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Biographia Literaria 
 
Alt eg skriv spring ut frå det som i mi tyding må kallast «minne». Noko  
ein ber eller har bore i hugen. Samstundes er skrivinga noko ein gjer,  
ei sosial handling, altså noko som ikkje har vore til før. Men hugen  
eksisterer ikkje i seg sjølv, den er aldri tom, i verste fall er det ei  
tomhetskjensle der. Hugen er knytt til sine minne, forma av sitt innhald  
og plasseringa av dette. 
 Sjølv om eg som skribent helst har halde meg til den vesle 
forma, har eg ei storform som eg skriv innanfor, det er just 
«biografien». I ei viss tyding har eg skrive heile livet på min 
«biographia literaria», ikkje på noko anna. Alt eg har skrive er ein del 
av denne heilskapen. 
 Livsskildringar i bokform, såkalla biografiar, er noko heilt anna. 
Eg bryr meg lite om dei og krev ikkje at dei skal vere komplette eller  
pålitelege. Eg veit dei fleste kan ha sine veike sider og eg plukkar ut  
det eg tykkjer er brukbart eller minneverdig på gribbars frie grunnlag. 
Ein del gonger har eg vore oppmoda om å skrive biografiar. Til denne 
tid har eg avvist tanken. Eg må først bli ferdig med den eg held på med. 
 
  (Frå Bergen off. biblioteks nettside 2003, trykt i Kant-i-kant, 2008.) 
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Einar Økland 
Det du ser er noko av det du har fått* 
 
I bokhylla ser ein berre bokryggar. Skal ein syne bøkene, må ein ta dei 
ut or hylla. Ut-stillinga vil som oftast vere med omslaget opp/fram/ut 
mot publikum. Vanlege norske forlagskontraktar slår fast at det ligg til 
forlaget å ta seg av marknadsføring og bokutstyr. Mange forfattarar 
blandar seg aldri opp i arbeidet med det sistnemnde. Men sidan eg 
høyrer til dei få som, innanfor aktuelle sjanger- og kostnadsgrenser, ofte 
har blanda meg inn, og sidan ein forfattar som har gitt ut mange bøker 
gjennom fleire tiår kanskje er den informanten som har best kjennskap 
til denne delen av litteraturhistoria, gir eg her nokre bakgrunnsfakta og 
kommentarar knytt til det ein ser utanpå mine bøker. 
                                                                
Forfattarnamn                                                             
Einar Økland var det beste eg kunne finne på då eg byrja, endå eg var 
ein av dei som var misnøgd med sitt eige namn. Likevel var eg imot den 
lettvinte løysinga å velje meg eit psevdonym eller "pen-name". Eg 
mislika sterkt lyden av bokstaven Ø - og førehandsryktet til namnet 
Einar. Med eit slikt namn er ein dømt til å vere lys, rein, klar, god. Eg 
kunne kalla meg Andreas Eriksen, sidan eg også var døypt Andreas, og 
jentenamnet til mor mi var Eriksen. Alternativt kunne eg kalla meg 
Berntson, sidan far min heitte Bernt. Men eg orka ikkje etablere nokon 
slik offentleg sideidentitet. Så viktig var det ikkje. Dei eg har skrive 
bøker saman med, har også nytta sine ordinære namn jamsides mitt. Det 
var først seinare i livet eg kjende det kunne ha vore praktisk å skrive 
under rampenamn som Johnny eller Willy, skøyarnamn som Anton og 
Morten - eller ubestemmelege kvinnenamn som Tone eller Sissel. Då 
var det for seint. Dessutan, Einar Økland har vore mest opptatt av å 
forme bøker. Som takk for dette har desse bøkene forma Einar Økland 

 

Titlar  

Sjølv om bøkene mine har hatt mange morosame og umulige titlar før 
offentleggjering, har eg støtt gjort det endelege tittelvalet sjølv, og då 
har mine viktigaste siktemål støtt vore desse to: Aldri å lage ein tittel 
som  
..... 
*Nyskrive essay til denne publikasjonen. 

 



kunne få nokon til å tru forfattaren ønskte å vekkje oppsikt. (Altså det 
motsette av Hamsuns strategi.)  Støtt å lage ein tittel som ikkje avslørte  
innhaldet i boka på førehand, men som likevel kledde teksten - og som 
lesaren til slutt ville finne passande, altså når boka først var lesen. Som 
t.d. barneboka Du er så rar. Den som les titteldiktet "Du er så rar", vil 
sjå poenget, nemleg at her er det ikkje noko som er "rart"! Boka er ein 
kritikk av vaksne si tru på at dei må gjere seg til og finne på noko som 
er "rart" når dei har med barn å gjere. 
 
Forlagsnamn 

Debutboka mi kom ut hos Cappelen fordi den var avvist av alle andre 
forlag. Det var skammeleg å bli refusert tidleg, verre at Cappelen ikkje 
ville gi ut den neste boka mi. Slik kom eg til Samlaget. Eg har støtt 
ønskt å halde meg til eitt forlag og ha arbeidsfred. Å bli forlagsnomade 
er å gå frå audition til audition. Eg vil heller jobbe med å skrive for 
nokon som veit kva eg har skrive før, enn å slite med å sjarmere nokon 
utgjevar som ikkje kjenner ansvar for mi fortid. Men - når ein har vore 
ei tid på same forlaget, er det svært opplivande med invitasjonar frå 
andre forlag til å gjere boklege gjestespel der. Serleg når ein skriv på 
nynorsk og kjem frå eit nynorskforlag. Om slike invitasjonar 
tilsynelatande gjeld forfattaren personleg, er det likevel nynorsken som 
bør notere seg ein uventa medgang. Eg briskar meg meir av språket 
(lågnorsk) eg tar med meg enn av mi eiga skriving. Dette gjeld anten eg 
tar nynorsken med til andre forlag eller eg tar nynorsken med til andre 
sjangrar eller emnekrinsar enn vanleg. Eit stort unntak: Då Gyldendals 
redaktør Sigmund Hoftun i 1979 spurde om eg ville gi ut ei artikkelbok 
i Fakkel-serien hans, svara eg eit heilhjarta og personleg forfengeleg ja, 
og eg var letta då mitt eige forlag gav meg frie hender. På ein del av dei 
nyare diktbøkene mine står ikkje forlagsnamnet trykt på framsida. 
Gjerne for meg. Men dette er det forlaget og den interne 
produksjonsavdelinga som har styrt med. 
 
Omslagsutstyr  

Som typisk er for debutantar - etter det forlagsfolk seier - hadde også eg 
ein venn som var god til å teikne og som eg ville ha til å lage omslag. 
Berre at min teiknar kom frå boklinja på SKHS. Under sterk tvil og 
stygg tiltale frå produksjonssjefen fekk eg viljen min. Boka blei fin. I 
dag er det trykkfeila inni som skjemmer, men dei såg ingen. Sidan  
 
 



debutanten var eit blankt blad, var også baksida på boka hans blank. 
Blanke baksider likar eg framleis. Men på Samlaget fekk neste boka 
hans den prestisjetunge designarduoen Anisdahl/Christensen (som eg 
beundra!) til å stå for bokutstyret. Hypermoderne, flott og 
iaugnefallande. Storarta, hadde det berre ikkje vore min tekst som stod 
inni boka. Og på baksida stod forlagets "blurb". Eg blei defensiv etter 
dette. Seinare har eg ved fleire høve (i alt ca. 18) levert personleg 
utvalde omslagsillustrasjonar til forlaget og skissert korleis eg ville ha 
typografisk arrangement etc. og så overlate til prod. avdelinga å stå for 
praktisk tilpassing, fontval, skriftgrad o.l. Dette har eg fått lov til fordi 
forlaget har funne dette billig og lettvint. Mitt namn har likevel ikkje 
bruka stå på kolofonsida. I den etterhengde boklista har eg skote inn 
mitt namn der eg har vore ein aktiv omslagsaktør. Ved andre høve, der 
eg har fått velje omslagsillustratør eller –designar, har eg vist kvar 
einskild komplett tillit og ikkje blanda meg utidig opp i løysingane. Dei 
har laga pregnante, sjølvstendige, minneverdige omslag som teksten er 
komfortabel med mange år etter. Men i reint sjølvforsvar har eg likevel 
bruka skrive baksidetekstene sjølv, sidan ein aldri veit kva tvilsame 
skrytesitat eller upassande karakteristikkar ein anonym, trøtt og 
velmeinande forlagsmedarbeidar kan finne på å plassere der. Dei få 
gongene eg ikkje har kunna gjere dette, har utfallet smerta både boka og 
forfattaren. Alt dette gjeld førstegongspubliseringane. Korleis seinare 
utgåver av bøkene ser ut, har eg brydd meg lite om, og det har vore ein 
lette. Kanhende ville det aldri blitt nye utgåver om det ikkje var for 
utsjånaden til førsteutgåvene, tenkjer eg.  
 
Bokliste – førsteutgåver  
 
Bøkene er grupperte i (romsleg definerte) sjangrar (slik også lesarane 
mine tykkjest gruppere seg.) Innanfor kvar sjangergruppe er bøkene 
ordna i kronologisk rekkefølgje. Vaksenbøker og barnebøker er blanda, 
men titlane på bøker for barn og unge står oppførte med innrykk, slik at 
ein lesar lett kan skilje dei ut.Bøker eg har redigert eller medverkar i, 
under eige namn eller anonymt/psevdonymt, er ikkje tatt med her. 
Heller ikkje bøker der eg har skrive mindre enn halvparten av teksten. 
 
 
 
 



 
             Her utg. frå 1976. 

 
 

Alle bøkene der forlagsnamnet ikkje er oppført, er gitt ut av Det Norske 
Samlaget. Dei andre fordeler seg slik: To bøker er gitt ut på Gyldendal, 
ei på kvart av dei seks forlaga Cappelen, Pax, Aschehoug, Stenersen, 
Lauvlia, Vigmostad og Bjørke. Med unntak av debutboka mi (1963) og 
den siste sakprosaboka mi (2008) er bøkene på desse siste forlaga 
skrivne etter oppmoding frå dei respektive forlagsredaktørane. 
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           Olav H. Hauge og Einar Økland. Foto: Jan Erik Vold. 

 
 
 
 
 
 
 



Brev frå Einar Økland til Olav H. Hauge * 
 

 
Utdrag frå brevsamlinga ved Manuskript- og librarsamlingane ved UB Bergen. 

 
 
 



 
         [---] 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
             [---] 

 
 
 
 



Olav H. Hauge 
 
Var elden så nær yta? 
Hang den blødande stjerna så lågt? 
Kjølte du panna mot berget? 
 
Ja. Du beit dagen i handa. 
Svelgde stjerna. 
Berget var gloande. 
 
Oss gav du augo som isbrear. 
Oss gav du stikkande glør under neglene. 
 
    (Mandragora, 1966) 

 

 
                    Ill.: Judith Allan. 

 
 



 
          Olav H. Hauges dikt til Einar Økland i Øklands 50-årsfestskrift i 1990.   
          Sjå takken frå EØ på neste side. 

 
 



 
 

 
 
 



Cruise-tokt på UB 
 
Dei fleste reiser får sin verdi etterpå. Då blir dei til ein personleg 
rikdom av kunnskapar, minne eller impulsar. Men ingen av mine reiser 
kan måle seg med den eg gjorde til Universitetsbiblioteket i Oslo for 
over tjue år sidan. Eg blei sleppt inn i denne litterære jotunheimen som 
bibliotekaspirant og reika omkring der eit halvt år før eg fann vegen ut. 
Nei, det er feil å seie det slik. Det var heller eit cruise-tokt på første 
klasse for eit lesande menneske. Eg veit ingen annan stad eg heller ville 
reist til når eg i ettertid vurderer reisemål. 
 Eit halvt år gjekk dagane med små, faglege andaktar om UBs 
skikkar og seder, etterfølgt av det som nå kallast guided tours, altså 
omvisningar. Resten av dagen gjekk ein på bok-safari: Ein plukka opp 
nokre av dei innkomne bokbestillingane og labba ut i magasinjungelen 
for å hente bøkene. Ein var i bokhentinga. Dette må vere den mest 
luksuriøse inn- eller utsynspost som eksisterer i bokheimen. Ein kunne 
bruke den tid ein følte ein trong, og botanisere fritt i all verdens trivielle 
eller eksklusive fornuftar og dårskapar, slik desse to hadde felt seg ned i 
trykte skrifter. Det var det reine stipendium. [---] 
 Vår aspirantguide hadde som motto og moralsk imperativ: 
”Boken skal finnes!” Han lærte oss altså å finne den boka kunden hadde 
bestilt. Ein basislærdom for alle som arbeider på UB, sjølvsagt. Men 
mon denne leitemoralen ikkje var ein vilje til praktisk service som 
andre offentlege bransjar burde tileigna seg? Her skulle ein ikkje svare 
”dessverre –”. Når boka ikkje stod der den skulle ha stått, kva då? Var 
den feiloppstilt? Utlånt, men utan hyllemarkering? Til innbinding? Til 
reparasjon? På tralla, undervegs til oppstilling? Meld sakna? Var det 
kanskje ei heilt anna bok kunden hadde meint? Eller -? Så kom heile det 
psykologiske hypoteseapparatet som galdt mulig menneskeleg svikt hjå 
kunden, bibliotekarane og ikkje å gløyme forskarane som sat i 
”klevene” sine inne i sjølve bokberget og raska til seg det dei trong utan 
å følgje spelereglane. [---] 
 UB er ikkje berre bøkene og katalogane, men også folka som 
steller med dette. Som brukar har eg ofte erfart at det eg ikkje kunne 
finne på trykk, hadde ein bibliotekar i hovudet og kunne gi meg 
munnleg. [---] 
 
 
 



Som irregulær bokbrukar har eg aldri hatt anna enn glede av UB. [---] 
Skal vi ha noko skikkeleg å ytre og prente, må vi ha greie på det andre 
har gjort før. Her kjem UB godt med. Og skal vi nå ut (ut over dagen), 
krevst det at det vi ytra er tilgjengeleg, at det finst på biblioteket. 
 
(Frå ”Boka skal finnast!” i Bo Norlin og Bendik Rugaas (red.):  
UB : Universitetsbiblioteket i ord og bilder. 1986) 
 

 

 
 Foto: Vegard Valde / BT (2010). 

 
 
 



Hemmeleg lesing 
 
Det er noko som ikkje blir registrert. Det er noko du gjer som ikkje 
kjem med i statistikkane, trass i at det skjer i ein offentleg institusjon. 
Du går inn på eit bibliotek, du går til ein bokreol, eller du går til eit 
kartotek over bøker. Du leitar og finn ikkje det du ser etter. Så går du 
att. Eller du finn boka og finn dei sidene i boka du søkte etter, du gjer 
dine notat eller du tar din fotokopi så går du att. Eller du leita, fann 
ikkje, men oppdaga i staden skrifter som interesserte deg. Du blei 
verande å lese i det du ikkje leita etter. Men så gjekk du. 
 Dei bøkene vi låner, blir registrerte, men ikkje dei vi les på 
staden, ikkje dei vi søkte og aldri fann. Dette er ei personleg sak, den er 
berre vår. Men alle som vankar i bibliotek, veit at dette personlege er 
det mest vanlege. For kvar bok vi låner med oss ut av biblioteket, er det 
ei mengd bøker vi har søkt og ikkje funne, eller berre tatt i og lese; men 
aldri lånt heim. Kor mykje har vi ikkje lært og opplevd slik! Det kunne 
blitt nokre imponerande tal om denne bokbruken hadde blitt registrert. 
Den foregår openlyst, er likevel hemmeleg for det offentlege. Einast dei 
som tenkjer over saka, innser kva som foregår på eit bibliotek. [---]  
 Ein blir ikkje automatisk god eller klok av å lese bøker, det er 
så, men sikkert er det at ein held fred den stunda ein les. Ein blir 
bokstaveleg talt pasifisert. Det er ein risko også med dette, men den er 
liten. Det er faktisk bra å halde fred. Lesarar er fredelege. 
 Bøker er snarvegar til andre menneske sine kunnskapar og 
opplevingar. Menneske vi ikkje kan skrive eller telefonere til. Det er 
effektiv kommunikasjon over store avstandar i tid og rom. [---] 
 Eg seier bøkene, eg meiner i grunnen like mykje tidsskrifta.  
 Skrekken for tapte sjansar til å møte bøker burde vere like 
permanent som nedskjeringane i innkjøpsmidlane. [---] 
 Biblioteket er både ein materiell og åndeleg utjamnings- 
institusjon. Her minskar skilnadane mellom folk. Verkemidlet er 
kopling – å kople den einskilde lesaren til den einskilde boka. Gi 
lesaren ein sjanse. 

Atter må vi gi honnør til dei første som skjøna dette og arbeidde 
opp dei biblioteka vi har i dag. Bibliotekhistoria er rik på entusiastar 
som streva for oss. Kan hende var dei større optimistar enn oss og 
trudde lesinga skulle føre med seg noko vidunderleg, at den skulle gjere 

 
 



noko med folk, noko storarta. La gå med det. Likevel må vi nok sanne 
at det meste hadde vore tristare utan biblioteka og bibliotekbrukarane. 
For denne private og hemmelege og ukontrollerbare lesinga skaper også 
eit fellesskap. [---] 
 I dag kan vi ikkje vere dei levande biblioteka – altså dei som 
veks – forutan. 
 
(Frå ”Hemmelege val” i Blikk for bok : den norske bok gjennom 350 år : med trykk på 

Bergen. 1993) 
  

 
 
 

 
       Foto: Bergens Tidende. 

 
 
 
 



Gleda ved eit bibliotek 
 
Visst finst det budsjett både i privatlivet og i det offentlege 
bibliotekvesen, men det er ikkje ei økonomisk glede som fyller 
bibliotekaren eller boklånaren når den rette boka blir funnen. Det er 
heilt andre hugrørsler det dreiar seg om. Eg nemnde gleda. Den er der, 
men den er nesten unemneleg, så mange forkledningar som den har: 
Kunnskapstileigning, spenning, innleving, oppgåveløysing, innsikt, 
overrasking. [---] 
 Biblioteket er vidunderleg fråkopla den økonomiske jungelen 
lesaren ferdast i store delar av dagen. [---] Her står jamvel dei gamle 
bøkene jamsides dei nye. Bøker så gamle at dei ikkje lenger er i 
handelen. Bøker som kanskje er eldre enn lesaren sjølv. Gamle eller nye 
– alle bøker får høve til å møte nye lesarar og snakke med dei. [---] 
 Men gleder? Ytringsfridomen, fridomen til å sende ei ytring 
heilt fram til ein kjend eller ukjend mottakar, og lesefridomen, fridomen 
til å vere sikra tilgang til nasjonens trykte skrifter, kjem ikkje i 
kategorien nytingsmiddel. Vi aktar ikkje på at vi har denslags når vi les. 
Våre eventuelle gleder er av heilt andre slag. Funksjonsgleda. Sjølv-
oppdagingsgleda. Læregleda. Boktrykkingsgleda. Utfaldingsgleda. 
Forståinga. Inspirasjonen. [---] 
 Men dei har nok alle visst det same som oss: Ytringsfridom og 
lesefridom er ikkje primært lønsamt eller nyttig. Det er berre noko vi vil 
ha. Noko vi ikkje vil vere forutan. 
 Ein økonomifri sone for lesehjernen. Ein tilfluktstad. Eit asyl. 
Ein fristad. 
 Det er ikkje så sjølvsagt at vi i desse privatiserings- og 
dereguleringstider skal oppleve at det offentlege reint fysisk utvidar si 
omsorg for folks mest private intellektuelle liv. 
 
(Frå talen ”Til ein fest i eit bibliotek” ved nyopninga av Bergens off. bibliotek 
3.11.00, trykt i Bok og Bibliotek 7-8/2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parole 
 

Forsvar bokstavane 
mot orda. 

 
Forsvar orda 

mot setningane. 
 

Forsvar setningane 
mot tekstene. 

 
Forsvar tekstene 

mot bøkene. 
 

Forsvar bøkene 
mot biblioteka. 

 
Forsvar biblioteka 

mot byane. 
 

Forsvar byane 
mot nasjonane. 

 
Forsvar nasjonane 

mot verden. 
 

Forsvar verden 
mot lesarane. 

 
(Når ikkje anna er sagt, 1991) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            Omslag ved forfatteren (1969). 

 
 
 
 
 



Amatør-album  
 
Han ligg på ein sofa og høyrer Stan Getz spele Rustic Hop frå ein ny 
grammofon. Han ser bort på den svarte plata som glinsar og sviv seg 
rundt under stiften: Slik vart det altså spela då han var tretten år! Nå kan 
han høyre det klart. 
 Han ser bort på den svarte fortids-skiva, det mørkaste og det 
vakraste som han veit, for å trengje seg bak til ei faren tid. Det var slik 
det vart spela, veit han. Men Stan Getz spelar vidare inn mot sentrum 
med attlatne augo, og han som ligg på ein sofa og høyrer det mange år 
etter, når ikkje inn til alt dette andre som eksisterte den gong. Han gir 
opp. 
 Han ser bort på døra. Det er eit kart over staden oppstifta. Han 
kan sjå kvar han er. Opp frå eit lite punkt ute på halvøya der han bur 
inne i huset stig musikken opp. Det er der det skjer nå: På kartet. 
     (Frå Amatør-album s. 142) 
 
 
Eit landskap og ein som ferdast i landskapet endrar seg alltid. Dei blir 
tilfeldig, sporadisk, ja, amatørmessig dokumenterte syner det seg, når 
ein snur seg og skal sjå etter. Alt kunne alltid tedd seg annleis, hadde eit 
kamera eller eit minne eller ein farande mann vore der til ei anna tid. 
Men nå er alt det for seint. Og ville det gjort nokon skilnad likevel? Om 
vi hadde rekonstruert dinosauren ut frå ein hudlapp eller eit fotavtrykk? 
Englar rekonstruerer vi ut frå tilfeldige fjør vi finn eller frå suset dei 
etterlèt seg i lufta. 
     (Etterord i Amatør-album, 1969) 
 
  - Romanane dine, som du kallar anti-romanar – er det òg eit slags 
lureri frå di side? 
  - Ja, dei tre romanane som alle gir seg ut for å vere autobiografiske. I 
den med bilde i –  
  - Amatør-album. 
  - Der har eg drive subjektiviteten så langt at det oppstår ein heilt ny 
fiksjon. Når ein er subjektiv og nær nok, så går det over til noko anna. 
han er både sann og usann. 
     (Frå intervju i Syn og Segn 1/2010)  
 
 
 
 



Jan Olav Gatland:  
Amatør-essay om Einar Økland 
 
Einar Økland er ein svært allsidig og yttarst produktiv forfattar som har 
gjort det meste innan skribentyrket, både sakprosa og skjønnlitteratur, 
og i dei fleste sjangrar du kan tenkje deg, for barn og vaksne. Han har 
vedgått at han liker å bevege seg fritt mellom sjangrane på ein munter 
og alvorleg måte. Økland er ein dyktig improvisator og vil helst skrive 
slik jazzmusikaren Stan Getz speler. Tilsynelatande impulsiv, aldri 
ukontrollert. Økland er ei oppkomme av idear og er glad i å resirkulere 
dei små tinga: det vesle, det forsømte, det ubetydelege – som 
stikkelsbæret og skrujernet.   
 Kjenneteikn på Einar Øklands skrivestil er eller kan vere ironi, 
burleske innfall, stilistisk mangfald og språklege eksperiment. Grotesk 
og parodisk, rett og vrangt, opp-ned, karnevalistisk og surrealistisk. Han 
er surrealist i ordets rette tyding: sur + realisme. Han beveger seg 
stundom oppå det realistiske (fransk: sur = på). Eller overrealistisk, 
etter den tyske pendanten Über-Realismus, altså meir realistisk enn 
røynda. Også kalla poesi. 
 Humor har han sjølvsagt, gjerne svart eller annan farge, for 
fargerik er han. Humor er viktig, men ikkje vitsing. Vitsar kan han ikkje 
noko med. Men altså humor på ein litt lur, underfundig og munter måte, 
med understatement. Ein skal ikkje le av det han skriv, men det er lov å 
humre.  
 
Subtil, men folkeleg 

Han er oppteken av å skrive banalt og subtilt, sentimentalt og sakleg for 
alle aldersgrupper. Og minst av alt vil han stivne i ein stil. Han vil 
overraske lesaren, men aller helst vil han overraske seg sjølv i det han 
skriv. Det er min største kompliment til Einar Økland, det at han 
overraskar. Heile tida. Han er aldri kjedeleg, heller ikkje i intervju. Han 
er modernist i alt han gjer. Aller helst ville han finne opp ein ny sjanger 
for kvar bok han skriv.    
 Einar Økland har ei kvass tunge og ein skarp penn. Han er ikkje 
oppteken av å skrive slik og slik for å vinne ein gunstig lesarreaksjon, 
for at lesarane straks skal kjenne seg att, eller slik at ”lesaren ville 
kunne 
 
 



seie kva han har lese”. Snarare tvert om. Han er heller ”interessert i ein 

annan skrivemåte, ein meir syngjande, ein meir rørleg, ein meir 
dansande, men samstundes mindre teknisk utspekulert og mindre 
jålete.”  
 Dette gjer han ikkje bevisst. Han berre gjer det, det er slik han 
er, 
det er ein del av skrivmåten hans. Eller skal vi seie talemåten eller vere- 
måten. Han skriv slik han er. Han går ikkje i flokk. Han er og vil vere               
ein original, ikkje ein kopi. På same tid skal det ikkje såast tvil om at 
han er ein alvorleg skribent, med djupe røter i folkekunst og folkeleg 
tradisjonsdikting. Det er ikkje for ingenting han kallar dikta sine for 
”folkeminne”, noko som dukkar opp i minnet til folk: ord, tankar og 
opplevingar vi alle har i oss. 
 
 

 
                       Ill.: Steffen Kverneland, Dag og Tid nr 2/2000 

 
 



Biographia literaria 

Han finn seg ikkje heilt til rette som prosaist, men er ein skribent ”som 
har sitt hjarta og verktøyskrin i poesien”. Det er kunstig for han å skrive 
i 3. person. Han må kunne skrive eg: ”Det eg skriv vil eg helst skal vere 
ei reise gjennom språket, med stigning og fall og med utstikk og 
overraskingar, og ikkje ei historie om noko. Slike historier finn lesaren 
som drivgods inni den store teksten.” 
 Einar Økland har skrive eller redigert bortimot 80 bøker. Og alt 
er ein del av hans biografiske prosjekt, vedgår han: ”Alt eg skriv spring 
ut frå det som i mi tyding må kallast minne. Noko ein ber eller har bore 
i hugen. Samstundes er skrivinga noko ein gjer, ei sosial handling, altså 
noko som ikkje har vore til før.” I eit intervju understrekar han: 
 ”Sjølv om eg som skribent helst har halde meg til den vesle 
forma, har eg ei storform som eg skriv innanfor, det er just biografien. I 
ei viss tyding har eg skrive heile livet på min biographia literaria, ikkje 
på noko anna. Alt eg har skrive er ein del av denne heilskapen.”  
 Økland byrjar tidleg å skrive sjølvbiografisk, det han omtaler 
som ”upersonlege delar av ein lang autobiografi”. Alt i 1969, førti år før 
Karl Ove Knausgårds romanstunt, gjev Økland ut Amatør-album og 
kalla den Lyrisk landskapsroman med figurar. Han set òg inn fotografi i 
teksten og føregrip slik G. A. Sebalds skrivemåte. Samanstillinga av 
lyrikk, prosa og bilete i Amatør-album er eit modernistisk prosjekt og 
eit høgst originalt bidrag til den norske romansjangeren. ”Figurane” 
skal han ikkje dikte opp, skriv han innleiingsvis: ”Eg vil ikkje dikte opp 
folk, så lenge det finst nok av dei. Då vil eg heller forsyne meg av dei – 
slik som dei gjer.”  
 Å dikte opp eit menneske er komisk. Vi er oppdikta nok likevel: 
”Einast for å spele sjakk med personane kunne eg tenkje meg å dikte 
dei opp. Då var det for å syne reglane, ikkje for å syne personane.” Folk 
er for verkelege til at han orkar å lage seg fleire, skriv han. Han kan 
gjere som han vil. Han er poet. Han har sans for det ”som har vore og er 
av alt det romantiske, det impresjonistiske, det fargesterkt ville, det 
oppløyst og nykomponert kubistiske, det surrealistiske – alt står som 
førebuingar til noko realistisk”. Han vil helst unngå å vere sentimental, 
men vil ikkje vere tørr og nøktern. Då heller romantisk. 
 
 
 
 
 



 
   Foto: Vegard Valde, BT (2010) 

 
 
 

Når Økland har skrive stykka sine, har han hatt si romantiske 
forteljeglede, hevdar han i innleiinga til essaysamlinga Måne over 

Valestrand: ”Det er ikkje stor skilnad på ein bokomtale og ei måne- 
skildring. Ikkje om ein har lagt noko av seg sjølv i teksten.” Og det  
gjer Økland alltid. Han er personleg, men ikkje nødvendigvis privat. 
 
 
 
 
 
 
 



UB som litterær jotunheim 

No skal Einar Økland stillast ut – på Universitetsbiblioteket i Bergen. 
Det likar han nok. Han som ein gong ville bli universitetsbibliotekar, 
rett nok i Oslo, men likevel. Der jobba han eit halvt år som aspirant 
tidleg på 1960-talet samstundes med at han fullførte embetsstudiet i 
psykologi. Tida i ”denne litterære jotunheimen” – som han kallar UB – 
var ”eit cruise-tokt på første klasse for eit lesande menneske. Eg veit 
ingen annan stad eg heller ville reist til når eg i ettertid vurderer 
reisetid.”  
 Men som psykolog ville han ha hamna i feil avdeling, ikkje 
Norske Avdeling der han ville vere. Derfor slutta han som aspirant, men 
aldri med å bruke biblioteket på si stadige jakt etter kunnskap. 
Forfattarar skal jo ikkje skrive oppatt det same som alt er der: ”Skal vi 
ha noko skikkeleg å ytre og prente, må vi ha greie på det andre har gjort 
før. Her kjem UB vel med.” Det er ikkje nok at litteraturen har form og 
fiksjon. Den må òg ha kunnskapar, røynsler og vit.  
 Økland er i seg sjølv eit lite fagbibliotek, ein unik samlar av 
kulturhistorisk kunnskapsmateriale. Dette er det ikkje plass til å gå inn 
på her, heller ikkje forlagskonsulenten, tidsskriftredaktøren, 
organisasjonsmennesket, litteraturpris-grossisten eller hans mangeårige 
arbeid som ”bedriftspsykolog” i Samlaget. 
 

 
               Foto: Terje Rudi. 

 



 
F.V. Ragnar Hovland, Kjartan Fløgstad, og Einar Økland i 1983. 
Foto: Odd Wentzel. 

 

 
F.V. Arvid T. Lie, liv Køltzow, Bodil Cappelen, Einar Økland, Kjell Heggelund 
Kjartan Fløgstad, Liv Marit Økland, Olav H. Hauge i 1988. Foto: Hauge-senteret. 

 
 
 
 
 
 



Viss bøkene blir utan elefantar 

  

Då blir det trist å lese. 
I ei skikkeleg bok er det alltid 
minst ein elefant. 
Sjølv om ingen oppdagar den.  

 

Om elefanten ikkje viser seg 
utanpå boka eller i første kapitlet 
er ikkje så farleg. 
Du forstår nok det er fordi 
han unngår sånne stader. 
Han likar å vere i fred 
med tankane sine. 
Derfor held han seg også 
unna dei siste ti - femten sidene. 
Det plar ofte vere så mykje bråk der 
ei bok held på og skal slutte 8 

  
Men djupt inne 
i boka, 
dit elefantjegerane ikkje finn vegen 
dit berre ein 
og annan 
sniklesar kjem, 
der 
   
kjem han stundom til syne 
når du står lenge 
heilt roleg. 
   
Og ser du ingenting 
kjenner du likevel på deg 
at inne i tjukna 
like roleg som du 
står elefanten 
og følgjer deg med dei små augo sine 
Ser ikkje du elefanten 
ser elefanten deg. 
 
I dei bøkene 
der elefantlesarane reikar. 
 
Frå Mellom himmel og jord (1986). Illustr. Gerhard Stolz.  


