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Hva foregikk i 
finansdepartemen-
tet de siste årene i 
den rødgrønne 
regjeringsperioden? 

Hva ville partiene, hva 
kranglet de om? Hvordan 
reagerer norske banker når 
de blir påtvunget strengere 
kapitalkrav? Dette ville jeg ha 
svar på da jeg åpnet boka til 
Morten Søberg (SP), som var 
statssekretær i Finansdepar-
tementet i tre år, til 2013. 
Dessverre er det nok for tidlig 
å få et ordentlig innblikk i 
kulissene. Søberg har i stedet 
skrevet notater fra jobbreiser 
til London, New York og 
Svalbard, kombinert med en 
litt vel grundig gjennomgang 
av hvordan bankvesenet ble 
bygget her. Boka er en 
blanding av notater fra 
taxiturer og samtaler, og 
Søbergs refleksjoner etter et 
dykk i Finansdepartementet 
og Bank of New York sine 
arkiver. Skal du forstå 

Søbergs forklaring av hvor-
dan banker fungerer må du 
allerede kjenne betydningen 
av begreper som aktiva, 
passiva og goodwill.

Det mest interessante kapitte-
let beskriver hvordan det går 
når Norges utsendte skal 
møte kredittvurderingssel-
skapet Moodys i London. Der 
sitter økonomene som 
sannsynlighetsberegner 
muligheten for at den norske 
regjeringen ikke vil redde 
bankene våre om de går 
konkurs. Resultatet er 
avgjørende for hvor rimelige 
lån norske banker får i 
utlandet, og har dermed 
konsekvenser for boligrenta 
for nordmenn. Det er Søbergs 
jobb å berolige økonomene, 
noe det virker som han lykkes 
med. Vi får et lite innblikk i 
pengemaktens korridorer. 

Søberg skriver med 
respekt om de som bygget 
bankene våre. Han skriver 

om de motstridende kreftene 
i politikken, mellom de som 
vil bevare ting som de er og 
de som vil skape noe nytt. 
Boka handler mest om de 
historiske kampene, vi får 

ingen innblikk i hvem som 
sto på hvilken side i perioden 
2010–2013. Parallellen til i dag 
blir likevel tydelig, spesielt 
når han reflekterer over 
hvordan politikk noen ganger 
krever foregangsmenn, mens 
det andre ganger «holder med 
forvaltere og folk som kan 
sørge for at båten bærer».

Under den rødgrønne 
regjeringen så vi mange 
visjonære kvinner og menn 
gradvis endre sine visjoner. 
Enhver god idé måtte forbi 
ledelsen i AP, og så byråkra-
tiet i Finansdepartementet, 
som ifølge Søberg «dyrker 
skepsisen og har perfeksjo-
nert motstanden mot en-
dringsiver» (noe han framhe-
ver som positivt). Når en 
politiker får gjennomslag for 
en endring etter år med 
utredninger og krangling 
internt, føles det nok som en 
kjempeseier. Men når politi-
kerne ser tilbake, klarte de å 
endre noe grunnleggende? 

Dette er mine betraktninger, 
ikke Søbergs. Han lar seg 
først og fremst fascinere av 
likhetene mellom de politiske 
dragkampene i 1804 og i dag. 

På et besøk til City of London 
og Financial Times kjenner 
Søberg igjen sin visitt som 
statssekretær i et sitat av 
Shakespeare: «All the world’s 
a stage, / And all the men and 
women merely players; / They 
have their exits and their 
entrances, /And one man in 
his time plays many parts.» 

Han avslutter med tanker 
om hvordan statssekretærrol-
len burde endres. Det er et 
demokratisk problem når de 
som har en så sentral rolle i 
arbeidet med et politisk 
spørsmål verken har møterett 
eller plikt til å forklare seg i 
Stortinget. Søberg minner om 
at en statssekretær strengt 
tatt er en viseminister. 

Ebba Boye
bokmagasinet@klassekampen.no

Notater: Morten Søberg forteller lite om hva som faktisk foregår i Finansdepartementet.
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Hva kan en forfatter 
lære? Etter mange 
års undervisning i 
skapende skriving 
oppsummerer den 

tidligere lederen for Forfatter-
studiet i Bø studiets historie. 
Eldrid Lunden skriver på 
essayistisk vis om undervis-
ningstradisjonen creative 
writing, som har sitt opphav i 
reformpedagogikken, og hun 
fremlegger de historiske og 
kulturelle begrunnelsene for 
skriveundervisning, både 
nasjonalt og internasjonalt. 
En ihuga ironi sørger for at 
hun får sagt en god del mer 
enn formatet skulle tilsi.  

Jeg leser en veloverveid 
argumentasjon for at kunstfa-
gene og allmennfagene bør ha 
en åpnere dialog: Grunnsko-
len kan ta opp i seg faget 
«skapende skriving», og 
forfatterne kan undervise. 
Hvordan forfatterstudiet er 
organisert og lærerne arbei-
der er tema for tredje kapittel, 
heri innlemmet en poetikk 
der det heter at underhold-
ningslitteraturen ikke er 
harmløs, men stjeler tid fra 
folk og hamrer inn «likegyl-
dige roller og modellar». I 
disse kapitlene råder pamflet-
tens ytringsmodus.    

Generasjonsoppgjøret med 
kunstnermyten ser ut til å 
være bakgrunnen for Lun-
dens pragmatiske tanker om 
forfatterrollen. Forfatterne er 
bedre utdannet enn for 30–40 
år siden og kan slik sett jobbe 
som «vanlige» mennesker. 
Kunstens tornefulle sti 
trenger ikke lenger være det 
eneste krattet skriveføre skal 
sakse rundt i. Denne rollefor-

ståelsen er tidstypisk og kan 
ses i sammenheng med 
hennes bidrag til litterær 
avmytologisering, både som 
lærer og forfatter.

Men kritikken av forfatter-
skolene blir nokså karikert av 
professor emerita Lunden. 
Det er kanskje forståelig 
ettersom kritikken selv ofte 
har vært en karikatur, for 
hvorfor skal ikke forfattere 

utvikle sine kunnskaper når 
musikere, kunstnere og 
dansere kan gjøre det? 
Boktittelens spørsmål «Kan 
ein lære å bli forfattar?» 

besvarer hun blant annet med 
et «Nei, gud betre!». Forfatter-
utdanning «er ikkje eit 
kunstnarleg uttrykk. Det er 
eit kulturpolitisk tiltak». 
Lenger ut i teksten skriver 
hun riktignok om utdannin-
gens doble natur, nemlig at 
den «både rommar kunstnar-
leg uttrykk og er ein institu-
sjon». 

Hun skriver også at 
uklarhetene rundt skriveut-
danningen har preget «ikkje 
berre det faglege innhaldet, 
men i høg grad den organisa-
toriske tilrettelegginga av 
studiet». Dette kan ha gitt 

noen poenger til kritikken. I 
en innholdsvanger parentes 
står det å lese at de fleste 
studentene i åres løp kanskje 
har lært at de ikke skal velge 
kunstens tornekratt. Da 
fremstår hennes elegante 
argumentasjon som plausi-
bel. Skriveskolen kan bli en 
nødvendig utsilingsanstalt 
der studentene får kunnskap 
og dannelse med på veien.   

Faktadelens oversikt over 
elever og lærere på Bø siden 
oppstarten gir bud om at det 
her vanker spennende stoff til 
litteraturforskerne. Hvor mye 
har Lundens litteratursyn 
preget studentene, og finnes 
det litterære maktallianser 
blant studenter fra samme 
kull og skole? Innenfor flere 
samfunnsområder oppstår 
som kjent den komplette 
idioti når posisjoner og 
kameraderi fortrenger 
argumentasjon og åpenhet. 
Jeg nevner det fordi den 
erfarne forfatteren har Pierre 
Bourdieu som følgesvenn 
gjennom denne teksten. Den 
franske sosiologen hevdet at 
kultursektoren forvalter makt 
på linje med samfunnets 
økonomiske institusjoner. 
Selv i det egalitære Norge 
kunne det være grunn til å 
spørre hvordan forfattersko-
lene har etablert maktrelasjo-
ner. 

Denne lesverdige boka 
burde både politikere og 
utdanningsbyråkrater ha som 
pensum, blant annet for å 
oppdage hvordan skrivelæ-
ring vil kunne berike alle 
nivåer i skolen.  

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Skriving: Eldrid Lunden oppsummerer forfatterstudiets historie. 
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