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Billedkunstneren Kari
fossman er allerede kjent

g anerkjent som norsk bokil-
,ustratør. hun er for lengst re-
presentert i det store itali-
enske samleverk .Illustratori
de Litri per Ragassi» og har
gitt ut både barneboker og il-
lustrert skolebøker, ioruten
en bok av Richard Herrmann

I og omslag til Astrid Lind'
{ grcns kJente arbeider. Hun
t har hatt Statens kulturstinen-
I dium oB er tildelt kulturpris
I av Akershus fvlke m.m.
f, Iltou Kari Crossman cr cgentlit
I Trondhcims.pikc, og del cr bak.
f grunnrn for hcnncs nye evctrtyr.
I Irol for barn som forcligger på

I forlrgel Tiden i dissc digcr. Bo-
lf ken hctcr "Inscr Johanne og den
! .torn godrerjikten,. Og dcn iorc.
Pf går på- Ltakk-landet og 

"på Niantua
;* fra Krana holt opp til dropsf^brik-

^#'9 kcn Krystall på Øya cllor
ffi krnskie vi skal sr Oon så Iangt til-
ffir"; l,^k. i ti(lcn. Som smllik. h.t hun

ffi Kari J.rr.'hscn uts sall pi pappas
S"ry kD. di hrrr filrstc gril( horte nrn

6f, dclt.m.rknlrtsnu/sotccventyret.

.fu Travle gutteår
-n:' Fur Ianpir ErniLr lrirddc.n fortid
.*.,ffi rn{{lrrilvli tiulr,,.trt,ilB^kkl:'n,l't

7, ' )f"l OB ,lrr hirrr .rllomd, drr virr rrn sto
,lili ug n:tl.r,,liH liturr krrr, fikk hiI,

, {.+ i uPl'dr:rg å t,jrssc PÅ rn skul. som
r '{? ll fortov, l i olvil. Hiln skullc fjrssoxEf}c#i furtøyning,'r og h:r tilsyn nr.,l
. : t"S{ rn,lrn rinS un,b,,rJ. Men skipp.rcn

..då:.rt§.-tr hJrnnr på sykoh,rslt og dodl rtpr.

d ffi"#C fl llx:l 5J::i:,,"i:::"1 *lJ:,':i:;:
t::'l4l1i'.n nir.B l,lil' hiilr,,v,.rr., sl,Ut,rs s,,il,1,,
iÅ&6d-{l tr.,ns s,,m \or s^piss slrtt år

;ffiS;&t$ man ikkc tont dcr umnkon v.rdt å

i4llffi&hu tr d.n mco s'.s. os dilrn,, frrin
,::.SSL§; g.n bl. di .venl]'rskip(t s,,m blc

ffiajffiffi# bnrkr til !irg. og spcilnend" eks.

ffi !ili'jiJ;t#lii"l:å,iil;#få

ffi;tri$lir"#;ffi:
'tge. som en tyrlige funn av mislykkete, mcn
I biilverden, likevel vcl spiselige produkter. Og
rse iantasi- en gang gjorde man det vlrkeli8
trsJ^.teiliso storc kuppet. I skråningcn lå dct

,s no' mcset store klumDer - store som
rudicl.' lål_noder - av såmmensmeltedo
dicccrr( | drops og pastiller. De ble tatr med

rv\. I i t)tcn ,g så seilto man hjcm til
sos'l'. I Båkklandet. I flcre dagcr ble
teseg1' . I klumDcnc bearbeidet med ham-
amlis-lio'. I mer åg ø*s og andre redskapor,
, 9å lr'"Et-.1 | mens ungene hadde store buler pÅ

r oe ."--. I kinnene av uopphorlig søtsakesut'
;anlnEiesl ting. Evcnryr;i tok siutt. mcn dcr
klor'...rr sI\ ble bcvart som cn solskinnshisto-
anEclll'.'fi,ric r rnrnnct hos alle småbarna i
o d"l!1)'a"Ltrutret lense ctter at de bte
sed' uE 

voksne

- natq Kari Grossman har aldri sclv
.rtallir,ls pda på Bakklanaet, men som
ngE"D, reltrondheims.Dike kienner hun. mY tir ll6økct, og som teSn;r og barnc.
,kke.:;a \XYlkforfattcr har hun gjenopplevct
1Ie o!]figp, {te merkclite barndomseventy-
er et'-i"ie a\slik at Bakklandet bådc er scg
de]-"-ripprt og slelt ikke seg selv. Bryg-

?)H{ *t't, il,#,1}å!i,L'lålillå'"""ii
tåe!l'-l.rte vqet av en frodig eventyrfortel'
., !11 -u"-[ orlbilder og tekst. Bakktandet er
går -;;\scf hcller ikke hva det var. oB
to(r:,rdropsfabrikkcn Krystall er gått
rleo I I over i historien. Men likevel lcver
prcJ I eventyret om de utcnkelit store

' I dropsklumpene som ble erobret og
I bragt til havn nedenfor Gamle
lByb.o.

Ulfr.
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Ingar Kaldal.

Makt og
sannhet

Nå hår vi hørt det: Fremskrittspartiet ser
scg sclv som arvtakcre etter den Gerhard,
sen og Brattcli som Arbeiderpartiet har sve-
ket. Som historiker kunne jeg gitt meg i kast
mcd en grundig påvisning av at den likhet
som skal til for at en slik arv skal være be-
rettiget, ikke cr til stede. Det ville vært dct
Iettcstc i verden, men ved å gjøre det, ville
jeg stått i farc for å gjørc folket den såmmc
urett som Hagen gjør: Ncmlig å vurdere de-
res kunnskap om vår nære historie til lik
null. Inntil folket hiir bevist at det fortjcncr
en slik undcrvurdcring ( og dct utclukker jcg
ikke), vil jcg la dct spørsrnålet liggc.

flistorisk ukorrekt
Helt han jcg likevcl iklie dy meg. Hvis Ha'

gcn i dct hele tatt haddc villet innpassc sin
politikk i Arbciderparti-tradisjoncn, burdc
han kanskjc hcllcr valgt dcn politikkcn som
cr ført i Gro-tidcn, AIdri har Arbeidcrpartlet
oppfylt Frp-libcralistcncs onskcr om f.eks. å
førc en ikhc-rcgLllcrcndc politikk overfor
priscr og bilnker som nå. Og aldri var vcl
dissc inngrcpene sterl{ero cnn i Gerhardscns
maktdagcr ctlcr lirigcn. Og hva mcd stats-
bcdriltenel llv{r}n har ovcrllodct privltiscrt
mer statlig næringsdrift enn Gro? Og lrvcrrr
satte i gang flere statsbedrifter cnn Ger-
hardsen? Mcn som sagt, det har litc for seg
å brul{e energi på å avvisc Iil{heter, mellom
landsfa.dcren og arvek|cveren. Dct er hcller
ihkc noc pocng for Hagen å forholde seg kor-
rekt til historien. Derfor er argumenter mot
ham på det planet fåfengt, og forhåpentlig
er det unødvendig. I stedet skal jeg bruke
Hagens arvelrav til å vise hva politikk
egentlig handlcr om.

Det dreier seg om å erobre makten. Og det
kan være noe helt annct enn å være opptatt
av sannhet. l Norge har politikerne de siste
100 årene måttet få nok mennesker til å
stemme på sitt parii. Og for å få til det gjel-
der først oB fremst å erobre folhets tanker,
cllcr rettere sagt gjøre sine tanker til folkets
ved å gjøre foll(ets tanker til sine. Hvis det
høres vanskelig ut, kan det konl(retiscres
nettopp ved hjelp av Hagens arvekrav: Han
vet at i tankene til en viktig del av folket
som han trenger til å stemme på seg, vekkcr
navnct til nylig avdøde Einar Gerhardsen
sterke følelser. For minst 6n arbeidergene-
rasjon står Gerhardsen som symbolet på
solidaritet, likhet, sosial trygghet, velstand
og framskritt (!r. Det er denne generasjo-
men som gjennom sin Iojale oppslutning har
gitt Arbcidcrpartict regjcringsmakt til å
bygge opp en velferdsstat etter krigen. Ved
å gjorc selve hovedsydrbolct dcres på hva er
godt samfunn er, til sitt, har HaBen på en
måte allerede gjort et stort skritt i retning å
erobre rcgimet.

Politikk dreier seg ofte mer om symbolcr
enn realitcter. Dct viktigste er ikke hva en
gjør i praksis, men hva en får folk til å tro
en gjør. Ofte ligger dct ikke mer virkelighet
i de politiskc symbolene enn når hundene
pisser på stolpenc for å markere sitt område
(og det er ikke bare tidligere "hundegutter,
som gjør det i politikken). Derfor er det hel-
ler ikke nødvendig med et Inugg av reell lik-

Politikk dreicr seg
om å erobre maktcn,
ikke å være opptatt av
sannhet, skrivcr histo-
riker Ingar Kaldal i
dagens kronikk. FIan
tar utgangspunht i
Frem skrittsparti ct s
Iandsmøte, hvor Carl
I. Hagcn prcsentcrtc
sitt parti som arvla-
gcrc ctter Einar Gcr'-
hardsen og Trygve
Bratteli. Men han på-
peker også hvilke libe-
ralistiske konsesjoncr
dagens Ap-rcgjering
har gitt.

het mcllom Gerhardscn'politikk og Hagcn-
politikk, for å erobrc dct norskn rcF'inrot vo'l
å gjøre dets landsfadersymbol til sitt.

Landsfader-symboler
I Adresseåviscns lcdcrårtikkcl 19.april

står det at sclv om det Hagen har sagt cr
frekt (det høres ncsten riktig ut i seg selv i
dag), så har han en viss rctt. Og ikke nok
mcd det, de andrc borgerlige pertiene har
dcn samme rctten til å si at dc forsvarcr
småkårsfolhct bcdrc i dag cnn Arbcidcrpar-
tict (altså cr dcl flere her mcd rctt D,'r ..n hil

Carl I. flagen vurdcrer befolkningers hi-
sloriske kunnskaper til lik null.

av Gerhardsen-arven). Dcttc viser eDda mer
hvordan politikken cr. Den som vil værc
med erobreren til maktpalassct, ntå hjcmpc
for de samme symbolene. Det fins parallcl-
ler utc i verden som viser hvor viktig slik
bruk av gamle låndsfader-symboler kan
være i den politiske maktkampcn. Uansett
hvor skiftende regimene kan ha vicrt i
rnange kommunistland, haddc neppe noen
kommunistleder klart seg utcn lL påbcropc
seg arvcn til Lenin. Og hvcr gang den poli-
tiske praksis legges om, brukes det gjerne
store ressurser på å byggc opp et apparat av
bcgrunnelser og sitatkunst som viser at Le-
nin sto for det samme som de nye maktha,
verne. Er det ikkc det samme Hagcn gjør
når han nå sier at han er den rette til ai'

håndhevc småkårsfolkcts intcrcsser ettcr at
Arbeiderpartiet sviktet dem?

Heller ikke i norsk historie er vi ukjent
med at den som vil erobre makten, utroper
scg til arvtakcr etter det forrigc reginlct.
Det ble neppe følt som særlig rett innen
Venstre i 1920-årene heller, da Arbeiderpar-
tiets Olav Scheflo utroptc Arbciderpartiet til
«Venstres ektefødte barn". Men det arvekra-
vet hadde sterkere rot i den historiskc virke-
lighet.
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