
    Hans Børli 100 år 

Det er ikke ofte Nytt norsk kirkeblad har en magasindel viet en 

lyriker. Høstens Børli-nummer er derfor en liten attraksjon. Hva er det 

som gjør at Hans Børli fortjener en slik oppmerksomhet? 

 

En del av Nytt norsk kirkeblad sine lesere kjenner allerede Børli sine 

dikt ganske godt, det sies at han er en av de lyrikere som oftest siteres 

av prester. Kanskje ikke så rart. Diktene formidler ofte noe nært og 

gjenkjennelig, samtidig som de gir utblikk til noe større. Jord og 

himmel forbindes på forunderlig vis. Få har nok satt seg inn i Børli sin 

diktning (og særskilt hans bruk av religiøse bilder) så godt som 

tidligere pilegrimsprest i Hamar, Arne Bakken. Da redaksjonen fikk 

oversendt et manus om Børlis altermetaforer, ble vi takknemlige og 

begeistret, og fikk en idé om å trykke flere bidrag som ærer og løfter 

fram dette forfatterskapet i jubileumsåret 2018.lyriker. Høstens Børli-

nummer er derfor en liten attraksjon. Hva er det som gjør at Hans 

Børli fortjener en slik oppmerksomhet? 

 

Arne Bakken tar oss gjennom Børlis tekster på jakt etter 

altermetaforer og uttrykk for helligrom. Vi får presentert de ulike 

betydningene av «alter», samtidig som vi blir kjent med hvordan de 

benyttes og utdypes i Børli sine dikt, og i hans prosa. Artikkelen lar 

oss få del i noe vi kanskje kan kalle en «Børli-teologi». En teologi jeg 

vil tro mange prester opplever som svært utbredt i vår folkekirke: En 

glede over naturfenomen og hvordan disse setter en i forbindelse med 

noe gudommelig. Hos Børli springer denne spiritualiteten ut av en 

dobbelthet. Han fikk selv en streng kristen oppdragelse som utløste en 

opposisjonstrang, samtidig som den også ga ham en lengsel. Denne 

kombinasjonen er vel heller ikke uvanlig i landet vårt. «Alle 

menneskeskapte gudshus er for trange og låge…», sier Børli i 

Tankestreif. Ikke uventet er det i naturen Børli finner spor av Gud, 

språk for Gud. Der blir Gud stor nok. Slik kan vi si at Børli både 

bekrefter og utfordrer en utbredt kristendomsforståelse, noe Geir 

Hellemo fanger godt opp i sin tekst Stillheten bak stjernene. Kanskje 

er det derfor det er verdt å gi Børli plass i et teologisk magasin – for å 



minne oss om denne gudslengselen hos mennesker, og hvordan vi 

stadig må øves i å lage rom for, og ord om, Gud? 

 

Dessuten er poesi i seg selv verdt å vie oppmerksomhet til. Det er 

«godt for helsen», og gode dikt er bra å lene seg på i et prestearbeid, 

noe Kjersti Håland formidler godt i teksten Min Børli. 

 

Vi synes også det er spennende å presentere to gudstjenester med 

prekener holdt 7. søndag i treenighetstiden i 2018 som en del av 

jubileumsfeiringen i Hamar Bispedømme. I sin preken knytter biskop 

Solveig Fiske på mesterlig vis Børlis begreper, og «teologi», sammen 

med Sakkeusfortellingen. Både gudstjenesten i Grue og i Oppistun, 

Eidskog, innlemmer Børlis dikt i høymesseliturgien. Inspirerende 

liturgisk arbeid! Liturgiene finnes også digitalt på NNK sine nettsider. 

 

Høsten, med sine lengre kvelder og etterlengtet ro, er en god tid for å 

lese. Den som er interessert i ytterligere lesning av og om Børli fram 

mot den store jubileumsmarkeringen i desember, kan få tips fra den 

fyldige litteraturlista i Arne Bakkens artikkel. Redaksjonen vil også 

anbefale noen lydspor til lesningen: 

 

Frida Ånnevik og In the Country: «Skogenes sang» (2014). 

 

Erik Lukashagen: «Av en sliters memoarer: tekster av Hans Børli» 

(2013) Og «Vi eier skogene», bestillingsverk til Børlijubileet (2018). 

 

Ellers har vi også gode bokanmeldelser og tekstgjennomganger å by 

på! Da er det bare å si: Ha en god høst og god lesning! 
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