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Nina Witoszek sa i forrige Morgenbladet at nordmenn 
ser på polakker som «noen slags faglærte untermen-
schen». Stygg sak, her gjelder det å komme videre. Derfor 
leser vi det Pawel Gozlinski, litteraturredaktør i avisen 
Gazeta Wyborcza. Der lærer vi at mange går i fotsporene 
til Witold Gombrowicz (1904–1969), og at den viktigste 
blant disse er Jerzy Pilch. Den viktigste debutanten siden 
1989 er Dorota Masłowska med boken Wojna polsko-ruska 
pod flagą biało-czerwoną fra 2002. Ignacy Karowicz skrev 
fjorårets beste bok med Balladyny i romanse, mens repor-
tere som Mariusz Szczygieł, Jacek Hugo-Bader og Woj-
ciech Tochman viderefører arven fra Ryszard Kapuscinski.

Dette leser de i Polen
De var ikke så aktive i disku-
sjonene rundt Litteraturhuset 
i Bergen, men denne uken har 
bergensforlaget Vigmostad & 
Bjørke vært i vinden. Først kom 
nyheten om at forlaget kjøper 
halve Haugen Bok, som idag er 
Norges største nettbokhandel. 
Ikke nok med det. Forlaget drar 
nå også opp en ny akademisk 
bokhandlerkjede, som skal hete 
Campusbok. Elleve studentsam-

skipnader i Agder og Sunnmøre 
er med. De enkelte butikkene blir 
lokalt selvstendig og lokalt eid, 
mens hovedkontoret skal skaffe 
innkjøpsavtaler og lignende, leser 
vi i Bok & samfunn. «Geografi er 
underordnet» svarer V & B når 
Bok & samfunn spør om hoved-
kontoret skal ligge i Bergen. V & B 
fokuserte lenge på sakprosa, men 
etablerte for to år siden en ny sat-
sing på skjønnlitteratur.

Uten buekorps og vannkopper på Haukeland

Sky rettskrivningen 
– dyrk skrivingen!

– Og hvor lenge har du gått 
rundt med Den kulturelle sko-
lesekken?
	 –	Jeg	har	vært	med	siden	
det	begynte	i	Tromsø	i	2003.	
Til	å	begynne	med	lagde	jeg	
teater	sammen	med	fjerdeklas
singer.	Etter	at	jeg	selv	begyn
te	å	skrive	for	tre	år	siden,	har	
jeg	arrangert	skriveverksted	
for	åttendeklassinger.
 – Åttendeklassinger er bare 
skoleleie slyngler. Det må 
være en utfordring?
	 –	Hehe,	nei,	men	jo,	man
ge	er	så	lei	av	skriving	at	de	
er	klare	for	å	knekke	blyanten	
når	de	får	en	i	hånden.	Åh,	
liksom,	for	de	tenker	at	dette	
er	noe	de	ikke	mestrer.	Derfor	
bruker	jeg	en	blanding	av	tea
ter,	improvisasjon	og	muntlig	
fortelling	aller	først	som	en	
oppvarming.	Da	løsner	de	opp	
og	blir	tryggere	på	seg	selv.
 – Å fortelle er litt som å 
tegne. Alle liker det helt til de 
en dag slutter med det.
	 –	Vi	tegner	helt	til	vi	synes	
det	ikke	blir	fint	nok.	Jeg	tror	
den	følelsen	kommer	fortere	
når	det	gjelder	skriving	fordi	
skolen	legger	for	mye	vekt	på	
pen	håndskrift	og	rettskriv
ning,	og	for	lite	på	hva	vi	
faktisk	skriver.	Det	ødelegger	
skrivegleden	for	mange,	og	
provoserer	meg	kraftig.	Vi	må	
ikke	ta	skrivegleden	fra	barn,	
for	skriving	er	viktig	også	for	
så	mange	andre	fag,	og	mest
rer	de	det	ikke	så	faller	de	av.	
Jeg	forteller	elevene	at	det	er	
innholdet	og	uttrykket	deres	
som	teller,	og	da	senker	de	
skuldrene.	Da	kommer	fanta
sien	og	fortellergleden	frem.
 – De skal fremføre teks-
tene for hverandre. Det må da 
kreve mye mot?
	 –	Det	gjør	det.	Og	det	er	
påfallende	å	se	hvordan	de	
er	usikre	på	hverandre	og	
spiller	sosiale	roller.	Klassens	
klovn,	for	eksempel,	forven
tes	å	skrive	en	morsom	tekst,	
nerden	skriver	en	flink	tekst,	
og	den	som	aldri	skriver	noe	
vil	ikke	skrive	noe.	Da	gjelder	
det	å	bryte	opp	mønstrene	og	
la	dem	forstå	at	skrivingen	
gir	dem	muligheten	til	å	være	

andre	personligheter	enn	de	
vanligvis	er.
 – Det må skje mye uforut-
sigbart underveis.
	 –	Det	gjør	det,	og	det	artig
ste	er	når	de	som	sier	de	ikke	
liker	å	skrive	finner	glede	i	
det.	Når	de	på	slutten	av	da
gen	har	skrevet	en	tekst	de	er	
stolte	av	og	som	føles	viktig.	
Her	om	dagen	var	jeg	på	en	
skole	for	elever	som	ikke	tri
ves	med	vanlig	undervisning,	
men	de	skrev	hele	dagen,	og	
en	av	dem	sa	han	ville	ta	med	
teksten	hjem	og	fortsette	å	
skrive	der.	Av	og	til	får	jeg	en	
følelse	av	at	jeg	klarer	å	gjøre	
en	forskjell.
 – Grei ut!
	 –	Det	er	en	fin	ting	for	alle	
som	arbeider	med	Den	kul
turelle	skolesekken,	at	vi	kan	
komme	inn	i	klasserommet	
og	ruske	opp	litt.	For	eksem
pel	ved	å	gi	en	hovedrolle	til	
den	eleven	som	vanligvis	ikke	
stikker	seg	ut.	Jeg	har	opplevd	
at	elever	fem–seks	år	etter	at	
jeg	har	besøkt	dem	kan	sprin
ge	bort	til	meg	på	gaten	og	
fortelle	hvor	moro	det	var	den	
gangen.
	 –	Og	nå	er	det	snakk	om	å	
fjerne	tippemidlene	fra	kultu-
ren.
	 –	Det	må	de	ikke	gjøre.	
Det	er	verdifullt	at	at	alle	barn	
får	delta	på	i	hvert	fall	én	
kulturopplevelse	i	løpet	av	ti	
års	skolegang,	uansett	hvem	
de	selv	eller	foreldrene	deres	
er.	Den	kulturelle	skolesekken	
må	beskyttes.

thomas berg

Fortellinger fra Skolesekken

Rebekka Brox Liabø gir 
ungdom skrivetrening med 
Den kulturelle skolesekken 
som feirer tiårsjubileum.

ukens navn Forventningene er	naturlig	nok	store	når	
Frank	Rossavik	nå	lanserer	sin	552siders	
bok	om	partiet	SVs	første	50	år.	Rossaviks	
forrige	bok	fra	norsk	politisk	historie,	
Einar	Førdebiografien	fra	2007,	innbrak
te	forfatteren	svært	gode	salgstall	og	enda	
bedre	anmeldelser	–	samt	en	Bragepris.	
Og	selv	om	meningene	om	SV	har	vært	
sterkt	delte	hele	veien	fra	1961	til	2011,	
både	i	og	utenfor	egne	rekker,	vil	få	i	
dag	være	uenige	i	at	partiet	har	vært	et	
fargerikt	og	interessant	innslag	i	norsk	
politikk.	Temaets	aktualitet	er	upåklage
lig.	SV	har	for	få	uker	siden	vunnet	sin	
kanskje	største	seier	som	regjeringsparti	
i	kampen	mot	oljeutvinning	i	Lofoten	og	
Vesterålen,	men	går	likevel	en	viktig	og	
kritisk	valghøst	i	møte.
	 Starten	fenger.	Rossavik	trekker	
en	relevant	rød	tråd	tilbake	til	Norges	
Socialdemokratiske	Arbeiderparti	på	
1920tallet,	før	han	via	Natostriden	og	
avisen	Orientering	akselererer	frem	mot	
dannelsen	av	Sosialistisk	Folkeparti	våren	
1961.	Den	interesserte	leser	blir	gjerne	
med	videre	på	veien	fra	Kings	Bay	til	Kon
gens	bord	–	fra	Finn	Gustavsen	til	Kristin	
Halvorsen.	Rossavik	får	frem	fremganger	
og	betydning,	men	samtidig	også	feilvur
deringer	og	mangler,	både	hos	de	to	og	
Hanna	Kvanmo.	Og	med	et	delvis	unntak	
for	Erik	Solheim,	klarer	Rossavik	å	omta
le	SVs	ledende	politikere	uten	å	gli	over	i	
biografiskriving.	
	 En	noe	overfladisk	behandling	for	
eksempel	av	Kings	Baydramaet	kan	
aksepteres	når	det	her	er	SVs	rolle	som	
skal	vektlegges.	Rossavik	fremstår	som	
balansert	og	nyansert	i	omtalen	av	aktø
rer	og	begivenheter.	Noen	reaksjoner	og	
korrigeringer	må	det	forventes	at	et	så	
omfattende	arbeid	om	et	politisk	parti	vil	
utløse,	men	Rossaviks	hovedkonklusjoner	
synes	dekkende.	Splittelsen	av	Ap	var	blitt	
uunngåelig	da	den	kom	i	1961,	stortings

representasjon	samme	høst	fremsto	som	
en	«seier	ut	av	intet»	for	SF.	Og	senere	
går	det	i	politisk	bergogdalbane	frem	
mot	2000tallet.	Boken	kjennes	aldri	
tung	før	man	løfter	den	opp	for	å	legge	
den	fra	seg.	

Spissformulert.	Stilistisk	fortsetter	Ros
savik	der	han	slapp	Førdebiografien:	
Med	et	forbilledlig	enkelt	og	lettforståe
lig	språk,	spritet	opp	med	illustrerende	
replikker	og	anekdoter.	Tidvis	kan	det	ta	
av	litt	med	replikker	og	anekdoter	som	
egentlig	ikke	er	så	illustrerende,	bare	mor
somme.	Men	Rossaviks	sidespor	bidrar	
til	bokens	underholdningsverdi,	og	de	
blir	aldri	så	lange	at	lesere	sporer	av.	For
fatteren	er	forbilledlig	åpen	både	om	at	
han	i	en	årrekke	var	SVmedlem,	og	om	
hvorfor	han	ikke	lenger	er	det.	Hvis	hans	
personlige	preferanser	noe	sted	griper	
forstyrrende	inn	er	det	nettopp	i	omtalen	
av	EUsaken,	hvor	jasiden	i	partiet	får	vel	
stor	oppmerksomhet	sammenlignet	med	
den	langt	større	og	viktigere	neisiden.	
Dette	sagt	er	det	god	dekning	for	konklu
sjonen	om	at	SV	i	1993–94	falt	mellom	
stolene	og	ikke	utnyttet	potensialet	for	
videre	vekst	som	EUsaken	ga.	Også	i	
bokform	er	Rossavik	imidlertid	tidvis	
spissformulert	inn	til	det	provokative,	
særlig	i	sine	forsøk	på	å	formulere	evige	
sannheter	om	et	ofte	uforutsigbart	parti.	
Verken	venstreside	eller	høyreside	fra	
dagens	SV	forventes	å	si	seg	ubetinget	
enige	i	at	«Enhver	som	i	en	diskusjon	
sitter	igjen	med	høyrestempelet,	har	tapt.	
Ingen	aktører	med	ambisjoner	om	inn
flytelse	har	noensinne	inntatt	rollen	som	
høyreside	frivillig.»		

Journalistisk.	Med	god	hjelp	fra	Arbeider
bevegelsens	arkiv	og	bibliotek	presenterer	
Rossavik	og	Spartacus	forlag	et	bredt	
utvalg	bilder	og	et	rimelig	antall	valgpla
kater.	Noen	karikaturtegninger	kunne	
løftet	boken	ytterligere,	men	teksten	er	
morsom	nok	til	at	det	aldri	blir	noe	tungt	
savn.	Derimot	savnes	litt	mer	statistikk	
og	oversikt	etter	teksten,	selv	om	over
sikt	over	partiledelsene	fra	1961	til	i	dag	
hjelper	noe.	Boken	får	pluss	i	margen	for	

Topptung og  
fengende

AnmelDelSe
Frank rossavik
SV. Fra Kings Bay til  
Kongens bord
552 sider. Spartacus. 2011

SV-aktivisten er stemoderlig behandlet, men  
partiledelsen får sitt pass påskrevet i partihistorien.
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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  
enn verden.» Side 37

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


