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“Lahlum har latt seg inspirere av Agatha
Christie og bøkene om Sherlock Holmes, og
dette kommer tydelig fram. En spennende
lukket rom-krim blandet med Lahlums
historiekunnskap gjør dette til en god
leseropplevelse. Den anbefales til
påskelesning!” Helene, Ark Økern

“(...) MENNESKEFLUENE

BERIKER DAGENS NORSKE

KRIM.” Aftenposten

149,-

Det er en usedvanlig fargerik historie SV holder seg med fra dannelsen av det utenrikspolitiske protestpartiet
Sosialistisk Folkeparti og til det parti som i dag fremstår som et ansvarlig regjeringsparti.

Forandringenes partihistorie
Bok historie
Frank Rossavik
SV Fra Kings Bay
til Kongens bord
Spartacus
552 sider

Etter lesningen av Frank Rossaviks 552
siders bok er det fristende å slå fast at
det ikke er samme parti det er snakk om.
Den konklusjonen blir likevel så bastant
at den blir feil.

For nettopp gjennom å tegne de lange
linjene i partiets femtiårige historie er
det mulig å se at på helt sentrale områ-
der kan dagens SV godt kjenne seg igjen
i det partiet som så overraskende fikk to
representanter på Stortinget i 1961.

Tidlig barnehagekrav. Det gjelder
for eksempel at kravet om full barneha-
gedekning var med allerede i det første
programmet. Et krav som ble oppfylt
nærmere femti år senere – og da med SV
i regjering. Til historien hører for øvrig
at grunnlaget for barnehageforliket ble
lagt gjennom et konstruktivt samrøre
mellom SVs Øystein Djupedal og Frps Siv
Jensen. Slik illustreres også at tidene
skifter også om de politiske målene lig-
ger fast.

Synliggjør. Fast ligger også spenn-
ingsforholdet innad i SV mellom en
pragmatisk og en mer radikal tilnærm-

ing til både politiske standpunkter, kom-
promisser og samarbeid med andre. Det
kommer ikke nødvendigvis som en over-
raskelse, men Frank Rossavik synliggjør
at dette skismaet går som en rød tråd
gjennom partihistorien – praktisk talt
fra dag en.

Slik sett er det mulig å hevde at dagens
SV representerer unntaket fra partihis-
torien. På årets landsmøte fantes det
ikke en eneste delegat som protesterte
mot fortsatt regjeringsdeltagelse.

Frank Rossavik har SV-bakgrunn. Sam-
tidig har han forlengst frigjort seg fra

partiåket. Denne dobbeltheten virker av-
gjørende for at han som SVs krønikeskri-
ver både forstår sitt objekt og har distan-
se til det.

Resultatet er blitt en fascinerende og
velskrevet politisk fortelling – i alle fall
for oss som er levende interessert i nær
politisk historie. Det kan imidlertid inn-
vendes at Rossavik som «historiker»
kommer for nær i tid når han har valgt å
skrive SV-historien helt opp til i dag. Det
er tvilsomt om slikt skaper den distanse
en slik bok krever. Forfatteren medgir da
også – nesten unnskyldende – at det siste

kapitlet nok har «et mer oppstykket preg
enn de foregående».

Forstå. Det er liten tvil om at SVs his-
torie er skrevet av en som både er glad i
partiet – og gjør sitt beste for å forstå
det. Det hender nok at Rossavik tar Lu-
thers formaning om å ta alt i beste men-
ing, på større alvor enn det er grunn til
når en partihistorie skal skrives. Men
dette betyr ikke at Rossavik fortrenger
også de pinligste delene av SVs fortid.

For eksempel at partitoppene nærmest
«slåss» om å la den rumenske diktator
betale eksklusive ferier for seg og fami-
liene, og at SF/SV-toppene nesten alltid
sto med knyttede never dypt gjemt i buk-
selommene når det ble protestert mot
menneskerettighetsbrudd innenfor Sov-
jet-imperiet maktsfære. USA derimot var
man alltid klar til å protestere mot.

Tsjekkoslovakia-invasjonen i 1968 er et
klart unntak fra dette. Pinlig er det også
å lese hvordan dette verdensbildet fikk
SV-ere på besøk i Nord-Korea til å hylle
et system som allerede da var kjenneteg-
net av en brutal undertrykkelse.

Forandring. Men det er lenge siden
opprørspartiets SVs leting etter den tred-
je vei førte partiet på slike ville veier. I
dag utøver posisjonspartiet SV utenriks-
politikk for NATO-landet Norge, og det
er bare uker siden partiveteran Stein
Ørnhøi på et møte på Litteraturhuset
skamroste utenriksminister Jonas Gahr
Støres ledelse av den.

Verden har forandret seg. Det har san-
nelig også SV gjort. HARALD STANGHELLE

Finn Gustavsen og Asbjørn Holm (t. h.) var de to representantene fra Sosialistisk
Folkeparti som var med på å felle Gerhardsen-regjeringen etter Kings Bay-ulykken
på Svalbard i 1962. FOTO: SCANPIX


