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“Strålende krim. Katalysatormordet er nemlig så underholdende og 
kløktig komponert at jeg gjerne leser 15 bøker til i samme serie.”
Torbjørn Ekelund, Dagbladet

“Hans Olav Lahlums tredje krim, Katalysatormordet er en 
velturnert klassisk spenningshistorie.”
Turid Larsen, Dagsavisen
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Caroline Ugelstads 
bok om Per Inge 
Bjørlos kunstner-
skap står i en 
sakprosatradisjon 

der praktisk innsikt, konkrete 
beskrivelser, teori og material-
kunnskap har vært kvalitets-
kravet. En nestor innenfor 
sjangeren er Per Hovdenak, 
som blant annet redigerte 
Henie-Onstads senterets 
tidligere tidsskrift «Prisma» 
og der ga til beste mange og 
kunnige sakprosatekster.

Lesere som ikke er kjent 
med Bjørlos verker skal 
notere at han bearbeider 
industrimaterialer som i 
kunstverkets kontekst likevel 
kommuniserer noe nærgå-
ende, mangeartet og privat. 
«Det gjelder å holde levende 
et skrik inni seg, mot all 
kneblinga i samfunnet og den 
snikande passiviseringa», har 
Bjørlo sagt. Han debuterte 
med grafikk og er også maler, 
men har med årene gjort 
installasjoner til sitt kjenne-
merke, herunder en serie 
med tittelen «Indre rom». 
Hans verker på Gardermoen 
og ved Oslo Sentralstasjon er 
sett av mange.

Materialbruken kan være 
intenst luktende gummidekk, 
splintret glass og «en omfav-
nelse i rustfritt stål», som Stig 
Sæterbakken formulerte det i 
essayet som innleder boka. 
Mange av verkene til Bjørlo 
har blitt til på industribedrif-

ter som Follum og Deform 
AB, i samvær og samvirke 
med arbeiderne. 

I en tid da selvbiografi har 
kommet på moten i litteratu-
ren viser Caroline Ugelstads 
essay hvordan Bjørlo et par 
tiår har utforsket en selvbio-
grafisk kunstform, der ikke 
minst titlene på verkene gir 
hint om litteraritet og erkjen-
nelsesspråk. Ugelstad skriver 
med faglig og menneskelig 
autoritet om kunstneren og 

hans verk, politisk og prak-
tisk, med filosofisk overlys fra 
Merleau-Ponty og Heidegger. 
Så sammensatt, ja svært 
overbevisende. 

Stig Sæterbakkens tekst skal 
jeg til å lese samme dag det 
tragiske dødsbudskapet blir 

kjent. Stumheten griper meg. 
Ordene vil ikke bli skrevet. 
Før jeg likevel gir meg i kast 
med oppgaven: 

Sæterbakkens essay åpner 
med en absolutt fordring: «Gå 
inn i det». Men han framstil-
ler også et varmt møte 
mellom to beslektede sjeler, 
billedkunstneren og forfatte-
ren. Teksten er en markering 
av et omforent litteratur- og 
kunstsyn, til tider en insiste-
ring, der skillet mellom 
«personlig og privat» er under 
angrep. Samtidig utgjør 
polariteter som inne-ute, 
oppe-nede, utestengelse og 
innlemmelse det tankemes-
sige fundamentet, kanskje 
beslektet med slike indre 
prosesser den danske forfat-
teren Michael Strunge kalte 
«Poetisk kjemi». 

Essayet handler om å bli 
emosjonelt grepet. Å bli 
grepet av det som også 
Caroline Ugelstad virknings-
fullt og gjentatte ganger 
vender tilbake til i sin analyse 
av Bjørlos verk – angsten, 
utryggheten. Mørket som eter 

sjelen, og som i romantisk 
tradisjon skal bringe sansene 
hos skapende men-
nesker på tå hev. 

I våre dager er 
angst og depresjon 
ikke lenger eksklu-
sive erfaringer for en 
bestemt gruppe 
mennesker. Det har 
blitt folkesykdommer, 
og betydelige samtids-
kunstnere er i stand 
til å dele sine opple-
velser med alle dem 
som strever med psykens 
harde språkløshet. 

Mens Caroline Ugelstad 
følger Per Inge Bjørlos verk 
kronologisk og velreflektert, 

gikk Stig Sæterbakken inn i 
den kunstneriske opplevelsen 

med åpenhetens 
medfølelse. Parallelt: 
distansen holdt han, i 
et lett og elegant 
språk. Det er gjenstri-
dige motsetninger å 
forene og bære. De 
siste ordene i essayet 
rykker teppet under 
oss, og sier noe om 
hvilket paradoks Stig 
Sæterbakken måtte 
uttrykke: «For det lar 

seg jo egentlig ikke si, noe av 
det. Og det er vel dét det 
ligger en så på hjertet å få 
sagt.»

Caroline  
M. Ugelstad
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Mange av 
verkene har 

blitt til på indus-
tribedrifter.

Gå inn i det: Stig Sæterbakken og 
Caroline Ugelstad fanger Per Inge Bjørlos spirit.

Indre rom


