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Forsiden viser bakhodet til Dag Solstad, 
men det er Alf van der Hagen som har 
størst eierskap til Uskrevne memoarer. 
Han forteller om slitet med å få boken 
ferdig og har ambisjoner om å være 
noe langt mer enn en journalist som 
tilrettelegger den store kunstnerens 
memoarer. 

Han vil også være samtalepartner og 
Solstad-kjenner. Solstad selv gir mest 
inntrykk av å hygge seg sammen med 
en gammel bekjent som serverer vella-
gret vin under de 20 møtene som dan-
ner grunnlaget for boken.

Van der Hagens innstilling gir boken 
liv og dynamikk, selv om man noen ste-
der savner et tydeligere skille mellom 
de to. For til og med Solstad er her blitt 
en veltalende mann som snakker i hele 
setninger. Med enkelte unntak er det 
lite igjen av den abrupte formen som 
hans portrettører så ofte har profittert 
på. Han ligner lite på den muntlige ut-
gaven av seg selv, slik vi er blitt vant til 
den fra offentligheten. Han ligner hel-
ler ikke på den skriftlige utgaven av seg 
selv, slik vi kjenner den fra hans essay-
istikk og artikler.

Alf van der Hagen har skapt en slags 
tredje versjon, en språklig sett norma-
lisert Solstad, som ikke desto mindre 
kan fyre løs og gi uttrykk for de mest 
uortodokse meninger. Ja, boken er full 
av lattervekkende observasjoner og si-
tatvennlige utsagn om kolleger, egne 
bøker, alkohol, kommunisme, fotball 
og samfunnsklima («Jeg byr aldri på 
meg selv, det kan du være temmelig 
sikker på»). På den måten har det vært 
en sann fryd å lese Uskrevne memoarer.

Biografene i forkjøpet
Dag Solstad vil nødig biograferes etter 
sin død. Det skjer nok uansett, men på 
en snedig måte kommer han i hvert 
fall biografene i forkjøpet. Her får han 
nemlig anledning til å imøtegå og 
kommentere anekdoter, rykter og på-
stander hentet inn fra gamle venner og 
bekjente. Solstad får gi sin versjon, som 
fremtidige biografer må ta hensyn til.

Et av få områder som ligger åpent 
og ukommentert for hans kommen-
de biografer, er forfatterens kjærlig-
hetsliv. Alf van der Hagen er ikke redd 
for å spørre Solstad om hans farsrolle, 
men nærmer seg knapt de tre ekteska-
pene, og følger ikke engang opp når 
Solstad selv poengterer at hans nåvæ-
rende kone, Therese Bjørneboe, har be-
tydd veldig mye, «ikke minst som intel-
lektuell». Både barndomsvenner og de 
mest perifere mannfolk blir behandlet 
som interessante kilder til forfatterens 
biografi. Men kvinnene faller nesten ut 
av historien, bare fordi de også har delt 
seng med ham.

Det finnes flere andre skavanker i bo-
ken, blant annet blir det mange gjenta-
gelser etter hvert og Alf van der Hagen 
har problemer med å avslutte festen. 
Men i alt vesentlig er Uskrevne memoa-
rer en herlig bok som både setter forfat-
terskapet i perspektiv og gir Solstad ro 
nok til å tenke i lange linjer.
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20 møter og 80 timers lydopptak av 
Alf van der Hagens intervjuer med 
Dag Solstad er blitt til portrettboken 
Dag Solstad. Uskrevne memoarer, 
som kommer ut i dag.

Etter de mange samtalene flyter praten lett 
når tidligere redaktør i Morgenbladet Alf 
van der Hagen og forfatter Dag Solstad for-
teller om boksamarbeidet. Blant annet når 
de snakker om drømmer, som har vært vik-
tige i Solstads forfatterskap for å forstå om 
han er på rett spor når han skriver.

– Er du god på å huske drømmene 
dine?

Dag Solstad:– Nei. Noen ganger husker 
jeg noe, men jeg er ikke overfôret av drøm-
mer. Men jeg har nok et mye mer avslappet 
forhold til drømmene mine enn de fleste, 
spesielt hvis det er en god periode. Hvis jeg 
har en dårlig periode, sier de fra og plager 
meg. Jeg merker at det er noe galt, og jeg 
må gå tilbake i stoffet mitt.

Alf van der Hagen:– Som et politikorps 
som rykker inn og sier fra. 

Solstad:– Som en retterknapp på dataen. 
van der Hagen:– Autokorrektur, heter 

det.

I boken sammenligner Solstad autokor-
rekturen i word med moren sin. Han fjer-
net den fordi han hadde fått nok av korri-
geringer fra henne.

Om samtiden
– Synes kulturkritiker Solstad det er noe 
positivt med samtiden i dag?

Alf van der Hagen:– Ikke la deg lokke.

– Du bruker jo data i dag?
Solstad:– Tror du jeg er glad for det? Tvert 

imot. Det er et tilbakeskritt. Det er en grunn 
til at jeg gjør det. Jeg skulle holde en tale 
på Festspillene i Bergen i fjor. Jeg prøvde å 
skrive den på fem skrivemaskiner, men alle 
gikk i stykker. Da måtte jeg gå over til data.

– Gjør det noe med skrivingen?
Solstad:– Det er en fare for det.
van der Hagen:– Kan jeg komme med 

en anmodning til Aftenpostens lesere: Er 
det noen der ute som kunne skaffe Solstad 
elektronisk skrivemaskin.

Solstad:– Nei. Manuell.
van der Hagen:– Jeg tror det rett og slett 

kunne være en gave til norsk litteraturhis-
torie, for det virker som at du mener alvor 
og at dette plager deg.

Solstad:– Det går lett å skrive på datamas-
kinen, det sklir unna og du blir verdensmes-
ter i løpet av noen linjer. Men man mister 
sin kritiske sans.

Om nynorsken
Solstad ser på seg selv om forsvarer av det 
norske språk og tror nynorsken blir red-
ningen for å bevare den norske kulturen.

Solstad:– Den holder lengst igjen. Hadde 
vi ikke hatt nynorsk, ville vi sannsynligvis 
mistet hele kulturen vår. Nordmenn er et 
uselvstendig folk, mens svenskene og dan-
skene holder språket sitt mye lenger fordi 
det er gammelt. De er vant til å være ute i 
Europa og slåss. I Norge har vi ingen ting. 
Norge er det eneste land der vi ikke spiser 
norsk mat lenger. Hvor går du hvis du har 
lyst til å spise kjøttkaker på restaurant?

van der Hagen: – Kaffistova.
Solstad:– Der er det dessverre dårlige 

kjøttkaker. Jeg lager dem mye bedre selv. 
Når matvanene ikke klarer å ta vare på kul-
turen vår, så gjør nynorsken det. 

Tradisjonen tro taler forfatter Dag Solstad hardt mot tidsånden i Alf van der
Hagens bok om ham selv. Spesielt går det utover autokorrektur.

Kan noen gi denne mannen 
en manuell skrivemaskin?

Tidligere Morgenblad-redaktør Alf van der Hagen har skrevet samtalebok om Dag Solstads liv og virke. Men han vil ikke si hvilken bok 
han er mest fornøyd med. – Jeg liker dem alle sammen, sier han.   FoTo: Trygve InDrelID
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