Lukashaugen synger Børli ut av skogen
1. juni slipper visesanger Erik Lukashaugen albumet Vi eier skogene i
forbindelse med 100-årsmarkeringen av Hans Børlis fødsel.
-Jeg håper med dette albumet å vise at Hans Børli var mye mer enn skogens dikter og at han i
høyeste grad er aktuell og relevant for oss i dag, sier Erik Lukashaugen. Han legger i disse dager
ut på turne med bandet Arbeidslaget og skal besøke mer enn førti spillesteder, i hovedsak på
Østlandet. Et av de største arrangementene hvor de nye låtene blir presentert, er det årlige
Børli-stevnet Junikveld ved dikterens barndomshjem i Eidskog 3. juni.
Slit og mindfulness
Albumet Vi eier skogene inneholder ti utvalgte dikt som er tonesatt av Lukashaugen, blant
annet Børlis meste berømte; Louis Armstrong. Det gjennomgående temaet er kampen for
tilværelsen og knuste drømmer, avbrutt av de små ting som gjør livet verdt å leve. -Han skriver
fra eget ståsted som tømmerhogger, men tekstene er allmenngyldige slik at de også treffer i dag.
Børlis formaninger om nødvendigheten av å stoppe opp og se seg omkring er det vi i dag omtaler
som Mindfulness. Diktene hans er forbausende dagsaktuelle.
Skoging
I likhet med Børli har Erik Lukashaugen sine røtter fra de store grenseskogene i øst, nærmere
bestemt Grue Finnskog. Han har lenge vært opptatt av historien til sine finske forfedre og ble
sterkt inspirert da han leste Børlis dikt Vi eier skogene som omhandler husmennene ”på skogen”.
Visesangeren fikk lyst til å komponere musikk til Børli-dikt som tok utgangspunkt til
”skogingene” og deres drømmer. Hans Børli-selskapet tente på ideen og endte opp med å bestille
en konsert med nyskrevet musikk til årets Børli-stevne. Vi eier skogene er Lukashaugens andre
Børlialbum og er en frittstående oppfølger til debuten Av en sliters memoarer fra 2013.
Drømte seg ut
Hans Børli vokste opp på en avsidesliggende finneplass i Eidskog kommune helt sør i Hedmark.
Han arbeidet som tømmerhogger i hele sitt yrkesaktive liv i tillegg til å utgi en rekke
diktsamlinger, bøker og skuespill. Børli drømte om å reise, være en del av et større
forfattermiljø, og om å leve av diktningen, men ble likevel boende i hjemkommunen hele livet og
ble aldri dikter på fulltid. –En del av diktene til Børli vitner om maktesløshet og anger over tapte
sjanser samt ønsket om noe mer, sier Erik Lukashaugen. Samtidig er Børli flink til å påpeke
lysglimtene i tilværelsen og fylle dem med mening og håp.

Om Hans Børli
Hans Børli (1918-1989) er en norsk forfatter og skogsarbeider. Han fikk tilnavnet Skogens dikter
for sine mange skildringer av natur og skogsarbeid, men skrev også omfattende om
eksistensielle problemer som ensomhet, krig, fangenskap, angst, tro, tvil og død. Debutsamlingen
Tyrielden kom i 1945 og hans siste verk var selvbiografien «Med øks og lyre» som ble utgitt
1988, året før han døde. Hans Børli er oversatt til flere språk, blant annet tjekkisk, russisk, tysk
og spansk, og han mottok en rekke litterære priser. I anledning Børli-året 2018 foregår det en
rekke arrangementer over hele landet. Les mer på hansborli.no.

Om Erik Lukashaugen
Erik Lukashaugen (1974-) er en av Norges travleste visesangere og har en sterk kunstnerisk
tilknytning til hjemfylket Hedmark. Gitaristen, sangeren og komponisten fikk sitt gjennombrudd
med debutalbumet Av en sliters memoarer i 2013 der han sang tekster av Hans Børli.
Elverumsingen har utgitt fire album og har blant annet mottatt Vidar Sandbecks kulturpris
Regnbågåbrua for sitt musikalske virke. Han lever i dag som artist og driver sitt eget
plateselskap Øksekar.

ARBEIDSLAGET PÅ VI EIER SKOGENE
• Erik Lukashaugen – sang / akustisk gitar / tigersvans
• Ellen Brekken – kontrabass
• Tarjei Nysted – feler / nøkkelharpe / mandolin / dreielire
• Bjørge Verbaan – trøorgel / piano / trekkspill
• Annar By – elektrisk gitar / banjo
• Krister Skadsdammen – steelgitar / dobro / weissenborn
• Jørund Fluge Samuelsen – munnspill
• Liz Tove Vespestad – sang på ”Dagene og drømmen”

DISKOGRAFI
Av en sliters memoarer (2013)
Tel si ega tid (2015)
Finnskogvegen (2016)
Vi eier skogene (2018)

INFO OM VI EIER SKOGENE (CD/VINYL/DIGITALT)
Utgiver: Øksekar / Distributør: Musikkoperatørene / Utgivelsesdato: 1. juni 2018
Produsert av Erik Lukashaugen og Jørund Fluge Samuelsen
TURNE MED ARBEIDSLAGET
1/6 - Røhnesalen, Hamar
2/6 – Liv i Leiret, Elverum
3/6 - Oppistun Børli, Eidskog
9/6 – Bjerkely, Arneberg (solo)
10/6 – Odalstunet, Sør-Odal (solo)
21/6 – Kongssenteret, Kongsvinger
23/6 – Sanngrund, Skarnes
30/6 – Gravberget gård, Våler Finnskog
7/7 – Fossehuset, Sollia (solo)
11/7 – TBA, Fetsund
20/7 - Heme dine, Engerdal
21/7 - Søre Osen Kirke, Trysil
13/8 – Kilde Gjestgiveri – Løten (solo)
18/8 - TBA, Oslo
3/9 - Rådhusteatret, Kongsvinger
4/9 - Milepelen kulturhus, Sand
5/9 - Lørenskog hus, Lørenskog
6/9 - Ord i Grenseland, Fredrikstad
7/9 – Poesifestivalen i Ulvik
8/9 – Nes kulturhus, Årnes

13/9 – KulturYkirken, Holmestrand
24/9 – Kulturhuset Banken, Lillehammer
25/9 – Nordaberget gr.hus, Våler i Solør
1/10 – TBA, Tynset
2/10 – Elverum kulturhus, Elverum
16/10 – Rådhuskinoen, Flisa
17/10 – Rådhusteatret, Kongsvinger
18/10 - Herredsvang, Romedal
21/10 - Bjørkelangen kultursal
23/10 - Asker kulturhus, Asker
24/10 - Lier kulturscene, Lier
25/10 - Herredshuset, Jessheim
26/10 - Kulturverket Flammen, Nittedal
28/10 - Prøysenhuset, Rudshøgda
29/10 - Hadeland kultursal, Gran
31/10 - Skogtun, Skarnes
1/11 - Union Scene, Drammen
3/11 - Tyrielden bibliotek, Skotterud
6/11 - Vestre Slidre kulturhus, Vestre Slidre

KONTAKT / PRESSEBILDER
Erik Lukashaugen: 971 63 930 / kontakt@oksekar.no
Pressebilder : www.eriklukashaugen.no/presseskriv

www.eriklukashaugen.no
www.facebook.com/eriklukashaugen.no

