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Stavanger Aftenblad har fått «25 kjente 
rogalandske kulturaktører og boklesere» til 
å nominere kandidater til «Tidenes norske 
romanåpning». Ikke uventet er rogalendin-
ger som Arne Garborg, Alexander Kielland 
og Johan Harstad godt representert, men 
Dag Solstad tar storeslem ved å ha fått 
nominert hele fire bøker blant de 21 på kort-
listen. Åpningen til Gymnaslærer Pedersen er 
selvfølgelig god, men vi heier på lokalpatrio-
tismen og Kiellands Skipper Worse: «Lauritz 
din dævelonge – opp og klar vimpelen!»

Sterk åpning
«Det er som porno», sier den chilensksven-
ske fotballtreneren Carlos Banda til Dagens 
Nyheter. Anledningen er oppstarten på 
Allsvenskan, og Banda (33) snakker selvføl-
gelig om fotballitteratur – av den «djupa» 
sorten. Djurgården-treneren avslører at han 
selv jobber med en bok om temaet. «Det 
finnes veldig lite fotballitteratur på svensk 
om trening, om spillet (...) og om taktikk.» 
Som på norsk, altså. Bandas favoritter er på 
spansk eller portugisisk, naturlig nok. Gode 
bøker gir god fotball.   

Fotballbiblioteket
Mens vi svever på en boksky her i Norge, 
blåser det opp til storm i Danmark når det 
gjelder prisene på e-bøker. I forrige uke 
bestemte en rekke store forlag seg for å 
kutte prisene med opptil førti prosent. Så 
banket e-bokhandelen saxo.com prisene 
ned til 99,95 dkr. Information skriver at alle i 
dag forventer at digitale produkter skal være 
rimeligere enn fysiske. Ikke urimelig, «taget 
i betragtning at man som forbruger hverken 
kan låne sine e-bøger ud, give dem væk eller 
sælge dem videre til et antikvariat.»

Dansk priskrig på e-bøker

«Jeg forsøker å skrive verden frem, intet mindre  
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både saksregister og navneregister, og 
tross noen unøyaktige og ufullstendige 
henvisninger er det en klar forbedring 
fra Førde-biografien at Rossavik nå har 
sluttnoter. Legger man sammen skriftlige 
og muntlige kilder blir utvalget av interne 
stemmer fra partiet ganske bredt og ba-
lansert, men det kunne med fordel vært 
med litt flere innspill fra andre partier og 
organisasjoners rekker.                        
 Med det er man over på den største 
begrensningen ved boken. Problemet er 
mindre noe av det som står, enn alt det 
som ikke står. Forfatteren er i innlednin-
gen åpenhjertig på at denne boken om 
SVs historie ikke er et komplett faghis-
torisk verk. Det blir da også en utpreget 
journalistisk fremstilling. Hovedfokus set-
tes på partiets ledende politikere, på makt-
kamper i toppledelsen, og på et utvalg me-
dieomtalte saker fra stortingsgruppen og 
regjeringen. Noe som er en svært viktig 
del av historien om SV, men likevel langt 
fra hele sannheten. Man finner her for 
lite om partiets organisatoriske utvikling, 
samt om viktige geografiske dimensjoner 
– inkludert de tidvis oppsiktsvekkende 
store politiske forskjellene mellom fylkes-
lag innen partiet. Selv viktige fylkeslag 

dukker tilsynelatende oftest opp knyttet 
til stortingsnominasjoner og dragkamper 
om partiledelsen. Partiets kvinnenettverk 
behandles i likhet med Sosialistisk Ung-
dom også noe stemoderlig. 

 Todelingen mellom et relativt pragma-
tisk og moderat flertall og et mer ideolo-
gisk og radikalt mindretall innenfor SV, 
var nok mindre iøynefallende på landsmø-
tene i 2009 og 2011 enn tidligere, men er 
likevel vel verdt å analysere videre. Der 
kunne man tross andre forskjeller laget 
interessante sammenligninger for eksem-
pel til KrF. Man savner mer også om SVs 
samarbeid med for eksempel fagbevegel-
sen og miljøbevegelsen. Det blir et para-
doks at vektleggingen av partiledelsen og 
det parlamentariske arbeidet blir så sterk, 
i en bok om et parti som så sterkt har 
ønsket å supplere parlamentarisk arbeid 
med demonstrasjoner og andre aktivistis-

ke mobiliseringer. Hva angår internasjo-
nale perspektiver er det journalistisk lett 
forståelig at Rossavik legger hovedvekt på 
SVs kontakter østover under Den kalde 
krigen. Men som historiker savner man 
mer om SVs engasjement i nord-sør-
spørsmål, og om påvirkningen til og fra 
søsterpartier i andre vesteuropeiske land.              

Utfyllende. SV. Fra Kings Bay til Kongens 
bord er den første store behandlingen av 
SVs historie, og vil inneholde interessan-
te nye ting for så godt som alle leserne. 
Det er lenger mellom de sensasjonelle 
nye avsløringene. Et av de første store 
medieoppslagene om boken gjaldt en 
avsløring av at daværende LO-leder Gerd-
Liv Valla ikke fremsto som noen aktiv 
pådriver for å få etablert det rød-grønne 
regjeringssamarbeidet. Her utfyller 
imidlertid Rossavik bare et bilde kjent 
senest fra 2008. Også hva angår SVs 
kontakter østover kommer Rossavik med 
nye arkivfunn blant annet om interessen 
for å besøke Romania, uten å forrykke 
historiens hovedkonklusjon. Som altså 
er at partiet SV sto for en demokratisk 
tredje vei under Den kalde krigen, men 
at flere sentrale politikere der (inkludert 

SFs første partiformann Knut Løfsnes) til 
ulike tider viste for stor forståelse og inter-
esse for kontakt med ikke-demokratiske 
regimer i øst. 

Underholdende. Mest spennende nytt er 
det i avslutningsdelen om Solheim og 
Halvorsens lederperiode og om SV i regje-
ring, men der gjenstår det å vente ti års 
tid for å se hvor godt Rossaviks konklusjo-
ner vil stå seg mot andre kilder. 
 Summa summarum er det nå altså 
bevist at Frank Rossavik kan skrive un-
derholdende og lærerikt ikke bare om 
enkeltpolitikere, men også om politiske 
partier. Han har tross knappe rammer 
i tid og penger levert en ny interessant 
og viktig bok fra de siste tiårenes politis-
ke Norgeshistorie. SV. Fra Kings Bay til 
Kongens bord er vel verdt både timene og 
hundrelappene for alle som har sterkt 
sympati med SV, så vel som for alle som 
har sterkt antipati mot SV. Den vil bli en 
svært viktig byggesten når den større og 
bredere faghistoriske fremstillingen om 
fenomenet SV en gang i fremtiden skal 
skrives.

Hans olav laHlum 
Historiker, forfatter og leder i Oppland SV 

Boken kjennes aldri tung 
før man løfter den opp for 
å legge den fra seg.

Påskeopprøret: Berge Furre som nyvalgt formann i 
Studentersamfunnet, 1958.

Ung aktivist: Erik Solheim på SUs landsmøte i 1977.Valgkamp: Kristin Halvorsen på valgplakat fra 1997, 
året hun ble partileder.

Før SF: Her Finn Gustavsen fra hans tid i Arbeider-
bladets sportsredaksjon, 1954. 

Demonstrasjon mot EEC, i 1962: Flaggbærer fremme til høyre er Ole Koppreitan. Som nummer to i andre 
rekke fra venstre går Erik Himle, statsråd for Handels- og skipsfartdepartementet og senere samferdselsminis-
ter for Ap. Lengst til høyre i annen rekke ser vi Karl Evang. alle Foto Fra boken


