
Arne Overrein
«MITT LIV BLEI LEVD PÅ DEN 
GALE SIDA AV JORDKLODEN»
Politikk, dekadens og sosial mobilitet hos Dag Solstad

De to siste romanene

Ved inngangen til det inneværende tiåret, i 1980, beklaget Dag Solstad seg over 
smaken til det litteraturlesende publikum:

«Den politiske utviklinga har fått intellektuelle til å være mye mer opptatt av sine egne liv, enn av 
arbeiderklassens liv og historie. Progressive intellektuelle har i dag større behov for å lese bøker 
om sitt rotete privatliv og politisk grunnleggende tvil, enn å lese romaner om hva som skjedde med 
den norske arbeiderklassen i kjølvannet til den store revolusjonen i Russland i 1917. Progressive 
kvinner har mer igjen for å lese en roman om kvinneundertrykkelse i den amerikanske middelklas
sen i 1950- og 60-åra, enn om kvinner i arbeidskamp på en brødfabrikk i Oslo i 1970-åra. Det er 
et faktum og ingenting å gjøre med.» (Artikler, s. 292-93).1

Dette «faktum» har Solstad kommet imøte med sine to siste romaner, Gym
naslærer Pedersens beretning,.... og Forsøk på å beskrive det ugjennomtrenge
lige. I erkjennelsen av at det ikke eksisterer noen sjølstendig arbeiderbevegelse 
til venstre for den institusjonaliserte arbeiderbevegelse (LO og sosialdemokra
tiet) og dermed heller ingen egentlig arbeider kultur som den radikale forfatter 
kan knytte seg til, har han igjen rettet oppmerksomheten mot den radikale in
tellektuelles problematiske stilling. Denne «tilpasning» til det intellektuelle 
publikums smak åpenbarer tydelig nok Solstads nære tilknytning til denne 
sosiale gruppa.

At hans to siste bøker i høy grad er en kritikk av de samme intellektuelle, ut
trykker bare at den politiske skjebnen til denne gruppa ikke er Solstad uved- 
kommen - noe den ville ha vært dersom de intellektuelle ikke var tillagt politisk 
betydning. De to romanene handler om småborgerlige intellektuelles situa
sjon under de endrede politiske forhold på 1980-tallet. Politisk sett er GP et 
forsvar for ml-bevegelsens revolusjonære standpunkt og Forsøk et angrep på 
Sosialdemokratiet. Denne hovedmotsetningen er ikke ny i Solstads forfatter
skap. Men nå skildres denne hovedmotsetningen ut fra fundamentalt nye pre- 
misser - de reflekterer de nye ideologiske betingelsene som hersker på 
1980-tallet. 70-tallets politiske forhåpninger er sluknet - Solstads forfatter
skap utfolder seg nå på bakgrunn av en ideologisk krise på venstresida, høyre- 
konjunktur i politikken og en anti-utopisk og anti-politisk stemning i 
toneangivende intellektuelle miljøer. I samsvar med dette finner vi i GP et opp
gjør med den politiske utopismen i AKP - romanen inneholder et grunnlag for 
en politisk avvisning av partiet.
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Bokas hovedperson, gymnaslærer Pedersen, velger likevel tross alt å bli stå
ende i partiet. Ikke fordi han tror at AKP vil nå politiske resultater, tvert om 
betegner han det som «et ganske umulig prosjekt» for et kommunistisk parti 
i Norge å «knytte seg an til massene». (GP, s. 198).

I tilbakeblikk sier gymnaslæreren om ml-bevegelsens politiske resultater:

«Jeg trur jeg kan si rett ut at kampen ikke ga så særlig store resultater. Vi vant ikke stor framgang. 
Men likevel vil jeg karakterisere det som rike år. Det at vi i det hele tatt sto der, og syntes, det var 
i seg sjøl av så stor betydning at det oppveide de manglende resultatene.» (GP, s. 112)

Vi skal seinere i denne artikkelen gå nærmere inn på hvordan denne realistiske 
og illusjonsløse vurderingen blir utgangspunktet for en ny type legitimering 
av AKP som er mer avpasset de nye tider på 1980-tallet. Partiet får for gymnas
læreren kun verdi som en demonstrasjon av ikke-identiet med det bestående. 
Partiet blir et middel til å «dementere» at han er en «hvit mann». (GP, s. 80).

Denne forskyvninga fra kommunistisk utopi til politisk illusjonsløshet, betyr 
for Solstad en bekreftelse av det som var hans utgangspunkt, nemlig 1960-åras 
anti-utopiske og dystre modernisme. Egentlig har Solstad aldri akseptert det 
utopiske, verken i AKP eller i andre sammenhenger. Dette er i grunnen hans 
sterke side. Når han likevel, gjennom f.eks. en person som Arild Åsnes, for
svarte det optimistiske revolusjonsperspektivet på 70-tallet, så skjedde dette 
ved hjelp av begrepet nødvendighet. Enda i GP finner vi igjen dette argumen
tet AKP er ikke utopiske, fordi AKP har innsikt i «Historias nødvendighet». 
(GP, s. 84). Sosialismen er ikke et fromt ønske, fremsatt av «et lummert 
human-etisk parti, bestående av lutter glade mennesker, som utelukkende har 
Utopier og ingen Historie» (GP, s. 85). Sosialismen er derimot resultatet av 
arbeiderklassens nødvendige kamp, derfor bygger AKP sin politikk på arbei
derklassen. Denne argumentasjonen - som for øvrig er så formal at f.eks. sosi
aldemokratiet like godt og med bedre rett, kan benytte samme argument - 
mister imidlertid sin kraft i løpet av GP. Illusjonen om å være eksekutører for 
en mystisk historisk objektivitet, erstattes av et desperat, subjektivt håp:

«Nei, nei protesterte det i meg. Kommunismen er mulig, kommunismen er vakker, kommunismen 
er nødvendig». (GP, s. 254).

Snakket om «historias nødvendighet», som skulle gi AKP den objektive basis 
enhver politikk trenger, viser seg her som det det alltid var - høyst subjektive 
besvergelser. GP gir ingen politisk løsning på det dilemmaet som herav 
oppstår.

Anti-utopisten Solstad fremstår altså sterkere enn noen gang. Og dermed kan 
han også utfolde seg som konsekvent antiromantiker, noe som gjøres i den 
siste romanen, Forsøk. Romantisk og utopisk er egentlig det samme det er å 
la seg oppsluke av sine egne lengsler, ønsker, myter, drømmer, ideologier i en 
slik grad at man mister enhver kritisk distanse til dem. Det er total identifise
ring med det man lengter imot, å leve bare i lys av det etterlengtede objekt og 
dermed glemme sin egen reale eksistens.
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I en passasje av Irr!Grønt! er det direkte tale om det romantiske:

«Benedikte på bildet var vakrere enn Benedikte i virkeligheten.... Dette var romantikken.... la seg 
fange så hardt og dypt inn av dem at man ønsket man selv var en del av bildene. Romantikk!» 
(IrrlGrønt! s. 129)

Den romantiske fascinasjon eller mer generelt det ideologiske gjennomsyrer 
det moderne samfunn og truer alle. Tidligere har Solstad beskrevet ungdom
mens og den politisk revolusjonæres romantiske fristelser. I hans siste roman 
er det den vellykkede arkitekten A.G. Larsen som er offeret.

Solstad har med denne skikkelsen tegnet et bilde av en romantisk og utopisk 
etablert intellektuell. Han er sosialdemokrat, han vil begynne et nytt liv blant 
«vanlig folk» og flytter følgelig, etter en skilsmisse, fra sitt mellomlagsmiljø 
- «Norges mest dannede miljø» (Forsøk, s. 25) - til Romsås drabantby. Der blir 
han møtt av en virkelighet han ikke behersker og som han sjøl er et fremmede
lement i.

Gymnaslærer Pedersen og Arild Åsnes

Den politiske tolkninga jeg her vil gi av de to romanene, forutsetter en markant 
forskjell mellom hovedpersonen i Forsøk og gymnaslærer Pedersen i Solstads 
nest siste roman. Solstad har i mange henseende gjort dem like de er intellek
tuelle, akademikere, politisk radikale, har samme alder og felles oppvekstbe- 
tingelser. De er rotløse og ensomme - fremmedgjorte i forhold til den verden 
de befinner seg i. Jeg vil likevel argumentere for at noe helt vesentlig i Solstads 
budskap forsvinner, dersom vi stirrer oss blinde på disse likhetene. Derfor må 
jeg - før jeg går videre inn på det politiske innholdet - gå nærmere inn på de 
to hovedpersonene.

Forskjellen ligger i måten de forholder seg til seg sjøl og til sine omgivelser på. 
Det er en ro og objektivitet over gymnaslæreren som mangler hos A.G. Larsen. 
Den første har en stabil distanse til sitt eget liv, og beretningsformen er det pas
sende uttrykk for denne distansen. A.G. Larsen makter ikke å opprettholde 
denne distansen, men vikler seg inn i begivenheter han ikke er herre over. Gjen
nom sin egen lengsel etter den vakre nabokona, fortaper han seg til sine omgi
velser.

Som typer er de like. Også gymnaslæreren kjenner til sine egne lengsler etter 
en sammenheng, han vet at han i sin personlighet bærer på en romantiker. Den 
romantiske tendensen henimot total identifikasjon med det han trekkes mot, 
kommer frem idet gymnaslæreren blir med i ml-bevegelsen:

«Jeg sa ja til proletariatets diktatur med begeistring... Med forventning så jeg fram til å bli en tjener 
for arbeiderklassen. Med høylytt begeistring stilte jeg hele min person under formynderskap.... 
Jeg var luta lei av fortvilelsen. Jeg ønska å kunne bli brukt.» (GP, s. 75-76).
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Her er det også instruktivt å sammenligne med en annen av Solstads romaner, 
Arild Åsnes, 1970. Arild Åsnes når nemlig akkurat frem til det punktet at han 
tar steget inn i ml-bevegelsen og dermed overvinner sin intellektuelle tvil. Men 
gymnaslærer Pedersen fortsetter der AA slutter. Gjennom denne fortsettelsen 
kommer en fundamental forskjell til AA tydelig frem. For hvor den intellek
tuelle refleksjon stopper opp hos Arild Åsnes, utvikler den seg hos gymnaslæ
reren til en klar kritisk distanse til ml-bevegelsen og den sammenhengen han 
frivillig har begitt seg inn i. I AA blir den intellektuelle tvil betraktet kun som 
noe negativt - derfor denne romanens tvilsomme politiske budskap Utslett din 
«borgerlige» intellektualisme og bli med i SUF (m-1). Arild Åsnes har derfor 
et tydelig negativt forhold til seg sjøl - leserne sitter igjen med inntrykket av 
en veik og noe ynkelig intellektuell.

Derimot er gymnaslærer Pedersens sjølbilde aldri negativt og sjøldestruktivt, 
om enn til tider kritisk. Hans kritiske refleksjoner over det som skjer i og med 
AKP stilles følgelig ikke i et negativt lys, de får heller karakter av objektive 
og avbalanserte kommentarer. Gjennom gymnaslærerens skikkelse foretar 
Solstad i en viss forstand en rehabilitering av intellektuell refleksjon. De to ro
manene har karakteristisk nok helt forskjellige «objektive målestokker». I 
AA er det ml-bevegelsen som er det objektive, ubevegelige punkt som individe
ne frastøtes og tiltrekkes av - det er personen Arild Åsnes som forandrer seg. 
I GP derimot er det AKP som er underlagt forvandlingens lov - det er AKPs 
skjebne i oppgang og nedgang som reistreres av en beretter som holder en sta
bil og kjølig distanse til sitt objekt. Gymnaslærerens kritiske bevissthet blir 
derfor romanens faste og objektive punkt. Som sådan fremstår han nødven
digvis i en positiv sammenheng, liksom ml-bevegelsen var det altoverskyggen
de, positive faktum i AA 11 år tidligere.

Når gymnaslæreren sier, slik det overfor er sitert, at han stilte sin person under 
formynderskap, så er dette en sannhet med modifikasjoner. Han reserverer 
åpenbart noe av sin personlighet fra dette formynderskapet. Han har en sterk 
romantisk dragning i seg og han vet det. Men han har også evne til kritisk di
stanse og realitetsnærhet. Dette er den uløselige ambivalens ved hans person. 
Dette paradokset blir først begripelig dersom vi betrakter medlemskapet i 
AKP som en rolle som gymnaslæreren bevisst (i motsetning til Arild Åsnes) 
går inn i. Det vesentlige er her at han aldri totalt identifiserer seg med denne 
rollen:

«Jeg ønsker ikke å drukne fullstendig i denne verden som jeg nå, med åpne øyne, gikk inn i. Jeg 
ønsker ikke å bli fanatiker. Jeg ønsker å beholde visse motforestillinger.» (GP, s. 78).

Han blir så å si en spiller i forhold til AKP. Dette spillet krever at hans distanse 
til partiet holdes skjult. «Hvis de hadde ant hvordan det virkelig sto til med 
meg», hadde det «blitt en kampoppgave for hele partiet i Larvik å forbedre 
meg.» (GP, s. 78). Utad i partiet er han en lojal, disiplinert partimedlem. Men 
han identifiserer seg ikke totalt, han er en spiller som vet han er det. Han opple
ver sitt liv som begrenset i sin betydning - i motsetning til AKPs grenseløse vi
sjoner. Han vet at han «er en norsk intellektuell som roper på fundamentale 
forandringer under imperialismens epoke», men «på den gale sida av jordklo-
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da.» (GP, s. 170). Dette betyr ikke at AKP-medlemskapet ikke er alvorlig ment, 
bare at det finnes sider ved hans personlighet som vil bli undertrykt dersom 
han totalt og krampaktig identifiserer seg med rollen som AKP-er.2 Han blir 
derfor «nokså splitta som person». «I dette spranget levde jeg, med hele min 
gamle sjels mørke.» (GP, s. 115).

En romantisk sosialdemokrat: A.G. Larsen

A.G. Larsen prøver å oppnå den samme distanse og ro til omgivelsene som 
gymnaslæreren, men mislykkes. Han er for det første håpløst forelsket i den 
unge nabokona Ylva Johnsen og makter ikke å la være å bekjenne sin lengsel 
til henne:

«Y. Alt annet er meg nå likegyldig. Jeg er viljeløst bundet til ditt vesen, din måte å være på.» (For
søk, s. 114).

Disse bekjennelsene får i romanen en katastrofal funksjon de gir den frustrerte 
nabokona ytterligere tillit til sin egen attraktivitet og dermed styrke til å forlan
ge skilsmisse, noe som igjen resulterer i at hun blir drept av ektemannen. Sol
stad har m.a.o. plassert den sosialdemokratiske arkitekten som lengter tilbake 
til sine folkelige røtter i en ynkelig posisjon gjennom sin forelskelse blir han 
den uvitende utløser av et ekteskapsdrama hvor han sjøl slett ikke spiller noen 
rolle. A.G. Larsen får derfor noe komisk over seg. Forsøk blir et melodrama, 
kommenterer Solstad «Sosialdemokratisk byråkrat i 40-årsaldersen forelsker 
seg i ung pike av folket.» (Forsøk, s. 66). Dette stereotype opplegget til «en dår
lig roman» er bevisst valgt av forfatteren, poengteres det. (Forsøk, s. 66-67). 
Underforstått altså ei bok om en sosialdemokrat som lengter til folket, som 
derfor flytter til Romsås og deretter forelsker seg i nabokona, må bli en «dårlig 
roman». A.G. Larsen makter ikke «å forhindre at hans eget liv skulle utvikle 
seg til en dårlig roman.» (Forsøk, s. 66). Det er en parallell mellom A.G. Lar
sens forelskelse og gymnaslærer Pedersens forelskelse i Nina Skåtøy, men i for
hold til denne forelskelsen - som gymnaslæreren i løpet av romanen får avstand 
til - er A.G. Larsens en parodi.

Parodisk er A.G. Larsen skildret også på et annet punkt. Som intellektuell re
flekterer han hele tida over det som skjer med ham. Han vet at det gjelder å 
holde hodet kaldt, midt i all sin lengsel. Men fordi han mislykkes i dette, blir 
han stående som prototypen på den etablerte, småborgerlige intellektuelle En 
forvirret romantiker og traust, konvensjonell akademiker i en og samme per
son. Både liketil folkelig og «med et godt kjennskap til den europeiske kunst
historia, og med et særlig fortrolig forhold til maleriet i det 20. århundret, tenk 
på Chagall!, hvis bilder han hadde inne i seg, som en vakker uskyldig luftig- 
het....» (Forsøk, s. 59). Både progressiv i sine anskuelser og makthaver, byråk
rat. Det er denne typen intellektuell Solstad viser oss. Solstad vil oppfatte en 
slik sjølforståelse som en behagelig sovepute som 1980-tallets intellektuelle er 
henfallen til. A.G. Larsen er reflektert, hans stil er den intellektuelles. Men 
hans tenkning er ubehjelpelig kaotisk, som f.eks. i følgende sentens hvor A.G.
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«oppsummerer» et nylig avsluttet besøk hos familien Johnsen tvers over 
gangen:

«Hva nå? tenkte A.G. da han satt i sin egen leilighet seint på kvelden. I hans overopphetede hjerne 
raste tankene rundt og spekulasjonene var mange. Tolke, tolke Eeks. hun hadde sett direkte på 
han da hun snakka, men det hun sa var ikke beregna på han. Var det slik hun gjorde det? Hadde 
hun gjort det slik før? Så hun på en, mens hun egentlig henvendte seg til en annen? Hvilke beskje
der hadde ikke hun da forsøkt å gi ham tidligere? Som han ikke hadde oppfatta Stopp, stopp mer
kelige mann, ingen spekulasjoner. Hennes henvendelse til han. Stopp, stopp. Det eneste som var 
sikkert, det var hennes hjerteskjærende dumhet. (Hun har sagt at det er en skam å ta imot sosial
hjelp. A.O.) Samt hans eget verkende begjær, som var umulig. Hennes frekke dumhet. Innskrenka. 
Så dum at hun ikke visste det engang. Det er de som er de verste. Skjærende å være vitne til. Kunne 
hun når alt kom til alt være Bjørn Johnsens svøpe? Og hva betydde i så tilfelle det? Men latteren 
hennes. Fnisinga, den påtatte fnisinga, som hun holdt gående, som spott. Den kunne han ikke få 
ut av kroppen. I så fall var ett sikkert Dette kunne ikke fortsette.» (Forsøk, s. 86)

Men slik fortsetter det for A.G. Larsen. Refleksjonene og de intrikate hypote
sene som raser gjennom hodet hans, gjør han ikke klokere. Forskjellen til gym
naslærer Pedersen er enorm på dette punktet. Forskjellen til det en radikal 
intellektuell skal være ifølge Solstad, er også enorm. A.G. Larsen fremstår ko
misk i en historie som ender katastrofalt. Det komiske skjær over A.G. Larsen 
passer slett ikke til den tragiske vending begivenhetene tar. Dermed blottstilles 
det at han er en intellektuell som ikke er intellektuelt på høyde med situasjonen 
han befinner seg i. Gjennom denne ikke-overensstemmelsen mellom roma
nens ulike elementer, kommer noe absurd og uvirkelig til syne. Det er noe ube
stemt og uvirkelig over personen A.G. Larsen som gjør at han blir vanskelig 
å få tak på. Nettopp dette er Solstads kritikk av 1980-åras «moderne» intellek
tuelle det er en «uvirkelig» person som forgjeves prøver å kombinere karriere 
og maktposisjoner med den kritiske intellektuelles kvaliteter. En progressiv 
sosialdemokratisk akademiker er valgt ut som prototype. A.G. Larsen blir 
vanskelig å få tak på for han eksisterer faktisk som denne umulige kombina
sjonen. Det absurde blir en realitet - men en realitet Solstad forholder seg kri
tisk til. Solstads alternativ til A.G. Larsen er den revolusjonære intellektuelle. 
Alternativet er den intellektuelle som ikke har latt seg «sosialdemokratisere» 
som følge av de politiske utopienes sammenbrudd. Leses Forsøk slik, blir A.G. 
Larsen en motpol til gymnaslærer Pedersen og Forsøk blir en roman med en 
ny kombinasjon av to gamle Solstad-temaer Kritikk av sosialdemokratiet og 
kritikk av de intellektuelle. Denne tolkninga vil bli ytterligere underbygd i det 
følgende. Samtidig vil jeg undersøke nærmere hva slags realitet det er i det poli
tiske alternativet som gymnaslærer Pedersen representerer.

Det nye sosialdemokratiet

Den politiske tendens i Forsøk er dermed tydeliggj ort. A.G. Larsen represente
rer sosialdemokratiets mislykte forsøk på å være folkelig, på å finne tilbake 
til sine røtter. Når dette forsøket i romanen utarter til et absurd melodrama, 
så kan det i høy grad leses som en sosialdemokrati-kritikk. Men det er ikke 
det gamle, maktarrogante apparat-sosialdemokratiet som står i sentrum for 
kritikken. Det er det nye, akademiske mellomlags-sosialdemokratiet som ryk
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ket frem i posisjonene på 70-tallet og som i dag befinner seg til venstre i Arbei
derpartiet. Det miljøet A.G. Larsen bryter opp fra er

«et miljø skapt av den vellykka delen av den radikale ungdommen fra slutten av 1960-åra, de som 
nå sitter godt forvart i Statens administrasjon, eller i det eneste politiske partiet som virkelig har 
makta å bestemme den politiske og sosiale utviklinga i Norge i dette århundret Det norske Arbei
derparti». (Forsøk, s. 25)

A.G. Larsen ønsker seg vekk fra dette miljøet fordi dets prektige vellykkethet 
isolerer det fra folket og på den annen side bringer det ubehagelig nær det tra
disjonelle borgerskaps livsstil. A.G. Larsens

«dobbelthet bunner i en lengsel som ikke er uvanlig blant sosialdemokrater i det sjiktet som A.G. 
befinner seg. Det er en lengsel hjem igjen. Det er umulig å forstå Norge og det norske samfunnet 
uten å ta hensyn til denne lengsel hjem.... Det er de vellykka styrendes misnøye med å være havna 
i feil selskap.» (Forsøk, s. 26-27)

Den karrieristiske delen av 68-generasjonen, AUF-erne, de ambisiøse etc. må 
altså ifølge Solstad betale dyrt for sine posisjoner, nemlig med en eksistensiell 
frustrasjon over å befinne seg i «feil selskap». De bærer på en «hemmelig last» 
(s. 29), lengselen hjem igjen. Når det nye, oppadstigende sjikt har fått makt, 
inntrer den uunngåelige erfaring makt distanserer - også i forhold til dem mak
ta utøves på vegne av. Uansett gode forsetter, skaper makt en fremmedhet mel
lom dem som utøver den og de andre. Dette poenget bruker Solstad for å få 
frem sosialdemokratiets håpløse og tragiske situasjon. Men vi blir ikke presen
tert for kyniske sosialdemokrater som godtar «realitetene» som de er. Derimot 
et romantisk sosialdemokrati, som føler en dyp uro over sine posisjoner. Dette 
moderne sosialdemokratiets ønsker om folkelighet, om fred, om atomfrie so
ner, om reformer innafor kapitalismen blir i Forsøk til utopiske illusjoner, på 
linje med den 40-årige arkitektens desperate illusjoner angående den vakre na- 
bofruen. Liksom A.G. Larsen, som har planlagt Romsås, ikke forstår livet på 
Romsås, har også sosialdemokratiet, som har «planlagt» det moderne Norge 
mistet muligheten til å forstå folket i Norge.3 Parallellen er tydelig «Romsås 
var det moderne Norge». (Forsøk, s. 34). Sosialdemokratiets lengsel hjem blir 
derfor for Solstad en absurd kulturkollisjon - latterlig og politisk farlig på 
samme tid, akkurat slik melodramaet i Forsøk både er komisk og tragisk.

Solstads kritikk av sosialdemokratiet har gjennomgått en 180 graders dreining 
siden 70-tallet. I «25. septemberplassen» er sosialdemokratiet en etablert del 
av maktapparatet, ja - i tråd med daværende AKP-linje - en del av den hersken
de klasse. Dette mildt sagt unyanserte bildet av Arbeiderpartiet, der ml- 
bevegelsens anti-EF-arbeid tillegges enorm betydning, mens AIKs glimrer 
med sitt fravær, har ingen plass for et utopisk sosialdemokrati. På 10 år har 
den herskende klassen forandret fysiognomi. Sosialdemokratiet er ikke lenger 
en del av den, men derimot et forvirret, småborgerlig parti med reformistiske 
illusjoner.41 dag er det Solstad som angriper sosialdemokratiet for utopisme 
og ikke omvendt. Det er dette som er en refleksjon av den anti-utopiske stem
ning på 80-tallet. Ansatsene til en positiv utvikling innafor sosialdemokratiet 
siden 70-tallet i retning av å bryte opp det gamle apparatpartiet, i retning av 
imøtekommenhet overfor kvinnekrav, fredsbevegelsen etc., denne politiske
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endring som er en av EF-kampens betydeligste resultater blir i Solstads roman 
til et tegn på det illusoriske og romantiske i det sosialdemokratiske prosjektet. 
Når denne venstredreininga får A.G. Larsen til å «fornemme at det var hans 
generasjons politiske standpunkter som nå var i ferd med å få gjennomslagsk
raft», slik at han «først nå....fatta det betydningsfulle i de sammenhenger han 
med så stor sjølbevissthet hadde knytta seg til» (Forsøk, s. 56-57), så betyr det 
at A.G. Larsen er et offer for disse romantiske illusjonene. Denne personen er 
skildret uten egentlig kritisk distanse til sitt parti eller sine omgivelser for øvrig. 
Dette i markant kontrast til skildringen av gymnaslærer Pedersen.

Denne «politiske» lesninga av Forsøk gir altså som resultat at A.G. Larsen er 
en av Solstads «negative» skikkelser. Han kan ikke sidestilles med gymnaslæ
rer Pedersen, men kan derimot betraktes som det gymnaslæreren kanskje kun
ne ha blitt om ikke AKP var blitt hans skjebne. De to er ulike skjebner, tross 
likheten og felles bakgrunn. At A.G. Larsens Arbeiderparti-medlemskap er 
helt likegyldig for handlingen i romanen, bør ikke få oss til å overse dets betyd
ning. Tvert om skaper denne likegyldigheten et sterkt inntrykk av mangelen 
på kontakt, et eksisterende ikke-forhold, mellom sosialdemokratiets verden 
og folkets hverdag.

Solstads vel gjennomtenkte opplegg inneholder viktige momenter til en 
sosialdemokrati-kritikk. Likevel vil jeg ikke uten videre si at det er et holdbart 
og troverdig opplegg. Og grunnen ligger i at det blir uklart hva utgangspunktet 
for kritikken av sosialdemokratiet som utopisk og «folkevennlig» egentlig er. 
Er sosialdemokratiets reformisme illusorisk, hva da med AKP og Solstads re
volusjonære illusjoner? Er sosialdemokratiets «lengsel hjem» til folket ko
misk og patetisk - hva da med AKPs mer ytterliggående variant av samme 
fenomen, nemlig «tjen-folket»-ideologien, som jo også Solstad sjøl har for
kynt i tidligere romaner?5 Avviser Solstad begge disse politiske prosjektene 
som utopiske, eller avviser han bare det første med utgangspunkt i det andre? 
Dette fundamentale spørsmålet svever over Solstads seinere forfatterskap uten 
å få noe definitivt svar. IGP skjer det i alle fall en nærmere posisjonsmarke- 
ring. Det svar som gymnaslærer Pedersen der antyder, fører imidlertid galt av 
sted, noe jeg kommer tilbake til.

Det lyder litt merkelig når Solstad i et intervju i Vinduet blir konfrontert med 
påstanden om at Forsøk skildrer hovedpersonens «lengsel hjem til folke» og 
sier «Ja, og det er vel nettopp noe som er særegent ved Norge, for norske sosial
demokrater. 6 Først merkelig fordi det er et annet parti denne lengselen til fol
ket har vært mest særegent for. Dernest også merkelig av en annen grunn det 
er verd å påpeke. Det skal tydeligvis være en kritikk av sosialdemokratiet at 
de søker mot fokket. Men hva er egentlig alternativet er det bedre å ha mektige 
partier som holder avstand til massene, som forakter dem? Er det dette Solstad 
savner i den uutholdelige norske velferdsstaten? Ifølge denne logikken skulle 
jo da f.eks. et militant høyrediktatur være å foretrekke.
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Dekadens og radikalitet - humanistisk intelligensia i krise

Jeg tror det ligger et problem i at Solstad, og ikke så få andre intellektuelle, 
blander sammen sin egen eksistensielle vemmelse over å leve i det norske sam
funn og en konkret politisk kritikk av dette samfunnet, som egentlig er noe 
annet. Solstad har uten tvil nådd langt i beskrivelsen av denne vemmelsen, det 
uutholdelige, det «fremmedgjørende», det «uvirkelige», «mørket i min sjel». 
Men han trekker ikke klart nok konsekvensen av at erfaringene som er knyttet 
til slike uttrykk, ikke er arbeiderklassens erfaringer, men erfaringer til menne
sker som står høyere i det sosiale hierarki, men som samtidig er politisk mak
tesløse. 7 Det er primært de intellektuelle eller mer presist, den humanistiske 
delen av intelligensiaen, som erfarer den sosiale verden som vemmelig, vulgær 
etc. Og ikke bare vemmes de over de sosiale realiteter i det sosialdemokratiske 
Norge - de vemmes også over sin egen maktesløshet og impotens når det gjel
der å gjøre noe politisk konstruktivt med disse forholdene. Denne politiske 
impotens kan ikke forklares med allmenne henvisninger til de intellektuelles 
«uvirkelige» forhold til verden, det er jo nettopp dette uvirkelige forhold som 
skal forklares. Derimot vil jeg våge den påstanden - med fare for å bli stemplet 
som vulgærsosiolog - at forklaringen i høy grad ligger i disse intellektuelles so
siale stilling mer konkret i den økonomiske avhengigheten av staten og dermed 
de herskende elitene kombinert med det faktum at denne humanistiske intelli
gensia, i motsetning til den teknisk-administrative intelligensia, ikke har noen 
produktiv funksjon innafor et samfunn hvor alt i økende grad innstilles på å 
ha en (i kapitalistisk forstand) produktiv funksjon. Den humanistiske intelli
gensia er tvunget til å legitimere sin eksistensberettigelse, og da ikke i sitt eget 
språk, men i den herskende offentlighetens nivellerte tankeformer. De er i rea
liteten nødt til å krype og mer eller mindre tilpasse seg den herskende ideolo
gien. Og nettopp denne ambivalente situasjonen at de er nødt til å fornedre 
seg for å holde på sine faktiske privilegier, fremkaller vemmelsen - over byråk
rati, stat og samfunn og over seg sjøl. I vemmelsen over samfunnet ligger det 
også, om ikke direkte forakt, så i alle fall et klart ønske om distanse til det al
minnelige, til massene og dermed til enhver generell «demokratisering» av kul
turlivet.

Den moderne såkalte «massekulturen», massemedia, presse, en flom av infor
masjon og kryssende politiske, kulturelle og livssynmessige standpunkter, er 
en kaotisk helhet hvor de gamle intellektuelle elitene og deres «åndsliv» føler 
sine posisjoner truet, noe de har rett i. Men for folk flest er denne nivellerte 
massekulturen et historisk fremskritt som henger intimt sammen med frem
veksten av politisk demokrati (allmenn stemmerett) og arbeiderbevegelsen 
som maktfaktor. Opp imot den moderne massekultur tviholder den humani
stiske intelligensia på et begrep om kultur som de sjøl inkarnerer. Jo mer mas
sekulturen okkuperer de tradisjonelle kunstneriske former, dess tydeligere må 
humanistene søke henimot nye og aparte uttrykksformer for å markere sin 
egenart. Jo mer denne egenarten markeres, dess nærmere blir denne kulturen 
knyttet til et borgerlig og småborgerlig «vidsynt» og «moderne» publikum 
som har de samme markeringsbehovene.
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Det er altså både en konflikt til den moderne «nivellering» av kulturen og der
med til massenes kultur og til de politiske makthaverne. Den humanistiske in- 
telligensias eksistens er høyst usikker og politisk sett ambivalent. 
Humanistene er en merkelig blanding av radikalitet, elitisme og resignasjon. 
Det meste som blir skapt av kunst uttrykker dette. Kunsten uttrykker i rendyr
ket form stemninger og tendenser hos det kunstkonsumerende publikum, 
nemlig det tallmessig økende sjikt av mellomlag lavere borgerskap. (Jfr, note 
7). Denne eksistens produserer vemmelsen, den frembringer erfaringsgrunn
laget som eksistensialisme, absurdisme og modernisme henter sin inspirasjon 
fra. Det jeg her har sagt er sjølsagt ensidig og ufullstendig - mitt poeng er kun 
at det er en viktig og nødvendig forklaringskomponent, som ofte blir oversett 
når de intellektuelle sjøl skal redegjøre for sin situasjon. Jeg avviser modernis
men og eksistensialismen som uttrykk for «menneskets» tragedie o.L, men an
erkjenner på den annen side disse tankeretningene som uttrykk for 
erfaringene til en viktig gruppe av mennesker, først og fremst den humanisti
ske intelligensia.

Men, kan det innvendes, også i arbeiderklassen finnes angsten, fremmedhe- 
ten, døden, det meningsløse som erfaring. Vi bør ikke akseptere de abstrakte 
bildene av en arbeiderklasse bare opptatt av «materielle ting» eller av en klasse 
hvor det dystre og pessimistiske bare spiller en underordnet rolle. Det motsatte 
er nærmere sannheten. Likevel er det en fundamental forskjell. Det dystre, det 
negative er i arbeiderklassen et fenomen som har sin plass innafor en verden
sordning som i bunn og grunn er rasjonell. Angsten, døden etc. blir ikke ut
gangspunkt for en irrasjonell visjon av tilværelsen, slik modernismen tydelig 
tenderer imot. Den fundamentalt dekadente tendensen til å nyte det negative, 
til å hengi seg, til å fascineres av selve angsten, selve meningsløsheten etc., er 
lite utbredt i arbeiderklassen. Mens intellektuelle, som neppe har den samme 
faktiske erfaring av angst og meningsløshet som arbeideren har, desto lettere 
kapitulerer for denne dekadente tendens.

Gymnaslærer Pedersen mellom politikk og melankoli

Solstads forhold til de intellektuelles «fremmedhet» i verden, er uten tvil et kri
tisk forhold. Han ser den dype krisen som den humanistiske intelligensia be
finner seg i - et sjikt som er for nedadgående når det gjelder sosial 
anerkjennelse og betydning. Han ser også - med rette - den eneste løsning i en 
politisk tilknytning til arbeiderklassen. Men han har likevel ikke frigjort seg 
fra den irrasjonalistiske ideologi som i økende grad preger humanistenes ver
densbilde, men representerer på sin politisk venstreorienterte måte, denne ide
ologien. Dette kommer til uttrykk i et forhold til politikken som ikke er 
nøkternt og «politisk», men stadig eksistensielt. Han vil ikke oppgi tanken om 
at det skal være mulig å få et fundamentalt nytt forhold til samfunnet og seg 
sjøl ved å gå inn i et politisk engasjement. Det politiske engasjementet blir der
med «privatisert» - det blir enkeltindividets forsøk på å «bryte med egen skjeb
ne», som gymnaslærer Pedersen uttrykker det. Politikken blir dermed et 
middel for eksistensiell frigjøring. Faren ved et slikt forhold til politikk er
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åpenbar det primære blir opplevelsen av eksistensiell frigjøring, ikke hva slags 
politikk som blir ført. Gymnaslæreren er, tross sine indre tvil, utad en lojal 
grunnplansmedlem for det stalinistiske AKP. Han opponerer aldri åpent mot 
noen av linjene i AKP - dette temaet er helt fraværende i GP. For eksistensiali
sten får jo nettopp sitt behov tilfredsstilt dess mer kompakt og ubrytelig den 
sammenhengen han har gått inn i, er. Eksistensialisme og stalinisme betinger 
derfor hverandre gjensidig.8 Likevel kan vi jo se at gymnaslæreren i løpet av 
romanen, avviser denne fundamentale muligheten for å bryte med egen 
skjebne.

Etter den kinesiske kulturrevolusjonens fall i 1976/77 ble partiet umerkelig 
«redusert til en skygge av det det en gang hadde vært.» (GP, s. 220). «Det vi 
egentlig hadde satsa alt på ikke å være, sjøl om vi var det av fødsel Priviligerte 
kvinner og menn, bundet til våre privilegier med hud og hår, med følelser og 
instinkter, med tanke og forstand» (GP, s. 218) - dette blir nå, etter de kinesiske 
begivenhetene, gymnaslærerens oppfatning av AKP. Prosjektet er som sådan 
mislykka, men - fascinasjonen over det mislykka prosjektet blir gymnaslære
ren ikke kvitt. Han lengter fortsatt etter dette eksistensielle brudd med det 
nærværende samfunnet, men nå som en umulig, sentimental, vemodig, kort 
sagt, romantisk lengsel. En passiv, romantisk stemning skinner igjennom mot 
slutten av romanen:

«Jeg sto midt i Bøkeskogen og så Werner forsvinne. Trærne grønne og flotte....jeg ble slått av hvor 
fredfylt og skyggefylt det er under deres kroner... Mye hadde hendt de siste åra. Mye tyda på at 
alt det jeg hadde stått for, og satsa ikke så helt lite på, med alle mine motforestillinger, all min split
telse, hadde tapt... Jeg var mye vemodig denne sommeren, og jeg kjente ei voldsom sorg overmanne 
meg da jeg fulgte min sønn, Thomas, til Fornebu, og så at han, en liten gutt, gikk, midt i mengden, 
ut mot det store flyet som skulle føre han hjem igjen, til sit hjem, ikke mitt. Hva skulle jeg nå 
gjøre?...

Jeg hadde jo opplevd så mye som var egna til ettertanke. Jeg begynte derfor å gruble.« (GP, s. 280, 
281 og 282).

I stedet for en kritisk, distanserende holdning, ender gymnaslæreren opp i en 
melankolsk og dermed patetisk hengivenhet til sitt politiske prosjekt. Det skal 
tydeligvis reises en minnestein over storheten og «heroismen» ved AKP. Et vir
kelig oppgjør med den politiske idealismen som ligger i tanken om å «bryte 
med egen skjebne», ville ikke latt seg forene med Solstads intensjon om å ret
tferdiggjøre AKP og sine egne politiske handlinger. Derfor kommer det aldri 
noe slikt oppgjør i GP. Med tilbakeskuende dypsindighet forteller gymnaslæ
reren oss derimot at AKP var en «stort tenkt bevegelse» «De fleste stort tenkte 
bevegelser lider nederlag, og i dette tilfelle kunne man vel ha forutsagt det fra 
begynnelsen». (GP, s. 13).

Dette halmstrået klamrer han seg til i nederlagets øyeblikk, og glemmer at 
AKPs storhet, nemlig priviligerte mellomlagsmenneskers totale engasjement, 
nettopp også var svakheten, fordi en organisasjon som bygger på et slikt eksi
stensielt engasjement er nødt til å bli et fremmedelement i forhold til det arbei
dende folk. «Vanlige folk» har ikke behov for et totalt engasjement som skal 
befri dem for vemmelse over å leve som priviligert i velferdsstaten Norge, «van
lige folk» er nemlig ikke priviligerte.
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Werner Ludals kritikk av AKP

Det er gymnaslærer Pedersens perspektiver som følger oss gjennom GP. Sol
stad mener altså at hans måte å se ml-bevegelsen på er av stor betydning og, 
må vi anta, ligger nær opp til forfatterens egen synsvinkel. Men i romanen blir 
det også presentert et annet perspektiv, nemlig gjennom Werner Ludal, den 
«slue kommunisten» og streikelederen som til slutt går hen og blir sosialde
mokrat. Solstad har skildret denne skikkelsen med stor sympati - han er i langt 
mindre grad et anti-eksempel, slik Nina Skåtøy blir. Jeg tror Werner Ludal er 
Solstads presentasjon av det best tenkelige alternativet til AKP en sosialde
mokratisk fagforeningsmann med progressive standpunkter. Solstad vil de
monstrere hva valget etter hans mening står mellom. Derfor blir det viktig å 
se nærmere på den politiske konfrontasjonen mellom gymnaslærer Pedersen 
og Werner Ludal. Jeg må gå inn på Werner Ludals argumentasjon for å vise 
at Solstad bare tilsynelatende presenterer han som progressiv. I virkeligheten 
er denne argumentasjonen uakseptabel for en sosialist som ikke er ml-er. Den 
er følgelig uakseptabel for en sosialdemokrat som er sosialist. Det første punk
tet gjelder synet på Sovjetunionens historie. Her lar Solstad Werner argumen
tere som følgende Terrorregimet og diktaturet i Sovjetunionen under Stalin er 
«ting som med nødvendighet følger av Lenins politikk og ideer, og ville ha 
oppstått uansett hvem som satt med makta.» (GP, s. 268). Tar man avstand 
fra Stalin, må man også ta avstand fra Lenin. Stalin var «nødvendig» - de andre 
politiske retningene han nedkjempa var følgelig «unødvendige». Men hva ver
re er selve den russiske revolusjon mister ut fra Werners argumentasjon sin legi
timitet. Den burde ikke ha skjedd for den hadde diktatur og terror som sitt 
nødvendige følge.

Siden Kina, Øst-Europa, Cuba etc. av Werner settes på lik linje med Sovjet når 
det gjelder samfunnssystem, så må konklusjonen faktisk bli den samme her 
også Kina etc. burde ikke ha gjennomført sine historisk epokegjørende og pro
gressive revolusjoner. Denne argumentasjon finner vi som kjent på høyrefløy
en i norsk politikk, men typisk for en progressiv sosialdemokrat er den neppe. 
Følgen av det Werner sier blir også sosialistisk kritikk av forholdene i Sovjet, 
Kina, Polen (jfr. Solidaritets sosialistiske kritikk av det polske byråkratiregi- 
me!) er en umulighet, bare en borgerlig kritikk er mulig. Det er disse alternati
vene Solstad vil ha oss til å velge mellom enten «marxismen-leninismen», 
aksept av Stalin osv., eller akseptasjon av kapitalismen. I forlengelsen av dette 
hevder Werner indirekte at sosialismen bare kan bygges gjennom diktatur og 
terror. Sosialisme og demokrati utelukker altså hverandre. Sosialismen som en 
videreutvikling av demokratiet er utenkelig. Werner aksepterer dermed kapi
talismen i Norge som en evig ramme for sitt politiske arbeid.

Det er egentlig lett forståelig hvorfor Solstad har valgt å presentere de politiske 
alternativene på denne måten. Problematikken er klassisk stalinistisk og viser 
Solstads avhengighet av dette politiske tankeskjemaet. Stalinismen og AKP 
har nemlig alltid hevdet eneretten på å være sosialistisk og nettopp dette blir 
bekreftet i konfrontasjonen mellom gymnaslæreren og Werner Ludal.
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Fra utopi til politisk undergangsstemning

Det ligger en bunnløs politisk pessimisme i det Solstad her har gjort. Han sier 
nemlig at det ikke finnes noe sosialistisk alternativ til AKP-prosj ektet som alt
så er et mislykka prosjekt ifølge GP. Han har ikke villet gjøre Werner Ludal 
til det han egentlig har stoff i seg til, nemlig en konsekvent sosialistisk kritiker 
av AKP og en kritiker som frem for alt tar et oppgjør med den atmosfære av 
eksistensielt engasjement som hviler over AKP. Det siste er det ikke engang 
antydning til i det Werner sier - i stedet blir det gymnaslærer Pedersen som gir 
innblikk i ml-bevegelsens småborgerlige eksistensialisme. Dermed har Solstad 
unngått å gjøre Werner til bokas entydige, positive skikkelse. Gymnaslæreren 
er og blir bokas sentrum og Werner Ludal er i høyden et mulig politisk alterna
tiv, men da som en advarsel et kapitalistisk alternativ. Solstads politiske pessi
misme - som til fulle bekreftes av den dystre beskrivelsen av arbeiderfamilien 
i Forsøk - står i en bemerkelsesverdig kontrast til 70-åras ukritiske optimisme. 
Det dristige og forventningsfulle eksistensielle sprang ut i en politisk sammen
heng (jfr. Arild Åsnes), slår nå over i den pessimistiske retrett tilbake til det 
isolerte individ. Dette isolerte individ har vært der hele tida, sjøl om det ikke 
var lett å få øye på under 70-tallets politiske rus. Gymnaslærer Pedersen for
svarer ikke et politisk standpunkt mot Werner Ludals kritikk, han forsvarer 
kun sin egen individualitet mot å bli oppslukt av kapitalismens ideologier:

«Jeg svarte ikke så mye. Men jeg sa jeg var livredd for å bli som han. Jeg sa jeg kunne slutte meg 
til så mye av det han sa... Men likevel var jeg livredd for å bli som han. Tross alt så måtte jeg fastslå 
at jeg hadde ei bestemt oppfatning av at jeg hadde sprengt meg ut av noe som jeg var svært stolt 
fordi jeg hade sprengt meg ut av... Jeg hadde ei bestemt oppfatning av at jeg hade levd ti år nå uten 
de begrensninger som det å måtte oppfatte verden innafra og innafor Det Imperialistiske Verdens
systemet setter for tanker og følelser... Jeg sa jeg hadde nok med å ha en sosialdemokratisk kropp 
om jeg ikke skulle ha en sosialdemokratisk hjerne også... Jeg foretrakk å beholde min forstand, 
fordi jeg gjennom den hadde greid å dementere det alle så At jeg var en hvit mann». (GP, s. 279-280)

Opp mot Werners politiske argumenter stiller altså gymnaslæreren en eksi
stensiell argumentasjon. Men denne argumentasjonen involverer i seg et klart 
politisk verdensbilde. Den tragiske eksistensialismen frembringer en bunnløs 
politisk situasjon, ikke minst for den norske arbeiderklassen. Det dreier seg 
ikke om å handle politisk lenger, men kun om å bevare sin kritiske bevissthet 
overfor imperialisme og kapitalisme. «Systemet» synes det ikke å være mulig 
å forandre - AKPs funksjon blir derfor redusert til å ivareta en kritisk bevisst
het, unngå at også hjernen blir sosialdemokratisk. Denne argumentasjonen 
forutsetter tesen om den kapitalistiske ideologis totale dominans (med unntak 
av AKP). Når gymnaslæreren faller ned på dette standpunkt er det lett å forstå 
hans pessimisme. Arbeiderklassen er dermed fullstendig «integrert», den er 
en del av den «hvite mann» som gymnaslæreren vil «dementere». Slik sett blir 
jo dette et tydelig politisk katastrofeperspektiv Arbeiderklassen i industrilan
dene er integrert; internasjonalt sett er den et arbeideraristokrati og dermd 
dømt til å gå under når den ikke-hvite mann, nemlig folkemassene i den tredje 
verden - «gjennom blod og råskap, primitiv kraft og hat» (GP, s. 280) - går 
til stormløp mot det kapitalistiske verdenssystemet.
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Gymnaslærerens katstrofeperspektiv er rett nok en mulighet, men en mulighet 
som politisk bevisste intellektuelle som ikke er fastlåst i en dekadent og mote
riktig undergangsstemning, kan bidra til å unngå. Ikke gjennom eksistensielle 
sprang inn og ut av «sammenhenger», ikke gjennom å bruke sine intellektuelle 
evner til fascinert beskuing av sitt eget «kaotiske indre», men derimot f.eks. 
ved å vende seg mot den internasjonale politikk og formidle innsikt om denne. 
Gymnaslæreren er strengt tatt ikke interessert i verdenssituasjonen, krisene, 
frigjøringsbevegelsene etc. som sådan. Han trekkes bare spontant mot det ab
solutt mørkeste standpunkt fordi dette tilsvarer den melankolske dysterhet i 
han sjøl som er oppstått etter AKP-prosjektets nederlag. Han projiserer gan- 
ske enkelt falitten i sitt eget eksistensielt-politiske prosjekt over på verden som 
helhet. Liksom Arild Asnés3 eksistensielle oppstemthet ti år tidligere førte til 
at han begynte å «se» en verden hvor den sosialistiske revolusjonen var like om 
hjørnet.

Rettferdiggjøring gjennom det tragiske

Mot slutten av GP blir det nettopp visjonen om det uforanderlige, tragiske og 
irrasjonelle ved de norske samfunnsforhold som rettferdiggjør gymnaslære
ren og hans AKP-medlemskap. Han kan heve seg i stolthet og verdighet over 
en verden han har forsøkt å forandre. Han kan derfor se tilbake på «ti fornufti
ge år». (GP, s. 280). «Jeg hadde sprengt meg ut av noe som jeg var svært stolt 
fordi jeg hadde sprengt meg ut av», er et av argumentene mot Werner Ludal. 
Gjennom denne tragiske visjonen blir AKP-prosjektet foredlet og rettferdig
gjort. Partiet og gymnaslæreren kan stilles i et heroisk lys. De har mislykkes 
i å bryte med egen skjebne, ikke fordi de har tatt feil, ikke fordi de er blitt komi
ske offer for denne skjebnens ironiske spill med dem, men fordi det var funda
mentalt umulig å bryte med denne skjebnen. «Vi hade tapt våre utopier», 
fastslår gymnaslæreren etter den kinesiske kulturrevolusjonens fall. Og denne 
utopien besto i «at vi satsa alt på å bryte med vår egen skjebne». (GP, s. 219). 
Ethvert politisk prosjekt blir følgelig enten umulig eller systembevarende. 
Gymnaslærer Pedersens sjølrettferdiggjøringsstrategi på AKP og Dag Sol
stads vegne, fungerer bare under denne dystre forutsetningen om politisk ut- 
veisløshet. For dersom det var muligheter for politisk forandring, ville jo det 
bety at AKP hadde feilet og at gymnaslærerens ti år ikke var «ti fornuftige år», 
men burde ha vært brukt til andre ting. Fordi verden er så tragisk som den er, 
kan han, paradoksalt nok, ha god samvittighet «jeg er ved godt mot». (GP, 
s. 282) Vi aner gjennom dette at veien fra en ekstrem politisering til a-politisk 
pessimisme og dekadens slett ikke er så enorm som man gjerne tror.

Dannelse og distanse

Gymnaslærer Pedersen er redusert til et individ, ensom, og uten illusjoner om 
AKPs politiske muligheter. Han sitter i sin lille avkrok av verden og følger et 
drama - dramaet om folkemassenes kamp, dramaet om historia som ubønn
hørlig går sin gang, «gjennom all sin møye, og elendighet» (GP, s. 280). Men
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gymnaslæreren - en europeisk intellektuell - har ikke noen plass i dette drama
et. Han er tilskuer. Men også som tilskuer må han forholde seg til dramaet, 
(også en eventuell likegyldighet og ignorering er et forhold). Gymnaslæreren 
vet dette, han er seg sitt forhold bevisst, gjennom dette forholdet vil han knytte 
forbindelsen mellom sin egen mørke sjel og den store verden som tilsynelaten
de ingenting har å gjøre med denne mørke sjel. Hvordan? Gjennom respekten 
og ærefrykten for historias drama, gjennom å bøye seg i ydmyk høflighet for 
det som er så stort at han sjøl ikke har noen plass i det. Gjennom dannelsen, 
som betyr å delta i noe - men med distanse:

«Med andre ord så foretrakk jeg å være, fortsatt, noe så sjeldent som en dannet mann, som reiste 
meg høflig når sangene til dem som driver Historias hjul, gjennom all sin møye, og elendighet, 
gjennom blod og råskap, primitiv kraft og hat, blir spilt.» (GP, s. 280).

Denne dannede høfligheten er blitt kjernen i hans politiske holdning. Og AKP- 
medlemskapet er blitt måten denne dannelsen kommer til uttrykk på. Werner 
Ludals sosialdemokratiske standpunkt betyr derimot å knytte seg til en del av 
det bestående samfunn og dermed være nødt til å fungere på dettes premisser. 
Hva i det bestående samfunn? Fagforeningene, vanlig arbeidsfolks kortsiktige 
interesser, vanlige arbeideres easrettede sosialdemokratiske hjerner. Bare 
gjennom å isolere seg fra massen* kan man forholde seg dannet og høflig til 
verden. Feilen ved sosialdemokratiet er at de er for nær knyttet til massene. De 
kan ikke distansere seg kritisk fra deres profane hverdagsinteresser. Ikke sosi
aldemokratiet har integrert arbeiderklassen - arbeiderklassen har integrert so
sialdemokratiet Gymnaslæreren er livredd for å måtte fungere politisk på den 
«normale» arbeiderbevissthets premisser. Det vil nemlig frata han friheten til 
å demonstrere sin dannelse, dvs. opprettholde sin distanse til det han fascineres 
av. Det er den samme redselen for å bli slukt, som først hindrer han i å proletari
sere seg og seinere i å bli sosialdemokrat. Det er en fundamental umodenhet, 
en jeg-svakhet, en slags redsel for å få verden og menneskene for nær innpå 
seg, som karakteriserer gymnaslærerens personlighet. Den skjønne sjels sart- 
het krever beskyttelse.

«Men jeg var faktisk knytta til min undervisningsgjerning»

Er da lektor Pedersen ikke knyttet til annet enn denne respekten og høfligheten 
for dem som driver historias hjul? Er han altså ikke annet enn en «norsk intel
lektuell som roper på fundamentale forandringer under imperialismen», men 
som befinner seg «på den gale sida av jordkloda» (GP, s. 170)? Svaret er nei. 
Han kan ikke eksistere som intellektuell uten å inneha en bestemt stilling, han 
er lektor, og dette er et fundamentalt sosialt faktum som spiller en viktig, men 
i gymnaslærerens egen beretning, lite fremtredende rolle. Han prøver å være 
et dannet menneske, men samtidig er han bundet til sin småborgerlige situa
sjon. Som intellektuell småborger har han mulighet til å innta den dannede, 
distanserte solidaritet til verdens kjempende folk. Men som intellektuell små
borger må han også reprodusere sin sosiale posisjon. Dermed er han ikke bare
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bundet til politisk solidaritet, men også til sin småborgerlighet, med alle de 
hensyn og tilpasninger det innebærer. Det som gjør hans dannede, politiske 
solidaritet mulig, er hans småborgerlige privilegier. Men dette er det samtidig 
som gjør denne dannelsen, som en konsekvent livsstil, mulig. «Dannelsen» vi
ser seg å være et uttrykk for den intellektuelle småborgerens motsetningsfylte 
karakter.

Tidlig i GP er det en episode hvor lektor Pedersen reiser seg når elevene synger 
FNDsangen. Deretter lover han rektor at dette aldri skal gjenta seg mer. Også 
denne lovnaden er ytterst tvetydig, for gymnaslæreren vil ikke beklage noe han 
ikke faktisk beklager - her er han prinsippfast sinnelagsetiker. Men rektor be
klager på hans vegne og gymnaslæreren, som ikke vil gjøre noe som «ville ha 
kosta meg mitt arbeid som gymnaslærer ved Larvik gymnas, ja kanskje mulig
heten for i det hele tatt å kunne undervise i den høyere skolen» (GP, s. 60-61), 
aksepterer denne ydmykelsen. «Ennå i dag, temmelig nøyaktig tolv år seinere, 
så svir den stadig vekk» (GP, s. 60). Konflikten mellom binding til sosial stil
ling og frihet til å uttrykke sin politiske solidaritet, er altså klart til stede.

«Aldri mer kunne jeg reise meg, dannet, og stå som et tent lys når elevene mine sang FNEsangen». 
(GP, s. 170).

Dette utsagnet dementerer jo det tidligere siterte om at han foretrakk å være 
en dannet mann som reiste seg når sangene til de som driver historias hjul ble 
spilt. Lektorens dannelsesprosjekt, som altså er et hovedargument mot den 
nye sosialdemokraten Werner Ludal, viser seg å være en illusjon, en ideologi 
for intellektuelle. At Solstad har latt gymnaslæreren beskrive denne motset
ningen, men uten at han reflekterer kritisk over den, uttrykker vel at forfatte
ren, i alle fall på dette punktet, ønsker å ha en viss distanse til sin hovedperson. 
Leses romanen med denne inkonsistensen for øyet, faller det straks et ironisk 
lys over gymnaslæreren. Er hans høflige gester overfor dem som driver histor
ias hjul, bare en sjølbedragerisk rettferdiggjøring? Romanen gir ikke noe defi
nitivt svar, knapt er det tenkelig at Solstad kunne svare entydig ja. Likevel er 
det verd å merke seg at Solstad i sin siste roman benytter snakket om historias 
hjul konsekvent i en sammenheng som skaper ironisk distanse. A.G. Larsen 
skildres slik:

«En alminnelig mann i vinterfrakk, med en Lorentzen-pose i handa, ganske velkledd, men noe 
anonym, grå, litt kjedelig. Arving til landets seierherrer, de som har bestemt retninga på Historias 
hjul i vårt århundre, en av det Beståendes tjenere, og som kaster fra seg to kompromitterende pak
ker....» (Forsøk, s. 134-135)

Her har uttrykket Historias hjul ingen kraft, ingen antydning til at det rettfer
diggjør noe som helst. Det er et navn på et fenomen. Det konstateres, like liden- 
skapsløst som det konstateres at arkitekten har en plastikkpose i handa. Et 
ord, en lyd - knapt noe mer. Solstad er en mester i dette nivellering av det viktige 
til det uviktiges nivå, dermed devaluering av det viktige.9
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Lektoryrket - fra forakt til rehabilitering

Gymnaslærerens forhold til sitt eget yrke er preget av to motstridende tenden
ser. Tidlig i romanen skildrer han hvordan han «oppløses» som lektor når han 
(i 1970) blir konfrontert med SUF-eren Werner Ludals politiske kritikk av hans 
undervisning:

«Jeg har tidligere forsøkt å framheve hvor sterkt jeg var bundet til mitt yrke, til min undervisnings- 
gjerning, så når jeg nå kunne iaktta hvordan jeg gikk i oppløsning som lektor var dette en svært 
alvorlig sak for meg... Jeg var unyttig. Jeg var overflødig... Oppløsninga hadde ført til en sterk 
forakt for min egen undervisning.» (GP, s. 68-69)

Denne anti-intellektuelle posisjonen er den samme som vi finner hos den tid
lige Solstad og tilsvarende hos det rabulistiske SUF fra før EF-kampen med 
sin forakt/sjølforakt overfor akademikere. Interessant er det å se hvordan det
te kommer frem i en kritikk av Olav Angell som Solstad skrev i 1969. Olav 
Angell kritiserer i sin bok «Den elektriske blomsten» de nye mellomlagsgrup- 
pene som begynte å prege det sosiale bildet på 60-tallet reklame- og media
folk, designere, fotomodeller, TV-kjendiser etc. Solstad mener at «hans harme 
over reklamefolkenes kynisme» har «et speideraktig skjær over seg». (Artikler 
s. 116). Nemlig ved at det er naivt bare å kritisere denne mellomlagsgruppen 
for å være snyltere. Disse er åpne snyltere:

«Men hvem snylter ikke? Leger f.eks., forfattere, lektorer, journalister kan opptre slik at ens vilkår
virker noe mer sympatiske,
en reklamemann kan det ikke«. (Artikler, s. 115).

Sjøl om en lektor altså kan opptre mer «anstendig» så er han ifølge Solstad 
i 1969, like mye snylter som de oppadstigende media/reklame-folkene, like 
mye en priviligert støttespiller for det bestående. I Irr!Grønt! sitter følgelig 
Geir Brevik på sitt kateter «som et nødvendig element for at alt skulle fortsette 
som før.» (s. 47).

Solstad fremfører her et standpunkt som han ikke har vært alene om på 
venstresida. Lektorers og legers arbeid er uproduktivt i kapitalistisk sammen
heng, på lik linje med reklamefolkenes. Men fra et bruksverdisynspunkt, må 
vi likevel si at lektorer og leger gjør nyttig arbeid, et arbeid det vil være bruk 
for også etterat kapitalismen er overvunnet. Når det gjelder reklamefolk, foto
modeller og tilsvarende yrker, eller f .eks. den hærskare av ynkelige jurister som 
selger seg til bedriftene for å organisere skatteunndragelser på «legalt vis», så 
er dette mer enn tvilsomt. Det arbeid disse utfører er heller en følge av kapital
ismens ir rasjonalitet. Hvorfor befinner forholdsvis mange lektorer og leger 
seg på den politiske venstresida? Og hvorfor er det så få reklamefolk, designere 
og advokater der? Det har sjølsagt noe å gjøre med deres stilling innafor den 
samfunnsmessige produksjonsprosessen og arbeidsdelinga.
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Gymnaslærer Pedersens forakt for sitt eget yrke kan altså betraktes som et ut
trykk for en unyansert negativ vurdering av mellomlagenes politiske potensia
le, en vurdering som Solstad nokså entydig sto for omkring 1970.

Men som sagt finnes det også en annen tendens, en tendens som vokser frem 
i løpet av gymnaslærerens beretning og som antyder et nytt og mer positivt for
hold til mellomlagene og fremfor alt til de intellektuelle fra Solstads side. Gym
naslæreren proletariserer seg ikke, sjøl om partiet presser sterkt på for at han 
skal gjøre det. I seg sjøl tilsier dette at han tross alt er i stand til å fungere som 
lektor, altså ikke bare forakter sitt eget yrke.

Faktisk tyder gymnaslærerens beretning på at han oppfatter lektoryrket som 
et kall. Han får utrettet en del fornuftige ting, sjøl om «gapet mellom hva en 
kunne gjøre og hva en faktisk hadde lov til» var stort. (GP, s. 115) Han blir den 
strengt saklige lektor som fremlegger fakta, fakta som tilsynelatende er nøy
trale, men som i realiteten utgjør en sannhet som befinner seg på de undertryk- 
tes side:

«Jeg sa aldri et stygt ord om USA, det tør jeg sverge på. Jeg framla imidlertid fakta, ulike typer 
fakta, fra begge sider, som det heter, pro et contra, og lot elevene sjøl trekke konklusjoner.» (GP, 
s. 113).

På denne måten vil han gi de elevene som er mottakelige, progressive impulser. 
Ikke «tysterne», «borgeryngelen» som lydig mot sine foreldre er på vakt mot 
den politiske lektoren, men «arbeiderklassens sønner og døtre.» (GP, s. 114).

80-tallets ungdom og humanismens krise

Mot slutten av boka gjentar han «jeg var faktisk knytta til min undervisnings- 
gjerning.» (GP, s. 251). Men nå er det ikke lenger vanskene med å fungere som 
progressiv lektor, som først og fremst er problemet. I stedet er et helt annet 
problem kommet til syne når det gjelder å formidle radikal kunnskap, nemlig 
80-tallet interesseløse gymnasiaster:

«De var rett og slett ikke mottakelige. Maken til livløs ungdom hadde jeg ikke sett. De var rett og 
slett fullstendig uten nysgjerrighet på livet... Der satt de i sine blazere, med stripete slips, og midt- 
skill i håret.» (GP, s. 251).

Med 1980-tallet a-politiske ånd, er motsetningen som lektoren står oppe i, blitt 
forskjøvet. Det er ikke lenger så mye snakk om borgerlig eller progressiv 
undervisning, men mer om krisa til skolen/universitetet som kulturdannende 
element overhodet, stilt overfor de nye karriereorienterte og antiintellektuelle 
generasjonene. Gymnaslærer Pedersen står nå på kulturens side mot kultur- 
løsheten til en generasjon som ikke ser noen fremtid innen de historisk- 
filosofiske fag, men som stiler mot posisjoner i den mer ekspansive teknisk- 
administrative sektor. M.a.o. er gymnaslærer Pedersen mot slutten av roma
nen blitt en åpenlys representant for den humanistiske intelleigensia som er
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omhandlet tidligere i denne artikkelen. Han har stilt seg i forsvarsposisjon for 
et sosialt sjikt hvis prestige er truet av nye yrkesgrupper og en annen type sosial 
mobilitet enn den han sjøl - arbeiderbarnet som fikk universitetsutdannelse 
på 1960-tallet - er et produkt av.

«Jeg må medgi at jeg ikke trudde mine egne øyne da jeg så de unge dresserte herrene. Hvordan 
har foreldrene deres fått det til? Hva har de gjort for å skape disse monstrumene som opptrådde 
som 3. gymnasiaster på Larvik gymnas våren 1980? Personlig anså jeg det som en fornærmelse 
å skulle være deres lærer. En fornærmelse mot meg og Det Kongelige Fredriks Universitet som 
har utdannet meg som filolog, og derved gjort meg egna til det ærefulle verv å bringe vår kulturarv, 
i vår tids lys, videre til kommende generasjoner... Vanlig normal undervisning med vekt på dann
else, ydmykhet og ærbødighet overfor det som driver Historias hjul, og gløder i menneskenes hjer
ner, var umulig under sådanne forhold, det var både jeg og mine såkalte elever innforstått med.» 
(GP, s. 252)

Denne beskrivelsen av endringen av mentaliteten til ungdommen under utdan
ning er ikke bare av betydning for den progressive lærers situasjon. Den anty
der også noe om at en viktig sosial og kulturell basis for venstresida, nemlig 
«miljøet» av radikale gymnasiaster og studenter, er sterkt redusert på begyn
nelsen av 80-tallet. I en situasjon hvor det stadig er relativt liten politisk beveg
else i arbeiderklassen, er dette miljøet avgjørende som rekrutteringsbasis for 
venstresida i Norge. Kampen om det ideologiske hegemoniet i dette miljøet er 
derfor langt, langt viktigere enn hva dets størrelse skulle tilsi. Heller ikke om
kring 1970 var flertallet blant gymnasiaster/studenter venstreorienterte, men 
de som anga tonen og var på offensiven, dvs. utøvde ideologisk hegemoni, var 
det. 10.

Ikke alle var radikale, sies det hos Solstad,

«det fantes godt og vel halvparten av dem som var kledd og ellers oppførte seg omtrent sånn som 
foreldrene ønska at de skulle oppføre seg, men det var ikke de som dominerte i denne klassen.» 
(GP, s. 41)

Den tause strebermajoriteten, de «som alt nå hadde bestemt seg for å studere 
på NTH, NHH, BI eller medisin på et dertil egnet universitet, eller det verste 
av alt som allerede hadde bestemt seg for å bli tannlege» (GP, s. 45), var til stede 
også i 1970, men den gangen våget de ikke å vedkjenne seg sine ideløse borger- 
lighet. På 80-tallet kan de triumfere over sammenbruddet av venstresidas ideo
logier og uten skam feire sin konvensjonelle egoisme, kanskje t.o.m. med støtte 
i modernitetens ideologier «ny-subjektivisme», «den nye narsissismen» o.l. I 
dag er venstresidas ideologiske hegemoni blant skoleungdom og studenter 
brutt sammen. Det er denne viktige historiske erfaring Solstad har latt oss få 
se fra en radikal lektors synsvinkel.

Foreldreautoritet - sosial mobilitet - fremmedgjøring

Også tidligere i forfatterskapet har Solstad skildret skrekkvisjonen av de nye 
generasjonenes «kulturløshet». I IrrIGrønt! er det også en lærer, hovedperso
nen Geir Brevik, som står maktesløs overfor en verden hvor kunnskap om te
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knikk blir viktigere enn kunnskap om mennesker. Hvor Geir Brevik vil at 
elevene skal fascineres av historia, lar de seg bare fascinere av den moderne 
teknikk:

«Og hvilke truende nye skikkelser sto ikke nå bak disse barna, og gjorde dem uovervinnelige? De 
benyttet seg av teknikken for å utslette historien, de benyttet seg av den nye tid, sin tid... deres dagli
ge tegneseriemyter. Foreldrene ingeniører, teknikere, kjøpmenn med modellflyving som drøm og 
tidligere hobby, direktøren og disponenter i kjøleskapssektoren, i lettmetall, i bildeler, bensinsta- 
sjonseiere, kjemikere, ingeniører, ingeniører. Disse hadde nå trådt inn på arenaen og viftet med 
tegneseriehefter og tekniske ukeblad i det øyeblikk deres barn sto i ferd med å miste sine drømmer.» 
(IrrGrønt!, s. 58)

Representanten for den humanistiske intelligensia - som ikke blir mindre re
presentant om han betjener seg av modernistiske, anti-humanistiske argumen
ter, slik Geir Brevik gjør - opplever et sosialt mareritt; den kompakte massen 
av tekniske yrker utstråler en mytisk tiltrekningskraft som overføres fra forel
dre til barn og dermed blokkerer den humanistiske formingen av de oppvok
sende generasjoner. Dette er regelen. Dette er også situasjonen på 80-tallet. 
Det eneste som er endret er at nye yrker er kommet til og at humanistenes krise 
er blitt enda dypere.

Foreldrenes betydning som pådrivere bak barnas utdanningsvei, som en viktig 
motor bak den sosiale mobilitet som utdanningssystemet sørger for, er for Sol
stad konsekvent negativ. På dette punktet er det imidlertid viktig å differensie
re mellom ulike klasser. I borgerskapet og småborgerskapet (f .eks. ingeniørene 
med teknisk ukeblad) er barnas utdanning i hovedsak et forsøk på reproduk
sjon av familiens klasseposisjon, i alle fall ikke en kvalitativ forandring av den. 
Denne reproduksjon er også en reproduksjon av idealer og livsstil, under 
«normale» omstendigheter i alle fall ikke noe brudd med foreldregenerasjo
nen. Bindingen til foreldrene (faren) som autoritet kan derfor mer eller mindre 
opprettholdes. For så vidt gjelder det samme i arbeiderklassen, altså der barna 
reproduserer familiens klasseposisjon er det et relativt nært forhold til forel
drene. Men i dette tilfellet behøver ikke barna å være takknmelige overfor for
eldrene for utdannelsen, for de har ingen eller bare en kortvarig høyere 
utdanning. Den tredje mulighet, som i vår sammenheng er den interessante, 
er den hvor utdanninga fører til en markant endring av klasseposisjon. Dette 
er skjebnen til arbeiderbarnet som får høyere utdanning. Her er også foreldre
nes rolle som pådrivere negativ, for de ønsker at barna skal tilegne seg en høye
re posisjon og dermed innordne seg i en livsstil og ideologi som er fremmed 
for arbeiderklassen 11.

Årsaken til at Werner Ludal begynner på NTH kan føres tilbake til hans mor. 
Hun klamrer seg til håpet om å se sønnen stige sosialt. Men foreldrenes situa
sjon er ytterst tvetydig. For sønnen (i Solstads romaner, så vel som i virkelighe
ten er det som oftest en sønn det dreier seg om) kan ikke foreldrene (faren) 
fungere som ideal eller autoritet. Han trer inn i ensomhetens tomrom, hvor
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mulighetene er mange, men alt er nytt og fremmed. Denne fremmedfølelsen 
hos arbeiderbarnet på gymnaset og ikke minst på universitetet, er et uttrykk 
for ikke-akseptering og skepsis over de verdiene, karriereidealene etc. som med 
nødvendighet behersker utdanningsinstitusjonenes verden. Det er en frem
medfølelse skapt av det totale bruddet med den gamle klasseposisjon, samti
dig som man ikke vil akseptere den ideologi som tilhører den kommende 
klasseposisjon. (Det verste gymnaslærer Pedersen vet er det motsatte den sosi
ale streber som alt på gymnaset har bestemt seg for å bli tannlege og følgelig 
identifiserer seg med sin fremtidige posisjon).

Den sosiale mobiliteten skaper fremmedgjøring. Den er en av de viktigste kil
dene til følelsen av absurditet, uvirkelighet, av å være «ubrukt» (GP, s. 18). 
Særlig på 60-tallet med høykonjunktur, følgelig høy sosial mobilitet, følgelig 
«utdanningseksplosjon» og følgelig mange barn fra lavere klasser på vei gjen
nom skoler/universiteter til høyere klasseposisjoner, bredte denne ubestem
melige blandingen av absurdisme og politisk radikalisme seg i et slikt omfang 
at den ble basis for en intellektuell og politisk konjunktur. Gymnaslærer Pe
dersen forklarer sin egen bakgrunn (1960-åra) slik:

«Den norske velferdsstaten hadde avla en ung utdanna generasjon, dens første, og hadde dermed 
virkeliggjort en av de inderligste drømmene som har vært i folkedjupet i vårt land. Enhver mann 
og enhver kvinnes lengsel etter å se sine barn komme opp herfra, for å kunne slippe det de ikke 
hadde kunnet slippe, deres etterkommere på de plassene som før hadde vært reser
vert for andre. Nå levde den sitt liv på trange hybler, i studentbyenes ghettoer 
og relativt store kjøkkener, i politiske fora som Studentersamfunnet, på kino, 
på lesesaler og seminarer, på ville fester.... som martra av en følelse av ’frem- 
medhetf>. (GP, s. 19)

Ikke-overensstemmelsen mellom de inderlige drømmene til foreldrene og stu
dentbyenes ghettoer er mer enn tydelig. Kanskje enda bedre kommer det tragi
ske i denne situasjonen frem i beskrivelsen av forholdet mellom Håkon 
Nyland og sønnen Inge i 25. september-plassen:

«Håkon ville sønnen sin alt godt, derfor hadde han ofra ham. Han ville at sønnen hans skulle få 
en utdannelse, komme seg fram, bli ingeniør og ikke arbeider, og i og med at han ønsket det for 
sønnen sin, hadde han forvist ham. Hvem tilhørte sønnen? Hvem ønsket Håkon Nyland at sønnen 
hans skulle tilhøre? Håkon Nyland er taus. Inge Nyland er taus. De kan ikke snakke sammen.... 
Håkon Nyland bærer på en grufull anelse, han kan ikke snakke. Inge vet at faren har forvist ham, 
han er ensom.» (s. 103).

Her er en dyp innsikt om de virkelige sammenhengene i ferd med å utvikle seg 
hos arbeideren Håkon Nyland. Vel og merke alt annet enn et vilt, romantisk 
opprør, som hos 60-tallets student- og ungdomsbevegelse. Derimot en resig
nert, tragisk verdensanskuelse typisk for de tenkende delene av arbeiderklas
sen - en «grufull anelse».
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Radikale intellektuelle, sosial mobilitet og Solstads forfatterskap

Jeg mener med dette å ha lokalisert den sosiale gruppe, eller rettere fraksjon 
av en sosial gruppe som Solstads forfatterskap «handler» om og hvis syn på 
livet og verden han representerer. Det er de radikale delene av de nye mellomla
gene, især den humanistiske intelligensia. Dette var en gruppe som først mar
kant trådte frem på 60-tallet og som seinere har spilt en rolle i det norske 
samfunn som ikke er ubetydelig. Det typiske medlem av denne fraksjonen av 
de intellektuelle har brutt med sin barndoms klasseposisjon og gjennom ut
danninga tilegnet seg en ny «sosial kapital». Den sosial-historiske bakgrunnen 
er 60-tallets mobilitet i Norge. Denne fraksjonens krise på 80-tallet - ideolo
gisk, politisk, prestisjemessig - kan i høy grad tilbakeføres til at 60-tallets mo- 
bilitetsmekanismer ikke lenger er virksomme og dels er avløst av en mer statisk 
klassestruktur (bl.a. som følge av ikke-ekspansjon av offentlig sektor), dels av 
helt andre mobilitetsmekanismer. Radikaliseringsbølgen fra 60-70-tallet får i 
liten grad tilsig fra de nye ungdomsgruppene, den er i ferd med å bli et genera- 
sjonsfenomen. Solstad orienterer seg derfor ikke bare mot en sosial gruppe, 
men også mot en bestemt generasjon:

«Som helhet må jeg si at ungdommen omkring 1970 var en flott ungdom, i særklasse den beste 
vårt land har fostra i vårt århundre. Når jeg nå i dag ser ned på det krapylet som befolker pultene 
på Larvik gymnas, kunne jeg gråte blod.» (GP, s. 40).

Solstads hovedpersoner er født en gang på 1940-tallet. Påfallende ofte er det 
sammenfall med Solstads egen alder Arild Åsnes, gymnaslærer Pedersen, 
A.G. Larsen. Gjennom Solstads forfatterskap følges skjebnen til den mest ra
dikale generasjonen i etterkrigs-Norge, vi følger dens oppstigning og, med 
økende skepsis og distanse fra forfatterens side, dens krise og oppløsning som 
politisk faktor. Påfallende er også hovedpersonenes «sosiale» skjebner de er 
intellektuelle som kommer fra lavere småborgerskap eller arbeiderklassen. De 
kommer fra det anonyme folkedypet, fra ingenting, de er ikke formet av idea
ler eller autoritetsbindinger. A.G. Larsen overraskes over hvor velstelt det er 
inne hos arbeiderfamilien på Romsås, i motsetning til hans eget barn
domshjem:

«Alltid velstelt, og ordentlig. Ryddig. Sånn sett var det uhyre langt fra AGs eget oppvekstmiljø, 
som han huska som rotete, fattigslig, med lukt av arbeidsklær, grønnsåpe, fett og med en evinnelig 
trekk fra usynlige sprekker i veggene, og en os av kulde fra vinduene.» (Forsøk, s. 58)

Gymnaslærer Pedersen er seg bevisst det «svimlende» sosiale opprykk utdan
ninga har hjulpet han til - i motsetning til mange av hans medstudenter var 
lektoryrket et høyt mål for han:

«Men jeg hadde som målsetting allerede tidlig i mitt studium å bli gymnaslærer, det har sannsyn
ligvis med min beskjedne bakgrunn å gjøre, å bli lektor var for meg et svimlende mål». (GP, s. 39)
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Sosial mobilitet og rolleteori

Den sentrale betydning den sosiale mobiliteten har i Solstads forfatterskap, 
kaster også lys over et annet vesentlig element hos Solstad, nemlig rolle- og 
spillteorien.12 Sosial mobilitet betyr jo å skifte klasseposisjon, dermed skifte 
av sosial identitet, idealer og verdensanskuelse. Nettopp den som er i sosial be
vegelse, som har brutt opp men fortsatt er på vandring, befinner seg på en slags 
ubestemmelig måte mellom klassene. Her ligger muligheten for å bevege seg 
relativt fritt (ikke absolutt fritt som Geir Brevik i IrrIGrønt og W. Gombro- 
wicz, Solstads modernistiske forbilde, synes å tro) mellom rollene. Her ligger 
altså så å si muligheten for å «velge» hvilken klasse man skal identifisere seg 
med.

Det er på bakgrunn av denne småborgerlige sosiale realitet vi både må forstå 
eksistensialistenes fiksjon om det absolutt frie valg og ml-bevegelsens fiksjon 
om at vi kan «velge» klassestandpunkt. Det er på denne bakgrunn Solstads 
oppfatning av frihet blir forståelig frihet er det frie bevisste valg av rolle og 
klasse. «Virkelig fri blir du først når du innser at du ikke har annet valg enn 
å velge side». (GP, s. 74) M.a.o. kan bare den være fri som ikke definitivt er 
tilknyttet en klasse. Den eksistensielle rotløshet har altså sin basis i en sosial 
«rotløshet». Den angivelig evige menneskelige «eksistens» må relativiseres til 
en konkret historisk eksistens, som imidlertid av den grunn ikke nødvendigvis 
blir av mindre politisk betydning.

Avslutning

Fremmedhet, vemmelse og ubehag med de norske forhold er Solstads utgang
spunkt. Jeg har vist at dette utgangspunktet bærer i seg en ambivalens som 
politisk sett er tvetydig. Fra dette punkt er det absolutt mulig å gå videre til 
en politisk kritikk av det norske samfunn, men det er ikke nødvendig at dette 
skjer. I vemmelsen og ubehaget er det alltid subjektet som fornemmer vem
melse og ubehag, som blir stående i sentrum. Det er altså et jeg som er inne
stengt i sitt eget private prosjekt å overvinne fremmedfølelsen, en overvinnelse 
som godt kan bestå i en forsoning med den. Politikken kan nok for et slikt pri
vat prosjekt være viktig, men bare som et middel. For Solstads skikkelser er 
politikken en sammenheng som subjektet knytter seg til for å unngå den totalt 
individuelle skjebne, total ensomhet. Men stadig vekk - om det nå er gjennom 
ren individualitet eller identitet med et parti - er det dette subjektet det hele 
dreier seg om. Subjektet har egentlig bare valget mellom å underkaste seg en 
sammenheng eller ensomheten. Et solidarisk fellesskap, hvor individene inn
går i en sammenheng uten å oppgi sin individualitet og sin rett til politisk kri
tikk, er en umulighet. Gymnaslærer Pedersen retter aldri direkte kritikk mot 
sitt parti - også her er han en spiller. Dermed svikter han paradoksalt nok den 
politiske sammenhengen han vil tjene. Hans skjulte spill er en usolidarisk 
handling overfor partikameratene som bidrar til den indre organisatoriske 
oppløsninga. Han forstår ikke at det er som intellektuellhan kan fungere poli
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tisk fornuftig, gjennom kunnskap, kritikk og politiske analyser. Det er bare 
den intellektuelles private problemer som løses ved å «velge» å underkaste seg 
en sammenheng - et politisk parti vil neppe i det lange løp være tjent med en 
slik holdning, om nå dette partiet heter AKP, eller, som det mulige alternativet 
i GP, sosialdemokratiet. Når den intellektuelle tror det er nødvendig å ofre sin 
individualitet på den politiske sammenhengens alter, så har han blandet sam
men et politisk parti med et sted hvor man kan finne fred i sitt mørke sinn.

En politisk kritikk, og ikke bare vemmelse forutsetter at den dekadente opp
tattheten, ja nytelsen av egen mer eller mindre tragiske skjebne, overvinnes. 
Politisk kritikk forutsetter at den intellektuelle får distanse til egne erfaringer 
slik at det blir plass til å ta innover seg de andres erfaringer av undertrykkelse 
og lidelse. Subjektets egen vemmelse blir ikke det sentrale, men subjektets evne 
til å leve seg inn i og begripe andre subjekters situasjon. Denne innlevingsevnen 
i de andres lidelse er avgjørende for ethvert solidarisk fellesskap, ja for mulig
heten av en politisk moral (og ikke bare en privat sinnelagsetikk, jfr. «dannel
sen») overhodet.

Solstad kan ikke tillate noen positiv mulighet av et slikt fellesskap. Grunnen 
er at hans romaner uttrykker den småborgerlige intellektuelles visjoner av ver
den. Dermed har han også valgt en sosial horisont å «se» fra13. Innafor den
ne horisonten ville et solidarisk fellesskap blitt en patetisk utopi. Solstads 
mennesker er spillere, det er bare eventuelt gjennom spillets tvang at de satser 
på et radikalt politisk prosjekt, og ikke pga. moralske argumenter. Sjøl utopi
sten Arild Åsnes har kun personlige, egoistiske motiver for å bli med. Det nye 
i GP, som truer med å kaste Solstad tilbake til den nihilistiske posisjonen i 
IrrIGrønt!, er at gymnaslærer Pedersen definitivt slår fast at det politiske pro
sjektet er brutt sammen. I IrrIGrønt! reagerer Geir Brevik slik på filmen Inside 
North-Vietnam:

«Å se en slik film å ikke kunne handle i forhold til den er vondt. Å se en film fra Nord-Vietnam 
er absurd. Filmen handler om anstendighet, om å leve ordentlig. Han skulle ønske han kunne se 
sitt eget ansikt på bildene fra Hanoi. Men det fantes ikke der. Selvsagt ikke.» {IrrIGrønt!, S. 
100)

Det er kun en liten forskjell mellom dette standpunktet og gymnaslærerens et
terat utopien er brutt sammen dannelsen, den høflige demonstrasjon av soli
daritet med de undertrykte. For å unngå nihilismen 14 synes den eneste 
utveien for Solstad å være den klassiske intellektuelles posisjon tilbaketrek
ning til dannelse og kultur. Mot kulturløsheten til de nye sosiale sjikt som eta
blerer seg. Denne posisjonen er imidlertid problematisk. Riktignok har 
Solstad holdt seg for god til å gi konsesjoner til 80-tallets mer moteriktige og 
a-politiske estetisisme. Likevel makter han ikke å vise noe konkret politisk per
spektiv som forsvaret av kultur og dannelse kan finne sin plass innafor. «Kul
tur» og dannelse blir dermed upolitiske begreper, hvilket de langt ifra er. At 
han foretar denne upolitiske retretten skyldes at AKP-prosjektet er gitt opp, 
samtidig som han har vansker med å akseptere andre politiske krefters pro
gressive funksjon. Sagt i klartekst den eksistensielle vemmelsen over «det sosi
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aldemokratiske Norge» står i veien for å innse at den institusjonelle 
arbeiderbevegelsen og en sosialistisk/sosialdemokratisk reformisme i realite
ten er den viktigste politiske kraft i forsvaret av «kulturen». Dersom ikke Sol
stad på en eller annen måte overvinner denne bøygen, gjenstår det ikke da bare 
ett alternativ - og det et alternativ som er atskillig mer illusorisk enn en allianse 
med sosialdemokratiet - nemlig en steril kulturaristokratisme?

Noter

1) Forkortelser som benyttes i denne artikkelen:

IrrlGrønt! = Solstad: IrrlGrønt! (3.oppl.) Oslo 1979 (Fontene)

AA = Solstad: Arild Åsnes 1970, (1. oppi.) Oslo 1971

25. septemberplassen
Solstad 25. septemberplassen, (lO.tusen) Oslo 1975.

GP Solstad
Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land. 
(1. oppi.) Oslo 1982.

Forsøk
Solstad Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige. Oslo 1984 

Artikler = Artikler om litteratur 1966-1981. Oslo 1981.

2) Dette er skjebnen til legen Nina Skåtøy som proletariserer seg og til slutt begår sjølmord. Av 
plasshensyn kan ikke dette behandles her.

3) Her kommer det imidlertid inn noe som «forstyrrer»min tolkning Forfatteren sjøl, Dag Solstad, 
innrømmer «åpent» at heller ikk than forstår Romsås/Norge «Etter at jeg kom tilbake fra Mexico 
har det stått klart for meg at det moderne norske livet er ugjennomtrengelig. Ja, jeg betrakter det 
livet som leves på Romsås for prinsipielt uforståelig.» (Forsøk, s. 67). Dette svekker sjølsagt den 
politiske kritikken av sosialdemokratiet som i høy grad baseres på kombinasjonen av lengsel 
til/manglende forståelse av folket i Norge. Jeg må tilstå at jeg er i villrede på dette punktet. Enten 
er dette et uttrykk for Solstads egen fascinasjon for det uforståelige og hemmelige som på sin side 
henger sammen med en irrasjonell modernistisk visjon av livet som noe absurd og ubegripelig. 
Da er altså denne metafysiske komponent en hovedkomponent i Forsøk som står i et uavklart for
hold til sosialdemokratikritikken. Den ødelegger konsistensen i sosialdemokratikritikken, etter 
mitt skjønn. Eller forfatteren «lurer» sitt publikum, han «spiller» forfatteren som står overfor det 
ugjennomtrengelige - kanskje fordi han kjenner mellomlagspublikumets dragning mot det irra
sjonelle og vil appellere/leke litt med det? På side 69 i Forsøk erklærer forfatteren seg «språkløs» 
overfor det faktum som Romsås er. Dette understøtter vel det siste alternativet, for dette er åpen
bart en slags ironi - det foreligger jo tross alt en roman fra den «språkløse» forfatterens side. Jeg 
heller likevel til det første alternativet Solstad mener sjøl at han ikke forstår. I IrrlGrønt! beskrives 
det samme fenomen, hovedpersonens møte med den «uforståelige» Oslo Østkant «For Geir var 
dette en fremmed bydel. Med en gang han bega seg over en av de brede bruene som delte byen, 
var han inne i områder som var uforståelige for ham.» (s. 187). Antagelig eksisterer det en dragning 
hos Solstad i retning av å mystifisere arbeiderklassen.

4) Samtidig sies det også at sosialdemokrater av A.G. Larsens type er «de vellykka styrende.» (s. 
27) I en roman, hvor de enkelte saksforhold sjelden kan ekspliseres, men er smeltet inn i den 
kaotisk-mangfoldige helheten som diktverket utgjør, blir det mulig å operere med et uklart begrep 
om sosialdemokratiet. I vår sammenheng er det imidlertid viktig å presisere A.G. Larsen tilhører 
et mellomlagsmiljø og ikke toppsjiktet i Arbeiderpartiet, som virkelig kan sies å utgjøre en av de
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styrende politiske elitene i Norge. Hadde A.G. Larsen tilhørt denne eliten, kunne han ikke vært 
en forvirret romantiker med lengsler til folket. Ingen styrende elite kan være romantisk. - Angåen
de begrepet kaotisk mangfoldighet anvendt om diktning, se H. Schmitz System der Philosophic 
Bd III, 4, Bonn 1977 s. 453 og 533-543.

5) En kritikk av denne tjen-folket-ideologien og også av Solstads Arild Åsnes, som er i samsvar 
med den analysen jeg her gir, ble lansert i Vardøger Nr 6 -1974 Bidrag til analysen av ml-beveelsen. 
Erfaringer fra det indre liv.

6) Vinduet Nr 3, 1984, s. 12.

7) Merk politisk maktesløse. Altså borgerlige og mellomlagsgrupper som ikke tilhører de styrende 
elitene som befinner seg i de økonomiske og politiske maktapparatene. Også flertallet, massen av 
borgerskapet, tilhører etter min mening de priviligerte, men politisk maktesløse. Denne delen av 
borgerskapet trues altså av en nivellering ned til småborgerskapet/mellomlagenes nivå. Jfr. også 
note 4.

8) Jfr. Vardøger-artikkelen henvist til i note 5.

9) Dette er et viktig punkt som berører Solstads grunnleggende oppfatning av tilværelsen at alle 
ting bare er. De er like gyldige uten å ha noen ytterligere «mening» utover dette at de er til stede. 
Det absurde henger sammen med menneskenes plassering i en slik verden. I denne artikkelen kan 
ikke dette temaet behandles.

10) Jfr. IrrlGrønt! s. 135 «Den prektige, den egentlige ungdommen, den som ingen gir publisitet 
fordi den ikke lager bråk. Det er denne ungdommen som er / flertall på våre læreanstalter.» (min 
understrekning)

11) Dette betyr sjølsagt ikke at foreldrene alene er årsak til at arbeiderbarnet velger høyere utdan
ning. Minst like viktig er den uklare fremmedfølelsen i forhold til foreldre og sosialt miljø, de tvety
dige ambisjonene om å «komme seg vekk» for å bli noe. Hos arbeiderbarnet som er på vei inn 
i det voksne liv, kan denne holdninga resultere i alt fra den mest stereotype karrierismen til den 
opprørske outsider-type. I overklassen betyr derimot opprøret mot foreldre og sosiale konvensjo
ner som regel at barnet blir en outsider. «Opprøret» kan her umulig uttrykkes gjennom normal 
karriere-oppstigning.

12) Dette viktige temaet kan av plasshensyn ikke behandles her. Solstads mest konsekvente anven
delse av rolle- og spillteorien skjer i IrrlGrønt fra 1969. Se ellers Solstads teoritiske artikler fra slut
ten av 60-tallet, særlig Artikler s. 69-81 og s. 93-102.

13) Et viktig unntak arbeiderklasseromanene fra 70-tallet.

14) For å være presis er ikke Geir Breviks standpunkt her en total nihilisme. Det eksisterer noe posi
tivt, det finnes en verden hvor moralske handlinger er mulige. Det er bare det at Geir Brevik og 
Vestens mennesker ikke tilhører denne verden. I sin struktur overensstemmer dette med et Kafka- 
utsagn som jeg siterer fra hukommelsen (da teksten ikke er meg tilgjengelig) «Ja visst er det håp, 
mengdevis av håp - bare ikke for oss.»
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