problemet først når vedlikeholdsarbeid antas å falle for eksempel kvinner mer naturlig enn det 

gjør menn. Like problematisk blir det å tenke at slikt arbeid i seg selv forventes å være 

meningsgivende, kun fordi det ligger i eldres natur å være offervillige. I så fall ebber slikt 

arbeid ut i en livløs og meningsløs pseudo-eksistens. Immanens er tvert imot nødvendig, på 

lik linje med transcendens. Beauvoir skriver at livet bør «brukes både på å videreføre 

[immanens] og overskride seg selv [transcendens]; hvis det bare består i å opprettholde seg 

selv, er det å leve bare det samme som ikke å dø, og den menneskelige eksistens skille[r] seg 

                                                
79 Deutscher bemerker at kapasiteten for å interessere seg - altså indre aktivitet - også er et politisk anliggende: 

«In both of Beauvoir’s major works [Det annet kjønn og Alderdommen], she associates this particular kind of 

capacity for interest with the best possibilities of life. The extent to which I am capable of being engaged […] 

relates both to how I have previously lived […] and to my current context, status and opportunities. In this sense, 

‘interest’ is rendered by her a politicized matter.» Deutscher i Stoller 2014, s. 35. 

80 Fromm 1993, s. 108. 

81 Fromm 1993, s. 111.  

82 Andrea Veltman leser Beauvoir på tilsvarende vis. Ifølge Veltman bruker Beauvoir, fra og med Det annet 

kjønn, transcendens og immanens til å betegne ulike arbeidsformer. Transcendens betyr da kreativt, skapende og 

konstruktivt arbeid. Motsatt betyr immanens alt arbeid som vedlikeholder status quo. Se Veltman i Simons 2006. 
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ikke fra en meningsløs vegetering.»83 Immanens, som for eksempel kroppslig stell, husvask, 

toalettbesøk, samt betaling av regninger er altså en ufravikelig side av det å eksistere.  

Beauvoir poeng er snarere at det kun er transcendens som avdekker grunner til å leve. 

Hvordan har det seg, når mange kan oppleve vedlikeholdsarbeid som inderlig meningsfullt? 

Det kan forklares ved å skille mellom kilde og omfang.84 Selv om transcendens er kilden til 

mening, betyr ikke det at omfanget av meningen forbeholdes konstruktivt arbeid. En annen 

måte å foreta skille på, er å skille mellom aktiviteter som er meningsgivende og meningsfulle. 

Selv om vedlikeholdsarbeid ikke avdekker mening, kan det likevel fylles med mening. Det 

Beauvoir utelukker, er å oppfatte immanens som en meningskilde per se.85 På ingen måte 

synes hun å utelukke at vedlikeholdsarbeid òg kan være meningsfullt, dersom det får sin 

mening i lys av konstruktivt arbeid (transcendens). En sammenligning skulle gjøre det klart: 

For en maratonløper vil et sunt kosthold, jevnlige legetimer, fysioterapi og generelt kroppslig 

vedlikehold arte seg meningsfullt, da stellet inngår i et personlig prosjekt. For et aldrende 

menneske uten maraton-ambisjoner, kan samme mengde og typen kroppsstell virke 

meningsløst. Den gamle må se (i.e. avdekke) grunner til å bedrive den slags stell, og det 

avdekkes ved å ta fatt på prosjekter (i.e. å transcendere).  

Oppsummerende kan det fastslås at Beauvoirs eksistensfilosofi forherliger en indre, 

livgivende aktivitet for enhver pris. Kun på det indre planet gir det mening å kalle Beauvoirs 

etikk for en hvileløshetens etikk. Her er budet å forbli levende livet ut, med livet foran seg og 

med konkrete andre for øyet. Spørsmålet blir da i kommende kapitler, hva dette betyr for det 

aldrende mennesket?  

 

Kapittel 2. Alderdommens tvetydighet 

 

                                                
83 SdB, TE, s. 136, min kursivering. 

84 Skillet mellom kilde (source) og omfang (locus) er hentet fra miljøfilosof J. Baird Callicott. Distinksjonen 

utdypes i hans bok, In Defense of the Land Ethic. Essays in Environmental Philosophy. Albany, State University 

of New York Press, 1989.  

85 Bergoffen poengterer at Beauvoir i TE sidestiller repetitivt, formålsløst arbeid med oppresjon, det vil si 

immanent vedlikeholdsarbeid uten transcendens. Se Bergoffen i Stoller 2014, s. 132. 



37 

 

Hittil er menneskets eksistensielle situasjon beskrevet som tvetydig, og vi har nå en 

oppfatning om hva det vil si å leve meningsfullt for Beauvoir. Problemet som her utforskes, er 

om det alderdommelige livet egentlig er den rake motsetningen av det meningsfulle livet, slik 

Beauvoir ser det. Virker Beauvoirs etikk ekskluderende for de eldre? Eller enda verre - 

dømmer Beauvoirs etikk det aldrende mennesket til meningsløshet? Problemet står og faller 

på hvordan alderdom defineres. Hvis de gamle er mennesker med tiden bak seg, hvordan kan 

det meningsfulle livet være det som har tiden foran seg? Hvis de gamles liv nærmer seg 

ferdiglevde liv, hvordan kan det meningsfulle livet være det uferdige livet? Hvis den aldrende 

kroppen er en kropp som havner i veien for å leve like aktivt og energisk som før, hvordan 

kan det aktive livet være det meningsfulle livet? Og hvis det å bli gammel er å bli ansett som 

uvesentlige borgere – såkalte pensjonister - hvordan skal de gamle kunne se seg selv som 

mennesker med uerstattelig verdi? Hvis det å bli gammel er å ikke lenger være til nytte – 

verken for samfunnet eller for andre - hvordan kan det meningsfulle livet være til nytte for 

konkrete andre? Sant nok, hvis disse innledende definisjonene av alderdom viser seg å 

stemme, så dømmer Beauvoirs etikk det aldrende mennesket til meningsløshet. Problemet 

med et slikt argument er imidlertid at begrepet «alderdom» settes på en forenklet stråmann: 

Dersom vi forstår alderdom i lys av eksistensens tvetydighet, blir alderdom langt mer tvetydig 

enn hva de ovennevnte definisjonene foreslår.  

 Innledningsvis må vi avstå fra å søke en entydig definisjon av alderdom – dens essens 

- fordi en slik søken leder oss på villspor. Når vi spør om hvordan alderdommen egentlig er 

meningsfull eller meningsløs, spør vi etter alderdommens essensielle trekk. Akkurat som 

trekantens tre kanter gjør den forskjellig fra en firkant, etterlyser spørsmålet en 

nøkkelegenskap som gjør alderdom til noe definerbart annerledes enn et voksenliv. Vi spør 

etter entydige distinksjoner.  

Det er verdt å vise hvordan alderdom mister sin tvetydighet, straks vi ser etter 

alderdommens essens. Grovt inndelt er det mulig å tenke seg fire essensielle trekk ved 

alderdom. Å bli gammel viser enten til 1) en følelse, 2) en biologisk tilstand, 3) en måte å bli 

ansett på, 4) eller å bli pensjonert. Problemet med en slik enten-eller-tankegang er at den 

stagnerer i et demarkasjonsproblem. Insisterer vi på entydige grenseskiller mellom de gamle 

og de ikke-gamle, blir enhver grensedragning å definere unge som gamle, og gamle som unge. 

Hevder man at alderdom er 1) en følelse i alles følelsesregister, utelukker man at alder også er 

et biologisk påviselig tall. Bestemmer man alderdom som 2) en bestemt biologisk tilstand som 

inntrer i en vis livsfase – la oss si 60-årene - neglisjeres det faktum at man i noen kulturer blir 
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regnet som gammel lenge før 60-årene. Hvis alderdom derimot er 3) en måte å bli sett på, kan 

samme 70-åring være ungdommelig i jevnaldrenes øyne, men eldgammel i barnebarnas øyne. 

Om man for enkelthetens skyld sier at det å være gammel tilsvarer 4) å være pensjonert, blir 

en topptrent 70-åring med kroppen til en 40-åring, gammel, og en kolsrammet 40-åring med 

helsen til en 70-åring, ung. Så lenge man ser etter entydige svar på hva som gjør alderdom til 

alderdom, vil man altså miste synet av alderdommens tvetydighet.  

I Alderdommen vil Beauvoir få bukt med entydige fremstillinger av alderdom. Slike 

enten-eller-måter å gripe fatt i alderdom på, der alderdom enten er det ene eller det andre, vil 

nødvendigvis dynke alderdommen i mytespinneri. Dersom alderdom kun er et biologisk 

fenomen, blendes man måten samfunnstilstanden påvirker og medvirker i aldringsprosessen. I 

tillegg kan tilbaketrekningen fra det offentlige til det private livet synes å være naturlig, i 

streng biologisk forstand. Under andre samfunnsforhold kan dog det motsatte virke naturlig; 

at de eldre skal være offentlighetens bestyrere. Beauvoir påpeker for eksempel hvordan de 

velstående eldre fikk hedersstatus i bystaten Sparta i antikkens Hellas.86 Der hadde de gamle i 

oppgave å forme ungdommen, samt lære de å respektere høy alder.  

Uansett om de eldre hører til i samfunnets sentrum som i Sparta, eller i samfunnets 

utkanter slik det er i samtiden, er poenget at enten-eller-tenkning leder oss på villspor. De 

eldre hører verken hjemme i samfunnets sentrum eller utkant per se. Den slags slutninger er 

myteskapende, fordi tingenes orden synes å avspeile en naturorden, i den forstand at eldre er 

ment fra naturens side å være viktige/uviktige, verdifulle/verdiløse, sentrale/overflødige, 

ærverdige/frastøtende osv. Beauvoir slår stadig ned på slik mytologisering. Om eldre menn i 

hennes samtid skriver hun: «Den rollen eldre menn spiller i det private, i familien, gjenspeiler 

det Staten overlater til dem.»87 Beauvoir fremholder altså at alderdom må forstås i lys av 

samfunnets orden - ikke av en naturorden - hvilket hun redegjør for ved å sammenlikne 

alderdommens ansikt i de historiske samfunnene; fra tidlige jakt- og sankesamfunn, via 

jordbrukssamfunn, til dagens samfunn.88  

Siden hele Alderdommen er ett stort oppgjør mot det mytespinneriet som omkranser de 

eldre, blir verket nødvendigvis et argument for at alderdom må forstås i all sin tvetydighet. 

Ingensteds forsøker Beauvoir å sette fingeren på alderdommens essens. Dersom alderdommen 

                                                
86 SdB, A, ss. 123-124. 
87 SdB, A, s. 110. 
88 Selv om Beauvoir ikke skiller mellom moderne industrisamfunn og senmoderne informasjonssamfunn, består 

poenget – alderdom får sitt ansikt fra samfunnets orden. 
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hadde en essens, hadde det vært nok å forstå det essensielle ved alderdommen, for så 

destillere essensen ned i en likning, slik Einsteins relativitetsteori kunne kokes ned til 

formelen E = MC2. Alderdommen mangler en bunn å komme til bunns i, fordi den ifølge 

Beauvoirs ikke er en essens, men snarere en situasjon. Dette gir seg selv av Beauvoirs 

eksistensfilosofi, der alle fenomener er situerte fenomener. Her må vi igjen påminnes at 

Beauvoirs situasjonsbegrep også innebefatter naturvitenskapelige sannheter, slik vi så i 

delkapitlet «Entydighet og tvetydighet». Slik sett blir alderdom en avspeiling, ikke bare av 

biologiske endringer (ØH), men òg av tidsånden (NV) og av samfunnets organisering (NH). 

Det aldrende mennesket er i historien, like mye som historien er i det aldrende mennesket. 

Dermed får alderdommen et særegent ansikt i antikken, i middelalderen og i senkapitalismen; 

alderdommen blir en avspeiling av de forholdene man lever i. Således kan de fire ovennevnte 

essensene tenkes å betone alderdommen fra hver sin side, ettersom de har hver sin respektive 

plass i kvadranten: 

 

 Erfart subjektivt  Sett objektivt 

Fra individets ståsted Fornemmet fenomen (ØV) Biologisk tilstand (ØH) 

Fra kollektivets ståsted Måte å bli ansett på (NV)  Pensjonsalder (NH)  

 

Det vi i forrige kapittel kalte eksistensens tvetydighet innebærer at fenomener er sammensatte, 

firesidede heler. I vårt tilfelle blir alderdom et fenomen sammensatt av fire aspekter. Sammen 

utgjør de en situasjon, og alle situasjoner er ulike. Det finnes like mange alderdommer som 

det finnes mennesker. På den andre siden følger det av kvadrantmodellen, at det også finnes 

en struktur bakom de mangfoldige alderdommene. Å si at eksistensen alltid er tvetydig, er det 

samme som å si at eksistensen har en struktur eller en sammensetning som skaper tvetydighet, 

hvilket er de fire ikke-reduserbare fasettene hvor elementene formgis av hverandre. Eller som 

Beauvoir skriver: «Hver faktor får sin virkelige betydning bare i forhold til de andre.»89 

Overalt det er alderdom, foreligger denne firesidede strukturen. Å bli gammel innebærer 

dermed en firesidet forandring i 1) ens eget umiddelbare selvforhold (ØV), 2) forholdet til ens 

kropp (ØH), 3) relasjonen til andre (NV) og 4) relasjonen til samfunnet (NH). Hver av disse 

fasettene utgjør alderdomsmarkører. Som vi så i forrige kapittel, er ikke fasettene gjensidig 

                                                
89 SdB, A, s. 343. 
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utelukkende. Derfor er kapittelinndelingen misvisende, ettersom de skarpt atskilte 

delkapitlene antyder at markørene er beskrivelige hver for seg. Faktum er at alle viser til 

hverandre, hvilket vil tydeliggjøres underveis. 

 

Biologisk forfall (ØH) 
 

Hvis de eldre defineres av sin forfalne og svekkede kropp, så virker Beauvoirs etikk 

ekskluderende for de eldre. Hvis det meningsfulle livet er det aktive livet (slik det er for 

Beauvoir), og hvis de eldre defineres av sine forfalne og svekkede kropper, så levner 

Beauvoirs etikk lite håp om et meningsfullt liv i alderdommen. I en viss forstand, og på et rent 

biologisk plan, vedkjenner Beauvoir at de eldre defineres av å være mennesker i forfall.90 Sett 

utelukkende biologisk skulle påstanden vekke lite hodebry. Organismer forfaller straks de, av 

ulike grunner, ikke evner å leve like veltilpasset sitt miljø som før. Aldring betyr forfall, og 

forfall betyr svekket tilpasningsdyktighet, som igjen betyr dårligere utsikter for å overleve. 

Biologisk sett blir da alderdom en nedbrytningsprosess av organisk liv. Slik alt liv fødes, 

lever og forgår er alderdommen en naturlig og uhelbredelig del av å være en levende 

organisme. Følgelig kan man biologisk sett påvise alderdom som en normal (les: uunngåelig) 

svekkelsesprosess, mens sykdom defineres som alle former for unormalt (les: unngåelig) 

funksjonstap.91 Dermed er alderdom et målbart fenomen mennesket har til felles med plante- 

og dyreriket. Av disse grunnene gir det mening å si at alderdom er en biologisk påviselig 

funksjonssvekkelse.  

Beauvoir benekter altså ikke at alderdom betyr biologisk forfall. Det Beauvoir 

benekter, er at fenomenet «forfall» kan spores i organismen alene. Med første øyekast kan 

påstanden virke kontraintuitiv. Endringer i kropp og utseende, som grånende hår, høyere 

hårfeste, rynkete hud, blekere hudfarge, redusert balanseevne, stivere ledd og kortpustethet, 

anses gjerne som håndfaste bevis på alderdommelig forfall. De regnes som håndfaste tegn på 

kroppens avtakende funksjonsdyktighet og gradvise forfall. Grånende hår viser at kroppen 

ikke lenger produserer pigmenter, rynker viser at kollagenproduksjonen avtar, kortpustethet 

viser at oksygenopptaket svekkes, osv. Dersom vi tenker ut ifra Beauvoirs tvetydige 

                                                
90 SdB, A, s. 23. 
91 Som alt annet er grensen mellom aldring og sykdom tvetydig, da den forskyves med samfunnsforhold og 

teknologiske nyvinninger. I en tenkt fremtid hvor aldringsprosessen kan annulleres, kan selv det å eldes regnes 

som sykdom. 



41 

 

eksistensfilosofi, ser vi imidlertid at den ovennevnte tankegangen er ensidig og forenklet. 

Alderdom oppdages ved forfall, men forfall er situasjonsavhengig. Dette skyldes to grunner.  

1) Funksjonsdyktighet avhenger av praktisk-teknologiske hjelpemidler. Svekket 

funksjonsdyktighet kan bøtes på med diverse teknologi. Såfremt funksjonstapet kan 

kompenseres for, kan vi ikke uten videre snakke om forfall. Briller bøter på redusert syn, 

treningsrutiner og kostholdsplaner kan bøte på leddgikt, bilkjøring bøter på sviktende gange, 

smarttelefoni og datamaskiner bøter på svekket hukommelse, osv. Kompenseringen kan også 

være av praktisk type, som at svekket yteevne kan bøtes på med fleksible arbeidsforhold, nye 

arbeidsoppgaver og redusert arbeidsmengde. Til dette kan en innvende at ubotelig forfall 

fortsatt betegner alderdom, hvilket er nedsatt funksjonsdyktighet som ingen praktisk-

teknologiske løsninger kan bøte på. Men selv om man gjennomgår et ubotelig forfall, er man 

ikke dermed sagt gammel. Eksempelvis avtar språklæringsevnen etter å ha nådd sitt toppunkt 

i barndommen, uten at tenåringer nødvendigvis lider av alderdommelig forfall, og 

seksualdriften avtar etter tenårene, uten at tyveåringer kaller seg gamle av den grunn. Tvert 

imot kan avtakende virilitet oppfattes som forandring til det bedre, i retning av å være mindre 

lyststyrt og mer fornuftsdreven. Likefullt er toppidrettsutøveren i sin beste alder et sted i 

tyveårene. Derifra avtar kroppens yteevner, uten at trettiåringer anses for å være gamle.  

 2) Fra disse betraktningene kan vi konkludere med følgende: Organismens 

funksjonsdyktighet (ØH) er relativ til miljøet organismen befinner seg i (NH). Miljøet avgjør 

hvilke funksjonsendringer som indikerer forfall. Funksjonsendring per se er ikke 

nødvendigvis til det verre. Det kan like gjerne være til det bedre for organismen. Hvilke 

funksjonsendringer som er forbedring og hvilke som er forfall, avgjøres altså av miljøet 

organismen fungerer i. Straks miljøet endres, forandres organismens funksjonsdyktighet 

deretter. For eksempel vil det å miste et bein tilsvare et forfall for en ulv i villmarken, mens 

det for en ulv i dyreparken kan være forenlig med fortsatt funksjonsdyktighet. På samme vis 

avgjør også miljøet når alderdommen kan forventes å inntreffe. Ulvens forventede levetid 

varierer med en rekke miljøfaktorer som mattilgang, værforhold, antall ulveflokker og andre 

rovdyr i omegn osv. Slik forholder det seg også med mennesker.  

Oversetter vi ordet «miljø» til «samfunn», ser vi at forfall er samfunnsavhengig. Ord 

som «forfall», fremskritt og tilbakeskritt» vil først gi mening i lys av samfunnets organisering. 

Det samme gjelder styrker og svakheter. Fysisk styrke, som målt i oksygenopptak, 

gripestyrke, balansetesting o.l., anses gjerne som en iboende verdifull kvalitet. De yngre 

avgjør gjerne normen og normalen her, ettersom de stort sett er sterke enn de eldre. Annlaug 
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Bjørsnøs påpeker imidlertid at fysisk underlegenhet ikke er en svakhet i seg selv.92 Det er 

først når fysisk styrke får en positiv verdi – gjennom de mål et samfunn tar sikte på – at fysisk 

svakhet avdekkes som en svakhet. Således vil en skrøpelig kropp være en svakhet i et 

landbrukssamfunn der alle må bidra med hardt gårdsarbeid for å få maten på bordet. 

Samfunnet bidrar altså til å bestemme den eldres verdi – bevisst eller ubevisst - gjennom mer 

eller mindre inkluderende prosjekter, mål og produksjonsmåter for de eldre.  

Av disse betraktningene må vi avvise idéen om at eldre per definisjon er forfalne 

mennesker. Beauvoirs etikk er faktisk til gangs for de eldre her. At alderdom innebærer 

forandring, betyr ikke nødvendigvis forandringene er til det verre. Når alderdom likevel betyr 

forfall for mange, avspeiler dette et forfallent samfunn. Forfallet er ikke skjebnebestemt, men 

situasjonsbestemt. Det oppstår under visse omstendigheter, og kan omgjøres under andre. 

Riktignok defineres alderdom av visse typer funksjonsnedsettelse, men som vi har sett 

tilsvarer ikke nedsettelse nødvendigvis et meningsberøvende forfall. Tvert imot kan det i noen 

tilfeller representere en forandring til det bedre. Dermed synes Beauvoirs eksistensetikk å 

levne håp om en meningsfull alderdom. Håpet er imidlertid fjerntliggende, ettersom det består 

i å forandre samfunnets strukturer og produksjonsmåter.  

 

Samfunnsmedvirket endring (NH) 
 

Vi har sett at alderdom ikke bare er et biologisk, men òg et samfunnspreget fenomen for 

Beauvoir. Forbindelsen mellom alderdom og pensjon undersøkes videre herunder. Å bli 

gammel er å bli pensjonert, og pensjonering er et speil på samfunnet, i den forstand at 

alderdommens ansikt medbestemmes av samfunnsorganisering, produksjonsmåter og 

økonomiske strukturer. Når et samfunn struktureres av profittmotiver som økonomisk vekst 

og velstand, blir for eksempel lønnsomhet skillelinjen mellom gammel og ung. Å være ung 

betyr å være lønnsom produsent, mens det å bli gammel betyr å være ulønnsom, foreldet 

arbeidskraft. I et industrisamfunn blir arbeidere pensjonert og gamle rundt 65- årsalderen, 

skriver Beauvoir om datidens samfunn.93 Tallet gjenspeiler hvor lenge mennesker forventes å 

kunne yte og produsere på lønnsomt vis, men varierer selvsagt ut ifra en rekke variabler som 

arbeidstype, forventet levealder, arbeidsavtaler, nasjonal velstand, politiske forhold o.l. Særlig 

                                                
92 Bjørsnøs i etterordet i SdB, A, s. 719. 
93 SdB, A, s. 20. 
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i samtidens informasjonssamfunn kan pensjonsalder forventes å stige, fordi man kan 

produsere lønnsomt såfremt man er frisk til sinns. Pensjonsalderen kan også høynes dersom 

de eldre betraktes som ressurser, fremfor økonomisk dødvekt. Poenget er likevel det samme: 

pensjonsalder måler nedsatt arbeidsevne og skiller de lønnsomme yngre fra de ulønnsomme 

gamle. Slik gjøres de eldre til mennesker samfunnet ikke lenger har bruk for. De blir 

overflødige, uvesentlige borgere. 

I denne sammenhengen føyer Beauvoir seg inn blant samfunnets mørkere tenkere. 

Hun har særdeles lite til overs for måten samfunnet fargelegger – eller formørker – 

alderdommen på. Sett fra samfunnets stormaskineri ligner aldrende arbeiderne (men ikke 

overklassen) utbyttbare tannhjul; de bidrar kun med det enhver annen med tilsvarende 

kompetanse kan utføre like godt, om ikke enda bedre. Som Beauvoir skriver: «Man 

interesserer seg bare for menneskelig materiale i den grad det er lønnsomt. Deretter kaster 

man det.»94 Mens de yngre er fremtidige bidragsytere og dermed profitable 

investeringsobjekter, er den gamle med Beauvoirs ord, «bare er en død som har fått 

utsettelse.»95 Å bli gammel tilsvarer i så måte å ikke lenger være et gunstig 

investeringsobjekt, sett fra samfunnets hold. 

Man kan innvende at en slik pensjonsforståelse er i overkant pessimistisk, eller at 

Beauvoir ser bort ifra alderdommens lyse sider for å male sitt dystre alderdomsbilde. Man kan 

tenke at pensjonering like gjerne kan vinkles som noe positivt. De eldre har tross alt 

ferdiggjort sin samfunnstjeneste, og pensjon er både belønning og berømmelse for strevet. 

Bak dette tankegodset ligger imidlertid en klar dikotomi: Først skal man yte, så kan man nyte. 

Beauvoir vier faktisk et helt kapittel i Alderdommen, kalt «Alderdom og dagligliv», til å 

tilbakevise myten om at alderdom er tiden for simpelthen å være til. Problemet kommer til 

syne så snart vi oversetter tenkningen til Beauvoirs eksistensfilosofi: Først skal man leve 

virksom som Pyrrhos, så skal man leve hvilende som Cineas. Med andre ord: De unge skal 

kunne kaste seg ut i verden ved å transcendere, mens de gamle skal bli værende i immanens. 

At dette skal gjelde alle og enhver som blir gammel, ville vært en unøyaktig 

generalisering uten empirisk hold. Hva Beauvoir heller har for øyet, er å fremheve alderdom 

som noe klassebestemt. For henne er alderdom en politisk ladet betegnelse forbundet med 

sosial unyttiggjøring av et undertrykt flertall, med unntak av et privilegert mindretall. 

Naturligvis blir samfunnets privilegerte gamle de òg, men disse går en annen alderdom i 

møte. Beauvoir skriver at klassekampen i et samfunn bestemmer hvordan «alderdommen 
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griper fatt i et menneske.»96 Eller med hennes eksistensfilosofiske sjargong; noen mangler den 

konkrete friheten som trengs for å kunne transcendere på meningsfulle måter. Slike 

generaliseringer har gyldighet på klassenivå. Arbeiderstanden som må presse kroppens 

yteevner for å tjene til livets opphold, møter alderdommen tidligere, med en mer utslitt kropp, 

enn den mer bemidlede overklassen. Særlig for arbeiderstanden – de som ikke har eid annet 

enn sin arbeidskraft - betyr alderdom det å ha utspilt sin samfunnsrolle som en offentlighetens 

bidragsyter. Selv om slike eldre kan være umistelig i mange menneskers øyne, er de i beste 

fall til overs i samfunnets øyne. I verste fall anses de som økonomisk brysomme 

pensjonskrevere, som må leve på de yrkesaktives regning. Dessuten har alle samfunn har en 

tålegrense for hvor mange «unyttige munner» de både makter og ønsker å mette.  

Disse dystre betraktningene reiser tilsynelatende enda et problem. Når alderdom betyr 

pensjonering, og pensjonering betyr å gjøres til en uvesentlige borger, kan det se ut som at 

Beauvoirs etikk stiller et håpløst ultimatum for de eldre. Ultimatumet er å enten foreta en 

samfunnsmessig omveltning, eller godta å være samfunnets uvesentlige borgere. Dette er dog 

en feilslutning, av følgende tre grunner: For det første er spørsmålet blindt for Beauvoirs 

grunnleggende prosjekt. Hele hennes forfatterskap ligner ett langt argument for hvorfor vi kan 

handle meningsfullt under ufrie situasjoner. Beauvoir skriver om livet under verdenskrigen, 

livet som kvinne i kvinneundertrykkende tider, og om å leve som gammel i en verden der 

ingen vil bli gamle. Aldri gir hun uttrykk for at slaget er tapt. Selv i de mest ufrie situasjonene 

er det meningsfullt å handle i frigjøringens ånd. For det andre kan vi sette spørsmålstegn om 

hvorvidt Beauvoir egentlig er en mørk samfunnstenker eller ei. Å avdekke dystre 

samfunnsforhold gir riktignok en unektelig dysterhet over situasjonen hun beskriver, men 

avdekkingen er ingen appell til resignasjon. Fremfor alt er det en appell til handling. Noe må 

avdekkes - synliggjøres - før det kan forandres. Uten visshet om dystre forhold, finnes håp om 

frigjøring. I denne forstand er Beauvoir håpefull fordi hun er dyster. For det tredje bygger 

spørsmålet på et entydig tankesett. Vi kan ikke slutte at Beauvoirs etikk peker mot 

meningsløshet for de eldre, kun fordi de befinner seg i undertrykkende samfunnsforhold.  En 

slik konklusjon presenterer et bilde av de gamle som viljeløse marionetter, styrt av 

uforanderlige samfunnskrefter. Den motsatte konklusjonen er imidlertid like feil, nemlig at 

alderdom er så meningsfull som man gjør den til. En slik solipsistisk frihetsforståelse 

neglisjerer menneskers konkrete frihet – at de er ulikt stilt. De gamle er ikke enten samfunnets 

ufrie ofre eller frie og upåvirkede av verdens gang. Som vi så i delkapitlet «Entydighet og 
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tvetydighet» er mennesker både frie og situasjonsbundne; aktører-i-kontekster. Likevel er 

konteksten den aldrende aktøren lever i, en hvor eldre får preg av å være uvesentlige borgere. 

Dermed er vi over i Andregjøringen97 alderdommen bringer med seg.  

 

Andregjøring (NV) 
 

Her skal vi nøye oss med å fastslå at den beskrevne samfunnsstrukturen nødvendigvis gir 

utslag i en viss kultur. I grove termer kan vi fastslå at en struktur som favoriserer de yngre og 

lønnsomme, skaper en ungdomsdyrkende kultur hvor ungdommelighet blir normen og 

normalen. De eldre blir tidligere unge, i stedet for at de unge er kommende eldre. Igjen kan 

man protestere mot at de eldre er sekundære, uvesentlige borgere. Tross alt finnes det 

uvurderlige arbeid og roller for de eldre. Å fungere som hjemmeværende omsorgsfigur er ett 

eksempel, i alle fall for de eldre som har stiftet familie. I slike tilfeller kan de eldre gjøre seg 

såre trengt for barn, barnebarn o.l. Kjøring hit og dit, økonomisk drahjelp, barnepass i helger 

– eldre kan være uvurderlige støttespillere på hjemmefronten. Likevel er det et levesett der de 

eldre er nettopp det – støttespillere som legger til rette for at andre skal ut i verden for å leve 

ut sine liv. Det er ikke dermed sagt at ikke eldre kan anerkjennes som vesentlige familie- og 

samfunnsmedlemmer. Poenget er at samfunnskonteksten de gamle bidrar så vesentlig til, er en 

hvor alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.  

Det er heller ikke slik at de aldrende menneskene som beholder friske kropper og 

vesentlige roller, skånes for sin alderdom. Selv om man måtte føle seg ung som aldri før, 

skyves man passivt inn i kategorien «eldre» gjennom institusjoner (honnørrabatter) og 

arbeidsliv (f.eks. pensjonering og tilrettelagte arbeidskår for yrkesaktive seniorer). Enda mer 

merkbart er kanskje at andre menneskers væremåte skyver det aldrende mennesket inn i 

alderdomskategorien, gjennom sosiale sedvaner (som hjelp til å bære matposer), normer (som 

at andre reiser seg på bussen), fordommer (som at gamle er fortapt i egen fortid), og diskurser 

(som høflighetsfraser og medlidende tonefall). Overalt møter det aldrende mennesket en 

kultur som påvirker og medvirker selvoppfatningen i retning av å være gammel. 

 Dette betyr at alderdom også er en måte å bli sett eller ansett av andre. De eldre går 

imidlertid for å være den andre i dypere forstand. Den gamle symboliserer menneskets 

absolutte annerledeshet – det vi vil, men aldri kan være og likevel søker etter, nemlig væren-i-

                                                
97 Den store A-en markerer noe transcendent. Den Andre indikerer da noe fundamentalt motsatt enn en selv og 

derfor noe umenneskelig, utilnærmelig, ikke-gjensidig, hinsides menneskets fatteevne.  
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seg. Med ordene til forfatteren John Cowper Powys skriver Beauvoir: «Mellom en gammel 

mann som varmer seg i solen og en steinklump som blir varmet av solen, er det en uutsigelig 

gjensidighet.»98 Oldingens tilværelse minner mer om steinen som bare er til – et livløst objekt 

- enn våre egne, uferdige og prosjekt-pregede menneskeliv. Sinnsroen hans vesen synes å 

utstråle, speiler heller betrakterens fordom om alderdommen, som tiden der livet er 

ferdiglevd; tiden der en ikke lenger behøver å gjøre noe ut av seg og sitt liv, der alle prosjekter 

er fullendte, og en kan skue bakover på det som ble. Således betyr også alderdom det å ikke 

lenger anerkjennes som et personlig subjekt, hvilket også betegner en slags kulturell 

usynliggjøring, eller til og med en sosial umenneskeliggjøring. Her kan vi se en parallell til 

kapittelet om «Beauvoirs eksistensfilosofiske etikk», og den beskrevne dikotomien mellom 

tingenes (væren) og menneskets væremåte (eksistens). Der mennesket må gjøre seg 

eksisterende gjennom transcendens, er ting bare til uten videre; de er væren. En kan si at det 

foregår en slags kategoriforveksling der de yngre må gjøre noe ut av sine liv, mens de eldre 

forventes å være til. Kruks mistenker dette når hun skriver at den gamle tas for en exis, hvilket 

er væremåten ting har. Faktum forblir at alle mennesker må gjøre seg eksisterende ved å 

transcendere det gitte, for å leve på meningsfullt vis. Slik Beauvoir beskrev kvinnen som det 

Annet kjønn, kan vi si at gamlingen er den Andre borger.  

 

Forandret tidserfaring (ØV) 

 

En siste definisjon av alderdommen gjenstår, nemlig å definere de eldre ut ifra deres 

umiddelbare tidsoppfatning. Beauvoir er meget klar over at kan man «definere den gamle som 

et individ som har et langt liv bak seg og et svært begrenset håp om å leve videre fremfor 

seg.»99 De eldre er da mennesker med lang fortid og kort fremtid. Men hvis de gamle er 

mennesker med tiden bak seg, hvordan kan det meningsfulle livet være det som har tiden 

foran seg? Eller sagt annerledes, hvis gamle liv er tilbakelagte liv, hvordan kan det uferdige 

livet være det meningsfulle livet? Christina Schües tilspisser problemet ytterligere.100 Hun 

poengterer at hvis de aldrende har en forkortet fremtid, og hvis de riktig gamle er mennesker 

uten fremtid, så betyr alderdom å mangle en fremtid å leve for. Schües tydeliggjør hva som er 

på spill: Å mangle en fremtid foran seg, betyr å mangle en rekke fremtidsorienterte 

                                                
98 Powys sitert i SdB, A, s. 599. 
99 SdB, A, s. 445. 
100 Schües i Stoller 2014, s. 215. 
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stemninger («sentiments»), som å planlegge, glede seg til, leve i håp om, se frem til osv. I 

sum betyr dette total mangel på livsmening. Hvis det er slik det er å bli gammel, vil Beauvoirs 

etikk dømme de eldre til meningsløshet.  

Schües misoppfatter imidlertid de eldres tidserfaring. Ingen blir gamle av å nå livets 

halvveis-merke, simpelthen fordi et slikt merke ikke finnes. Problemet er at tid ikke er en 

kvantifiserbar mengde som kan legges i en vektskål, der mengden fortid på et punkt i livet 

utveier mengden fremtid man har igjen. Dessuten, hvor mye fremtid skulle man lagt i 

vektskålen? Skulle man ha anslått et tall basert på forventet levealder? Hvis estimert levetid 

for menn er omkring 80 år, ville man i så fall bli erklært gammel i en alder av 40. Og hva hvis 

man får et illebefinnende eller havner i en dødsulykke før den tid? Tallene er nokså presise på 

gruppenivå, men upresise anslag for den enkelte. Ingen vet hvor mye fremtid som gjenstår for 

hver og en. Derfor kan man heller ikke si at de eldre er mennesker med mer fortid enn 

fremtid.  

Likevel har Schües et viktig poeng. Når eldre tilsidesettes i samfunnet uten å ha 

betydningsfulle funksjoner – slik tilfellet er – blir tiden seende ut slik Schües beskriver den. 

Dersom man ikke transcenderer meningsfullt lenger, virker tiden tilbakelagt og livet 

ferdiglevd. Tiden avdekkes ikke lenger som noe foran-værende. Hva Schües belyser, er derfor 

ingen essensiell del av å bli gammel, men alderdommen slik den fremtrer i vår tid. Beauvoir 

bemerker riktignok at «man alltid har hele sitt liv bak seg, i enhver alder.»101 Slik en syttiåring 

har sytti år bak seg, har òg en tyveåring tjue år bak seg. Forskjellen er likevel at tyveåringen 

opplever å ha et endeløst liv foran seg, mens den gamle kan oppleve å ha et begrenset liv 

foran seg. Denne språkbruken (lang, kort, begrenset, endeløs) uttrykker hvordan fremtiden 

oppleves som meningsfull eller ei. Således avspeiler tidserfaringen den gamles livssituasjon. 

Hvis majoriteten av de eldre rapporterer å oppleve tiden som tilbakelagt, røper det svært mye 

om uverdige livskår og svært lite om alderdommens essensielle bedrøvelighet.  

Selv om tidslengde er uegnet for å definere de gamle, opplever vi at tid har en 

varighet. Vi kan oppleve at tiden ikke strekker til, eller at tiden strekker seg ut i det uendelige. 

Siden tid er vanskelig å forestille seg, låner vi det romlige begrepet varighet for å kunne 

begripe tiden bedre. Nå benekter ikke Beauvoir at tid faktisk har varighet. Snarere benekter 

hun at kroppens biologiske varighet (ØH) samsvarer med tidens opplevde varighet (ØV). Slik 

er det ikke. Et helt liv kan virke svimlende kort, og et øyeblikk kan virke uendelig langt. Vi 

                                                
101 SdB, A, s. 462. 



48 

 

kan til og med oppleve at ett år huser «mer» fortid enn 10 år, alt avhengig av hva man fyller 

tiden med. Altså blir det feil å si at eldre mennesker har lang fortid og kort fremtid. Tilvarende 

er ikke den gamles fremtid kort eller kortere per se; fremtiden får sin varighet ut ifra 

aktivitetene man bedriver. Skulle en 70-åring begi seg ut på en jordomseiling med sin livs 

kjærlighet, kan plutselig dagene fylles av så mange uante muligheter at fremtiden virker 

endeløs. Situasjonen man befinner seg i, definerer også tidens varighet. En syk kropp gir tiden 

en annen varighet enn en frisk kropp, slik bylivet ofte avdekker en tidsknapphet man sjeldnere 

møter i «roligere» omgivelser, som i landlige strøk. 

Likevel mener Beauvoir at tidserfaringen endres med alderen, og bruker en annen 

metafor for å fange dette, nemlig vekt. Fortiden blir ikke lang i alderdommen- den blir tung. Å 

være gammel er å ha en tungtveiende fortid – den blir stadig vanskeligere å løsrive seg ifra. 

De eldre tynges av fortiden i større grad enn andre. All den oppsamlede kunnskapen, vanene, 

relasjonene, prosjektene – alt dette størkner til en faktisitet som er unnværlig å forholde seg 

til. Dette er hva Beauvoir med et Sartre-inspirert ord kaller for det praktisk-trege,102som dreier 

seg om hvordan frie valg sedimenteres til konkrete situasjoner. Paradoksalt som det er, skaper 

mange små valg en ufrihet, siden valgene staker ut en livsretning vi siden må velge ut ifra. 

Ikke ved at handlingens karma kommer som en boomerang tilbake på oss, men ved at 

handlingene innsnevrer handlingsrommet. Et eksempel skulle gjør det klart: En eldre 

krigsveteranen som har investert sitt livsprosjekt i krigens realiteter, kan forbli identifisert 

som yrkessoldat livet ut, selv under fredstider. Alle valgene han tok gjør det vanskelig å 

omstille seg til fredstidens nye realitet.  

At fortidens sedimenteres, betyr også at fremtiden blir trang. Å bli gammel tilsvarer 

sånn sett en innsnevring eller lukking av fremtiden. Beauvoir skriver at «de [eldre] er klar 

over sin korte fremtid og at de ikke kan gå utover det særegne i historien de er innestengt 

i.»103 Summen av livets store og små valg blir med andre ord en skjebne de eldre styres av. 

Spiller vi dette videre kan vi forestille oss at vår selvoppfatning og livsbane sementeres. Livet 

størkner med alderen fordi det stadig fylles av flere føringer eller imperativer. Beauvoir 

                                                
102 Kruks poengterer at Beauvoir gir begrepet en kreativ tolkning i lys av hennes tvetydige eksistensfilosofi. Den 

sedimenteringen menneskelivet gjennomgår skyldes ikke bare egne valg og ens egen kropp, men også tidsånden, 

andres blikk og samfunnet i sin helhet – kort sagt hele kvadranten. Se Kruks i Stoller 2014, ss. 89-101. 
103 SdB, A, s. 503. 
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skildrer denne sedimenteringen når hun skriver at fortiden kan få en «lammende tyngde» det 

er vanskelig å fri seg fra,104 og at prosjektene «forsteines» med alderdommen.105 

I så måte defineres den gamle ved at fremtiden er begrenset i en dobbelt forstand. For 

det første avdekker ikke alderdommen fremtiden som ubegrenset; den er ikke noe som aldri 

tar slutt. Plutselig står nære og fjerne ved tidens ende, og deres dødsfall melder om at tiden er 

tilmålt og fremtiden garantiløs. Slik erfares fremtiden som temporalt begrenset. I tillegg 

begrenses handlingsrommet av det praktisk-trege, som vi har sett. Beauvoir beskriver den 

doble innsnevringen slik: «Den gamle vet på sin side at hans liv er levd, og at han ikke 

kommer til å leve det om igjen. Fremtiden er ikke lenger løfterik; den trekker seg sammen.»106 

Disse to begrensningene i handlingsrom og i tid synes å være to sider av samme sak. Når 

fremtiden ikke lenger fremstår som det hav av muligheter den engang var, avdekkes den i 

større grad som noe endelig. På samme måte innskrenkes fremtidsmulighetene av at fremtiden 

virker tilmålt. Fremtiden begrenses dermed i en dobbelt betydning. Dermed kan vi forstå det 

aldrende mennesket ut ifra en bestemt tidsoppfatning: Det aldrende mennesket defineres av en 

tyngende fortid og en innsnevret fremtid.  

En slik alderdomsforståelse innbyr på ingen måte til meningsløshet. Hennes 

argumentet blir da, som Schües bemerker, at hvis fortiden stivner, og hvis fremtiden av denne 

fortiden ikke realiseres, så går fremtiden tapt.107 Fortiden stivner og innsnevrer fremtiden, 

men dette er altså ikke i seg selv et problem. Om noe er dette et argument for at de eldre må få 

anledning til å leve ut sin livsbane og sin måte å være i verden på. Selvsagt kan også eldre, 

som alle andre, finne mening ved å gå nye veier. Poenget er at Beauvoirs etikk ser en subtil, 

eksistensiell skjørhet i det aldrende mennesket, fordi interessefeltet innsnevres i takt med 

tidserfaringen. Å få leve ut sine prosjekter og særegenheter, betyr å avdekke tiden på et 

meningsfullt vis. Det yngre kanskje anser som endringsvegring og ubegrunnet skepsis for 

alskens nyheter, er i Beauvoirs tenkning en måte å bevare ens meningsfulle omgang med sin 

verden.  

 

                                                
104 SdB, A, s. 503. 
105 SdB, A, s. 460. 
106 SdB, A, s. 465. 
107 Schües i Stoller 2014, s. 219. 
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Alderdom som gestaltfigur 

 

Etter å ha sett alderdommen i lys av Beauvoirs tvetydige etikk, hva skal vi så forstå 

alderdommen som? Ikke reduseres alderdom til noe biologisk målbart; ikke reduseres 

alderdom til en kulturell konstruksjon; ikke reduseres alderdom til en samfunnsmessig 

konvensjon; ei heller sklir det ut i relativisme der alder er noe man fornemmer. På et tvetydig 

vis er alderdommen alt dette, samtidig. Det aldrende mennesket befinner seg i en glidende 

situasjon. Alderdom angir ikke en veldefinert virkelighet, men må heller forstås som en 

«uendelig sirkelbevegelse».108 Dette er et svært verdifullt bidrag for å forstå de eldres 

situasjon. Vekslingen i opplevd alder som de eldre gir uttrykk for, kan fort feiltolkes av de 

yngre som håndfast bevis på typiske, stereotypiske alderstrekk, det være seg 

usammenhengende tåkeprat, diffus aldersslitasje, alderssløvhet, sviktende hukommelse, eller 

regelrett benektelse av oldingens egentlige alder. Tvetydigheten i Beauvoirs tenkning gir 

troverdighet til det aldrende menneske som brått kjenner seg gammel, og stundom kjenner seg 

ung, alt ut ifra de fire alderdomsmarkørene kroppens tilstand (ØH), konteksten (NH), 

selskapet (NV) og den tilhørende selvoppfattelsen (ØV). Som Beauvoir skriver, er dette ulike 

aldringsaspekter der «enhver reagerer på alle de andre og blir påvirket av dem».109 

 Basert på kapittelets betraktninger, er alderdom etter min oppfatning best forstått som 

en gestaltfigur. En gestalt er her en tvetydig skikkelse der figurens forgrunn og bakgrunn 

varierer. En velkjent gestalt er figuren av en lysestake som også er to mennesker - alt etter 

hvilke elementer som blir iøynefallende. Slik er det også med alderdom. Hvilket ansikt den 

fremtrer med, avhenger av situasjonen alderdommen oppfattes i. Som gestaltfigur mangler 

alderdommen iboende meningsvalør; den verken er meningsfull eller meningsløs. Å være 

gammel er å være aktør-i-kontekst, og hvilke av de to delene som blir iøynefallende, er 

situasjonsavhengig. Hvorvidt alderdommen får et meningsfullt ansikt, avhenger således av 

både aktøren så vel som av konteksten. 

Her fremkommer et vesentlig skille mellom å ha en alderdom og å være gammel. Ved 

å la sin transcendens gå upåaktet hen, blir det aldrende undermennesket definert av sin 

situasjon. Når situasjonen så er alderdom, kan undermennesket sies å være gammel. Vel og 

merke synes en slik identitet å hvile på selvbedrag: Mennesket er en værensmangel som 

                                                
108 SdB, A, s. 16. 
109 SdB, A, s. 16. 
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konstituerer sin væren fra sin gjøren. For å kunne være gammel (væren) må man kunne gjøre 

seg gammel (gjøren). Problemet er imidlertid at ingen gjør seg gamle. Som beskrevet i forrige 

kapittel, er ikke aldring en handling, men en omstendighet; ikke et prosjekt, men selve 

situasjonen ens prosjekter foretas ut ifra.110 Derimot viser det å ha en gammel kropp til en 

ikke-valgbar situasjon man står i. 

Må vi da konkludere med at ingen egentlig er gamle, men at de befinner seg i en 

alderdommelig livssituasjon? Det kan virke lite intuitivt. Når man for eksempel betaler 

honnørbillett på toget, bekrefter man ikke seg selv som en gamling? Svaret er nei, for det ville 

være å redusere handlingen (honnørbillett-betaling) til handlingens bakgrunn (alderdom). En 

slik gjerning bekrefter verken personen utelukket som en gamling (kontekst) eller en 

billettbetaler (aktør). Skal man gripe eksistensen i sin tvetydighet, må vi beskrive mennesket 

som en aktør-i-kontekst. Dermed kan vi si at vedkommende gjør seg til en aldrende 

billettbetaler.111 Det aldrende aktøren gjør simpelthen sin alderdommelige bakgrunn gjeldende 

i konteksten billett-kjøp, uten å tildekke verken sin bakgrunn eller sitt aktørskap. Men hva 

hvis man ikke gjør seg eksisterende som aktør? Som vi så i delkapitlet «Inautentiske 

livsorienteringer», er dette undermenneskets måte å orientere seg til sin eksistens. Når 

undermennesket fraber seg sitt aktørskap, blir vedkommende den gamlingen konteksten gjør 

han/hun til. Ved å unnfly sin frihet for enhver pris, gjør ikke undermennesket seg eksisterende 

som noe eller noen av egenart. Slik kan undermennesket sies å være gammel. Naturligvis kan 

man være en gammel «X» eller en gammel «Y», som når man betaler honnør-billett, men å 

være gammel er ikke i seg selv en handling. Det er en kontekst, omstendighet eller situasjon.  

Dette bringer oss til kapittelets muntre oppsummering: Ingenting står i veien for en 

meningsfull alderdom. Ingenting som gjør et menneske gammelt, gjør livet meningsløst uten 

videre. Hvis meningsfull og alderdom likevel synes å være et uforenlig ordpar, skyldes dette 

samfunnsforholdene alderdommen forekommer i. Baksiden er naturligvis at 

samfunnsforholdene vanskeliggjør en meningsfull alderdom. Har så den gamle forutsetninger 

for å leve meningsfullt likevel? Situasjonen eldre må leve i ligger langt unna 

                                                
110 Moi beskriver fenomenet uttrykkelig i kvinnens tilfelle: «For Beauvoir definerer kvinnen seg selv gjennom 

den måten hun lever sin kroppsliggjorte situasjon i verden på, eller med andre ord: Kvinnen definerer seg selv 

gjennom det hun gjør med det verden gjør med henne. Denne prosessen er åpen og pågår så lenge vi lever (Moi 

1998, s. 107).» 
111 Igjen uttrykker Moi dette finurlige poenget for kvinners del: «Det er ikke selvsagt at hva en kvinne gjør eller 

sier, alltid uttrykker ‘kvinnen i henne’. Men samtidig er det utvilsomt sant at uansett hva en kvinne gjør eller 

sier, så er det gjort av en kvinne (Moi 2001, s. 105).» 
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idealvirkeligheten Beauvoirs eksistensetikk opptegner. For de eldre en masse, munner gapet 

mellom visjon og virkelighet riktignok ut i pessimisme, samfunnsforholdene tatt i betraktning. 

At de eldre lever i en vanskeligstilt virkelighet er altså et unngåelig faktum, men det likevel er 

et faktum som kan mane til meningsfull handling. Dessuten opererer Beauvoir med et 

livsbejaende menneskesyn; livet er aldri ferdiglevd. Alle aldrende mennesker har en kong 

Pyrrhos i seg, og dersom situasjonen åpner for det, kaster alle og enhver seg ut i meningsfulle 

foretak. Også de gamle trenger å berøre konkrete andre, og å selv bli berørt. Mulighetene for å 

leve autentisk forblir dermed en Ariadnetråd som peker ut av labyrinten, mot en meningsfull 

alderdom, hvilket også blir ledetråden fra neste kapittel og ut oppgaven.  

 

Kapittel 3. Inautentisk alderdom 
 

Alderdommen er hittil beskrevet som situasjonen det aldrende mennesket befinner seg i. 

Denne situasjonen kan man så forholde seg til på en mer eller mindre autentisk måte. Det 

herværende kapitlet utforsker hvordan alderdommen blir seende ut ifra de ulike 

livsorienteringene. Eller billedlig sagt, hvilket ansikt alderdommen får av de inautentiske 

livsorienteringene. Hensikten med dette er todelt. 1) I likhet med en billedhugger som skaper 

sin figur ved å først hugge vekk steinmasse, nærmer vi oss en autentisk alderdom ved å sjalte 

ut inautentiske måter å avdekke alderdommen på. På den måten blir dette kapittelet 

bakgrunnen som tydeliggjør en autentisk alderdom i neste kapittel. 2) Dessuten er hensikten å 

fange opp en innbyrdes spenning mellom Beauvoirs livsorienteringer. Dette 

spenningsforholdet er nemlig av betydning for hennes syn på alderdom: Selv om høy alder 

alene ikke på magisk vis forvandler menneskets eksistens om til en autentisk eksistens, så er 

det fortsatt er driv på ferde. Også det aldrende mennesket drives mot en autentisk eksistens, 

såfremt livssituasjonen åpner for det.  

Spenningsforholdet livsorienteringene imellom ligner en form for hegeliansk 

dynamikk, uten at vi behøver å gå inn i Hegels tankesystemer.112 Allikevel er det verdt å 

                                                
112 Dette er neppe noen spekulativ lesning av Beauvoir. Hun må ha medregnet et spenningsforhold der hver 

livsorientering forløser konflikter og mangler som utspiller seg i den foregående livsorienteringen. Hvis ikke det 

var tilfellet - hvis enhver livsorientering var livsanskuelser uten innvirkning på hverandre - ville mennesker 

mangle beveggrunner for å bevege seg i retning av en autentisk livsorientering.  
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nevne at Tvetydighetens etikk tidvis oser av Hegels sjargong og tenkning.113 Hos Beauvoir er 

det ikke Hegels ånd (tysk: Geist), men mennesket som lever i uvisshet om seg selv og sin 

forfatning. For eksempel påpeker Beauvoir at mennesket i sine barneår lever i gravalvorets 

verden. Med den største selvfølgelighet tar barn voksenlivets verdier for å være gitte sider av 

virkeligheten. Derifra oppdager man gradvis de tvetydige vilkårene som hører med 

eksistensen – eksempelvis sin frihet, sin forbundethet, med all den angsten det medfører.114 

Helt fra barndommen av begynner denne bevegelsen fra den ene ytterliggående 

livsorienteringen til den andre. Jo mer man lever ut et ståsted, desto mer uholdbart fremtrer 

ståstedet. For eksempel, jo mer ytterliggående undermennesket driver sin frihetsflukt, desto 

tydeligere fremtrer fluktforsøkene som et fluktforsøk. Til slutt ser undermennesket sin egen 

flukt like klart som solen på høylyse dag. Gjennom uro, mangel, konflikt og indre splid driver 

eksistensen fremover mot en gryende bevissthet om den eksistensielle situasjonen – sin egen 

så vel som andres. Når vi utforsker livsorienteringene i alderdommen, så er det med en slik 

hegeliansk dynamikk in mente. Underkapitlene er tilføyet et begrep som er ment å fange 

konflikten eller mangelen i den gjeldende livsorienteringen, for eksempel den aldrende 

nihilistens apati. 

Til sist må forholdet mellom livsorienteringer og alderdom kommenteres. Er det slik at 

alderdom forandrer ens livsorientering, eller omvendt – er det slik at alderdommen simpelthen 

fremhever den livsorienteringen man etterlevde fra før? Begge kan skje, alt ut ifra situasjonen.  

Vel og merke er slike spørsmål kunstig stilt. Kunstigheten skyldes at livsorienteringene er 

langt mer tvetydige størrelser enn hva spørsmålet baserer seg på. Som alt annet er 

livsorienteringene (ØV) tvetydige, hvilket betyr at de er situerte (ØH, NV, NH). Hvilken 

livsorientering alderdommen innbyr til, blir et situasjonsavhengig spørsmål. Preges 

alderdommen av sykdom (ØH) og arbeidsledighet (NH), fremmes en annen livsorientering 

(ØV) enn om situasjonen var preget av god helse og arbeidstrygghet.  

 

Det aldrende undermenneskets forfall 
 

                                                
113 Se særlig del II i SdB, TE, ss. 108-130. 

114 Se SdB, TE, ss. 108-111. 
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Første ut er undermennesket. Hvilket ansikt gir undermennesket sin alderdom? Først kan vi 

fastslå at alderdommen ikke får karakter av å være mulighetsrik. Så lenge friheten unnvikes, 

øynes heller ingen muligheter ved alderdommen. Den blir noe gitt man ikke kan gjøre noe 

med. Heri ligger en fantasiløshet, en manglende forestillingsevne – for ikke å si motvilje - til å 

forestille seg hvordan alderdommen kan være. Dette «kan være» signaliserer frihet, og frihet 

signaliserer angst og ubehag. «Alderdommen er det den er», kan undermennesket tørt 

bemerke om sin alderdom. Det som er gitt er alt som kan bli; alderdommen er alt den kan 

være.  

Aner vi her et aldrende undermennesket som har funnet fred med slik ting er? Nei - 

her anes ikke fred, men flukt. Ei heller er dette noe uttrykk for aksept, nettopp fordi man ikke 

aksepterer seg selv som ontologisk fri. Undermennesket er fritt, men vil ikke være fri. 

Undermenneskets godtakelse av alderdommen som noe gitt, uttrykker heller resignasjon. 

Dermed kan vi fastslå at 1) fantasiløshet og 2) resignasjon er måter undermennesket forholder 

seg til sin alderdom på. Naturligvis er det ikke slik at alderdom er en situasjon som plutselig 

forårsaker en voldsom fantasiløshet og resignasjon hos alle og enhver. Undermennesket 

forholder seg allerede fantasiløst og resignert til sin verden. Gjennom den fantasiløse og 

resignerte livsorienteringen, avdekkes alderdommen som noe å måtte avfinne seg med.  

 Når undermenneskets alderdom møtes med unnvikelse og flukt, får den et 

fortidsforherligende ansikt. Alderdommen blir et påskudd for å flykte fra seg selv, og en kjær 

fluktrute er fortiden og tidlige år. Som Beauvoir skriver: «De [eldre] tygger drøv på enkelte 

temaer […] og langt fra å bli trette av denne drøvtyggingen, dukker de ned gang på gang. De 

flykter fra nåtiden; de drømmer om tidligere lykke; de besverger tidligere ulykker.»115 I denne 

fortidsflukten mister livet sitt preg av å være et pågående prosjekt in the making; livet er 

ferdiglevd, unnagjort, forsteinet, og det aldrende undermennesket får et falskt inntrykk av å ha 

levd ferdig sitt liv, fremfor å være et levende og lovende liv. Beauvoir bemerker at denne 

fortidshangen særlig retter seg mot barneårene.116 Hvis alt fremtiden huser i alderdommen er 

bekymringer, så er det trøst å finne ved å minnes måten barndomstiden var en grenseløs 

evighet. Aktiviteter kan imidlertid gjøre tidens gang grenseløs, om enn bare for noen 

øyeblikk, selv i alderdommen. Imidlertid er poenget for vår del at undermennesket unnlater å 

gjøre noe ut av sin alderdommelige situasjon. Dermed erfares ikke fremtiden som 

                                                
115 SdB, A, s. 459. 

116 SdB, A, s. 463. 
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innbydende. Når så undermennesket ikke bare gjenerindrer, men nærmest gjenopplever sin 

barndom ved å flukte inn i den, så blir det et lengselsuttrykk etter en livlig og meningsgivende 

tidserfaring. 

Så langt har vi omtalt undermenneskets alderdom med en verdinøytral tone. Er det slik 

alderdommen blir seende ut for undermennesket, som en verdinøytralt sceneskifte? Eller blir 

alderdommen for undermennesket et verdiladet tap? Sistnevnte tolkning virker mer rimelig. 

Fordi undermennesket ikke gjør noe ut av sin alderdom, blir aldring neppe noen forandring 

som fryder. Mer nærliggende blir det å beskrive undermenneskets alderdom som en 

forandring til det verre. Dette elementet «til det verre» indikerer ikke et rent fravær av 

ungdomstid og voksenliv, men et tap. Hva enn det er som avslører alderen, det være seg 

fremtidsutsikter, arbeidsutsikter, sosial anseelse, kroppslige endringer osv., så er det snakk om 

et tap. Noe som var godt er nå gått tapt. Så lenge situasjonen ikke transcenderes, og så lenge 

man unnlater å omstille seg alderen på en meningsfull måte, så får alderdom ansikt av å være 

forandring til det verre. Forandringen det er å bli gammel, blir dermed for undermenneske det 

samme som å forfalle.  

Når aldringsprosessen så avdekkes som et forfall, kan vi bemerke at denne 

tapserfaringen rammer mennesket i sin helhet (ØV, ØH, NV, NH). Som illustrasjon kan vi 

utforske tapet av friske bein. Når en rammes av en alvorlig leddgikt, trues også den vante 

måten å være i verden på. Grunnen til det er at verden avdekkes gjennom kroppen. I «de 

velfungerende beins verden» er skogsstier noe å ferdes på, fjell er noe å bestige, og 

strandpromenader er noe å vandre langs. Siden undermennesket passivt tar til takke med sin 

tildelte situasjon – i dette tilfellet funksjonsnedsatte bein – mister det gamle undermennesket 

grepet om sin verden. Uten nye prosjekter og fremtidsplaner som kunne avdekke 

alderdommen i et mer verdifullt lys, fremtrer den vante virkeligheten som ubrukelig, i at den 

motsetter seg bruk: Skogsstien er fortsatt noe å ferdes på, men leddgikten forhindrer den slags 

delaktighet. Ubrukelige bein betyr at den meningsfulle og kroppsliggjorte omgangen med den 

vante verden nå virker meningsløs, da den er utilgjengelig for meningsfull bruk.  

På samme tid brer det kroppslige tapet seg ut i omgangen med andre. Uten friske bein 

blir man ikke lenger ansett som en sprek skogsvandrer, en berømmelig naturelsker o.l. 

Gjennom den andres blikk synliggjøres tapet av den friske og raske kroppen. Når andre tilbyr 

sitt sete på trikken, understreker gesten at vedkommende er blitt gammel. Slik ser vi at en 

alvorlig leddgikt (ØH) også er å miste grepet om sin verden (ØV), samt å bli fremmedgjort i 

andres øyne (ØV). Straks noe skjærer seg, risikerer det aldrende undermennesket å miste sin 
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meningsbærende omgang med verden. Så kan vi også kort bemerke at dette tapet er et 

identitetstap. Når undermennesket ikke tyr til handling, gjør man seg ikke eksisterende som 

noe bestemt; selvet konstitueres ikke gjennom prosjekter, slik skogvandring konstituerte en 

som et friluftsmenneske. Dermed er undermenneskets alderdom å miste seg selv. Men ingen 

kan leve på flukt for alltid. Før eller siden må man foreta valg, innta et ståsted, mene noe, si 

noe og stå for noe. Her er veien kort inn i gravalvoret. 

 

Den aldrende gravalvorliges underkastelse  
 

Hvordan vil så den gravalvorlige å avdekke alderdom på? For det første må vi tenke oss at 

den gravalvorlige avdekker sin alderdom som meningsfull. Den gravalvoret har allerede gravd 

seg ned i Saker å forsake seg for, og Oppdrag å oppta seg med. I så måte blir neppe den 

gravalvorlige spørrende etter formålet med alderdommen. Når det er sagt, kan vi bemerke at 

alderdom likevel preges av den gravalvorliges måte å være i verden på, der verden er full av 

formål. Ettersom formål er noe ytrebestemt det gjelder å underordne seg for den 

gravalvorlige, får hver livsfase preg av å ha et bestemt formål med seg: Når ungdomstidens 

formål er «X» (f.eks. utdannelse), og voksenlivets formål består i «Y» (f.eks. arbeids- og 

familieliv), så er alderdommens formål «Z». I gravalvoret avdekkes alderdom som en ny 

livssituasjon med nye livsoppgaver som påkreves med den ytterste nødvendighet.117 

 Vi gjør feil i å tro at alderdommen per se er fraværet av ethvert mål å etterstrebe. 

Gravalvoret avdekker tross alt arenaer i alderdommen som byr på mål og mening. 

Arbeidslivet kan for noen forbli en arena hvor den gravalvorlige lever for sitt arbeide, og der 

arbeidsrollen holder fremtiden åpen og innbydende. Eller såfremt vedkommende har stiftet 

                                                
117 I vår tid virker det naturlig å spørre om ikke det frie markedet blir en meningsleverandør for den gravalvorlige 

eldre, slik at alderdommens mening består i å være pensjonerte forbrukere. Når Beauvoir argumenterer for at 

samfunnet ikke har bruk for sine eldre, overser hun at den frie markedsøkonomien har bruk for samfunnets eldre. 

Ved at de eldre behandles som en potensiell kundegruppe for en rekke varer og tjenester, kan markedskreftene 

tilbyd de gravalvorlige eldre mål og mening i alderdommen. Den gravalvorlige kan dermed øyne et 

nødvendighet med pensjonstilværelsen, nemlig å bidra til å holde økonomien gående gjennom eget forbruk. Men 

når systemkrav som profittering, produktivitet og effektivitet fremmedgjør de eldre i utgangspunktet, blir ironisk 

nok den gravalvorlige medskyldig i å konsolidere de eldres fremmedgjøring. For en inngående diskusjon om 

hvordan nyvunnen frihet like godt kan være nyliberalismens systemkrav, se Vetlesen 2011.  
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familie og pleid vennskap, kan privatlivet etter endt arbeidsliv være en arena der plikter 

fortsatt kaller den gravalvorlige til handling. Alt som hører familielivet til, oppfølging av 

barn, barnebarn og gamle vennskap beskjeftiger den gravalvorlige med mål å strekke seg 

etter. Den gravalvorlige kan for eksempel rettferdiggjøre sine familieprosjekt som ren 

nødvendighet, ved å tenke at formålet med alt liv er å reprodusere og videreføre nytt liv. 

Dessuten kan den gravalvorlige, i mangel på egne fremtidsutsikter, gjøre barn og barnebarn til 

sin egen stedfortreder. Beauvoir omtaler en slik livsorientering i Det annet kjønn: «[D]et 

sønnen har å gjøre her på jorda, er å rettferdiggjøre morens eksistens ved å skaffe seg de 

verdier hun selv respekterer, til deres felles beste. Moren krever at gudebarnets prosjekter skal 

passe med hennes eget ideal, og at suksessen skal være sikret.»118 Slik kan forelder- og 

besteforelderrollen være et forsøk på å rettferdiggjøre sin eksistens som familiens vokter og 

formynder av slektens gang. 

Et problem med måten den gravalvorlige underkaster seg andres bemektigende blikk, 

er at de fort kan underkaste seg de yngre og yrkesaktives kampsaker. I deres verden forblir de 

gamle mangelfulle yngre, et avvik fra normalen for et verdig mennesket. På den måten blir 

den gamle gravalvorlige å berede grunnen til sin egen fremmedgjøring. At alderdom betyr å 

bli en annenrangs borger, får så være en nødvendig forsakelse, såfremt det foreligger saker å 

kjempe for. Ironisk nok kan en slik kampsak være bekjempelse av alderdommen selv, hvor 

den gravalvorlige i sunnhetens navn underlegger seg trening, sosialisering, diettplaner o.l. for 

å motvirke sin egen alderdom. Fremfor å hevde seg som et likeverdig menneske i de andres 

øyne, blir den gravalvorlige gamle å fylle sin tildelte status som annenrangs borger etter beste 

evne. 

Men hva hvis den gravalvorlige verken ser oppgaver å foreta seg eller formål å tjene i 

sin alderdommelige tilværelse? Dersom ingen kampsaker forespeiles av den gravalvorlige 

eldre, kan allikevel et mål avdekkes i horisonten, nemlig døden: Målet med å bli gammel blir 

å dø. Som Beauvoir generisk bemerker om de eldres livssituasjon: «Tiden tar ham med mot et 

mål – døden – som ikke er hans mål, som ikke er stilt opp av et prosjekt.»119 Det hun her 

beskriver, er et gravalvor som tar skade av å speide i ytre omstendigheter etter noe eller noen 

som kan rettferdiggjøre ens alderdom. I mangel på en slik ytre meningsleverandør som kan 

tyde alderdommen, gjenstår døden som alderdommens betydning, uten at døden dermed blir 

                                                
118 SdB, Dak, s. 617.  

119 SdB, A, s. 266. 



58 

 

en kampsak den gravalvorlige med stolthet kan begrave sin frihet i.120 Når så alderdom ikke 

blir annet enn en meningsløs og gradvis glidning mot døden, sklir gravalvoret over i 

nihilistens livsorientering. 

 

Den aldrende nihilistens apati  
 

Det er først om alderdommen ses ifra nihilistens ståsted, at det å bli gammel blir ensbetydende 

med meningsløshet. Beauvoir beskriver hvordan alderdommen virker meningsløs når 

yrkeslivet kun har dreid seg om å reprodusere sitt liv (immanens), hvor arbeidet har tjent til 

livets opphold, skaffet mat på bordet, fått dagene til å gå, og der egne prosjekter og verdier 

aldri kom til uttrykk. Når en slik arbeider pensjonerer seg, blir fremtidsutsiktene dystre. 

Beauvoir formulerer det slik: «Når han unnslipper tvangen fra sitt yrke, ser han bare en ørken 

omkring seg; han har ikke fått lov til å engasjere seg i prosjekter som ville ha befolket verden 

med mål, verdier og grunner til å leve.»121 I slike tilfeller får alderdommens meningsløshetens 

ansikt.  

Naturlig nok kan alderdommen også påvirke det aldrende mennesker i en nihilistisk 

retning. Slikt kan bli tilfellet dersom alderdom betyr å miste livgivende relasjoner og 

livsprosjekter. Uten medmennesker og aktiviteter til å avdekke eksistensens transcenderende 

bevegelse som meningsfullt, får fremtiden noe meningsløst over seg. Hvis verken ingen eller 

ingenting gir mening, hvorfor gjøre noe og ikke ingenting? Vel og merke kan den slags 

meningsløshet sige subtilt på uten de store omveltningene. Den kan like gjerne komme av den 

tilsidesettelsen de eldre kan gjennomgå, noe Beauvoir beskriver slik: «De eldres tristhet er 

ikke fremkalt av en spesiell hendelse eller spesielle omstendigheter; den faller sammen med 

den kjedsomheten som oppsluker dem, med den bitre og ydmykende følelsen av å være 

unyttige, å være ensomme midt i en verden som bare har likegyldighet til overs for dem.»122 

Også i slike tilfeller betyr alderdom for den aldrende nihilisten å måtte leve med en 

overhengende meningsløshet.  

                                                
120 Beauvoir antyder at det er først med et gravalvorlig sinnelag at eksistensen avdekkes som en væren-mot-

døden, slik Heidegger definerte eksistensen per se.  

121 SdB, A, s. 666. 

122 SdB, A, s. 571. 
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Selv om fremtiden blir tynn på mål og mening, og grunner til å leve uttynnes deretter, 

gjenstår like fullt det vedlikeholdsarbeidet som hører livet til. Men hvis man vedlikeholder sitt 

liv for vedlikeholdets skyld, avdekkes ingen videre grunn til å leve, men kun nihilistens 

absurde meningsløshet. Beauvoir gir et megetsigende eksempel, der en ung, sykehusinnlagt 

pasient blir fortalt: «Bli frisk. Resten er uviktig.» Den unge pasienten som har forlatt sitt hjem 

og sine prosjekter svarer spørrende, «men hvis ingen ting er viktig, hvorfor skal jeg da bli 

frisk?»123 Ren livsopprettholdelse vekker altså ikke lenger livsengasjement, men nihilistens 

kvalmende absurditet. Dermed går den menneskeliggjørende livskvaliteten tapt. Uten arbeid, 

relasjoner og andre meningsgivende foretak, gjenstår kun varianter av vedlikeholdende 

immanens; atspredelser, tomprat, trivialiteter, formaliteter, gjentakelser o.l. å fylle tomrommet 

med. Det tomrommet som er menneskets værensmangel, får preg av en skuffende avgrunn.  

Beauvoir bemerker at «[m]angelen på aktivitet fører til en apati som dreper enhver 

aktivitetslyst.»124. Hun beskriver denne aktivitetsmangelen i så omfattende grad hos det 

aldrende mennesket, at livsapati, ensomhet, kjedsommelighet og mismodighet synes å være 

alderdommens essens - som om det aldrende mennesket er blitt omgjort til en hvilende væren. 

Her, som alltid, skriver Beauvoir for å få bukt med slikt mytespinneri. Slike myter går ut på at 

alderdommen er en livsfase der livet er ferdiglevd. Alderdommen antas å være den 

etterlengtede tiden der man fritas fra arbeid, tidsnød, hastverk, og fra strevet med å gjøre noe 

«ut av» livet. Alt slike forestillinger gjør er å frita den gamle fra den transcendensen som 

menneskeliggjør livet. Gang på gang gjør Beauvoir et poeng ut av at slike forestillinger ikke 

gir passive fornøyelser, men apati: «Ikke å ville noe, ikke å gjøre noe, det er å dømme seg selv 

til den dystre, apatiske tilstanden som så mange pensjonister synker ned i.»125 Som vi så i 

delkapitlet «Transcendens», så kan ikke mennesket la være å gjøre noe overhodet og kun leve 

som en ubevegelig stein. Man kan alltids forsøke, men prisen er nihilismens meningsløshet. 

Det er kun ved å overskride det gitt at mennesket avdekker grunner til å leve. Mennesket er i 

verden som en uopphørlig transcendens, og det er kun ved å strekke oss utover den gitte 

situasjonen – gjennom å ville noe, å se for seg noe, å gjøre noe o.l. – at livet blir levendegjort.  

En annen myte som innbyr til nihilisme, er at den gamle burde vende seg vekk fra 

fremtiden og henimot nåtiden. Fra høy alder av gjelder det å dvele i det nåtididige, fremfor å 

                                                
123 SdB, TE, s. 149. 

124 SdB, A, s. 331. 

125 SdB, A, s. 555 
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jage etter fremtiden. Som Beauvoir sier med ordene til den franske forfatteren Bernard de 

Fontenelle, høy alder skulle være «øyeblikket da man høster det man har sådd.»126 Altså 

gjelder ikke lenger å leve fremadrettet ved å transcendere situasjonen videre (så), men å nyte 

sin livssituasjon i all dens immanens (høste). Og som Beauvoir skriver på samme side, skulle 

alderdommen være tiden for å gripe dagen - carpe diem – til forskjell fra å gripe etter 

morgendagen som angivelig skal falle de yngre rekker mer naturlig. For den gamle gjelder det 

å nyte livets mirakel, skrinlegge sine fremtidsvisjoner og si seg takknemlighet for å være til. 

Igjen forkaster Beauvoir slike myter som meningsødeleggende. Å ikke ha noe fremtidig mål å 

strekke seg etter, det «dømmer den gamle til å kjede seg».127 Vel og merke er det ikke kun i 

omgang med andres blikk at en nihilistisk livsorientering vekkes. Den kroppslige svekkelsen 

gjør også sitt for å sløve livsvitaliteten, bemerker Beauvoir: «Den gamles mangel på 

nysgjerrighet, hans manglende interesse, blir bestyrket av hans biologiske tilstand. Han har 

ofte ikke krefter lenger til å hevde selv de verdiene som har gitt livet hans mening.»128 At 

nihilisten både mangler og stille søker livsbejaende eventyr å bergtas av, skulle være åpenbart.  

 

Den aldrende eventyrerens mangelfulle mening 
 

I motsetning til undermennesket og nihilisten får alderdom et mulighetsrikt ansikt for 

eventyreren. Mens den gravalvorlige underkaster seg andres saker og formål, ser eventyreren 

seg fri til å egenhendig gi sin alderdom egen mening og betydning. Selv gå-vansker kan for 

eksempel avdekkes som en anledning til å reise rundt med buss og bil, såfremt økonomien 

holder.129 Det er heller ikke slik at det kroppslige tapet nødvendigvis genererer 

fremmedgjørende blikk. En aldrende danser kan for eksempel bevare sin anseelse ved å 

fungere som en dyktig danselærer. Dessuten kan eventyreren alltids betrakte den gamle 

kroppen som en anledning til å gi seg i kast med alskens teknologi, kosmetikk, 

hverdagsrutiner og treningsregimer for å bøte på sine aldringstegn.  

                                                
126 SdB, A, s. 552. 

127 SdB, A, s. 568. 

128 SdB, A, s. 557. 

129 Gitt at eventyreren lever ut sin frihet, så har han nødvendigvis nok konkret frihet - deriblant god nok helse og 

økonomi - til å avdekke alderdommen som en positiv anledning.  
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Hva er så galt med eventyrerens alderdom? Befridd fra arbeidets åk kan vedkommende nå 

legge ut på nye eventyr og dyrke sine interesser som aldri før. Ikke bare virker en slik 

alderdom meningsfull; den kan til og med virke mer meningsfull enn livssituasjonen forut før 

pensjonsalderen. Fra og med pensjonstilværelsen er manges alderdom riktignok en befrielse 

fra arbeidets strev og tidsknapphet, hvor det konkrete frihetsrommet er forøket.130 Beauvoir 

medgir at eventyrerens livslyst er en nødvendig forutsetning for en autentisk alderdom: De 

som har mange ulike interesser er de som har den beste alderdommen, fastslår hun for 

eksempel.131 Likevel antyder Beauvoir at en slik eventyrlig alderdom er utilstrekkelig for en 

autentisk alderdom. Hvor er det eventyreren skorter? Hva er konflikten som driver 

eventyreren videre mot en autentisk eksistens? Her finnes to mulige tolkninger.  

 

1) Eventyrerens alderdom er uforsvarlig. 

2) Eventyrerens alderdom er mangelfull. 

 

1) Selv om eventyreren lever ut sin egen frihet til det fulle, foregår likevel et selvbedragersk 

spill. Selvbedraget ligger i overseelsen av det ikke-valgte, intersubjektive rommet der andres 

appell oppstår. Eventyreren lever heller i ond tro om at mennesker kun er subjektive, 

uavhengige aktører som kan velge sine relasjoner eller avstå fra dem. Den aldrende 

eventyrerens uforsvarlighet ligger da i å realisere sin egen frihet, og sin egen alene, som om 

den situasjonen man transcenderer var et sosialt vakuum. Faktum er derimot at situasjonen 

alltid og allerede innebefatter andre mennesker. Selv om eventyreren skulle være en eremitt, 

gjenstår kjensgjerningen at hans/hennes avstandtaken har berørt konkrete andres liv, det være 

seg venner, familie, medborgere eller andre kjente eller kjære.  

Dette selvbedraget gjør eventyrerens levesett uforsvarlig. Tove Pettersen er av denne 

oppfatningen. «Hovedtesen i Beauvoirs etikk», skriver hun, «er at vi må ta et moralsk ansvar 

både for egne og andres frihet».132 Pettersens kritikk mot eventyreren blir da at en slik 

livsorientering er tuftet på moralsk uforsvarlighet. Et slik motargumentet er rimelig, da 

                                                
130 Eventyrerens frihet er langt på vei lik den friheten pensjonsalderen skjenker mennesket; befrielse fra autoritet 

og tradisjon, og dermed en økt frihet fra fellesskapelig forpliktelse og hensyntaken. 

131 SdB, A, s. 558. 

132 Pettersen 2006, s. 289. 
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eventyrerens frihetsutfoldelse er genuint klanderverdig, men likevel utilstrekkelig. Det kan 

like gjerne implisere at eventyreren burde fortsette å ignorere andres appell, for på den måten 

å bevare sin livsmening. Hvis eventyrerens virke er klanderverdig i andres øyne, så hvorfor 

ikke unngå appellen fra andres bedende øyne? Isolert sett gir ikke argumentet eventyreren 

noen grunn til å ville overkomme sine moralske skrupler. Dette er tilfellet med tyranner, som 

for å konsolidere sin meningsfulle maktposisjon, systematisk fjerner all opposisjon og 

meningsmotstand. Så hvorfor ville leve moralsk prisverdig når livet allerede fortoner seg 

meningsfullt? 

2) Dermed må vi mistenke at her foreligger det en form for mangel. Hva er det så å 

mangle? En mulig måte å tydeliggjøre hva eventyrerens ikke får av sin egen livsorientering, er 

å se vedkommende i lys av det omkringliggende samfunnet. Av den friheten den moderne 

samfunnsstrukturen tilrettelegger for, og derav den typen befrielse pensjonstilværelsen byr på, 

følger det en type ubetydelighet, bemerker Fromm.133 Selv om pensjonsalder betyr frigjøring 

fra arbeidslivets åk, kan det like gjerne bety et nyvunnent utenforskap der man mister 

tilknytning til verdier og fellesskapelige saker å kjempe for.134 I eventyrerens tilfelle betyr 

pensjonsalder nødvendigvis det – et utenforskap - da han lever ut sin frihet i all sin 

uavhengighet. Slik sett får eventyrerens frie og uavhengige liv en smak av utenforskap. 

Umiddelbart kan det virke lite intuitivt og overbevisende. Eventyrerske figurer som 

Thor Heyerdahl og Don Juan anses ofte som svært beundringsverdige i andres øyne. Hva er 

vel et betydningsfullt liv, om ikke et beundringsverdig liv? Imidlertid må vi her avstå fra en 

forhastet slutning. Etter min oppfatning synes det å være en hulhet bakom eventyrene og 

beundringen. Hulheten oppdages hvis man ser nøyere på eventyreren. Å være beundringsfull 

impliserer ikke å leve betydningsfullt. Selv om innholdet i eventyrerens prosjekter vekker stor 

beundring, følger det ikke at hans/hennes livsprosjekt er betydningsfullt. Ikke engang 

meningsfulle prosjekter er nok til å avdekke livet i sin helhet som noe av stor betydning. 

                                                
133 For en inngående drøfting av hvordan modernitetens frihetsprosjekt medfører en følelse av isolasjon, 

ensomhet og ubetydelighet, se Fromm 1992, særlig kapitlet «Individets oppkomst og frihetens tvetydighet», ss. 

29-40. 

134 Henriksen bemerker tilsvarende mangler ved selvrealiseringen i det senmoderne samfunnet: «De mangler noe 

grunnleggende, nemlig det rommet de skal realiseres i.» Det rommet en skal realisere seg selv i, er da et hvor det 

befinner seg andre mennesker. På samme side skriver Henriksen videre, inspirert av Jonas Jakobsen og Axel 

Honneth, at den friheten som ikke «bestemmes gjennom meningsfulle forpliktelser og relasjoner til andre», blir 

«tom, deprimerende, og nettopp ‘ubestemt’.» Henriksen 2012, s. 63, min kursivering. 
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Eventyreren avdekker mening fordi noe er av betydning for han/hun, men ikke fordi noen er 

av betydning. Å hevde at eventyreren fyller pensjonstilværelsen med betydningsfulle 

prosjekter, betyr at prosjektinnholdet er av stor betydning. Det er ikke dermed sagt at konkrete 

mennesker fremstår som inderlige betydningsfulle. Tvert imot er andre utbyttbare roller i hans 

livseventyr. Til spørsmålet «for hvem er mitt liv betydningsfullt», blir svaret «ingen spesielle» 

så lenge eventyreren lever ut sin frihet utenfor et fellesskap. Faktisk defineres hele 

eventyrerens livsorientering av å mangle noen av betydning. Heri ligger eventyrerens 

uunnværlige mangel. Fordi eventyrerens anser andres som erstattelige, anser også andre 

han/henne som erstattelig. Eventyreren mangler livsvitner og følgesvenner som eventyreren er 

uerstattelig for, og som gir eventyreren en følelse av å selv være av uerstattelig betydning.135 

Følgelig defineres hele eventyrerens eksistens av en ubetydelighet ingen eventyr kan bøte 

på.136 

I sum, og som følge av sin uforsvarlige og overindividuelle frihetsoppfatning,137 

bedriver den aldrende eventyreren en mangelfull selvrealisering i et eget selskap. En slik 

frihetsoppfatning, hva Henriksen kaller for en «misforstått frihetskultur»,138 står i kontrast til 

Beauvoirs tvetydige frihetsforståelse. Eventyreren forveksler gjensidig betingede fenomener 

for entydige dikotomier: Selv-andre, individ-fellesskap, og autonomi-avhengighet opptrer 

gjensidig utelukkende. Andres frihet truer egen frihet, kollektivt hensyn betyr selvoppofrelse, 

avhengighet betyr tapt selvstendighet, osv. Dermed reduserer eventyreren eksistensens 

tvetydighet, og faller kort for en autentisk eksistens. Eventyrerens livsorientering kunne fått 

en langt mer utførlig drøfting enn den foreliggende, men for oppgavens skyld holder det å 

bemerke at den aldrende eventyrerens selvbedrag skaper en hulhet og en ubetydelighet som 

ikke lar seg løse med «mer eventyr». Som følge av sine mangler må den aldrende eventyreren 

bryte ut av sin frihetsboble for å kunne være gagn for andres meningssøken og 

                                                
135 Henriksen leser inautentiske livsorienteringer i lys av vår tids nyliberalisme, som ifølge Henriksen lider av en 

ensidig frihetsforestilling. For en videre diskusjon av eventyrerens frihetsmangler, se kapittel 4 i Henriksen 2012.  

136 Beauvoir: «Mennesket kan bare finne en rettferdiggjøring av sin egen eksistens i andre menneskers 

eksistens.» SdB, TE, s. 129, min kursivering. Samme poeng går igjen i Alderdommen: «Livet har verdi i den 

grad man gir verdi til andre, gjennom kjærlighet, vennskap, indignasjon og medynk.» SdB, A, s. 665. 

137 Snur vi på ordbruken, kan man beskrive den aldrende eventyrerens frihetsutfoldelse som et samfunnsmessig 

systemkrav (NH), eller hva Fromm kaller et «økonomisk krav om en forandring av mennesket». Det vil si for at 

det økonomiske systemet skal fungere, må mennesket forandres til å bli kalkulerende aktører som fremfor alt 

søker egennytte. Se Fromm 1993, ss. 21-23. 

138 Henriksen 2012, s. 59. 
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frihetsutfoldelse. Steget dithen er å innta en lidenskapelig livsorientering til sin alderdom, 

hvilket blir vår neste ledetråd. 

 

Den lidenskapeliges fanatiske alderdom139 
 

Til forskjell fra eventyreren, engasjerer den lidenskapelige sitt liv i andres konkrete frihet. 

Allikevel gjøres det på inautentisk vis, for den lidenskapelige søker å fastholde den 

livssituasjonen vedkommende har avdekt gjennom en moralsk forsvarlig frihetsbruk. 

Problemet er at eksistensen er en fri bevegelse som ikke lar seg fastholdelse. Vi skal se at 

denne fastholdelsen gir alderdommen et fanatisk ansikt. Beauvoir skriver at dersom de eldre 

ikke greier å «gjøre seg til væren ved å gjøre», vil de «ha for å være.»140 Dette anser jeg som 

det paradigmatiske tilfellet på en lidenskapelig orientering til sin alderdom. Et eksempel vil 

illustrere forskyvningen. Hvis jeg vil være en modig person, så må jeg gjøre modige 

handlinger. Dette er å være (modig) gjennom å gjøre (modige handlinger). Saken er imidlertid 

at hvis jeg vil fortsette å være modig, så må jeg fortsette å gjøre modige handlinger. Ingen blir 

modige livet ut bare ved hjelp av én modig heltedåd. Grunnen er at mennesket er en 

værensmangel. Implikasjonen var at det mennesket som ikke gjør seg eksisterende, forfaller 

til en ikke-eksistens. Derfor må mennesket få sin væren gjennom gjøren. Dette å se seg kallet 

til å kontinuerlig gjøre seg eksisterende er hva den lidenskapelige ikke makter. I stedet søker 

han/hun å fastholde ting slik de var. I sum forsøker den lidenskapelige å være gjennom å ha. 

Hva den aldrende lidenskapelige ikke lenger kan være, forsøker han/hun nå å ha, slik en 

aldrende krigsveteran må ha en rekke eiendeler (medaljer, uniform o.l.) for å fortsatt være den 

modige krigeren. De utvendige identitetsmarkører man eier og har, synliggjør hvem en 

fortsatt er - om ikke i andres øyne, så i alle fall for seg selv gjennom eiendelene. Men hvorfor 

forsøker akkurat den gamle å være gjennom å omgjøre sine prosjekter til eiendeler? 

Naturligvis skjer ikke dette alle gamle. Dessuten kan det like gjerne skje yngre òg. I stedet 

skjer det hvis andre truer med å innsnevre den gamles frihetsrom. Da vil man se seg nødt til å 

forsvare sin konkrete frihet.141 Først når andre mennesker betrakter den aldrende 

                                                
139 Beauvoir beskriver den lidenskapelige som en fanatiker, se TE ss. 125-126. 

140 SdB, A, s. 578. 

141 «Mot dem som vil se ham som bare som en gjenstand, forsikrer den gamle seg om sin identitet, takket være 

sine eiendeler.» SdB, A, s. 579. 
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krigsveteranen som en gammel gjenstand, og på den måten truer med å stenge han/henne inne 

i immanensen, må vedkommende ha sine eiendeler for å minnes det modige mennesker 

han/hun regner seg for å være. Den lidenskapelige gamle gjør seg dermed lidenskapelig 

opptatt med å beholde den livssituasjonen som bevarer hans/hennes menneskelighet.  

 Om vi tenker tilbake på kvadranten brukt til å beskrive eksistensens tvetydighet, får vi 

oversikt over hva den lidenskapelige gamle etterstreber å beholde. Å bli gammel innebærer da 

for den lidenskapelige en fare for å miste grepet om sin egen situasjon. Deriblant kan man 

miste den kroppen (ØH), den stemmen (NV) og det stedet (NH) en har objektivert seg i. 

Beauvoir gir et betegnende eksempel: Å ha en hage (NH) er å kunne gå en spasertur der hver 

ettermiddag.142 På den måten har man både et sted å kunne sysle med sine meningsgivende 

prosjekter (ØH), samtidig som man har et sted hvor man føler seg frisk og rask (ØV). Selv om 

hagen er en utbyttbar gjenstand, har den i slike tilfeller en slags eksistensiell verdi, i at den 

opprettholder en konkret frihet. Å skulle miste hagen, betyr å miste all den meningen hagen 

avdekket. I verste fall står man tomhendt tilbake, uten noe meningsfullt å foreta seg. Med 

kvadranten kan vi si at enhver situasjonsforandring (ØH, NV, eller NH) er en trussel for den 

meningen man har avdekket (ØV). 

 Fordi det aldrende mennesket risikerer å miste sin konkret frihet, påkreves en viss 

eiertrang for å beholde sitt handlingsrom.143 Det er ut fra denne bakgrunnen at de eldres 

tilsynelatende klanderverdige livsførsel gir mening. Ærgjerrighet er, med Beauvoirs ord, «en 

lidenskap som den gamle er forutbestemt for.»144 Baktanken er at når den gamle mister grep 

om seg selv og sin verden, så kompenserer man tapet med ytre gjenstander. Dersom man 

mister sitt sosiale status, kan man for eksempel fatte stor interesse for statusmarkerende 

gjenstander. Beauvoir utdyper på samme side: «Han har mistet selvbildet, så han prøver å 

finne det utenfor seg selv. Han vil gjerne ha dekorasjoner og æresbevisninger, titler, en 

akademisk orden.» Dermed virker gjerrigheten etter gjenstander å skyldes mangelen på 

anerkjennende blikk (NV). Samtidig er gjerrighet også en respons på at den konkrete friheten 

                                                
142 SdB, A, s. 578, min kursivering. 

143 Igjen må vi avstå fra å tillegge de eldre en essens, som om gamle mennesker nødvendigvis blir gjerrigknarker. 

144 Ordet «forutbestemt» må leses med varsomhet. Det virker svært usannsynlig at Beauvoir her gir de eldre et 

essensielt trekk. En mer rimelig lesning er at mennesker med minimal konkret frihet er så til de grader 

undertrykt, at det er som om de er forutbestemt til å bli ærgjerrige. De eldre ærgjerrighet er derfor mer kontingent 

enn forutbestemt, altså at den vedvarer så lenge deres konkrete frihet forblir marginal. På denne lesningen får 

ordvalget en treffende, samfunnskritisk brodd. Se SdB, A, s. 558. 
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kroppen (ØH), samt ens bosted, eiendeler og økonomi avdekker (NH), nå er truet. Uten 

penger og eiendom risikerer for eksempel den gamle å bli sendt på eldrehjem av sakkyndige, 

eller av sin egen familie. Når andres blikk verken berøver den gamles identitet og 

bestemmelsesrett, blir penger og eiendom en livsviktig kilde til frihet, makt, trygghet, 

forutsigbarhet, og råderett over egen fremtid.  

 Fordi det konkrete frihetsrommet trues, kan vi forestille oss den lidenskapelige som en 

som trues med å fratas både midler og forutsetninger for å transcendere meningsfullt. På den 

måten føler den lidenskapelige seg truet for å innestenges i immanens. Vel og merke ønsker 

den lidenskapelige påakte sin transcendens, i motsetning til undermennesket som unnviker sin 

transcendens. Problemet er at transcendensen risikerer å forhindres. Nå er det heller ikke gitt 

at undertrykkelsen må være en undertrykker (NV). Hele livssituasjonen kan virke 

undertrykkende. Det kan like gjerne være slitasjegikt og demens (ØH) som truer det konkrete 

frihetsrommet. Vi kan også tenke at lave pensjonsutbetalinger (NH) gir et for lite økonomisk 

handlingsrom til å kunne holde prosjekter og interesser gående.  

 Vi kan heller ikke forestille oss ærgjerrigheten som en meningsgivende måte å være i 

verden på. Som vi så i delkapitlet «Meningsgivende aktivitet», er det kun en indre og 

livgivende aktivitet som er meningsgivende. I seg selv er ærgjerrighet neppe en livgivende 

måte å transcendere på, verken for en selv eller for andre. Enda mindre livgivende er det 

faktum at ærgjerrighet ledsages av likegyldighet. Tross alt er likegyldighet en form for 

immanens, fordi man forholder seg så uengasjert til sin egen livssituasjon at man simpelthen 

forblir værende i den. Faktisk er ærgjerrighet og likegyldighet gjensidig forklarende ifølge 

Beauvoir.145 Dette kan virke paradoksalt. Paradokset skyldes at man vil ha alt på sin 

ærgjerrige måte, men ingenting er som før. Den lidenskapelige er ærgjerrig på alt, men fordi 

dette «alt» er falmede avskygninger av hvordan alt var før, vekker det ingen stor interesse. 

Derav går ærgjerrighet og likegyldighet hånd i hånd. Slik har det seg at de ytre gjenstandene 

man kan ærgjerrig samle på, også gir en slags likegyldighet. Dersom en aldrende kvinne har 

fått mye oppmerksomhet for sin skjønnhet, uten at noen lenger påpeker hennes skjønnhet, kan 

hun alltids påpynte seg moteriktige klær og vakker sminke. Denne fasaden kan både være et 

livsbejaende identitetsuttrykk, samtidig som fasaden kan bli en dyster påminner om alt den 

alderdommelige kroppen ikke lenger er. Slik kan en aldrende kvinne være ærgjerrig på å bli 

ansett som vakker, samtidig som en interesseløshet falmer hele prosjektet.  

                                                
145 SdB, A, s. 558. 
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For å ytterligere bevare grepet om seg selv, tar de gamle tilflukt i vaner og rutiner, 

skriver Beauvoir.146 Når hun da bemerker hvordan «enhver ting må være på sin plass, [og] 

enhver begivenhet [må] skje til samme tid», og hvordan selv den minste uorden kan irritere,147 

så beskriver hun den lidenskapeliges alderdom. Denne tilflukten i rigide vaner ligner et forsøk 

på å bevare sin konkrete frihet, men også hvordan sin egen situasjon prioriteres høyere enn 

andres frihet som sådan. Igjen ser vi anstrøket av hvordan den lidenskapelige blir 

menneskevond av å forsake andres frihet til fordel for sin lidenskap. Beauvoir skriver at det 

«forhenget av ritualer og vaner som han [den gamle] skjuler seg bak, garanterer ham et 

minimum av trygghet; hvis en annen bryter en av disse reglene, kan man ikke vite hvor langt 

hans tyranni kan risikere å utfolde seg.»148  

 Med Beauvoirs beskrivelser kan vi definere den aldrende lidenskapeliges anstrengelser 

på fire vis. Som forsvarsprosjekt149 er det å akkumulere gjenstander den gamle forsvarer sin 

konkrete frihet med. Dersom andre ikke lenger ser ham/henne som et fritt menneske, blir det 

ytterst nødvendig å forskanse sin menneskelighet med ytre midler. Beauvoir skriver at de 

gamle føler seg «utstøtt fra sin tid», at det settes spørsmålstegn «ved alt de har villet, trodd og 

vært glad i – eller til og med at det blir fornektet», og at de gjør «opprør mot dette radikale 

tapet.»150 Heri ligger også et hevnprosjekt. Den aldrende lidenskapelige føler seg hevngjerrig 

etter å gjengjelde den umenneskeliggjørende oppførselen. Beauvoir bemerker det slik: «De 

voksnes verden er ikke lenger hans, så han avviser reglene, ja, til og med moralen.»151 På en 

annen side er det også unektelig et selvhevdelsesprosjekt. Beauvoir skildrer for eksempel 

hvordan den tidligere franske statsministeren Philippe Pétain fryktet å miste sin hukommelse 

(ØH), hans anstrengelser med å fremstå med sitt tidligere selvbilde i behold (NV), samt hans 

fanatiske anstrengelser for å beholde sitt arbeid.152 Slik atferd er en hardnakket innsats for å 

hevde sitt eget verd så langt det går.  

                                                
146 SdB, A, ss. 573-578. 

147 SdB, A, s. 575. 

148 SdB, A, s. 575. 

149 Selv om ordet «prosjekt» er brukt, så viser det strengt tatt til negativ transcendens, altså en meningsbringende, 

men påtvunget eller undertrykt handlingsform. Begrepet «negativ transcendens» ble nærmere definert i 

underkapitlet «Meningsgivende aktivitet».  

150 SdB, A, s, 588. 

151 SdB, A, s. 590. 

152 SdB, A, ss. 560-564. 
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Uansett får den aldrende lidenskapeliges virksomhet et preg av å være et 

umulighetsprosjekt. Den lidenskapelige har engasjert hele sitt liv i et «ytre objekt som 

ustanselig glipper unna», som Beauvoir bemerker.153 For den aldrende lidenskapelige er da 

dette ytre objektet hele hans/hennes meningsbærende situasjon. Umuligheten kommer av at 

han/hun vil besitte noe som ikke lar seg besitte, nemlig hele sin livssituasjon, deriblant den 

kroppen, den stemmen og de stedene som er blitt avdekt som verdifulle. Oppsummert får den 

lidenskapelige aldrende et fanatisk og nokså paradoksalt skjær over seg: Jo hardere den gamle 

tviholder om sin situasjon (fremfor å transcendere den), desto mer mister vedkommende 

grepet om sin eksistens. Oppskriften «mer lidenskap» løser ikke denne konflikten, hvilket 

bringer oss til oppgavens siste tema og kapittel – den autentiske livsorienteringen.  

 

Kapittel 4. Tidens tvetydighet 

 

I går, sukker den ene! I morgen, sukker den andre! Men man må 

ha nådd alderdommen for å forstå den strålende, absolutte, 

ugjendrivelige, uerstattelige meningen med disse ordene: I dag! 

- Paul Claudel154 

 

Det foreliggende og avsluttende kapittelet er viet til å beskrive den autentiske måten å gå 

alderdommen i møte på. Beauvoir gir ingen utfyllende beskrivelse av en autentisk eksistens i 

hennes verker. Allikevel finnes nok ledetråder til å sette oss på sporet av en autentisk 

alderdom. Fra Tvetydighetens etikk antyder Beauvoir hvordan en autentisk livsorientering 

kommer til uttrykk i en bestemt tidserfaring eller tidsorientering.155 Herifra og ut brukes 

dermed livsorientering synonymt med tidsorientering. Tanken her er at øyeblikket rommer en 

tvetydighet som det gjelder å innse og etterleve. Denne tråden går igjen i Alderdommen. Her 

omtales en befriende illusjonsfrihet det gamle mennesket kan erverve. Hva den eldre kan få et 

mer illusjonsfritt forhold til, er nettopp øyeblikkets tvetydighet. I tillegg til Beauvoirs egne 

bidrag, så er alderdommens tidserfaring hyppig diskutert i Silvia Stollers antologi om 

                                                
153 SdB, TE, s. 125. 

154 Den 80-årige franske forfatteren Paul Claudel sitert i SdB, A, s. 551.  

155 Se seksjonen «Nåtid og fremtid» i SdB, TE, ss. 155-162. 
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Beauvoirs alderdomsfilosofi. At antologiens tredje og siste del heter Age and Time, sier 

muligens noe om hvor viktig tidserfaring er for å forstå Beauvoirs syn på en autentisk 

alderdom. Nøstes alle disse ledetrådene sammen, havner vi på sporet av en autentisk 

alderdom. Eller nærmere bestemt hvordan tiden erfares for de eldre som lykkes med å innta 

en autentisk livsorientering. 

 

Fortapelse og autentisk tidsorientering 
 

Beauvoir skriver at «å eksistere autentisk er ikke å fornekte min spontane, transcenderende 

bevegelse, bare å nekte å fortape meg i den.»156 Vår første ledetråd er dermed at den 

autentiske eldre ikke fortaper seg i sin egen transcendens. Hva det så innebærer å fortape seg, 

synes å dreie seg om en misoppfatning om eksistensen. Det at eksistensen er fremtidsrettet, 

forveksles med at fremtiden befinner seg forut for nåtiden, slik et skjær ligger forut for 

baugen på en seilskute. Fortapelsen kommer da av den misvisende forestillingen at fremtiden 

er et slags ikke-enda man lever i påvente av. Beauvoir skildrer nemlig ikke fremtiden som noe 

«foran» våre nåværende liv. Hva er da fremtid, hvis det ikke er alle de foranliggende dagene 

og årene på livets tidslinje? Hvis dette lyder merkelig, skyldes det trolig en tidsoppfatning der 

tid er tre atskilte størrelser. Beauvoirs Heidegger-inspirerte tidsoppfatning er annerledes, men 

ikke hverdagsfjern av den grunn. Tid er én tidmessig form, hva hun omtaler som 

«øyeblikket».157 Derfor skriver Beauvoir med henvisning til Heidegger at fremtiden er en gitt 

virkelighet i ethvert øyeblikk.158 Eller rettere sagt, fremtid er heller én måte å forholde seg til 

øyeblikket på. Et eksempel skulle klargjøre poenget: I matbutikken havner man ofte i en 

planleggende, fremtidsrettet stemning. Å planlegge matinnkjøp er å forespeile fremtiden. 

Denne forespeilingen skjer ikke ved at øynene ruller tilbake, slik at en fjern og fremmed 

tidsdimensjon kontaktes. Vi erfarer simpelthen at øyeblikket stilles i et forventningsfullt lys. 

Å planlegge matinnkjøpet noen dager fremover er ikke å ha klarsynte fremtidsvisjoner. I 

                                                
156 NB: Beauvoir bruker ordet «fortapelse» uten religiøse konnotasjoner. I vår sammenheng betegner ordet en 

inautentisk tidserfaring, der øyeblikket ikke oppfattes i all sin tvetydighet. I denne ikke-religiøse forbindelsen er 

fortapelse megetsigende, fordi man kan fortape seg i fortiden eller fremtiden. Se både SdB, PoC, s. 55 og SdB, 

TE, s. 95. 

157 Ordet «øyeblikk» er megetsigende for hennes tidsoppfatning. Derimot er ordet «nåtid» misvisende, da det 

antyder at tid finnes i tre atskilte kategorier (for-, nå- og fremtid).  

158 SdB, TE, s. 155.  
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stedet er det å forholde seg til øyeblikket på en planleggende måte. Slik har det seg at 

fremtiden ikke er et forutliggende åsted, men noe gitt i øyeblikket.159  

 Når mennesker i alle aldre så forveksler fremtiden med en tidsdimensjon hinsides sin 

nåværende eksistens, beredes grunnen til en inautentisk livsorientering. Å leve som om 

fremtiden hører morgendagen til, blir da ensbetydende med å fortape seg i en selvbedragersk 

fremtidsoppfatning. Dermed er det noe meningsberøvende i det å skulle flykte mot, forberede 

seg på, avvente eller belage seg på en hinsidig morgendag som aldri ankommer. For eksempel 

kan en tenke seg at den gravalvorliges tidsorientering ligner en fremtidsflukt. Ironien er at den 

dagen hans/hennes kampsak blir ferdig kjempet, lever fortsatt den gravalvorlige i sin 

fremadrettede modus henimot en ny fremtid. På det viset blir den gravalvorlige løpende etter 

sin egen skygge. Nihilisten på sin side avdekker døden som noe alle og enhver lever i påvente 

av. På den måte arter eksistensen seg som et dødens venteværelse, der hver dag er ett steg 

nærmere døden. Igjen er ironien at døden ikke er noe forutliggende fremtidsfenomen. Poenget 

her er at nihilisten oppfatter døden som en fremtidsdestinasjon, når døden snarere er, slik 

Beauvoir skriver, «[d]en implisitte risikoen ved enhver levende handling.»160 Øyeblikket må 

altså ikke betraktes som en serie rene overgangsfaser som higer mot en befriende fremtid. 

Beauvoir kritiserer en slik tidsoppfatning allerede i Tvetydighetens etikk. Der skriver hun med 

advarende pen at «[d]en som streber i det uendelige etter fremtiden, vil «miste sin eksistens», 

«likne en gal som løper etter skyggen sin» og få hele livet definert som «et løp mot 

intetheten.»161  

 Disse betraktningene om tid synes å skape et paradoks: Tiden går, men den går 

ingensteds. Har vi her en selvmotsigelse i Beauvoirs eksistensfilosofi? På den ene siden er det 

å leve fremadrettet som gjør eksistensen meningsfull. Samtidig må vi spørre, blir ikke 

eksistensen også meningsløs av å leve for fremtidsrettet? Den fremtidsrettede levemåten som 

hittil er blitt oppvurdert, blir her advart mot. Kanskje har vi gravd opp et poeng som 

undergraver Beauvoirs fremtidsrettede etikk. Viser ikke den autentiske tidserfaringen at 

eksistensen ikke er fremadrettet? Ikke nødvendigvis; faktisk er denne tvetydige tidserfaringen 

et forventet utfall av hennes eksistensfilosofi. Et blikk bakover skulle klargjøre dette. Som 

                                                
159 Poenget er selvsagt like gyldig med henblikk på fortiden. Fortid avdekkes ved at øyeblikket stilles i et 

tilbakeskuende lys, for eksempel gjennom mimring.  

160 SdB, TE, s. 135. 

161 SdB, TE, s. 160. 
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beskrevet i underkapitlet «Meningsgivende aktivitet», skiller Beauvoir implisitt mellom 

meningens kilde og omfang. Mens meningens kilde er transcendens, kan meningens omfang 

likevel være aktiviteter forbundet med immanens. Hviletid kan dermed bli en meningsfull 

aktivitet i lys av et pågående og fremtidsrettet prosjekt, slik som maraton-løping. Dette skulle 

tilsi en tvetydig tidserfaring. Nåtiden blir meningsfull i lys av fremtidsrettede mål. Nåværende 

aktiviteter blir meningsfulle fordi de strekker seg mot noe fremtidig mål. Hvert fottrinn på en 

gåtur får sin mening fordi turen tar sikte på et mål i tid og rom – denne fjelltoppen innen 

denne dagen.  

Nå er det ikke dermed sagt enkelt å løsrive seg fra en slik luftspeiling av en fremtid. 

Hele luftspeilingen synes nærmest uunngåelig. Straks en gir seg i kast med prosjekter, fylles 

fremtiden av mål å strekke seg mot. Ikke bare får fremtiden mål og mening av ens prosjekter, 

men selve fremtiden blir å ligne et målområde. Dermed står man i et måloppnående forhold til 

fremtiden. Problemet er derimot som Beauvoir skriver, at «de målene som er satt opp av disse 

prosjektene forblir drømmebilder.»162 Målene synes å befinne seg langt der fremme, men det 

er en luftspeiling. I realiteten er målene en måte øyeblikket viser seg på. Øyeblikket kommer 

til syne som målrikt, simpelthen ved at man stiller seg engasjerende til øyeblikket.  

Disse betraktningene synes å reise et problem. Så lenge man gir seg i kast med 

prosjekter, viser fremtiden seg som en luftspeiling en farer mot. Faktisk virker det 

selvmotsigende. Å bedrive prosjekter gir mening, så vel som det gir en bedragersk eller 

inautentisk fremtidsoppfatning. Denne selvmotsigelsen oppheves imidlertid dersom 

øyeblikket erfares i all sin tvetydighet. Hva det innebærer, blir neste ledetråd. 

 

Øyeblikkets tvetydighet 
 

Selv om det autentiske mennesket opptar seg fullt og helt med prosjekter, unngår likevel 

vedkommende å fortape seg i et fremadrettet kappløp mot graven. Grunnen er at 

tidserfaringen så å si endevendes, lik en gestalt der bakgrunnen brått trer frem i forgrunnen. 

Hva som trer i bakgrunnen, er da den fremtiden prosjektet tar sikte på. Hva trer så i 

forgrunnen? Det øyeblikkelige blir forgrunnens fokuspunkt. Et eksempel skulle illustrere 

poenget. En danser gjør ikke sine dansetrinn for å ankomme et sted på dansegulvet. Hvis så 
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var tilfellet, ville den beste danseren være den som danset seg frem fortest mulig. I dette 

eksemplet avdekkes ikke fremtiden som en destinasjon å ankomme for enhver pris. Snarere 

tvert imot. At danserutinen har et bestemt fremtidsmål, setter hvert dansetrinn i et 

meningsfullt lys. Dansingen får ikke sin mening, verdi og rettferdiggjørelse ved at 

danserutinen ferdiggjøres. Meningen med utføre dansen kommer av selve akten å danse.  

Sagt mer generelt, kan en si at tidsgestalten snus på hodet. Fremtidsmålene trer i 

bakgrunnen mens det øyeblikkelige trer i forgrunnen. Istedenfor at fremtiden ligner en 

destinasjon, ligner fremtiden noe som lyser opp øyeblikket. Hva som gir handlingen sin verdi, 

endevendes deretter. Slik vi så med dansen, får ikke handlinger sin verdi av å en dag 

ankomme fremtiden den sikter på. Handlingen får verdi av at øyeblikket stilles i et 

meningsfullt, fremtidsrettet lys. Dette gir Beauvoir uttrykk for når hun skriver: «De 

oppgavene vi setter oss fore og som er våre […] må finne sin mening i seg selv og ikke i en 

mystisk slutt på historien.»163 En mystisk slutt på historien er da en forespeilet fredstilstand 

der alle konflikter er brakt til opphør og alle prosjekter er fullførte. Denne mystiske slutten 

kan vi forstå analogt med måten flere eventyr slutter. Etter helten eller heltinnen fullender sitt 

prosjekt, slutter historien og han/hun lever lykkelig ut alle sine dager. Saken er imidlertid den 

at historien - eller vår egen livshistorie - aldri når et endepunkt hvor alt som skal gjøres er 

gjort, og man lever lykkelig ut dagers ende som i eventyrene. 

Beauvoir synes å poengtere hvordan tidsgestalten endres, da hun bemerker hvordan 

fester får tidens gang til å stoppe opp.164 En fest avdekker ikke øyeblikket som en ren 

overgangsetappe å få unnagjort. Feiringer gir snarere øyeblikket preg av å være fullkomment. 

Ut ifra Beauvoirs tidsoppfatning ser vi at det nåtidsfokuset en feiring har, skyldes at man 

stiller seg gledelig og feirende til øyeblikket. Beauvoir forteller om feiringen etter at det 

okkuperte Paris ble frigjort mot slutten andre verdenskrig. Selv da fantes noen «triste sjeler» 

som ikke deltok i feiringen. De gikk allerede «ut over nåtiden mot fremtidige vanskeligheter», 

vel vitende om alle gjøremålene som lå i fremtiden. Ute av stand til å gripe fatt i øyeblikket, 

fortapet de seg i transcendensens fremoverrettede, endeløse og uferdige bevegelse. Fester 

synes å markere en grunnleggende tvetydighet ved tidens vesen, nemlig at livets øyeblikk 

både er et startpunkt og et sluttpunkt; et utgangspunkt og et endepunkt; noe å forbigå og noe å 

feire. Feiringen av det frigjorte Paris var for eksempel en tvetydig markering av avslutning og 
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164 SdB, TE, s. 161. 
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begynnelse. Feiringen markerte en start og en slutt i et dobbelt «endelig»: Endelig var 

okkupasjonen et tilbakelagt kapittel, og endelig kunne en ny tid starte. Dermed rommet 

feiringen at øyeblikket var dobbeltsidig; en slutt og en start.  

Naturligvis er ikke tidens dobbelthet forbeholdt feiringer. I feiringens øyeblikk får 

man øye på hvordan alle livets øyeblikk er tvetydige, og hvordan de bør betraktes og 

oppleves i all sin tvetydighet. Når øyeblikkets tvetydighet kommer til syne i feiringer, gjelder 

det å bringe tidens tvetydighet med seg inn i hverdagslivet. Dersom ethvert endemål kun blir 

et påskudd for å tilveiebringe nye endemål, fortapes eksistensen i et løp mot intetheten. Store 

og små prosjekter – selv hele livsprosjektet - må betraktes som noe ferdigstilt, fullført og 

fullkomment. Denne tvetydige både-og-holdningen til øyeblikket blir da oppskriften på en 

autentisk tidsorientering.  

Det er tidens tvetydige faktum den lidenskapelige ikke makter å godta. Ethvert 

øyeblikk er en ny begynnelse, men den lidenskapelige vil fryse sitt liv på stedet hvil. Når 

Beauvoir skriver om den lidenskapelige at «vedkommende setter opp en ugjennomtrengelig 

motstand mot frihetens bevegelse, som vil være uendelig»,165 antyder hun at den 

lidenskapelige vier sin frihet til å motvirke sin egen frihet. Den transcendensen som definerer 

frihetens bevegelse, retter seg alltid mot noe nytt. Motvirkningen består i at man forsøker å 

fryse friheten fast straks livet er blitt meningsfullt. Herifra truer frihetsbevegelsen det grepet 

man har om de dyrebare prosjektene man finner sin mening i. Legg merke til hva dette har å si 

for tidsoppfatningen. Å fjerne frihet og transcendens, er å redusere øyeblikket til noe stivnet. 

At øyeblikket alltid er noe nytt, virker truende på de meningsfulle prosjektene den 

lidenskapelige klamrer seg til.  

Skulle man klart å nærmest balsamere all sin livsmening - så meningen aldri dør ut - 

måtte man forsøke å stanse alle andres frie livsbevegelse òg. Livet går videre, som det heter, 

fordi friheten skaper bevegelse i vår egen og andres livssituasjon. Å gifte seg i lykkerus 

avdekker muligheten for en ulykkelig utgang av ekteskapet. Så lenge alle er frie, kan alt skje. 

Derfor forsøker den lidenskapelige å strippe sin eksistens for truende forandringsmuligheter. 

Ens livssituasjon stivner til å noe å forlenge, forsvare og forvare, som om den har nådd et 

meningsklimaks. En slik motstand er derimot dømt til å feile, siden øyeblikket alltid er 

utgangspunkt for noe nytt, noe mer og noe annet enn det nåværende prosjektinnholdet. Det 
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lidenskapelige ønsket om å bevare alt slik det engang var, er da en form for motstand, for ikke 

å si forakt, til øyeblikkets foranderlighet og bevegelighet.  

Autentisk betraktet blir friheten et vågestykke, noe en må våge å se i sin helhet. Det 

vågale med å se sin egen og andres frihet, er at man òg ser frihetens garantiløshet. Alt det man 

lever for og alle de man lever med, er ikke signert på livstidskontrakt. Alle prosjekter har en 

slags implisitt risiko ved seg. Å engasjere seg i aktiviteter betyr å ha mye å miste, slik det å 

stifte familie bereder grunnen for dødens evige atskillelse. Straks man bygger et familieliv, 

kan all verdens utenkelige grusomheter skje. Å bedrive et meningsfullt prosjekt er i så måte å 

eksponere prosjektet for både oppgang og nedgang; suksess og fiasko; medgang og motgang; 

gleder og sorger. Jo mer meningsfullt man lever, desto mer utsatt lever man. Friheten – dette 

at alt kan skje - gjør livssituasjonen skrekkelig utsatt, og denne utsattheten makter den 

autentiske å godta, til forskjell fra den lidenskapelige. 

Foruten om analogien til feiringer, gir Beauvoir en annen analogi om en autentisk 

eksistens. Her igjen antyder analogien en viss måte å erfare tiden på. I Tvetydighetens etikk 

sammenlikner Beauvoir menneskets eksistensielle situasjon med et kunstverk. Fordi både 

mennesket og kunsten mangler et forbestemt formål og endemål, mangler både eksistensen og 

kunsten en destinasjon den burde ankomme. I mangel på en arketypisk kunst, har ingen 

kunstepoker vært kun verdiløse avskygninger på veien henimot en mer virkelig kunst. Eller 

som Beauvoir skriver, kunsten har ikke «betraktet seg selv som en vei mot Kunsten».166 I 

overført betydning virker det å bety at livet ikke er en vei mot en fremtid der selve Livet 

begynner. Krigstider er for eksempel ingen forberedelse til en fredstid der Livet kan starte for 

fullt. Dermed må kunsten, så vel som mennesket, anse sine ufullkomne kunst- og livsuttrykk 

som fullkomne. Fordi eksistensen ikke kulminerer mot en høyere virkelighet, er hver livsfase, 

hver aktivitet, for ikke å si hvert åndedrag, å betrakte som noe fullkomment. Et slikt syn 

impliserer en livsbejaende visshet om at «dette er det hele». Det er ingen høydepunkt lenger 

fremme i tidens elv; ingen høyere virkelighet bakenfor sansenes forheng; ingen mysterium å 

finne ut av, og ingen kulminering av verdenshistorien å leve i påvente av. Sett slik avdekkes 

menneskets værensmangel som noe fullkomment. Beauvoir beskriver det slik: 
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Dette [at friheten tar sikte på seg selv] krever at enhver handling blir betraktet som en fullendt 

form, der de ulike øyeblikkene gjenspeiler og bekrefter hverandre, i stedet for å flykte mot det 

uendelige for å finne sin rettferdiggjøring der; dette fører til at det ikke lenger er en klar 

adskillelse mellom nåtid og fremtid, mellom midler og mål.167 

 

Igjen ser vi hvordan enhver handling kan og bør betraktes som et fullendt livsuttrykk. Når 

friheten tar sikte på seg selv, er det som om friheten og endemålene friheten sikter på, smelter 

sammen til én og samme tvetydige form. Dette betyr at dansetrinnene (prosjektmidlet) og 

dansen i sin helhet (prosjektmålet) ikke lar seg entydig atskille. Dansen har naturligvis sitt 

endemål den tar sikte på, for eksempel å danse til musikken stanser. Forskjellen er derimot at 

endemålet ikke reiser seg ikke som en absolutt størrelse som dansetrinnene har til hensikt å 

oppnå. Altså kan man ikke skille den fremtidige slutten dansen sikter på, fra de nåværende 

dansetrinnene. De utgjør en uløselig og fullkommen helhet. Dansen må villes som noe 

ubestandig, og endemålet må ikke bli det dansen dreier seg om.  

 Nok en gang setter denne typen tidserfaring spørsmålstegn ved Beauvoirs 

eksistensfilosofi. Hvis alt er fullendt allerede, hvilke grunner står igjen for å transcendere 

overhodet? Spørsmålet minner om det rådgiveren Cineas spurte kong Pyrrhos om - hvorfor 

ikke hvile seg med en gang? Som kjent leser Beauvoir Cineas som den som misforstår 

eksistensen. Hun regner Cineas for å være en nihilist forkledd som en klok rådgiver. Så kan vi 

spørre, kanskje utviser Cineas en autentisk tidserfaring her? Før vi anklager Beauvoir for å ha 

misoppfattet den historiske Cineas, må vi huske på Beauvoirs intensjoner med essayet. Cineas 

fremstilles trolig som nihilist av strategiske grunner. Tross alt handler Pyrrhos og Cineas om 

å stable en eksistensfilosofisk etikk på beina. Til det mål må hun ta avstand fra nihilismen, 

med sin intuisjon at meningsfull handling er forgjeves i et meningsløst univers. Cineas 

personifiserer en slik holdning når han spør og spør - hvorfor reise ut når man allikevel 

returnerer.168  

Tenker vi så tilbake på historien uten å forstå Cineas som en nihilist, oppdager vi en 

betydelig innsikt for oppgavens problemstilling. Mistanken om at Beauvoirs etikk er en 

hvileløshetens etikk, skyldes en svart-hvit lesning av hærføreren Pyrrhos: Cineas er 

inautentisk fordi han tilråder hvile, mens Pyrrhos er autentisk takket være hans utrettelige 
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168 I hvilken grad dette er den historiske Cineas eller ei, forblir et spørsmål av filosofihistorisk relevans. 
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virksomhet. Hva en slik lesning overser, er at Pyrrhos faktisk har et janusansikt. 169 På den ene 

siden er han prakteksemplet på en som kaster seg ut i engasjerende prosjekter. Med sin 

handlekraft gir han aldri etter for undermenneskets frihetsflukt eller nihilistens absurditet. 

Samtidig blir han skrekkeksemplet på den fortapelsen Beauvoir advarer mot. Pyrrhos er en 

hvileløs hærfører på ustanselig erobringstokt. Hele verden skal underlegges hans føtter før det 

er hvile å få. Faktisk betegner ordparet «Pyrrhos-seier» den typen seier som er så dyrekjøpt at 

den i praksis er et tap. Hvordan kan Pyrrhos med sin ustanselige erobringstrang forhøyes til 

livsideal - han som gikk til grunne av sine erobringer? Hele mistanken om at Beauvoirs etikk 

er en «hvileløshetens etikk» må være mye takket være den unyanserte måten Beauvoir 

lovpriser Pyrrhos på. Straks vi unnlater å forstå Cineas som en nihilist, kan vi ikke annet enn å 

forestille oss Cineas som den kloke, og Pyrrhos som den fortapte. Kanskje er i tillegg Cineas 

prakteksemplet på den autentiske gamle? Tross alt, som vi skal se videre, står de eldre 

særdeles godt stilt til å unngå fortapelsen til Pyrrhos. Følgelig står de bedre stilt for å erfare 

tiden autentisk. Det er ikke utenkelig at Cineas sitt tilbakevennende «og deretter?» rett og slett 

uttrykte en alderdommelig, autentisk klokskap.  

 

Alderdommen illusjonsfrihet 
 

Å fortape seg i fremtiden er et tema, også for den sene Beauvoir som skrev Alderdommen. 

Dersom alderdom ofte ledsages av en bitter skuffelse, skyldes det at livet er blitt misoppfattet 

som en serie overgangsetapper mot en fremtid der livet fullendes. Denne bedragerske 

fremtidsoppfatningen beskriver Beauvoir slik: «Alderdommen skulle være siste etappe i en 

konstant fremgang, tilværelsens mest fullendte punkt. Men i virkeligheten er det ikke slik det 

foregår.»170 De fremtidsmålene som hittil viste seg som en fjerntliggende fremtid - som noe å 

forberede seg på - viser seg med alderen å være en misoppfatning. Ser man etter en autentisk 

livsorientering i Alderdommen, får vi straks øye på at Beauvoir omtaler en befriende 

illusjonsløshet ved de eldre. Dette fraværet av illusjoner hos det aldrende mennesket beskrives 

slik: 

                                                
169 Pyrrhos er vel og merke en helteskikkelse for sin tid. Pyrrhos og Cineas ble skrevet på tampen av andre 

verdenskrig. Essayet ble utgitt i 1944, samme år som frigjøringen i Paris. Når Pyrrhos sin utrettelige aktivitet 

forherliges, må det anses som et ja! til at meningsfull handling og engasjement er mulig, selv i en verden i ruiner. 
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[P]å det intellektuelle plan kan alderdommen være frigjørende: Den befrir oss fra illusjoner. 

Det klarsynet den bringer følges av en ofte bitter skuffelse. I barndommen og ungdommen blir 

tilværelsen opplevd som en fremgang […] Men plutselig oppdager vi at vi ikke lenger er på 

vei noe sted, bortsett fra mot graven […] Det kommer et øyeblikk da vi vet at vi har tatt feil 

når vi tror at vi går mot et mål. Vår historie blir fullstendig ribbet for det formålsbestemte som 

den har tillagt seg selv. Dens preg av ‘unyttig lidenskap’ blir avslørt.171  

 

Når hun så omtaler denne illusjonsfriheten som potensielt frigjørende, så er den sedvanlige 

fremtidsillusjonen å betrakte som en form for ufrihet, for ikke å si meningsberøvelse. Antyder 

Beauvoir at de eldre er mer skikket til å erfare tiden autentisk? Mye tyder på det, såfremt de 

eldre bevarer sin konkrete frihet og sine engasjerende prosjekter. Beauvoir bemerker dette når 

hun skriver at «[f]riheten og klarsynet tjener ikke til stort hvis vi ikke lenger har noe mål, men 

de er svært verdifulle hvis vi fremdeles har prosjekter.»172 For de eldre som da mangler det 

privilegium å beholde sine prosjekter ut i alderdommen, tjener ikke alderdommens 

illusjonsløshet til stort. Dersom yrkesliv og andre samfunnsforhold har gjort det vanskelig å 

etablere livgivende interesser, kan klarsynet like gjerne gjøre vondt verre. Den nye 

tidserfaringen kan til og med slå over i melankoli, ifølge Beauvoir. Her henviser hun til den 

franske psykiateren Eugène Minkowski, kjent for sine arbeider innenfor psykopatologiens 

fenomenologi.173 Melankoli er en «tidens sykdom», tenker han seg, der tiden ikke lenger 

erfares stykket opp i fortid, nåtid og fremtid. Hele tidsstrukturen kollapser. Tilbake står et 

uutholdelig liv tømt for livstegn. Tidserfaringen kan altså virke livgivende på det beste, og 

livdrepende på det verste.  

Tanken blir da at alderen beriker tidsoppfatningen, dersom situasjonen innbyr til det: 

«Dette er det mest verdifulle alderen bringer: Den feier vekk fetisjdyrkelse og blendverk.»174 

Hva skal vi legge i fetisjdyrkelse? Det kan bety en overdreven opptatthet med å sikre seg 

konkret frihet, i form av en bolig, karriere, økonomisk trygghet og lignende. Ut ifra Beauvoirs 
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172 SdB, A, s. 605. 

173 SdB, A, s. 609. For en beskrivelse av hvordan melankoli erfares som en kollapset tidsstruktur, se SdB, A, ss. 

609-615. 
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eksistensfilosofi kan vi imidlertid se en dypere betydning av ordet. «Fetisj» kan bety 

gjenstander som på magisk vis avskaffer værensmangelen – menneskets grunnleggende 

mangelfølelse. For eksempel kan man tro at nok penger fjerner fornemmelsen av 

pengemangel, så vel som værensmangel. Men rikdom gir ingen følelse av fullkommenhet, for 

jo mer penger man har, desto flere muligheter avdekkes for å bruke pengene. Og når vi øyner 

muligheter, øyner vi mangler - sider ved virkeligheten som kan være men ikke er. Vi kan aldri 

slutte å forespeile muligheter, fordi man konstant transcenderer det gitte, og varheten over all 

verdens muligheter gir mangelfølelse. Forlenger vi tolkningen, ser vi hvordan materielle 

fetisjer som pengefetisj, også er en fremtidsfetisj der fremtiden angivelig befrir oss fra vår 

transcendens. Å legge seg opp formue i håp om at man i fremtiden kan slå seg ned på livets 

sidelinje og passivt nyte fruktene av sitt livsverk, er ren og skjær fremtidsfetisj. Selv ikke den 

største konkrete friheten kan erstatte værensmangel med værensfylde. Hele dette 

fetisjforholdet til fremtiden synes å være dette «mest verdifulle» som Beauvoir viste til. 

Alderdom er tross alt en anledning for at fremtidige luftspeilinger faller i grus. Som vi skal 

utforske videre, henger dette sammen med at fremtiden brått virker begrenset.   

 

Verdien av en begrenset fremtid 
 

Enten man vil eller ei - for godt eller for vondt - virker alderdommen å fri mennesket fra en 

feilaktig tidsoppfatning. Heinämaa argumenterer for at et av alderdommens særpreg er 

hvordan det aldrende mennesket stilles overfor sin egen endelighet. De kroppslige 

forandringene har dithen i livet lignet en gjenfødsel, tenker Heinämaa. Ungdomskroppen 

ligner en gjenfødt barnekropp, mens voksenkroppen ligner en gjenfødt ungdomskropp. Mens 

hvert foregående «hudskifte» bringer med seg et mer fullstendig menneske, bærer ikke den 

aldrende kroppen bud om nytt liv. Den gamle kroppen er ingen oppgradering der mennesket 

fødes påny. En gammel kropp marker avslutning, mer enn gjenfødsel. Med Heinämaa sine ord 

virker alderdomskroppen som et «endelsens emblem» - uttynnet hårfeste, skjør tannrekke, 

ristende hender, gulaktige negler – hele den aldrende kroppen «annonserer vår død.»175 Også 

hun påpeker måten årene ligner en endeløs serie i ungdom og voksenliv, og hvordan 

tidserfaringen endres med alderen:  

                                                
175 Heinämaa i Stoller 2014, s. 176. 
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For the young person, the future is an infinite field for possible activities and 

happenings. The mature and middle aged see the years in an indefinite series, coming 

one after another. The aged person, in contrast, is the one who is able to imagine an 

endpoint, and more: he is the one who sees an ending and must live in its proximity. 

The future has lost its stretch; life is finite […].176  

 

Fremtiden går fra å være et hav av muligheter («infinite field») i ungdommen, til en uendelig 

serie overganger («indefinite series») i voksen alder, til å bli noe tilmålt («finite») i 

alderdommen. Betyr det at livets endelighet er utilgjengelig før alderdommens tid, og at 

endelighetens frigjørende potensial forbeholdes de eldre? Naturligvis kan mennesker i alle 

aldre legge merke til sin egen endelighet, såfremt omstendighetene åpner for det. Svært unge 

mennesker kan havne i en viss stemning der døden og den slags realiteter åpenbarer seg, 

dersom de for eksempel besøker en kirkegård, deltar i en begravelse eller innlegges for et 

sykehusopphold. Poenget er uansett at så lenge man engasjerer seg i prosjekter som avdekker 

fremtiden som endeløs, er man lite egnet til å gripe fremtidens endelighet. I det minste virker 

det lettere for de eldre å erfare tidens endelighet, da den bokstavelig talt merkes på kroppen.  

Så kan man poengtere at det heller ikke er en enkel erkjennelse, selv for de eldre. 

Dette poenget utdyper Fischer i essayet The Other Without and the Other Within. Her 

bemerker hun at alderdommens endelighetserfaring skjules av to krefter: 1) En epistemisk 

blindflekk, så vel som 2) ond tro. Den epistemiske blindflekken skyldes at alderdom ikke er 

en subjektiv erfaring. Hvor gammel eller ung man er, viser seg ikke gjennom introspeksjon. I 

stedet blir man oppmerksom på sin alder i møte med andre. Den onde troen skyldes at man 

har tilskrevet seg selv en essens som tildekker alderen. Så lenge ungdommelighet er et 

definerende trekk ved en selv (og sin antatte essens), blir det utenkelig å skulle anse seg selv 

som gammel. Er det er urimelig generalisering å påstå at ungdommelighet er vevd inn i 

selvoppfattelsen hos de fleste? Ikke så lenge alderdom forbindes med kvaliteter ingen 

gjenkjenner seg i, som tap av egenverd og livsimpotens. En kan si at ond tro fastlåser 

selvoppfattelsen i rigide bilder av en selv – et selvbilde om man vil – som gjør det vanskelig å 

ta innover seg sin egen alderdom. Attpåtil er den onde troen forsterket av en kulturell 

                                                
176 Heinämaa i Stoller 2014, s. 180. 



80 

 

alderdomsforakt. I sum er det vanskelig å innse sin alderdom, siden det å bli gammel er like 

uhåndgripelig (epistemisk blindflekk) som det er ubegripelig (ond tro).  

Kombinasjonen de to ovennevnte kreftene disponerer en for hva Fischer kaller 

«eksistensiell schizofreni».177 Ordet «schizofreni» er et låneord fra psykiatrien, og antyder 

grovt sett visse tankeforstyrrelser som får oss til å miste virkelighetskontakt. Det Fischer 

mener vi har et virkelighetsfjernt eller schizofrent forhold til, er det eksistensielle faktum at 

aldring og alderdom hefter ved ens eksistens. Likevel antyder Fischer at alderdommen kan 

nærmest befri en for sin eksistensielle schizofreni. Som hun poengterer, betyr alderdom 

«kroppsliggjort timelighet».178 At kroppen eldes, synliggjør det faktum at eksistensen er skjør 

og tilmålt. Sånn sett er alderdom en måte tiden blir synlig som noe tilmålt. Rynker vitner i så 

måte om tidens gang, i likhet med årringene på en trestamme. Gjennom rynker, stive ledd o.l. 

avdekkes det faktum at livet ikke er en endeløs affære. Slik forstått setter den aldrende 

kroppen en befriende stopper for den evighetsfølelsen en endeløs fremtid avdekker. En kunne 

si at den aldrende kroppen avdekker eksistensens forgjengelighet, skjørhet, dødelighet og 

ikke-varighet. I denne forstanden er alderdommen en anledning til å leve illusjonsfritt og 

autentisk i større grad enn før. 

I Bergoffens essay The Dignity of Finitude179 deler hun Fischers oppfatning at 

alderdommen avslører tidens endelighet. Ikke bare det, men Bergoffen argumenterer også for 

at det endelige livet er det verdifulle livet. Hun forklarer hvorfor Raimon Fosca, en figur i 

Beauvoirs skjønnlitterære verk Tous les hommes sont mortels (Alle mennesker er dødelige),180 

ikke levde meningsfullt. Fosca fikk tilbudet om en magisk drikk som gjorde han udødelig. 

Han takket ja. Med evigheten til rådighet kunne han fullende sitt livsprosjekt - å skape en 

perfekt verden for hele menneskeheten. Likevel er Fosca med all verdens tid og sin evigunge 

kropp, miserabel. Det som berøver livslysten, poengterer Bergoffen, er «en misforstått 

holdning mot ungdommen og fremtiden som forurenser det gamle menneskets livserfaring.»181 

Fosca baserte sin livsmening på at fremtiden var evigvarende. Bergoffen ser det som en 

oppskrift på et meningsløst liv. Et liv intetanende om grenser og begrensninger, mangler et 

                                                
177 Fischer i Stoller 2014, s. 114. 

178 «Ageing is embodied temporality, in the dual senses of time embodied – time […] given a form and face, as it 

were, in our body, by our body». Fischer i Stoller 2014, s. 117. 

179 Bergoffen i Stoller 2014, ss. 127-142. 

180 Bergoffen i Stoller 2014, ss. 134-137. 

181 Bergoffen i Stoller 2014, s. 135, min oversettelse og kursivering. 
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rammeverk til å gi prosjekter sin verdi. I stedet tenker Bergoffen at mennesker og deres 

livsprosjekter er verdifulle, kun når lever i visshet om dets ubestandighet.182 Bjørsnøs påpeker 

det samme faktum om Alle mennesker er dødelige: «Romanen viser hvordan livets endelige 

karakter er nettopp det som gjør at vi verdsetter det».183 Baktanken er enkel. Evigvarighet 

fordunkler verdien til noe, mens begrensninger fremhever verdien av noe. Slik har det seg at 

verdien av tilsynelatende ubegrensede goder – selv livsnødvendige goder - som en frisk kropp 

er vanskelig å få øye på. Straks det viser seg å være av begrenset varighet og/eller mengde, 

går det fra å ligne noe selvsagt, til å ligne noe inderlig verdifullt.184 På samme vis er det med 

tid: Erfarer man at livets tid er tilmålt, erfarer man følgelig sin livstid som mer verdifull. Hva 

betyr så at tiden blir mer verdfull? Det synes å bety et fokusskifte. Opptattheten med å 

ankomme noe fremtidige, viker for det nåværende. Verdien av det nåværende blir sporet 

videre. 

 

Verdien av nåværende tidsrytmer 
 

Det skjer altså en dreining i tidsfokuset. Fokuspunktet dreies fra å skulle ankomme en fjern 

fremtid, til det umiddelbare og nærværende. Ikke at fremtiden uteblir fra oppmerksomheten, 

men fremtiden synes å miste sin altoppslukende plass. Tidsgestalten forskyves slik at det 

nåværende trer frem i forgrunnen. I essayet Age and Future argumenterer Christina Schües 

langs disse linjer.185 Hun hevder at livet får sin verdi og sin mening, ikke av noe fremtidig, 

men av det nåværende. Eller sagt mer konkret, å leve i overenstemmelse med hver aktivitet 

sin tidsorden. Med tidsorden mener hun hvordan enhver aktivitet ordner tidserfaringen.186 

Med en slik tankegang har for eksempel lesing en bestemt tidsorden, mens fester har en 

annen, selv om begge aktivitetene varer like lenge. Å justere seg etter aktiviters tidsrytme, blir 

                                                
182 Bergoffen i Stoller 2014, s. 139. Ordet tidsorden fremhever hvordan enhver aktivitet er med å anordne tiden. 

Tidsrytme virker også å være et megetsigende ord som fanger et annet aspekt, nemlig at man kan bevege seg 

med eller mot tidsrytmen til en aktivitet. Ordet tidsorden og tidsrytme brukes derfor vekselvis. 

183 Bjørsnøs i etterordet i SdB, A, s. 715. 

184 For å nyansere Bergoffen, påpeker Gertrude Postl at verdien av kroppens endelighet også kan overskygges av 

smerte, lidelse og tap. Budskapet er at endelighet like gjerne kan skape vemmelse, forakt og avsky for livet – 

eventuelt en kompleks blanding. Se Postl i Stoller 2014, s. 144. 

185 Schües i Stoller 2014, ss. 215-230. 

186 Schües i Stoller 2014, s. 226. 
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da en forutsetning for å erfare aktiviteten som meningsfull. Schües viser til hvordan en god 

leseopplevelse krever at man glemmer klokketiden, tar seg tid og fokuserer på tekstens 

innhold. Sånn sett sakner man sitt eget tempo, eller sin tidsrytme. Nå er det ikke kun 

aktiviteter som har en tidsrytme ifølge Schües. På samme vis som hver aktivitet, livsprosess 

og naturprosess har hver sin tidsorden, har også hver livsfase sin tidsorden.187 Dermed har 

alderdommen sin egen tidsorden, som det da er meningsfullt å innrette seg etter.  

Fra den foregående diskusjonen, virker det å være et kunstig ultimatum å skille skarpt 

mellom meningen en får av fremtidsutsikter og av aktiviteters tidsrytme. Mer rimelig virker 

det å forstå begge som nødvendige betingelser for en autentisk tidserfaring. Det er ikke nok 

ifølge Schuës at fremtiden virker innbydende. Livet mister sin mening når man, av ulike 

grunner, må leve under en påtvunget tidsrytme som strider med tidsrytmen til sine 

meningsbærende aktiviteter. Et betegnende eksempel skulle være arbeidslivet. I et aktivt 

arbeidsliv må man underordne seg en travel tidsrytme som ofte kolliderer med tidsrytmen til 

sedvanlige aktiviteter. Å for eksempel kaste i seg frokost, skynde seg til og fra jobb, klemme 

inn trening på kvelden osv., blir da å erodere meningen med aktivitetene. Til slutt ligner 

aktivitetene overgangsfaser. Når slike små, hverdagslige handlinger reduseres til forberedende 

akter, risikerer hele livsprosjektet å bli én eneste forberedelse. Poenget til Schües synes å 

tilråde et oppmerksomt nærvær til aktiviteter som foregår – og ikke alt annet. Det hjelper ikke 

at fremtiden blir innbydende av meningsfullt arbeid og en verdifull familie, hvis hodet er i 

familiemodus i arbeidstiden, og i arbeidsmodus når det er familietid. På den måten falmer 

aktivitetene, for ikke å si hele livsprosjektet, i et meningsløst lys. Mer meningsgivende ville 

være å ta den tiden som trengs for å spise, spasere til jobb, samtale med kjente og trene på 

ettermiddagen, uten tidsnød og hastverk. En autentisk tidserfaring forutsetter dermed både 1) 

prosjekter som gjør fremtiden innbydende og 2) et levesett i overensstemmelse med 

prosjektenes tidsrytmer. 

Dette betyr at fremtidsjag og disharmoniske tidsrytmer er to sider av en og samme 

fortapelse, sett fra to ulike vinkler. Betoningen av tidsrytmer samstemmer faktisk med 

Beauvoirs eksistensfilosofi, slik den fortolkes i underkapitlet «Meningsgivende aktivitet». Der 

ble det fastslått at hastverk, rastløshet og travelhet ikke er meningsgivende måter å være aktiv 

på. Beauvoirs eksistensfilosofi impliserer at å leve forhastet ikke er meningsgivende, mens 

Schües hevder at å leve i utakt med aktiviteters tidsrytme er ikke meningsgivende. Dette er å 

                                                
187 Schües i Stoller 2014, s. 227. 
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hevde akkurat det samme: Er man aktiv på en forhastet måte, så er man ute av takt med den 

tidsrytmen aktiviteter krever for at aktiviteten skal være meningsfull. Dermed er fokuset på 

nåværende tidsrytmer på ingen måte et så radikalt brudd med Beauvoirs eksistensfilosofi som 

Schües gir uttrykk for.188 

Et eksempel klargjør forbindelsen: De triste sjelene Beauvoir beskrev som ikke evnet å 

feire frigjøringen av Paris, var samtidig 1) ute av takt med festens nåværende tidsrytme og 2) 

allerede farende mot fremtidens vanskeligheter. Klarer man ikke å justere seg til festens 

tidsrytme, for eksempel fordi man forhaster seg, så avdekkes festens øyeblikk som et 

overgangsmoment på vei mot noe annet. Dermed ser vi at å miste kontakten med den 

tidsrytmen nåværende aktivitetene har, er det samme som å miste seg selv på vei mot 

fremtiden. Alt dette tilsier at hvis man lever i tråd med tidsrytmene til sine prosjekter, så 

oppgis den fetisjpregede letingen etter fremtiden. En autentisk livsorientering må derfor også 

omhandle å leve i samspill med tidsrytmene til de aktivitetene, vanene og prosjektene man 

vier tiden til. Når det er meningsfullt å leve ut prosjekter i sin egen tidsrytme, hvilken rolle 

spiller fortiden i en slik tidserfaring?  

 

Verdien av fortidens vaner 
 

Skal man bevare en autentisk tidserfaring, så er det òg nødvendig å avdekke fortiden på et 

bestemt vis. I essayet Letting Go of the Weight of the Past argumenterer Dorothea Olkowski 

for hvorfor det aldrende mennesket kan finne glede i fortiden, vel vitende om fremtidens 

begrensninger og fortidens tyngde.189 Det krever at fortiden betraktes på en bestemt vis:  

 

It requires an ability and desire to admit that one does not have a life, neither a fine life 

nor a poor one, and that it is only our determination to contrast the past with the 

                                                
188 Verdien av nåværende tidsrytmer bryter med Beauvoirs tenkning, kun hvis man stiller Beauvoirs 

tidsoppfatning på en stråmann. Det gjør Schües når hun skriver at Beauvoir regner livet for å være ett langt 

forfall. Et slikt syn tillegger Beauvoir en lineær tidsoppfatning der livet er en tidslinje fra fødsel til død. Som 

allerede beskrevet er Beauvoirs tidsoppfatning langt mer kompleks og tvetydig enn som så. Se Schües i Stoller 

2014, s. 125;224;225. 

189 Olkowski i Stoller 2014, s. 147. 
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present that turns the past into a gloomy and pitiful saga or a saga of former glory, 

pleasure and success, now faded.190  

 

Et slikt fortidssyn vekker assosiasjoner til den lidenskapelige, der alderdommen ikke lever 

opp til fortiden man har. For å fortsatt finne mening i å transcendere, understreker Olkowski 

viktigheten av å negere fortiden.191 «Perpetually out of date, the aging woman or man must 

find a way to tear themselves free from a past that holds them in its grip», skriver 

Olkowski.192 Faren blir at den tyngende fortiden blir så bestemmende at den overskuelige 

fremtiden ligner en blåkopi av fortiden, som om fremtiden blir fortidens evige tilbakekomst. 

Skulle det skje, synker man inn i immanensen der livet virker ferdiglevd. Idealet for de eldre 

blir da å avdekke fortiden som førende, men ikke bestemmende for fremtidsutsiktene. Hva 

Olkowski tilråder blir da en autentisk tidsorientering til fortiden, fordi det aldrende mennesket 

bevarer sin ontologiske frihet. Fremtiden forblir uskrevet. Den eies ikke av noen, selv ikke av 

fortiden.  

Olkowski har rett i at fremtiden ikke behøver å bli en blåkopi av fortiden. Men like 

viktig som å negere fortiden, er det å integrere fortiden. Å bevare fortiden er nemlig en måte å 

bevare seg selv på. Tvangsflyttes for eksempel et eldre menneske inn på en upersonlig 

eldrebolig med fremmed møblement, nye hverdagsrutiner og ukjente personer, så er det en 

effektiv måte å negere fortiden på uten å integrere den. I så fall mister ikke bare den eldre alle 

fortidsbånd, men òg hele sitt meningsbærende identitetsgrunnlag, og på den måten seg selv. 

Vaner er en nærliggende måte å integrere fortiden på, der fortidige prosjekter gjøres 

gjeldende i øyeblikket. Hele livshistorier kan holdes levende gjennom små, tilsynelatende 

ubetydelige vaner. Beauvoirs bemerker selv at godt integrerte vaner hos de eldre har en slags 

«poetisk» kvalitet over seg.193 Daglig te-seremoni og kortspill på kafé er hennes eksempler på 

slike poetiske vaner som gjør den daglige repetisjonen meningsfull.  

                                                
190 Olkowski i Stoller 2014, 147. 

191 Olkowski knytter det å leve fortidsbestemt med å leve naturbestemt, hvor livet i begge tilfeller styres av 

nødvendigheter. «With age […] what we must negate is our own past, the weight of our own past projects as 

they define us.» Olkowski i Stoller 2014, s. 157.  

192 Olkowski i Stoller 2014, s. 149. 

193 SdB, A, ss. 576-577. 
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Hvorfor dette snodige ordvalget, «poetiske» vaner? Her alluderer antakeligvis 

Beauvoir til Heidegger. Det virker nærliggende å tro at den Heidegger-inspirerte Beauvoir var 

bekjent med hans poesibegrep, slik det ble utarbeidet i Der Ursprung des Kunstwerkes 

(Kunstverkets opprinnelse) fra 1950. Her forbindes poesi med praksis og teori. Hvis vi holder 

oss til Beauvoirs eksempel med te-drikking, så kan vi bemerke forbindelsen slik: Jo mer 

vanemessig (praktisk) omgang man har med noe, desto mer kultivert forståelse får man for te-

drikking (teori). Denne praktisk-teoretiske fordypelsen avdekker stadig flere nyanser og 

kvaliteter ved te-drikkingen (poesi). At alt te-drikking gjør er å åpne munnen for nye smaker, 

miskjenner denne forbindelsen. Snarere kan det avdekke en hel verden, slik tilfellet er med 

den sterkt ritualiserte japanske te-seremonien. Her samles en egen verden – en egenartet 

betydningssammenheng - der små gester speiler store tanker fra østlig tankegods. Fordi å 

beherske te-drikking (praksis) blir ensbetydende med å beherske en viss livsanskuelse (teori), 

rommer dette universet te-mestre som har perfeksjonert levemåten ritualet avdekker (poesi). 

Rent poetiske vaner som en japansk te-seremoni gjenkjennes ved at de rommer en hel verden i 

seg. Det gir gjenlyd hos Beauvoir, som skriver at poetiske vaner kan «vise oss hele 

verden.»194 Altså avdekker poetiske vaner en meningsfull og nær omgang med verden, på 

samme måte som et kjærestepar, en storfamilie og en matematiker avdekker og lever i sin 

egen meningsfulle verden.195 

Ingen fremhever betydningen av poetiske vaner bedre enn Helen Fielding i hennes 

essay The Poetry of Habit196. Betydningen ligger i måten poetiske vaner avdekker tiden på, til 

forskjell fra et nytt prosjekt. Dersom man begir seg ut på et nytt prosjekt, slik Pyrrhos stadig 

kastet seg ut i nye landerobringer, avdekkes nye mål å trakte etter i fremtiden. Pyrrhos 

oppfattet trolig fremtiden som fjerntliggende drømmebilder han en dag håper skulle bli til 

virkelighet. Med en slik fremtidsforståelse følger kimen til fortapelse. Derimot åpner vaner 

fremtiden på en annerledes og mer autentisk måte. Som Elisabeth Schäfer utdyper, er ikke 

vaner bare måten vi alltid har gjort visse ting på; vaner er også måten vi vil fortsette å gjøre 

                                                
194 SdB, A, s. 576. 

195 Etter min oppfatning er ikke poetiske vaner én definerbar klasse vaner, men et potensial alle vaner har. 

Gradsforskjellen mellom «vaner» og «poetiske vaner» må da bli at poetiske vaner avdekker og underbygger en 

meningsfull relasjon og omgang med verden. Fjerner man en poetisk vane som jevnlige kafé-besøk med gamle 

venner, så fjerner man en meningsfull måte å være i verden på. Fjerner man en ikke-poetisk vane, forblir vår 

omgang med verden like fortrolig og meningsfull som før. Hvis eksempelvis den japanske te-mesteren plasseres 

på et eldrehjem hvor det kun serveres varm kakao på termos, så rystes hele hans meningsbærende univers.  

196 Fischer i Stoller 2014, ss. 69-81. 
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visse ting på i fremtiden.197 Dette «vil fortsette» uttrykker en livsbejaende holdning hvor man 

fortsatt vil transcendere, uten at fremtiden falmer øyeblikket til en overgangsetappe. Slik sett 

blir vaner et slags temporalt anker, hvor man gjenvinner fotfeste i det nærværende.  

I så måte er vaner nødvendig for å avdekke eksistensen på et autentisk vis. Tross alt er 

autentisitet knyttet til å erfare seg selv som et avdekkende vesen, og attpåtil erfare en 

fullkommenhet i den kontinuerlige avdekkingen som eksistensen er. Eva Gothlin beskriver 

det slik: «Authenticity is connected to seeing oneself (or in Beauvoir’s terminology, affirming 

oneself) as disclosure and not to pursuing the desire of being».198 Vaner gjør dette 

selvforholdet mulig. Gjennom vanemessigheter dreies fokuset fra å oppnå væren til å avdekke 

væren. Eller med Fischer sine ord, avdekker vaner en «kontinuerlig mulighet for en glede og 

fornøyelse over eksistensen.»199 Dette er så nærme kunstmetaforen på menneskets eksistens vi 

kommer, der tiden avdekkes i all sin tvetydighet. 

Selvsagt kan vaner også være en inautentisk måte å forholde seg til eksistensen på, 

dersom de tar sikte på å oppnå væren. Slik synes å være tilfellet med Pyrrhos. Hans 

erobringstokter retter seg mot et hinsidig og urealiserbart drømmebilde; hele verden skal 

under hans føtter. Med andre ord søker han å oppnå væren. Problemet er imidlertid at den 

tiden aldri ankommer. Verden blir aldri ferdig-erobret fordi transcendensen alltid avdekker 

stadig nye erobringsmuligheter. Alltid gjenstår Cineas sitt «og deretter?» Fra dette eksemplet 

kan vi generelt bemerke at vaner anlagt med et inautentisk sinnelag, ikke avdekker 

eksistensen på autentisk vis. Pyrrhos sine erobringsvaner utviser for eksempel eventyrerens 

vanemessige tilbøyelighet for å neglisjere andres frihet. Tilsvarende kan vi tenke at alle de 

inautentiske livsorienteringene hver sine vanemessigheter. Undermennesket har sin 

vanemessige prokrastinering og handlingsvegring, slik nihilisten har for vane å insistere på 

alle tings meningsløshet.  

Hva skal til for at vaner får et poetisk anstrøk? Fielding gir tre kriterier: «[H]abits must 

not only, for Beauvoir, be [1] freely chosen, they must also be [2] kept alive, integrated into 

our passionate engagement with the world, and [3] remain open to rearticulation.»200 Alle 

disse punktene skulle nå være gjenkjennelige. 1) At poetiske vaner er egenvalgte, betyr at 

                                                
197 Schäfer i Stoller 2014, s. 103. 

198 Gothlin i Card 2003, s. 60. 

199 Fielding i Stoller 2014, s. 75, min oversettelse. 

200 Fielding i Stoller 2014, s. 76. 
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slike vaner springer ut av en indre aktivitet. Det kan vi slutte oss til fordi vi i underkapitlet 

«Meningsgivende aktivitet» definerte autentisk aktivitet som en type indre aktivitet. 2) Fordi 

poetiske vaner er velintegrerte vaner, er de forståelige i analogi med vinlagring. På samme 

måte som vellagret vin får sine kvaliteter med årenes løp, får prosjekter sitt poetiske preg av 

tidens gang. Hva som fordypes med årene er da meningen med de gode, gamle relasjoner og 

prosjektene. Her igjen ser vi ingen spor til en hvileløshetens etikk. Tvert imot blir idealet her 

et rotfestet levesett, der man vever seg inn i egne prosjekter og i andres liv. 3) At vanene må 

kunne artikuleres påny, betyr at vaner ikke må gjøres til eiendeler. Makter man ikke lenger å 

fornye, revidere og re-artikulere sine poetiske vaner, henfaller de til den besettelsen den 

lidenskapelige går under av. Beauvoirs café-eksempel viser hvordan manglende vilje til å re-

artikulere vaner, fortærer meningen som vanen opprettholdt. Når den gamle blir rasende fordi 

det vanlige cafébordet er opptatt, har han «etablert et urokkelig krav» om å skulle ha 

omstendighetene på sin egen måte., tenker Beauvoir.201 Uansett er Fielding sine tre poenger 

meget oppnåelige for det aldrende mennesket. Dermed er den autentiske alderdommen en 

reell mulighet for alle og enhver. 

 

Avsluttende bemerkninger 
 

Ingensteds har oppgaven funnet hold i anklagen om at Beauvoirs etikk er en hvileløshetens 

etikk. Som en siste spiker i kisten, kan vi fremme et siste og megetsigende poeng: Beauvoir 

rettet faktisk denne anklagen mot datidens Amerika. I en kortfattet, kulturkritisk reiseskildring 

kalt An Existentialist Looks at Americans fra 1947,202 langer en svært så kritisk Beauvoir ut 

mot den amerikanske tidsånden. Rettere sagt langer hun ut mot den gjennomtrengende 

fortapelsen i resultater, effektivitetsfokus og fremtidsmål som den amerikanske tidsånden er 

trollbundet av. Beauvoir mener å se en hvileløshet på ferde i kulturen så vel som i 

arkitekturen. Den arkitekturen og teknologien som skulle hjelpe mennesket til å finne seg til 

rette i verden, blir omgjort til midler for å gjøre omgangen med omverden mest mulig effektiv 

og produktiv. Teknologi blir da en effektivitetsleverandør, slik tilfellet er med broene, 

radiotårnene, skyskraperne og flyene. Dette fremmer ifølge Beauvoir hvileløshet: «And this is 

why one soon discovers a flavor of death in this American existence which had seemed at first 

                                                
201 SdB, A, s. 578. 

202 Se Beauvoir i Simons 2004, ss. 299-316. 



88 

 

so joyous and exuberant: the present is already infected with death. Nobody rests in it.»203 

Hva er så den drepende bismaken bakom fasader av glede og overflod? At ingen er 

nærværende nok til å glede seg over de tilgjengelige gledene. Etterspørselen etter å komme 

frem raskest mulig, gir eksistensen preg av å være ett langt sceneskifte. På den måten blir det 

å eksistere et hvileløst hastverk etter noe som aldri ankommer. Eller som Beauvoir skriver, 

«målet at alt skal gå raskere blir et alibi for å gå ingensteds».204 I denne amerikanske 

tidsånden blir tiden noe å slå i hjel, og steder noe å forbigå. Denne hvileløse tidserfaringen er 

på odds med den tvetydige øyeblikks-erfaringen Beauvoirs etikk tilråder.  

Dermed når oppgaven en svært overraskende underlig konklusjon. Ikke nok med at 

Beauvoirs etikk ikke er noen hvileløshetens etikk: Tvetydighetens etikk skulle være korrektivet 

til den hvileløshetens etikk hun enset i Amerika. 

Så noen avsluttende bemerkninger om det å bli gammel. Noe av det mer lovende  

(eller mindre deprimerende) Beauvoir selv skrev om alderdommen, er at den kan bli 

«forbigått i taushet» så lenge ens verden fortsatt er fylt av mål og verdifulle prosjekter.205 Her 

synes Beauvoir å ha undervurdert alderdommens potensielle oppsider. At den meningsfulle 

alderdommen er den som sniker seg umerkelig forbi våre liv, virker imidlertid både 

bedrøvelig og misvisende. Tross alt rommer alderdommen et befriende potensial. Snarere enn 

å forbigås i taushet, kan alderdom bringe klarsyn og illusjonsløshet. Alderdommelige 

begrensninger kan være en uvurderlig anledning til å gjenvinne eksistensen. Den slå sprekker 

i visjonen om en fremtid der livet får sitt etterlengtede punktum. Straks tidserfaringen strippes 

for illusjoner, slik at menneskets fokuspunkt omdreies til det nærværende, kan livets øyeblikk 

virkelig fremtre som et fullkomne livsuttrykk – en avspeiling av kunstverkets fullkommenhet.  

Denne omdreiningen i tidsfokus skyldes i stor grad måten prosjekter raffineres til 

poetiske vaner. En vanemessig levemåte med poetisk anstrøk avdekker mål og mening, uten 

at endemålene medfører fremtidsjagets fortapelse. Det lar en forbli fremtidsrettet uten å bli 

fremtidsfiksert. Dagene bevarer sitt preg av å romme noe gjenstående. Gjenstående er kun 

vanens fortsatte gjentakelse. Og denne mangelen på ferdigstillelse avspeiler selve 

værensmangelen i seg. I tillegg er vanemessigheter en måte å gjennomskue fremtidens falske 

løfter om værensfylde. Slik sett avdekker alderdommens vaner eksistensen uforfalsket, 

                                                
203 Beauvoir i Simons 2004, s. 311, min kursivering. 

204 Beauvoir i Simons 2004, s. 310, min oversettelse. 

205 SdB, A, ss. 605-606. 
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autentisk, som den er - et pågående og uferdig prosjekt. Her ser vi kjernen av Beauvoirs 

eksistensetikk. Autentisk frihet dreier seg om å avdekke væren på en slik måte at en selv, 

andre og verden for øvrig fremtrer i et meningsfullt lys. At de eldre fastholder forankres i sitt 

vante livsspor - såfremt de var og fortsatt er meningsgivende - og at de har tid til å justere seg 

etter aktiviteters tidsrytme, blir for Beauvoir en meningsbærende måte å orientere seg til 

alderdommen på.  

 På ingen måte finner oppgaven hold for mistanken Bjørsnøs reiste, om Beauvoirs etikk 

egentlig favnet om de eldre. Alderdommen muliggjør en autentisk livsførsel, dersom 

situasjonen åpner for det. Skulle vi gå ett skritt videre mot å bestemme en autentisk alderdom, 

kan den beskrives som en gledens tid. Alderdommen trenger å verken å bli et dødens 

forværelse (nihilisten) eller livets endelige nederlag (den lidenskapelige). Slik jeg leser 

Beauvoir, er glede et livsbejaende uttrykk for en verdifull eksistens. Denne tolkningen skyldes 

at ved de få anledningene Beauvoir omtaler glede, omtales den i forbindelse med den 

illusjonsløsheten vi kjenner igjen fra en autentisk tidsorientering. I Alderdommen omtaler hun 

for eksempel glede som et beundringsverdig mål, og hvor «heroisk» det er å «fremdeles finne 

glede i en fremgang som døden snart kommer til å avbryte, det å fortsette, det å ville overgå 

seg selv, samtidig som man er klar over og tar inn over seg sin endelighet.»206 I så måte 

rommer en autentisk livsorientering glede. Naturligvis kan de inautentiske væremåtene også 

finne rom for glede. Likevel gir Beauvoir oss grunn til å tro, allerede fra Tvetydighetens etikk, 

at en slags dyperegående eksistensglede henger nøye sammen med autentisitet: 

 

[F]or at ideen om frigjøring skal ha en konkret mening, må gleden ved å eksistere 

bekreftes i hver enkelt, på ethvert tidspunkt; det er ved å fortettes til glede, til lykke, at 

bevegelsen mot friheten får sin kjødelige, virkelige skikkelse her i verden. Hvis 

tilfredsheten hos en gammel mann som drikker et glass vin ikke teller, da er 

produksjonen og rikdommen bare hule myter […] Hvis vi ikke er glad i livet for vår 

egen del og gjennom den andre, er det forgjeves å prøve å rettferdiggjøre det på noen 

måte.207 

 

                                                
206 SdB, A, s. 504. 

207 SdB, TE, ss. 166-167. 
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Ikke bare gjelder det å gledes over sin eksistens på festlige tidspunkter, men på ethvert 

tidspunkt. Faktisk synes glede å være den stemningen som stiller øyeblikket i sitt tvetydige 

lys, på samme vis som gravalvoret er stemningen hos avdekker gravalvorets inautentiske 

livsorientering. Glede avdekker tidens tvetydighet. Dermed kan vi forestille oss at den 

autentiske aldrende befinner seg i en stabil, gledelig livsstemning. 

Hva utsier da Beauvoirs eksistensetikk om en autentisk alderdom? To poenger kan 

gjøres. 1) Alle mennesker kan potensielt sett leve ut en autentisk alderdom. Den livsbejaende 

tidserfaringen vi nå har avdekket, ser ut å avdekke et strukturelt potensial ved fenomenet 

alderdom. Selv om det finnes like mange alderdommer som det finnes mennesker, har likevel 

hver eneste alderdom en tvetydighet over seg, det vil si en firesidet struktur (jf. s. 39). Ordet 

«potensial» markerer at den omstrukturerte tidserfaringen har et potensial for 

meningsbringende glede, men òg et potensial for meningsdrepende melankoli. Verken 

melankoli eller en meningsfull tidserfaring er da essensielle egenskaper ved å bli gammel, 

men snarere strukturelle potensialer. 2) En autentisk alderdom er situasjonsbestemt. 

Situasjonen alderdommen forekommer i, avgjør alderdommens meningsgehalt. Når det er sant 

at alderdommen kan bringe med seg en meningsgivende tidserfaringen, så er det en 

situasjonsbetinget sannhet. Og for å understreke Beauvoirs kjepphest, så lever de eldre i en 

umenneskeliggjørende situasjon. Forholdene må ligge til rette for at alderdommen skal bli 

meningsberikende. «Tilrettelagte forhold» betyr, i ordenes mest konkrete forstand, et 

alderdomsvennlig samfunn, men hva betyr nå det?  

 Her finnes mye upløyd mark. 
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