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Ideer MOT NATO: Bladet Orientering ble startet høsten 1952 som en fjortendaglig liten avislapp
med det siktemål å fremmemotstand mot Nato. Gradvis ble bladet en samlende arena for
venstrefløyen i og utenfor Ap, den som før nedleggelsen i 1975 var blitt til partiet SV. Birgitte
Kjos Fonn gir en livfull beskrivelse i boka «Rebellenes organ», som behandler både politikken,
mediespørsmålet og menneskene bak bladet.
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TEGNESERIE: Noen sier
at det er begrenset hvor mye
kunnskap du kan ha plass til i
hjernen på én gang. Om noe
nytt skal lagres, må det altså
gå på bekostning av noe annet.
I sin tid var hjernen min fylt

med kanskje litt for mye kunn-
skap om Fantomet – noe som
etter iherdig lesing over flere
år brakte meg inn i de øverste
rekker i selveste Fantomet-
klubben. På gutterommet
hjemme hang jeg stolt opp
diplomet, som bevis på at jeg
var stormester med … var det
to stjerner?
Nå, mange år seinere, sam-

ler de mange Fantomet-sam-
lepermene mine støv i kjellerboden, og klubbdiplomet har jeg
mistet oversikten over hvor er. Samtidig lanserer i dag Egmont
en ny serieutgivelse kalt «Fantomets gullalder», som grovt
regnet strekker seg fra 1979 til 1991 (året før serien gikk over
til farger). I denne serien skal vi ifølge forlaget «finne ut hvor-
dan og hvorfor Fantomet ble en av landets mest leste serier og
hvordan Fantometklubben ble en kjempeorganisasjon med
100 000medlemmer.»
I første utgave (til 99 kroner) blir vi servert fire historier fra

1979, «Ku Klux Klan», «Grotteøyas hemmelighet», «Forbryter-
sk forretning» og «Sala kidnappet», samt en artikkel om Fan-
tomets inntog i landet.
Det er fortsatt noen år til serien når igjen de åra der jeg

koblet meg på for fullt, men noe er skjedd: Brått har jeg lyst til
å finne fram permene og på nytt fylle hjernen med Fantomet-
relaterte detaljer. Men på bekostning av hva?

Snorre Bryne
Spill- og tegneserieredaktør i Dagbladet

Ånden som fortsatt går
KULTURTIPSET

MYE KAN TYDE på at vi får et
nytt tideverv i politikken, mot
venstre og i radikal retning denne
gang. Det vil i så fall bety en mek-
tig strømkantring i tenkemåter og
verdiklima, for deg og for meg og
for alle. For vi snakker om et vir-
kelig fundamentalt skifte, globalt
og universelt, like dypt som den
gang i 1980 da 60- og 70-tallets
radikalisme ble avløst av That-
cher-Reagan-Willoch-æraens
markerte tilbakeslag. 1980-tallet,
husker jeg i sin tid Reiulf Steen sa,
var det verste tiåret han hadde
opplevd. Og det varte lenge, i alle
fall til årtusenskiftet.
Men nå kan tidene skifte igjen.

Står vi foran en ny strømkantring,
hvor nyliberalisme og markedstro
bæres til graven, og det oppstår en
fornyet tro på stor stat og folkelig
makt – kort sagt vil det kjennes
som en ny venstrevind blåser
gjennom samfunnet?

SLIKE SKIFTER KAN ha sin årsak i
sammenbrudd, ved at ting man
hittil har trodd på, brått viser seg
upålitelige. Banknæringens krasj
og privatkapitalens skudd for
baugen som følge av finanskrisen,
har brakt en nedtur for kapitalis-
men som system, som naturligvis
kaster lange skygger. At også
atomkraften har spilt fallitt i og
med katastrofen i Japan, trekker i
samme retning. Den bekrefter at
70-talles engasjement mot atom-
kraften ikke var så gal likevel. Når
slår det direkte inn i tyske del-
statsvalg og skaper en ny situasjon
i Europas viktigste land.

HER HJEMME har naturligvis
Adecco-gigantens moralske sam-
menbrudd og tilhørende varsel
om at private firmaer ikke kan

betros omsorgsoppgaver med
samme tillit som før, vakt større
rystelser enn vi tenker på til dag-
lig. Sammenbrudd av denne art
skjer rett som det er i det små,
naturligvis. Når det skjer i det
store, kan skaden bli uopprettelig,
i den forstand at hele verdiklimaet
innrettes etter ny kurs. I dette
tilfeller en kurs henimot at offent-
lig omsorg synes tryggest og mest
pålitelig, for private vil bare tjene
penger: De vil koke såpe på bes-
temor, som Karl Evang i sin tid sa.
Står altså venstre-verdier igjen

for porten, og vil trenge inn i
samfunnets tusen kanaler og
korridorer? Vil verden etter fi-
nanskrisen og tsunamikatastrofen
gå mot radikale verdier? Ja, vil
idémarkedet igjen åpne seg for
kanaler som holder sosialt ansvar
høyt – vil vi få Dagbladets tiår
tilbake?

HVEM VET! Ogmens vi venter
har vi i alle fall fått lesestoff om
hvordan det gikk til at 1960- og
70-tallsradikalismen forrige gang
fikk feste. Jeg tenker på det nær-
mest underlige sammenfall av
historiebøker som de siste par
ukene har dynget seg opp. Til

sammen tre grundige beretninger
om hvordan det gikk til at venst-
residas institusjoner vant feste i
det norske samfunn, ved å gå fra
utgruppestatus til aksept, fra
latterliggjøring til nærmest total
omfavnelse, hauges nå opp i bok-
handlene. Den er påfallende, den
historien som tegnes i de tre.

BIRGITTE KJOS FONN skriver
Orienterings historie, og skildrer
rebellenes organ fra litt komisk
særblad mot Nato, til påtrengende
trendsetter for pressen som hel-
het. Et dypt moralsk alvor preget
denne avis. Samtidig en fjetrende
populisme.
Alf Skjeseth skildrer Klasses-

kampen, av avis som har tatt et
enda merkeligere sprang fra rabiat
maoisme til samlende kulturavis i
opplagsmessig framgang. For oss
som er blitt daglige lesere i det
siste, er forhistorien nærmest
bisarr. Og som kronen på det hele:
Frank Rossaviks svære murstein
av en SV-historie. Partiet er knapt
til å kjenne igjen. Den tenner-
skjærende trusselen i sin tid om at
en utvanning av DNAs halv-
hjertede atomparagraf ville utløse
et nytt parti, er blitt til en fargerik
forsamling av unge, spretne folk –
det er virkelig en historie som
forteller et eventyr.

TRE SLIKE BØKER, det er mye på
en eneste, kort vår. Delvis over-
lapper de hverandre – venstresida
er jo ikke så stor. Men hver på sin
måte forteller de om ideers vand-
ring fra rumsterende særtanker i
hodet på rare folk som Jacob Friis,
Sigurd Evensmo, Tron Øgrim eller
Torild Skard – til å bli ideer båret
fram av nasjonale figurer, person-
er som ikke bare motvillig må
regnes med, men som etter hvert
har vunnet de høyeste berømmel-
ser. Ingen vil jo i dag si annet enn
at folk som Finn Gustavsen, Jon
Michelet, Berge Furre eller treklø-
veret bak det nyeste SV – Erik
Solheim, Hanna Kvanmo og Kris-
tin Halvorsen, er annet enn aksep-
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Tre bøker om forrige venstre-seier varsler

Venstre-ideene var
lengemarginale, ja
nærmest anatema
blant de store i
samfunnet.

SERRA-TEGNING:Den amerikanske kunstneren Richard
Serras tegning fra 1989 har tittelen «USAs regjering øde-
legger kunst». Serra er mest kjent for sine store jern-
skulpturer, hvorav en står på Bankplassen i Oslo. En ny
utstilling av tegningene hans fra de siste 40 år er nettopp
åpnet i New YorksMetropolitanMuseum of Art.

Foto: Reuters/Scanpix

KULTUR I BILDER

RADIKALERE: SFs Finn Gustavsen og Orienterings Kjell Cordtsen
under en «teach-in» om Vietnamkrigen i Studentersamfunnet i 1966.

Foto: Scanpix
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SV-HISTORIE: Frank Rossaviks SV-historie «Fra Kings Bay til Kongens bord» har
vunnet åtgaum for sin livfulle skildring av politikken så vel som av de velskrevne anek-
doter som gir boka liv. Rossavik har hentet frammye arkivmateriale, men støtter seg
mest på de tallrike intervjuer med alle slags aktører han har foretatt. Og venstrefløyens
folk har vist seg svært så villige til å fortelle – om både konflikter og kriser innad i SV.

terte og respekterte folk. Men slik
har det ikke alltid vært! Venstre-
ideene var lenge marginale, ja
nærmest anatema blant de store i
samfunnet. Mot NATO, mot EU,

mot atomkraft og mot ukont-
rollert oljevinning; men for fag-
foreninger, offentlig omsorg,
vingeklipping av profitten, hvem
var for dét?

UUNNGÅELIG FÅR DE TRE bøke-
ne et visst «fra kamp til seier»-
motiv, en grunnstemning av at de
som holdt på venstre-ideene, til
sist vant fram gjennom utholden-

het og tålemot. Og utvilsomt
fortoner det seg så sett fra aktøre-
ne selv, som nødvendigvis har
opplevd seieren som et tilkjempet
gode.

Men et slikt perspektiv er like-
vel ikke det eneste mulige – og
ikke nødvendigvis det sanneste,
tatt i betraktning at tidsånden i et
samfunn er en komplisert sam-
menfatning av noens seire, andres
nederlag; av noen sakers fall og
andres triumf – og at alt dette
skjer under en ikke ubetydelig
grad av slump, trass, og tilfeldig-
het. Mange som strever med å
realisere nye ideer, vinner aldri
igjennom, for utholdenhet og
tålemot bestemmer ikke alt.
Men noen lykkes, og nyter den

fordel at det de tror på, med ett
bryter igjennom – hva nå grunn-
en kan være. Grunnen er for-
resten oftest den at flere har de
samme ideer, uten å vite om de
andre, og i hvert fall uten å aksep-
tere dem – og at gjennomslaget
kommer som et slumpmessig
sammenfall. Men det er en annen
historie.

DE TRE BØKENE OM hvordan
1960- og 70-tallets radikaleste
ideer ble til aksepterte verdier,
bringer fram noen helter som vi
nok skal merke oss i det som
videre vil skje, i det minste fordi
de hadde gleden av å lykkes den
gang. Noen av disse er vel kjent
allerede. Sigurd Evensmo som
Orienterings sentrale figur, eller
Finn Gustavsen som SFs gjen-
nombruddsleder, foreligger om-
talt i så vel biografier som selvbio-
grafier.
Også en opprinnelig halsstarrig

ekstremist som etter hvert ble en
grundig forsker, Sigurd Allern, er
godt kjent fra offentligheten. Men
en fjerde sentralaktør fra forrige
venstre-gjennombrudd har siden
levd som doldis, som stille rose-
dyrker i egen hage og skjønnånd i
sitt valg av velsmakende Mosel-
vin. Men i Birgitte Kjos Fonns
Orienterings-historie kommer
denne mann, Kjell Cordtsen,
rikelig fram, som den av venstre-
organets redaktører som virkelig
fornyet sin avis.
Ja, Orientering skildres under

Cordtsens ledelse som en bastion
for pågående, samfunnskritisk og
samtidig «du»-rettet journalis-
tikk. Portrettet av hans virke vil
kanskje overraske noen, men ikke
de av oss som befant oss i og
rundt Dagbladet for noen tiår
siden. For etter at Orientering
gikk inn og ble opptatt i Ny Tid,
kom Cordtsen til Dagbladet – og
satte sitt preg både på utseendet
så vel som journalistikken i denne
avis. Som den gang var et blad i
oppgang, som venstre-ideenes
mest framtredende organ.

ER DET ET TILFELLE at dette
organ nå i 2011 etter mange års
nedgang har bremset sin utfor-
bakke og igjen ser ei tid med
stigende opplag i møte? Et tilfelle
– eller et tegn på strømkantring i
samfunnets større verdier, bort
fra nyliberalisme og markedstro,
og henimot en fornyet tro på stor
stat og folkelig makt?

kanskje en ny:

MARGINALISERTE IDEER:Mot Nato, mot EU, mot atomkraft og mot ukontrollert oljevinning; men for fagforeninger, offentlig omsorg,
vingeklipping av profitten, hvem var for dét? Foto: Scanpix

Historiens dom over unge revolusjonære er
at de noen år seneremå gå på operaball i
kjole og hvitt ogmed ordenbånd. Bruno Kreisky

NY RADIKALISERING: Står vi foran en ny strømkantring, hvor nyliberalisme og markedstro bæres til graven, og det oppstår en fornyet tro på
stor stat og folkelig makt? Foto: Scanpix

v mot venstre?


