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Så langt referenten fikk med seg. var følgende 11 medlemmer til stede på Spiseriet, Øvre Verket, til en 
kveld viet lyrikeren Hans Børli  11.10.:  Per Sanni, Liv Sonja, Ola Vea, Einar, Bardur, Olav Å, Irene, 
Øystein, Asbjørn, Knut, Bjørn Eirik. 
(De som eventuelt var der men ikke er registrert her, kan levere inn klage!) 
 
I tillegg deltok  "Ulefossingen"  Arvid Sten Kåsa, fra Uranienborg RK. 
 
Arrangementet var et samarbeid med Holla Historielag og Øvre Verkets Venner. 
 
Mette Sanden Fra Historielaget ønsket en tilnærmet fullsatt sal på Spiseriet velkommen, og introduserte 
kveldens foredragsholder Rolf Jørn Karlsen,  -en Børli-kjenner med rette dialekten fra Finnskogen. 
 

 
 
Grunnen til at Hans Børli trekkes ekstra mye fram i disse dager, er at det 08.12. 2018 er 100 år siden han 
ble født. 
 
Børli kom fra trange kår på husmannsplassen Opistuen på Finnskogen, som den nest yngste av 6 søsken.  
Barndommen var preget av fattigdom, sult og undertrykkelse, og den var liten eller ingen mulighet for 
utdannelse dengang.  Det var langt til  vei og enda lenger til butikk for ikke å snakke om lege 
Arbeidet blei i skauen med tømmerhogst, -hardt arbeid med liten betaling. 
Tross mangel på formell skolegang, lærte Børli tidlig å lese og skrive, og interessen for litteratur ble 
vekket, -ofte til nedsettende utsagn fra arbeidskamerater som ikke skjønte så mye av slike interesser. 
Det fortelles at han gikk til fots 5 mil hver vei for å kjøpe en bok til kr. 1,25. 
Tross sin bakgrunn hadde han trua på seg sjøl. 



 
I alt har Børli skrevet mer enn 1000 dikt og utgitt mange bøker/diktsamlinger. 
Det som kjennetegner mange av hans dikt er LENGSEL.  Lengsel ut av fattigdom og mot det ukjente.  Han 
var en  kunstner med ord.  Hans samfunnskritikk slår i alle retninger politisk. 
 
Børli gikk på befalsskole i Oslo fordi det var gratis.  Befalsutdanningen medførte at han havnet i kamper 
med tyske okkupasjonsstyrker under krigen, og han var nær blitt drept. 
 
Børli debuterte med sin første diktsamling i 1945, og han mottok Statens Kunstnerstipend 4 ganger. 
 
I følge foredragsholderen hadde Børli "angst for ord", dvs. han hadde slik respekt for dem at han var 
redd for å ikke finne de rette. 
 
Rolf Jørn Karlsen leste mange av Børlis dikt for forsamlingen, og høstet ofte bifall for diktenes innhold.  
Det er forøvrig opprettet en egen side på Facebook:  "Børlis venner". 
 
Et par sitater til slutt: 
"Den er så forsvinnende kort den tida vi mennesker er sammen" 
"Je tør itte dø, for je har itte levd". 
 
Men heller ikke Hans Børli kunne leve evig, og han døde i 1989, 71 år gammel. 
 
Karlsen fikk en Ulefossdame som takk, i tillegg til rosende ord som var veldig fortjent.  Vi vil tru at mange 
ble nysjerrige og vil lese mer av det Børli har skrevet. 
 

 
 
En meningsfylt kveld! 


