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Til minne om Bjørn Traaholt
Kunstner, byggmester, læremester og venn
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Takk til
Det har vært mange utfordringer i prosessen med å lage boka om Bjørn.
Uten tilgang på hovedpersonen og med lite arkivmateriale har det krevd
mye arbeid og tatt lang tid å få på plass selv de minste detaljer.
Denne boka har blitt til ved hjelp av Bjørns gode venner og
hans gjenlevende families minner og hukommelse.
Takk til Bjørns bror Leif Traaholt for historier fra Bjørns barndom
og oppvekst, og for bilder av Bjørn og familien hans i Norge.
Takk til Paul Ruane for god hjelp til å få på plass vesentlige detaljer og
for bilder av Bjørns Chevrolet og hans byggeprosjekter i Capena.
Takk til Maurizio Rizza for veiledning og hjelp i min
jakt på historier og fakta fra Bjørns liv i Roma.
Takk til Patrizia Pugliese for herlig bidrag med historien
om heldiggrisen Buciò og navneforviklingen.
Takk til Tihomir Bires, en av Bjørns nærmeste venner i Roma
og blant dem som kanskje kjente ham best.
Takk til Espen Ellingsen for oppmuntring og støtte under prosessen
med å lage boka, og for hjelp til redigering og retting av manus.
Og sist, men ikke minst, takk til min far Leif Haugerud. Uten hans minner og
historier om Bjørn som strekker seg helt tilbake til 1965, og enda litt til, hadde
denne boka vært mye mindre innholdsrik. Alle fotografiene han har tatt av
Bjørn og kunsten hans opp gjennom åra har kommet til god nytte nå.
Takk også for inspirasjon til bokas tittel.
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Come gather ’round people, wherever you roam
And admit that the water around you have grown
And accept it that soon you’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth saving
Then you better start swimmin’ or you’ ll sink like a stone
For the times they are a-changin’
Første vers av The Times They Are A-Changin’,
tittelsporet til albumet med samme navn fra 1964 av Bob Dylan
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Forord
Bjørn døde 26. november 1999, og den siste måneden
han levde var jeg hos ham i Roma. Jeg hjalp til med stort
og smått som det var vanskelig for ham å gjøre selv
på grunn av sykdom. Han var alvorlig syk av lungeemfysem, sengeliggende og tilbrakte mye tid på sykehus.
Det siste han ba meg gjøre for ham var å skrive boka om
hans liv. Jeg lovet å forsøke og har prøvd mange ganger
uten å greie det. Det har tatt lang tid, men omsider får
Bjørn sitt ønske oppfylt.
Han hadde ingen barn og fordi han knapt bodde i
Norge i sitt voksne liv hadde han ikke så mye kontakt
med familien sin der, men han hadde mange gode
venner i Italia som alle hjalp ham i den siste, vanskelige
tida. Kanskje mest av alle hans venn og lærling
Giampiero Giovedi som bodde hos ham og stelte for
ham da Bjørn var syk. Alle vi som kjente Bjørn og som
var så heldige å få være hans venner savner ham, og
det er ikke sjelden jeg tar meg i å tenke at nå skulle jeg
gjerne ha ringt til Bjørn og hørt hva han mener om et
eller annet. Jeg vet jeg ikke er alene om å ha det sånn.
I mange år hadde Bjørn en fast tallrekke i Italias
ukentlige nasjonale lottotrekning. Disse tallene var
33 som var det året han ble født, 55 som var året han
etablerte seg i Canada, 65 som var året han returnerte
til Norge, 69 var året da han kom til Italia og 74 var det
året han kjøpte huset på Rocca i Capena. Dette var
tidsskiller i Bjørns liv som var viktige for ham både som
menneske og kunstner.

Med utgangspunkt i disse årstallene har jeg valgt
å dele boka inn i fire deler. Første del handler om
oppveksten ved Eidangerfjorden, på Smieholmen og
på Heistad i Telemark i Norge, i tillegg til ungdomstida
da han var sjømann. Andre del handler om de 10
åra da han bodde i Toronto og Vancouver i Canada.
Tredje del handler om da han returnerte til Norge på
1960-tallet og bodde i Porsgrunn og på Stubberud
utenfor Oslo. Den fjerde og siste delen omhandler
de nesten 30 åra han bodde og arbeidet i Roma og
Capena i Italia.
I over 20 år hadde han fast plass på Piazza Navona
i Roma der han solgte sine tegninger til både turister
og lokalbefolkning. Bjørn malte mange store og små
malerier, men hans største arv er nok alle tegningene
utført med penn, blyant og fettstifter. Han tegnet hele
tida og laget mange tegninger hver dag i sine mest
produktive perioder.
Ingen vet nøyaktig hvor mange tegninger han laget
i løpet av livet og det visste han ikke selv heller. Det
finnes ikke så mange fotografier av Bjørns tegninger.
Tegningene er spredt, antagelig over hele verden fordi
svært mange ble solgt til turister og besøkende på
Piazza Navona. De siste ukene før Bjørn døde lå han
på sykehuset, og noe av det han tenkte på og snakket
om i den vanskelige perioden, var hvordan finne ut hvor
mange tegninger han hadde tegnet i løpet av de åra
han hadde bodd i Italia.
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For å finne ut hvor mange tegninger det kunne dreie
seg om regnet han ut omtrent hvor store husholdningsutgifter han hadde hatt de åra han bodde i Roma.
Denne summen delte han på det han mente var snittprisen for hver tegning og han kom da fram til at han
hadde tegnet minst 10 000 tegninger. Han tegnet og
malte før han bosatte seg i Roma også, men det var i
Roma han hadde sin største produksjon som kunstner.
Bjørn ble selv overrasket over at det kunne være så
mange, men med tanke på at han tegnet nesten hele sin
våkne tid i mange år er det nok ikke usannsynlig at det
er tilfelle.
En velstående, tysk forretningsmann var en av Bjørns
beste kunder i tida på Piazza Navona. Mannen kom ofte
og kjøpte tegninger og etter en stund spurte Bjørn om
han kunne få se tegningene for å ta bilder til å lage et
arkiv, men det motsatte mannen seg. Han oppbevarte
dem i et hvelv og det var ingen som fikk se dem, ikke
engang kunstneren selv.
Av og til ble Bjørn inspirert av andre kunstnere.
Både av gamle mestere som Leonardo da Vinci og
mestere fra nyere tid som surrealisten Magritte,
men Bjørn hadde alltid sin egen vri på det og alt han
laget hadde et tydelig særpreg. Du er sjelden i tvil
om hvorvidt en tegning eller et maleri er et av Bjørns
kunstverk; fargene, formene og motivene er helt
unike og egenartede. Er det en mann eller er det en
kvinne? Kanskje en veldig feminin ung mann? Denne
sammensmeltingen mellom kjønnene i Bjørns bilder
er både fysisk og mental. Motivene er ofte figurer som
kan oppfattes som hermafroditter, litt på samme måte
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som med Jesus-figuren i Leonardo da Vincis «Johannes
døperen». Hvorvidt det er en mann eller en kvinne er
vanskelig, om ikke umulig, å avgjøre. Den ofte nesten
sensuelle kjønnsløsheten i motivene, de sterke, klare
fargene og de til dels abstrakte, drømmelignende
landskapene kjennetegner Bjørns kunstverk. Han
var selvlært og det han laget var et resultat av hans
personlige tilnærming til kunsten og livet.
Han hadde ikke så mange utstillinger. Mye på grunn
av at han hele tida solgte bildene nærmest rett fra
staffeliet, nesten før malingen var tørr. De fleste utstillingene han hadde var imidlertid suksesser der bildene
ofte ble revet bort i løpet av få minutter.
Bjørn var det som ofte kalles et renessansemenneske.
Han var nysgjerrig, fantasifull, kunnskapssøkende,
hadde stor livskraft og gode kunnskaper om mange
ting. Han var ikke utelukkende billedkunstner. Noen
ganger kan arkitekturen bli så organisk at den nærmest
går i ett med omgivelsene, og da nærmer den seg også
kunstens verden. Det blir vanskelig å se hva som er
naturens verk og hva som er arkitektens eller byggmesterens. Naturen og arkitekten bruker hverandre og
utfyller hverandre. Kunst, arkitektur og natur forholder
seg til hverandre og smelter noen ganger sammen.
Et eksempel på slik arkitektur finnes hos den spanske
arkitekten Gaudì. I hans Park Güell i Barcelona, er deler
av arkitekturen slik utformet at du nesten tror at det
må ha vært sånn fra naturens side. Mye av det Bjørn
bygget, kanskje særlig på Rocca i Capena, er også slik.
Det er ikke alltid innlysende hva som er natur, hva som
er klosterruin og hva som er Bjørns verk.

Han var fattig på materielle ting og levde stort sett
fra hånd til munn. Til tross for det, eller kanskje på grunn
av det, hadde han nok et rikere og mer spennende liv
enn de aller fleste av oss. Bjørn hadde en egen evne til
å komme i kontakt med mennesker og var svært sosial.
Alle ville gjerne ha en bit av ham og hans oppmerksomhet, og han hadde mange nære venner gjennom
hele livet. I leiligheten i Via dei Gonzaga 59 i Roma kom
og gikk det folk hele tida og det var mange som også
bodde hos ham i lange perioder, ofte i flere år. Bjørn var
raus og delte alltid det lille han hadde med andre.
Oppveksten langt nede på den sosiale rangstigen var
preget av den tyske okkupasjonen av Norge fra 1940
til 1945. Han dro til sjøs som femtenåring, var sjømann i
ungdomstida og seilte over hele verden. I 10 år bodde
han i Canada der han livnærte seg som møbeldesigner,
håndverker og antikvitetshandler. Han var involvert i
den første anti-atom bevegelsen i Canada, og huset
han leide i Porsgrunn ble et samlingssted for unge
mennesker da han kom tilbake til Norge i 1965. Fra
1969 til han døde i 1999 bodde og arbeidet han som
kunstner og byggmester i Roma og Capena i Italia.
Bjørn elsket å gå på loppemarkeder og lete i
kontainere for å se om han kunne finne noe brukbart
som andre hadde kastet fra seg. Som eventyrets
Askeladden så han skatter der andre så søppel og han
var både kreativ og fingernem. Han reparerte og laget
flotte ting av det han fant. Alt kom til nytte og ingenting
gikk til spille.
Den materielle fattigdommen kunne av og til føre til
komiske situasjoner som den kalde vinterkvelden i Roma

da Bjørn og Giampiero fikk øye på en tømmerstokk
ved bredden av Tiberen. Det var vanskelig å få tak i ved
på den tida og de hadde heller ikke penger til å kjøpe.
I det de tok tak i stokken for å ta den med seg kom to
transvestitter med kjoler og full make up løpende og
grep tak i den andre enden av stokken. De fire sloss om
stokken og dro i hver sin ende mens de ropte og skrek.
Bjørn og Giampiero var sterkest og de to transvestittene
gav opp kampen etter en stund. Etterpå bar Bjørn og
Giampiero den store stokken fra Tiberens bredde, forbi
Peterskirken, opp hele den lange via Gregorio VII og
hjem til leiligheten i bydelen Trastevere. Det er en gåtur
på minst en time, uten tømmerstokk.
Sånne historier hadde Bjørn mange av og det var
alltid gøy å høre på når han fortalte om alt det rare han
hadde opplevd. Bjørn døde dessverre så altfor tidlig,
men han og historiene hans lever videre i minnene til
alle som kjente ham. Og ikke minst lever han videre
gjennom kunsten han skapte til glede for så mange.


Marie Haugerud
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Barndom og ungdomstid 1933-55

1

Thorleif Traaholt med ungene på
Heistad i 1938. Til venstre Einar, på
armen Ragnhild og til høyre Bjørn.
Fotograf ukjent, kilde Leif Traaholt.
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Smieholmen
Bjørn Helge Traaholt ble født på Smieholmen i
Eidangerfjorden 10. mai i 1933. Han var den mellomste
av tre søsken, der broren Einar var eldst og søsteren
Ragnhild Tomine den yngste. Bjørn ble født hjemme på
Smieholmen og Einar ble født på naboøya Bjørkøya.
Antagelig kom det jordmor og hjalp til ved hjemmefødslene, noe som ikke var uvanlig på den tida. Ragnhild
ble født på sykehuset i Brevik etter at familien hadde
flyttet inn til Heistad og fastlandet.
Smieholmen er veldig bratt og har få steder der det
er mulig å fortøye båter. Det er vanskelig å legge til med
båt andre steder enn på sørvest-siden av øya i sundet
mellom Smieholmen og Oksøya. Familien Traaholt
bodde i et hus på denne siden og de eneste naboene
holdt til i et annet hus rett ved.
Området rundt Smieholmen er kjent som en god
fiskeplass og faren Thorleif August Traaholt, som vokste
opp i fosterhjem i Sildevika ikke langt unna, fisket for
å spe på familiens inntekt. Han jobbet i kalksteinsgruvene på Kjørholt ved Heistad og brukte koggen fra
Smieholmen inn til fastlandet året rundt for å komme
seg på jobb. Bjørns mor het Randi Josefine Bakke og var
hjemmeværende som de aller fleste kvinner på den tida.
Hun vokste opp på barnehjem og jobbet som hushjelp
før hun giftet seg med Thorleif sommeren 1930.
Thorleif het opprinnelig Halvorsen til etternavn, og
byttet navn til Tråholt etter at han giftet seg med Randi.
På slutten av 1940-tallet, etter at han giftet seg på nytt,
byttet han igjen etternavn, da til Traaholt. Det er mulig
at Bjørn ble født Halvorsen, men det vites ikke sikkert.
Barneoppdragelse på 1930-40-tallet var ikke helt
som i våre dager. Det som var helt vanlig og god
behandling av barn den gangen ville ikke ha passert
hos verken pedagoger eller barnevern i dag. Så som
svømmeopplæringen Bjørn fikk av sin far. Faren festet
et tau rundt livet på guttungen og kastet ham ut på dypt
vann med beskjed om å svømme inn til land igjen. Bjørn
lærte å svømme, men han husket episoden med en viss
skrekk resten av livet.
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Smieholmen er veldig bratt og det er vanskelig å legge til med båt andre steder enn på
sørvest-siden av øya. Familien Traaholt bodde på denne siden og eneste nabo holdt til i et
hus rett ved siden av. Huset familien bodde i brant ned etter at de hadde flyttet derfra. Det
hvite huset på bildet står i dag på samme sted som huset Bjørn ble født i en gang stod.
Fotograf Espen Ellingsen.
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Inn til Heistad og fastlandet
På slutten av 1930-tallet, før Bjørn begynte på skolen,
flyttet familien inn til Heistad på fastlandet. Det var
enklere for dem å bo der og da behøvde ikke faren
bruke koggen for å komme på jobb i gruvene. Det
kunne være både farlig og vanskelig å reise over Eidangerfjorden med koggen, særlig på vinteren. Gruvene
går langt ut under Eidangerfjorden og regnes blant
verdens største undersjøiske kalksteinsgruver. Disse
gruvene ble startet i 1916 og kalksteinen ble i hovedsak
brukt til Hydros kunstgjødselproduksjon. Kalksteinen
ble fraktet med taubane fra Kjørholt gruver til Hydros
anlegg på Herøya og også videre derfra med båt og
jernbane til anleggene på Rjukan og Notodden lenger
opp i Telemark fylke. I dag lages ikke kunstgjødsel med
kalkstein lengre og kalksteinen som blir brutt i området
nå går til sementproduksjon på Norcem i Brevik.
Bjørn likte å leke med dukker som barn. Den dagen
familien flyttet fra Smieholmen fikk hele flyttelasset
plass i koggen og midt ute på fjorden kastet faren
dukkene til Bjørn over bord. Han mente Bjørn måtte
slutte å leke med dukker nå som de skulle bo der det
bodde andre folk. Gutter skulle jo ikke leke med dukker.
Lille Bjørn ble veldig lei seg for dette.
Mange år seinere da han var godt voksen besøkte
Bjørn moren som da bodde i Sverige. Hun var gammel
og syk på det tidspunktet, kanskje litt dement også, og
Bjørn hadde ikke sett henne på lang tid. Moren kikket
grundig på ham og sa:
– Bjørn ja, jeg husker ikke så godt for det er så lenge
siden, men jeg hadde det for meg at du var jente?

Huset på Brønnløkka på Heistad der familen Traaholt bodde i Bjørns oppvekst.
Fotograf ukjent, kilde Leif Traaholt.
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Kalksteinsgruvene på Kjørholt der Bjørns far Thorleif
Traaholt jobbet i mange år.
Fotograf ukjent, kilde Telemark museum.
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Gruvedriften var opprinnelig dagbrudd og i 1933 gikk man over til underjordsdrift. Arbeidet i gruven var hardt og gruvearbeiderne ble eksponert for store mengder steinstøv. Thorleif Traaholt ble rammet av alvorlig lungeemfysem og jobben
i kalksteinsgruvene var nok en medvirkende årsak til det.
Fotograf ukjent, kilde Telemark museum.
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Okkupasjonsåra
Bjørn fylte 7 år i 1940 da Tyskland okkuperte Norge
og en stor del av hans oppvekst ble preget av andre
verdenskrig og alt den førte med seg. Han var en uredd
og livlig type og ikke engstelig for å ta kontakt med
fremmede, heller ikke med tyske soldater. Rett ved
sementfabrikken Norcem i Brevik lå det en tyskerleir
som ble kalt Lager Spessart. En dag hadde Bjørn
fått tak i noen epler, og disse tok han med til denne
tyskerleiren der han byttet dem mot en pakke med
sigaretter. Hjemme oppdaget faren dette, hvorpå han
tok sigarettene fra Bjørn. Han ga Bjørn klar beskjed om
å holde seg borte fra tyskerne og ikke ta imot noe fra
dem, deretter kastet han sigarettene i søpla med en
streng mine. Ikke lenge etterpå, når faren trodde ingen
så det, tok han sigarettene opp fra søpla igjen og stakk
dem i lomma. Det var ikke mye som unngikk Bjørns
oppmerksomhet og han fikk selvfølgelig med seg hva
faren gjorde.
En annen hendelse Bjørn husket godt fra oppveksten
på Heistad var da han måtte hjelpe til med å slakte
familiens gris. Den samme grisen han hadde matet og
passet på i lang tid. Det gjorde sterkt inntrykk på ham
og han ble veldig redd av grisens høye skrik før faren
kuttet strupen på den. Faren dyrket tobakk hjemme i
hagen, grisen hadde forsynt seg av avlingen og måtte
dermed bøte med livet. Dessuten trengte familien mat
selvfølgelig, men det var jo ikke så lett for en liten gutt å
forstå det.
Det var vanskelig å få tak i tobakk under krigen og
mange dyrket derfor tobakk hjemme i egen hage. Etter
at tobakksbladene var høstet tok faren dem med til smia
ved Kothedammen. Der ble bladene tørket i et krafsebrett i essa og til slutt karvet i hendene før de kunne
røykes.
Under krigen innledet Bjørns mor et forhold til en
tysk soldat. Dette var selvsagt en stor skandale for
familien, og da krigen var over forlot moren mann og
barn og dro til Tyskland med den tyske soldaten. Bjørn
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skammet seg over morens oppførsel. Han likte ikke å
snakke om familieskandalen, selv etter mange år.
Heistad skole ble oppført i 1937. Ungene begynte på
skolen når de var fylt 7 år på den tida og folkeskolen,
som grunnskolen het den gangen, var 7-årig. Skolen på
Heistad ble i perioder brukt som leir for tyske soldater
under andre verdenskrig, og ble da kalt Lager Heistad.
Bjørn og de andre skolebarna hadde derfor en omflakkende skolehverdag. Undervisningen foregikk dels på
Heistad skole, dels i en brakke på Dalen ved Brevik og
dels i det store herskapshuset på gården Trollhaug på
Heistad. Etter krigens slutt hadde de igjen undervisning i
sin helhet på Heistad skole.
På skolen var Bjørn kjent som en ertekrok og
spilloppmaker. Han kjedet seg ofte i timene og ble
sittende og dagdrømme. Klassen hans hadde en
lærerinne som var svært religiøs og en dag mens
Bjørn som vanlig satt og dagdrømte ropte lærerinnen
plutselig:
– Bjørn! Hva tenker du på nå?
– Jeg tenker på Jesus, frøken, svarte Bjørn kjapt.
Dette svaret ble godtatt av den religiøse lærerinnen.
Typisk Bjørn å være rask i replikken, men at han tenkte
på Jesus er vel heller tvilsomt. Tankene dreide seg nok
mer om det neste prosjektet han skulle sette i gang med
bare den kjedelige skoledagen ble ferdig.
Bjørn var en tusenkunstner også da han var barn.
Han sydde dukkeklær, han tegnet og han malte. Ikke
noe av det han laget som barn er bevart, men de som
kjente ham da forteller at han tegnet allerede som
ganske liten.

Heistad skole der Bjørn hadde deler av sin skolegang.
Fotograf Gunnar Aaser, kilde Telemark museum.
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En gang laget Bjørn en flott dukkemann i papir med en
snor festet nederst på kroppen. Denne snora fikk han
overtalt en av jentene på skolen til å dra i, og vipps,
der kom det fram noe mellom beina på dukkemannen.
Jentene hylte i skrekkblandet fryd og Bjørn lo, ganske
sikkert fornøyd med seg selv. Sosial som han var hadde
Bjørn mange venner, både som barn og voksen. Han
hadde ofte stor moro av å erte folk, men var ikke
ondsinnet og han var svært populær. Alle ville ha en bit
av hans tid og hans oppmerksomhet. Der Bjørn var ble
det aldri kjedelig.
Familien Traaholt bodde det meste av Bjørns
oppvekst i et lite hus på Brønnløkka på Heistad. Huset
lå nær sjøen og rett ved togskinnene. Familien hadde
egen båtplass til koggen og den var ofte i bruk, særlig
om sommeren da foreldrene tok med seg ungene og
vennene deres på turer på Eidangerfjorden.
Etter at Bjørns foreldre skilte seg giftet faren seg på
nytt og bygget da hus et annet sted på Heistad. Bjørn
hjalp til med å bygge dette huset den siste tida han
bodde hjemme før han dro til sjøs, men han bodde
egentlig aldri der.

I Bjørns oppvekst var det både lokaltogtrafikk og
godstogtrafikk på Breviksbanen. Familien bodde rett
ved siden av jernbanesporet, og Bjørn og de andre
ungene på Heistad brukte ofte sporet til å ta seg fram
i området. Lokaltogtrafikken ble nedlagt i 1964. I dag
er det kun godstog og «kalktog» som frakter kalkstein
fra dagbruddet på Bjørntvedt i Porsgrunn til sementfabrikken Norcem i Brevik som trafikkerer strekningen.

Breviksbanen ved Brønnløkka.
Fotograf Marie Haugerud.
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Ny og utvidet familie
Thorleif fikk innvilget skilsmisse fra Randi etter at
hun dro til Tyskland og han giftet seg snart på nytt.
I 1947 fikk han tvillingene Thor og Leif med sin nye
kone Ruth Oxholm. Leif døde dessverre etter kort
tid, men i 1951 fikk de en sønn til, Leif Arnstein.
Bjørn fikk dermed to halvbrødre på Heistad i
Porsgrunn.
Han hadde ikke kontakt med moren sin på
mange år, ikke før han var godt voksen og det
var ikke så ofte da heller. Hun giftet seg og stiftet
familie flere ganger og forlot dem også omtrent
på samme måte som med Bjørn og hans far og
søsken. Bjørn oppdaget flere ganger i løpet av
livet at han hadde halvsøsken ulike steder i Norge,
halvsøsken han ikke visste om.

Thorleif Traaholt med sin nye kone Ruth
Oxholm og deres to sønner Thor og Leif
Arnstein tidlig på 1950-tallet.
Fotograf ukjent, kilde Leif Traaholt.
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Ungdomstida til sjøs 1948-55

Bjørn dro til sjøs da han var 15 år
og mønstret på for første gang som
messegutt på MT Skaraas. Den første
turen gikk fra Brevik til Antwerpen i Belgia
18 november 1948.
Foto Vestfoldmuseene IKS.
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Etter 7-årig folkeskole på Heistad begynte Bjørn på
teknisk tegning på Fagskolen på Osebakken i Porsgrunn.
Han fant fort ut at det ikke var noe for ham og dro
derfor til sjøs da han var 15 år. Bjørn mønstret på første
gang som messegutt på båten MT Skaraas som gikk fra
Brevik til Antwerpen i Belgia 18. november 1948. Han
reiste så til mange havner verden over og kom tilbake til
Brevik og Heistad først sommeren året etter.
Jobben ombord bestod blant annet av å stryke
skjorter, pusse sko og holde uniformene i orden for
kapteinen og de andre offiserene. Bjørn var veldig flink
til å stryke skjorter. Rask, effektiv og alltid med perfekt
resultat. Selv mente han at det kom av at han lærte det
grundig på denne første turen til sjøs. Han jobbet også
i byssa der han hjalp til med å lage mat til mannskapet i
tillegg til vasking og rengjøring. Stuerten var en streng
mann som var nøye på at alle ting ble gjort på den rette
måten. Særlig viktig var det at pannekakene ble tynne
nok. De skulle være så tynne at de nesten var gjennomsiktige og dette var noe Bjørn aldri glemte. Hver gang
han laget pannekaker siden tenkte han på denne
stuerten og passet nøye på at røra hadde rett konsistens
sånn at pannekakene ble løvtynne.
Han malte av naturlige årsaker ikke i denne perioden.
Kanskje han tegnet noe, men ingenting er i så fall
bevart.
Det var på denne tida Bjørn begynte å røyke tobakk.
Noe som dessverre skulle gi ham store helseproblemer
seinere i livet, og antagelig var med på å gjøre at livet
hans ble forkortet. Han greide ikke å slutte og røyke,
ikke før han kom på sykehuset den siste gangen der han
ikke lenger var i fysisk stand til å gå ut for å røyke. Han
fortalte at grunnen til at han begynte var at de andre
gutta på båten ertet ham og sa han ikke var mann fordi
han ikke røykte. Han begynte for å være voksen og et
skikkelig mannfolk sånn som de andre.

Familien Traaholt tidlig på 1950-tallet. Foran fra
venstre Thorleif, Bjørn, Thor og Leif Arnstein.
Bak fra venstre Einar, Ragnhild og Ruth.
Fotograf ukjent, kilde Leif Traaholt.
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Juletelegram fra Bjørn til familien i
Norge da han var til sjøs i 1953.
Kilde Leif Traaholt.
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Fra venstre: Bjørns far Thorleif Traaholt, farfaren Halvor
Halvorsen, broren Einar Traaholt og Einars sønn Geir.
Bildet er tatt en gang på 1950-tallet av ukjent fotograf,
kilde Bjørn Traaholt.
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Bjørn var til sjøs i to perioder, først fra 1948 til 1951,
og så igjen fra 1952 til 1954. Arbeidet bestod av alt fra
matlaging og skopussing til vedlikehold av båtenes
motorer.
Han hadde et opphold på ett år, i 1951, og dette
kom av at han stakk av fra båten mens den lå til kai i
Buenos Aires i Argentina. Han fikk en idè om at han
ville skape seg en tilværelse der, men ganske snart
ble han arrestert av immigrasjonsmyndighetene. Han
hadde tatt seg ulovlig inn i landet og manglet visum,
så det bar rett i fengsel. Der ble han sittende i lang tid
før han ble satt fri. Dette var i en urolig tid i Argentina
og landets president Juan Peron kjempet for å beholde
makten. Den politiske krisen der tidlig på 1950-tallet
førte til at Peron ble styrtet i 1955. Bjørn fikk hjelp av
venner til å komme seg ut av Argentina ved å gjemme
seg i bagasjerommet på en bil. Han hadde ikke visum
og kunne derfor ikke forlate landet på lovlig vis. Etter
en stund fikk han hyre på en båt og kom seg tilbake til
Norge. Han beskrev maten i det argentinske fengselet
som ganske dårlig, og oppmalt ku-mage var noe
som ofte sto på fengselsmenyen. Bjørn syntes det var
motbydelig og fortalte seinere om dette med avsky og
latter i stemmen.
Siste gang Bjørn var påmønstret jobbet han som det
han kalte engineboy i båtens motorrom. Han kunne
ikke selv huske navnet på denne båten, men turen gikk
fra Porsgrunn 2. juni 1954 og båten ankom Montreal i
Canada 18. juli 1954. Etter denne turen gikk Bjørn i land
for godt og flyttet seinere det året til Canada der han
ble boende de neste 10 åra. Hans tid som sjømann var
over og nye opplevelser i et nytt land stod for tur.

Bjørn og søsteren Ragnhild.
Bildet er tatt tidlig på 1950-tallet av
ukjent fotograf, kilde Leif Traaholt.
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2

10 år i Canada 1955-65

Bjørn reiste med fly fra Fornebu til Canada seint på
året i 1954. Hans tid som sjømann var over og nye
opplevelser i et nytt hjemland stod for tur.
Fotograf ukjent, kilde Leif Traaholt.

Bjørn flyttet til Canada rett før nyttår i 1954. Han bodde en periode i
Toronto før han så flyttet til Vancouver der han ble boende fram til 1965.
Fotograf ukjent, kilde Bjørn Traaholt.
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Toronto
I Toronto drev Bjørn et snekkerverksted og brukthandel som het B. Traaholt - Draperies -Toronto.
Han reparerte og solgte antikviteter og andre
spesielle gjenstander han fant på sine mange
turer på auksjoner og loppemarkeder rundt
om i byen. En stund jobbet han også i det store
varehuset til T. Eaton Company Limited. Eaton
var en stor kanadisk detaljist og Bjørn jobbet i
den delen av varehuset som var kjent som Eaton’s
Annex. Dette lå i sentrum av Toronto, ikke langt
fra rådhuset, og inneholdt det som het Eaton’s
housewares and furniture departments. Bjørn
spilte også gitar i et band i denne perioden og de
opptrådte på mange scener rundt om i byen.

Den første tida i Canada bodde Bjørn i Toronto.
Fotograf ukjent, kilde Bjørn Traaholt.
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Vancouver

Bjørn jobbet for Pittsburgh Paints i Vancouver

Etter å ha bodd i Toronto en stund dro Bjørn videre til
Vancouver og der ble han boende til han returnerte
til Norge i 1965. I Vancouver jobbet han en periode
som manager i et galleri som lå i West End distriktet,
det som i dag er byens finanssentrum. Han tok også
oppdrag med å male hus, innvendig og utvendig, for
både private og forretningsdrivende. Disse oppdragene
fikk han gjennom et firma som het Pittsburgh Paints som
holdt til på Keith Road vest i Vancouver.
I noen år drev han møbelverksted og butikk sammen
med en annen nordmann som het Ole Hauki. Firmaet
het Traaholt Contemporary Furniture & Arts og laget
spesialdesignede møbler. Bjørn var designer og
håndverker, Ole Hauki stod for salg og kundekontakt.
Lokalene hadde de i 132 West Esplanade som ligger i

det historiske Lower Lonsdale området like ved Burrard
Inlet nord i Vancouver. Forretningen gikk svært godt,
men etter en stund mistet Bjørn interessen og det tok
lengre og lengre tid å ferdigstille oppdragene. Ordrene
hopet seg opp og kundene ringte stadig vekk og lurte
på hvor møblene deres ble av. Ole Hauki måtte ofte lete
etter Bjørn rundt om i byen fordi han ikke dukket opp på
jobb. Som regel fant han Bjørn på et loppemarked eller
i en bruktbutikk der han jaktet på skatter andre hadde
kastet fra seg. Askeladden fra Smieholmen var jo alltid
på utkikk etter noe som kunne komme til nytte. De to
besluttet å avvikle firmaet og Bjørn hadde siden diverse
strøjobber der han malte og renoverte hus. Han malte
lite i denne perioden. De få bildene han laget var for
det meste abstrakte oljemalerier, ofte på plate.
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I Vancouver drev Bjørn møbelverksted og
butikk sammen med en annen nordmann som
het Ole Hauki. Traaholt Contemporary Furniture
& Arts laget og solgte spesialdesignede møbler
og annet interiør.
Fotograf ukjent, kilde Leif Traaholt.
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Tegning utført
med blyant på
papir, 1956,
privat eie.
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Det finnes ikke mange
eksemplarer av Bjørns
kunst fra perioden da
han bodde i Canada.
Denne tegningen
fra 1955 utført med
blyant/fargeblyant på
papir er en av svært få.
Tegningen er i
privat eie.
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Bjørn og Ted Clark ble nære venner da Bjørn
leide rom hos familien Clark i Vancouver.
Fotograf ukjent, kilde Bjørn Traaholt.
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Bjørn og Ted Clark på fest hos venner i
Vancouver på begynnelsen av 1960-tallet.
Fotograf ukjent, kilde Bjørn Traaholt.

Bjørn på tur i Vancouvers gater sammen
med to kamerater på slutten av 1950-tallet.
Fotograf ukjent, kilde Bjørn Traaholt.
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Bjørn i Vancouver på slutten av 1950-tallet.
Fotograf ukjent, kilde Bjørn Traaholt.
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The Campaign for Nuclear Disarmament
I noen år da Bjørn bodde i Vancouver leide han rom
hos en familie som het Clark og han ble raskt en del
av familien. Han ble god venn med dem alle sammen,
særlig med fru Clark og den ene sønnen Ted, og han
holdt kontakten med familien Clark via brev i mange år
etter at han forlot Canada.
Husets herre var professor ved byens universitet og
en av de første som var engasjert i Canadas antiatomvåpen-bevegelse. Motstanden mot bruk av atomvåpen
spredte seg raskt i tiåret etter andre verdenskrig. Den
kalde krigen var vel på sitt kaldeste på dette tidspunktet
med stadig eskalering av konflikten mellom de to
stormaktene USA og Sovjetunionen, dagens Russland.
Folk begynte virkelig å få opp øynene for hvor farlig
atomvåpen kunne være da det ble kjent hvilke enorme
skader den amerikanske bombingen av Hiroshima og
Nagasaki i Japan hadde forårsaket. Bildene av skadde
og døde mennesker i et forvridd og utbombet landskap
gjorde sterkt inntrykk og mange engasjerte seg i
kampen mot bruk av atomvåpen.
En av de mest innflytelsesrike motstandsgruppene

var britiske The Campaign for Nuclear Disarmament,
mest kjent under forkortelsen CND. Denne organisasjonen ble grunnlagt i 1957 etter at det oppstod frykt
for atomkrig mellom USA og Sovjetunionen. I denne
perioden var det også mange land, deriblant England
og Frankrike, som gjennomførte prøvesprengninger
flere steder i verden. Folk var redde for følgene av
dette, både for miljøet og for befolkningen. CNDs ideer
spredte seg til Canada og professor Clark ledet en av
motstandsgruppene i Vancouver. Gruppens møter ble
ofte avholdt i familien Clarks hjem og Bjørn ble dermed
involvert han også. På disse møtene deltok prominente
personer som den walisiske filosofen og samfunnskritikeren Bertrand Russell, britiske CNDs grunnlegger,
og den amerikanske fysikeren Robert Oppenheimer.
Oppenheimer, som fra 1943 til 1945 ledet det amerikanske Manhattanprosjektet og var med på å utvikle
den første atombomben, engasjerte seg etter krigen
sterkt for at atomkraft kun skulle brukes til fredelige
formål.
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Semaforer
CNDs logo ble laget av den britiske kunstneren
og designeren Gerald Holtom i 1958, og består av
semaforene for N(Nuclear) og D(Disarmament). I dag
kjenner vi dette symbolet som fredstegnet og det blir
benyttet i mange sammenhenger, ikke bare i forbindelse med motstand mot atomvåpen.
Bjørn likte denne logoen svært godt og ble fascinert
av semaforer generelt. Semaforer er et system for
visuell signalisering. Ved bruk av håndflagg eller en mast
med mekaniske armer framstilles bokstavene i alfabetet
og andre tegn ved å variere armenes stilling. Systemet
har vært brukt av losen langs kysten, i jernbanedrift
og av militære styrker. Bjørn beholdt fascinasjonen
for semaforer hele livet og brukte av og til dette i sine
kunstverk.

N og D i semaforalfabetet.
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CNDs logo basert på semaforene N og D med en sirkel rundt, laget av Gerald Hortom i 1958. I dag kalles denne logoen ofte fredstegnet.
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Ted Clark og fetteren Burt ved
havna i Vancouver i 1960.
Fotograf ukjent, kilde Bjørn Traaholt.
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Bjørn var med på å bygge en seilbåt da han bodde
i Vancouver. Her sitter Ted Clark på den foreløpig
uferdige seilbåten i oktober 1962.
Fotograf ukjent, kilde Leif Traaholt.
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Dasspoesi og sorte får
Den gang som nå var det fullt opp med skriblerier på
veggene på offentlige toaletter, såkalt dasspoesi. Alt
fra dikt og kjærlighetserklæringer til vitser og obskøne
tegninger. En av Bjørns favorittvitser kom han over på
et offentlig toalett i Vancouver, og den var slik: «no use
standing on the toilet seat, crabs here jump five feet».
Crabs er engelsk slang for flatlus og det var et problem
der på den tida med at mange plasserte føttene på
toalettsetet og satt på huk når de var på toalettet. Dette
skapte jo en del gris for dem som kom etter, i alle fall
hvis de ønsket å sette seg ned. Vitsen viser til at det ikke
hjelper noe å stå på toalettsetet for å unngå å bli smittet
med flatlus, siden flatlusa i Vancouver kan hoppe fem
fot. Bjørn elsket denne vitsen, og han elsket å forklare
hva den betydde også.
De fleste familier har sine sorte får og hos Clarkfamilien var dette fetter Burt. Han var kjent for sine
mange ville, ofte tvilsomme påfunn og under en
julefeiring tok han dette til helt nye høyder. Middagen
var fortært, gavene delt ut og alle satt og koste seg
med kaffe og kaker i stua mens det brant lystig i
peisen. Plutselig reiste fetter Burt seg og kastet en
neve patroner inn i peisflammene mens han rolig sa:
Nå synes jeg at alle burde dukke. Folk kastet seg ned
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på gulvet og søkte dekning mens skuddene suste ut i
rommet. Heldigvis ble ingen skadet og fetter Burt levde
definitivt opp til sitt rykte som bøllete, sort får.
Bjørn flyttet etter hvert ut fra familien Clark og leide
seg et lite hus i sentrum av Vancouver. Dette huset lå
inneklemt mellom to høyhus og da han skulle bygge det
om innvendig kom han i skade for å rive to bærevegger.
Det resulterte i at huset seig så mye at det til slutt lente
seg mot det ene høyhuset.
Han lærte mye om bygnings-konstruksjon av den
episoden og var siden nøye med å undersøke hva som
var bærevegger og bjelker før han satte i gang med
byggeprosjekter.
Seinere kjøpte han et annet hus, men forlot dette
da han dro tilbake til Norge i 1965. Bjørn hadde ikke
satt seg inn i de canadiske reglene med etterskuddsvis
betaling av skatt. Han hadde ikke betalt skatt i det hele
tatt siden han kom til Canada og hadde ikke penger
til å betale da kravet kom. For å slippe unna dette dro
han derfor fra landet. Siden tenkte han ofte på hva
som hadde skjedd med huset han kjøpte, og antok
at det hadde blitt solgt på tvangsauksjon for å dekke
restskatten han hadde pådratt seg.

Tilbake til Norge 1965-68

3

Bjørn flyttet i 1965 tilbake
til Norge og Porsgrunn.
Bildet er tatt ved paviljongen i Rådhusparken
i Porsgrunn av ukjent
fotograf, kilde familien
Haugerud.
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Hundre og nitten tusen og to og sytti grovt utforskede og uskyldig dømte usymmetriske kuler
vagger, svaier og bøyer seg etter strømmen ned ad og over uleselige veier
elver som har sagt sitt siste ord og som derfor er med på skapelsens uendelige begynnelse
jeg lar meg rive med og løsner to knall mot en søtfarget himmel
som sprekker i det ene soveværelset mens i det andre, en døende kabunk
krafser seg opp og opp, for til sist knelende å framkalle sin enkle baktanke
framfor en lyskaster av det døende Jesusbarnet
og siden graver vi i masse under de gullforgylte søylene, foran og bak,
til rokk, sokk blikk låkk kastes til rullende småstein
jorden er syriner i august, fire år før tida, persti, pekum poskell
endelig
Dikt skrevet av Bjørn på 1960-tallet, antagelig mens han bodde på gården Stubberud i Frogn kommune utenfor Oslo.
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Ukjent tittel, tusj på papir, 1974, privat eie.

Porsgrunn
I 1965 flyttet Bjørn tilbake til Norge. Vancouver hadde
på den tida en befolkning på godt over 800 000
og overgangen til lille Porsgrunn med sine den gang
drøyt 27 000 innbyggere må ha vært stor. Den første
tida bodde han hos sin far og stemor på Heistad. Han
jobbet en kort periode på Hydro, men fabrikkarbeid
var ikke noe for ham. Derfor skaffet han seg jobb hos
bonden Aasold Mathias Ekelund på Ørvik gård som
ligger mellom Heistad og Brevik. Der ble det dyrket
gulrøtter og andre grønnsaker som ble solgt blant annet
til Heistad Fabrikker.
Denne fabrikken, som lå ikke så langt fra Brønnløkka
der familien Traaholt bodde i Bjørns oppvekst, startet

opp i 1920 og drev først med kandisering og glasering.
Etter en stund gikk fabrikken over til å produsere
eplemost, syltetøy og hermetiske og konserverte
grønnsaker som surkål, erter og sylteagurker. Eplene
til eplemosten ble hentet fra de store eplegårdene i
Sauherad lengre oppe i fylket, mens annen frukt, bær
og grønnsaker ble dyrket lokalt. Heistad var kjent som
distriktets sentrum for fruktdyrking og området ble sett
på som kjøkkenhagen til nærliggende Brevik by. Bjørn
kjørte traktor, pløyde og jobbet på jordene hos Aasold
Mathias Ekelund, og det var av ham Bjørn kjøpte en
Chevrolet Standard 1934-modell som skulle komme til å
spille en viktig rolle i livet hans.
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Bjørn fikk jobb hos Aasold Mathias Ekelund
på Ørvik gård mellom Heistad og Brevik da
han flyttet tilbake til Norge i 1965. Det var av
bonden Ekelund Bjørn kjøpte en Chevrolet
Standard 1934-modell som skulle komme til å
spille en viktig rolle i livet hans.
Fotograf ukjent, kilde Bjørn Traaholt.

Chevroleten
Chevroleten var et vrak da Bjørn kjøpte den og han fikk
tauet den til hagen ved det lille huset han da hadde
flyttet til bak Hammondgården i Porsgrunn. Der ble
bilen stående mens han restaurerte den grundig ned til
minste detalj med elegant plysj innvendig og skinnende
messingdetaljer. Denne bilen beholdt han siden i over
30 år og solgte den først i 1996.
Da Bjørn hadde restaurert Chevroleten og fått den
i kjørbar stand dro han ut til familien på Heistad for å
ta med seg faren Thorleif på kjøretur. Før de satte seg i
bilen spurte faren:
– Si meg, har du sertifikat da Bjørn?
Hvorpå Bjørn spøkefullt svarte:
– Nei far, men jeg kjører like bra uten.
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En ettermiddag Bjørn kom kjørende gjennom
Porsgrunn sentrum med Chevroleten, stoppet plutselig
motoren og bilen ble stående midt i krysset ved brua.
Denne modellen kunne startes ved bruk av håndsveiv
og Bjørn fant fram denne og begynte å sveive. Ganske
raskt dannet det seg en kø av biler bak ham. Sjåføren
i den første bilen ble utålmodig og la seg på hornet.
Bjørn var en ertekrok som barn og det var ikke akkurat
noe han vokste av seg. Han rettet seg opp, satte blikket
i den utålmodige sjåføren, gikk rolig bort til mannens bil,
åpnet døra på passasjersiden og spurte blidt:
– Kan jeg hjelpe deg med noe?

Kunstmaler i bakgården

Bjørn og en kamerat
utenfor det lille, røde
huset i Hammondgårdens bakgård.

Det lille, røde huset Bjørn leide i bakgården ved
Hammondgården ble raskt et samlingspunkt og det
var sjelden han var alene hjemme. Bjørn likte godt å
ha folk rundt seg, også når han arbeidet. Huset var
ikke egentlig et bolighus, det var et uthus som hverken
hadde isolasjon, innlagt vann eller strøm. Strøm fikset
Bjørn ved å strekke en skjøteledning fra et nærliggende
uthus som hadde strøm. Han bodde ikke langt fra
Porsgrunns offentlige bad i Skolegata rett ved Folkeskolen og der fikk han badet og vasket seg når han
ønsket det. Skulle han eller en av de mange gjestene
hans på toalettet var det nærliggende kafeer som ble
benyttet, så det var ganske primitive boforhold. Om
vinteren var det isende kaldt der, selv om det ble noe

Bildet er tatt på slutten
av 1960-tallet av ukjent
fotograf, kilde Leif
Traaholt.

bedre etter at Bjørn
fikk hjelp av en
kamerat som var
murer til å lage peis og pipe slik at han kunne fyre.
Til tross for boforholdene var det masse folk på
besøk hos Bjørn og mange unge syntes nok at det var
spennende å være der også. Bjørn var veldig annerledes enn folk flest, dessuten var han kunstmaler og
det var det jo ikke mange som var. Det var mens han
bodde der at Bjørn for alvor begynte å male og utvikle
teknikker og motiver i den retningen som kjennetegner
bildene hans. Han fikk også mange venner i denne
perioden og mange av disse vennskapene varte
livet ut.
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Huset Bjørn leide i Hammondgårdens bakgård var
opprinnelig et uthus og det var veldig kaldt der
om vinteren. Bjørn fikk hjelp av en kamerat som
var murer til å lage pipe og peis sånn at han kunne
fyre og holde varmen.
Bildet er tatt i 1967 av Vidar Reinertsen,
kilde Telemark museum.

60

Slik så Hammondgården ut i 1967 da Bjørn leide det lille, røde huset i bakgården.
Hammondgården ble oppført rundt 1793, og hadde sin opprinnelige form hele tida selv
om taket ble endret tidlig på 1800-tallet. På slutten av 1970-tallet ble gården herjet av
brann, og den er i dag revet og erstattet av et nytt bygg.
Fotograf Vidar Reinertsen, kilde Telemark museum.
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Maleriet «Niobe» ble malt på denne tida. Området ved
Hammondgården hadde på 1960- og 70-tallet flere
butikker som var typiske for tidsperioden. En av dem var
helsekostforretningen Myrica som holdt til i det samme
huset som Bjørn bodde i, rett nok etter at Bjørn hadde
flyttet derfra. «Niobe» skulle egentlig bli et portrett av
Bjørns kamerat Hans Hultgren som drev Myrica, men
Bjørn ble ikke fornøyd med resultatet og kastet først
maleriet i søpla. Der ble det liggende i flere dager og
fikk flere skader fra blant annet knust glass. Etter hvert
tenkte han at det var for ille å kaste det og tok derfor
bildet i bruk som palett. Etter en stund syntes han at det
hadde utviklet seg til å bli et interessant motiv og han
begynte å jobbe med det. Han fikk også inspirasjon
til dette maleriet fra Günter Grass-romanen «Blikktrommen», og historien om den grønne gallionsfiguren
Niobe med øyne av rav som brakte sånn ulykke til dem
som kom i kontakt med den. Dette maleriet er det første
med flere ansikter i samme figur. Dobbel - og trippel-

ansikter ble siden noe Bjørn ofte brukte i sine kunstverk,
særlig på 1970- og 80-tallet.
De fleste av Bjørns bilder ble til uten at han planla
noe på forhånd. Det var sjelden han laget skisser av
det han skulle male eller tegne. Han jobbet ofte med
å legge farger i lag over hverandre til han så noe som
interesserte ham, noe som lignet et eller annet hvis han
tok fantasien til hjelp, og deretter ble bildet til som et
resultat av det. Litt på samme måten som med «Niobe»,
bare uten turen om søppelbøtta.
Bjørn bodde ikke lenge i Norge på 1960-tallet. Det
dreide seg kun om drøye tre år, men det var en svært
viktig tid i Bjørns liv, særlig fordi det var da han for alvor
begynte å male. Det var mens han bodde i det lille, røde
huset bak Hammondgården at han bestemte seg for
at han aldri mer skulle ha en fast jobb eller være ansatt
hos noen. Han ville leve av kunsten, og det gjorde han i
resten av sitt liv.

«Niobe», olje på plate, malt på slutten av 1960-tallet, privat eie.

62

63

Den første utstillingen
I 1966 hadde Bjørn sin første utstilling og den hadde
han på Club 7 i Oslo. Club 7 startet opp i 1963 som et
alternativt tilbud til studenter, i tillegg til den offisielle
studentkroa. Til å begynne med hadde klubben jazz,
lyrikk og viseaftener. Etterhvert ble tilbudet utvidet til å
omfatte teater, rockekonserter, kafè, filmvisninger og
utstillinger. Club 7 holdt til flere steder opp gjennom åra
før den endte opp med faste lokaler i Oslo konserthus
der den ble værende til den ble avviklet i 1985. Da
Bjørn hadde utstilling i 1966 holdt Club 7 til i restaurant
Kongen på Christiania Roklubbs klubbhus på Frogner.
Her solgte han sitt første maleri og fikk 2000 kroner
for dette. Summen ble utbetalt i tikronesedler og han
følte seg svært rik da han stod med den store seddelbunken i hånda. For å feire det gode salget tok han
en shoppingtur i Porsgrunns klesbutikker. Gavmild
og raus som han var kjøpte han ikke bare nye klær til
seg selv, men også til sine venner. Penger som ikke
ble brukt på nye klær, gikk til champagne for å feire
suksessen.
Bjørns tidlige malerier var ofte abstrakte i stilen.
Maleriene solgte han fra sitt atelier og han stod også
på torget foran rådhuset i Porsgrunn og solgte dem der.
Som en av de første gateselgerne ble han arrestert flere
ganger før han fikk tillatelsen i orden slik at han kunne
stå der lovlig.
En iskald vinterdag tok han med seg maleriene sine
til Oslo, satte seg i fanget på statuen av Christian Krohg
ved Stortinget og plasserte maleriene rundt statuens fot.
Dette vakte så stor oppsikt at Dagbladet sendte ut en
fotograf for å ta bilder av den uvanlige kunstneren.
Bjørn ga ofte tegninger og malerier i gave til venner
og kjente, så noen forretningsmann var han ikke. Han
brydde seg ikke om penger, bare han hadde nok til tak
over hodet og litt mat på bordet. Han levde selv på
kokte poteter med smør, men var opptatt av at katten
hans skulle ha god mat og stjal reker til den i butikken,
fordi han ikke hadde råd til å kjøpe noen. Det var slik
Bjørn var, han tenkte ofte mer på andre enn på seg selv.
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I dette tilfellet på katten, ikke på butikkeieren som sikkert
hadde både til hus og mat.
Forretningen Liland i Porsgrunn solgte stoffer og
annet utstyr til søm. Den var eid og drevet av familien
Liland og den eksisterer også i dag. Fru Liland var kjent
som en myndig og streng dame som var nøye med
forretningsdriften og aldri ga kreditt til noen. Bjørn
greide likevel å overtale henne til å selge ham en rull
lerret på kreditt. Han var flink til å få kontakt med folk,
veltalende og svært sjarmerende, og selv ikke den
strenge fru Liland var immun mot Bjørns sjarm. Han
betalte aldri for lerretsrullen og hun irriterte seg ganske
sikkert over ha blitt overtalt til å bryte sin egen regel om
aldri å gi kreditt.
Bjørn var ikke akkurat noen korgutt, men han hadde
en nærmest Robin Hood-aktig moral. Han hadde ingen
kvaler med å stjele eller naske fra de som hadde mye,
men han ga alltid til de som hadde lite. Enten det var
mennesker eller dyr.

Mange av Bjørns tidlige malerier er abstrakte i stilen. Dette maleriet
med ukjent tittel fra 1967 er malt med olje på plate og er i privat eie.
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En kjent logo
Etter at han kom tilbake til Norge fra Canada fikk
Bjørn mange venner som var noen år yngre enn ham
selv. Den generasjonen som var unge på 1960-tallet
var i større grad enn noen tidligere generasjoner, og
kanskje seinere også, i opprør mot samfunnets normer
og regler. 1960-tallets ungdom protesterte mot alt det
etablerte samfunnet stod for av materialisme og krav til
konformitet. Unge mennesker over hele verden søkte
etter politiske, åndelige og kulturelle alternativer. De
fleste unge var også motstandere av krig, og da særlig
Vietnamkrigen som raste for fullt på denne tida. Et av de
fremste symbolene som ble benyttet for å vise motstand
mot denne krigføringen var antiatombevegelsen CNDs
logo fra 1958, den vi i dag ofte kaller fredsymbolet.
Dette symbolet basert på semaforene Bjørn var så

fascinert av kjente han jo godt til fra tida i Canada, og
fra kontakten han hadde hatt med den tidlige antiatombevegelsen hjemme hos familien Clark i Vancouver.
Det ble skapt mange viktige, nye kunstneriske
uttrykk i denne tidsperioden. Kunstnere og musikere
benyttet seg ofte av psykedeliske stoffer som LSD og
av marihuana eller hasj, for å finne fram til nye måter
å presentere kunst og musikk på. Først og fremst ved
å røyke hasj utviklet også Bjørn både fargebruk og
motiver i en helt ny retning. Han gikk fra å lage abstrakte
bilder til å male og tegne ansikter og figurer på den
fargesterke og drømmeaktige måten som er så karakteristisk for ham. Denne perioden på 1960-tallet endret
Bjørn som kunstner og kanskje også som menneske.

«Eight-ball», olje på lerret, 1967, privat eie.
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Stubberud
På sensommeren i 1967 flyttet Bjørn fra Porsgrunn til
Oslo. Han leide en stund hos en skraphandler i Storgata
i Oslo sentrum før han flyttet til gården Stubberud i
Frogn kommune. Frogn ligger i Akershus fylke, grenser
til Nesodden og veien inn til Oslo er ikke lang. Det som
skjedde på denne gården høsten 1968 resulterte i at
Bjørn dro fra Norge for alltid, for siden bare å komme
på besøk til venner og familie en gang iblant. Og for
å holde og delta på utstillinger, selvfølgelig. Men først
etter å ha holdt seg borte fra Norge i mange år.
«En gård i Frogn ser ut til å ha vært hovedkvarteret,
og det var her politihunden «Teddy» fant en eske hasjis
limt fast til baksiden av en skuff. En kunstmaler som bor
på gården på Frogn ble siktet for å ha vært i besittelse
av narkotika. Han erkjente å ha røkt hasjis på en pipe
han har arvet etter sin bestefar. Kunstneren har tidligere
røkt hasjis i København og Canada. Han har tidligere
bodd på Heistad.» skrev Porsgrunns Dagblad i artikkelen om beslaget på Stubberud.
Bjørn hadde bodd på Stubberud et års tid da politiet
plutselig stod på døra med ransakingsordre onsdag
4. september 1968. Det ble ved hjelp av en narkohund
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gjort et funn av hasj på gården. Bjørn
erkjente hverken kjennskap eller eierskap
til denne hasjen, men han innrømte å ha
røykt hasj ved flere anledninger tidligere.
Han var hjemme da politiet kom og fortalte
seinere at han hadde hatt en god tone med
dem. Særlig med en av politimennene som
komisk nok het Stubberud, det samme som
gården der Bjørn bodde het. Denne politimannen hadde vært veldig grei og ikke
presset Bjørn til å innrømme at han hadde
noe med den aktuelle hasjen å gjøre.
Likevel ble Bjørn, sammen med 10 andre,
tiltalt for narkotikabesittelse og dømt til
fengsel i 3 måneder. Han skulle inn til
soning våren 1969, og for å unngå fengsel
pakket han alt han eide i sin Chevrolet
Standard 1934-modell, og dro fra
området. Etter å ha feiret nyttår sammen
med gode venner i Porsgrunn forlot
han Norge og satte kursen
sørover i Europa.

«Politihunden Teddy fant hasjis i narkomanens hule. Kunstmaler fra Eidanger blant
11 innblandede i hittil største narkotikasak
i Norge» skrev Porsgrunns Dagblad på
førstesiden onsdag 4. september 1968.
Bjørn ble arrestert for dette og fikk en dom
på 3 måneder. For å unngå soning pakket
han alt han eide i sin Chevrolet Standard
1934-modell og forlot Norge.
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Bjørn med maleriet «Niobe» på
gården Stubberud i Frogn utenfor
Oslo på slutten av 1960-tallet.
Fotograf ukjent, kilde Bjørn Traaholt.

Bjørn var ikke bare kunstmaler. Han laget mye
forskjellig, blant annet skulpturer som denne.
Bildet er tatt på slutten av 1960-tallet av
ukjent fotograf, kilde Bjørn Traaholt.
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Sørover gjennom Europa 1969
Bjørn tok veien sørover gjennom Sverige og kom til
Malmø midt på natta vinteren 1969. Uten noe sted å
sove - han hadde ikke penger til å ta inn på hotell - gikk
han rundt i Malmøs gater fordi han ikke fikk sove i den
fullpakkede bilen. Dessuten var det kaldt og han måtte
holde seg i bevegelse for ikke å fryse. Etter en stund
kom han i kontakt med en amerikaner som inviterte ham
med opp i et hus med mange etasjer. Bjørn kalte dette
huset en skyskraper da han fortalte historien. Akkurat
hvilken bygning det var, vites ikke, men det var i alle fall
et høyt bygg.
I en leilighet der befant det seg flere amerikanere
og Bjørn ble spurt om han ville hjelpe dem med
et problem. De var desertører fra det amerikanske
militæret og ville unngå å bli sendt til den pågående
Vietnamkrigen og redslene der. Dagen etter skulle
de forsøke å komme seg på en ferje fra Sverige til
Øst-Tyskland. Dette var under den kalde krigen og
Tyskland var delt i to, øst og vest. Øst-Tyskland lå bak
det som ble kalt «Jernteppet», underlagt Vestens hovedfiende Sovjetunionen. Kom desertørene seg dit kunne
ikke USA få tak i dem og sende dem til Vietnam, fordi
USA og Sovjetunionen ikke hadde noen utleveringsavtale.
Planen var at Bjørn, som kunne snakke svensk og
hadde gyldig pass, skulle kjøre en bil der de amerikanske desertørene skulle ligge gjemt om bord på ferja
som gikk fra Sverige til Øst-Tyskland. Dersom det ble

problemer i kontrollen på vei inn på ferja skulle Bjørn
gi gass og kjøre om bord i full fart. Den svenske passkontrollen hadde ikke jurisdiksjon inne på ferja og kunne
dermed ikke følge etter. Bjørn sa ja til å hjelpe desertørene med dette, hvorpå de spiste et måltid og sov en
kort stund.
Tidlig på morgenen dagen etter fikk de overlevert en
stor, sort bil. Bjørn tok plass bak rattet, mens de amerikanske desertørene gjemte seg i baksetet. I kontrollen
på vei inn på ferja holdt Bjørn opp passet sitt, men da
tollerne prøvde å ta det fra ham for å sjekke det ga han
full gass og kjørte ombord mens de svenske tollerne
ropte:
– Stanna! Stanna!
På bildekket kom det flere øst-tyskere løpende til. De
ledet Bjørn og desertørene raskt av gårde og gjemte
dem i en stor lugar under overfarten.
Framme i Øst-Tyskland kjørte Bjørn desertørene til
Øst-Berlin der han fikk 1000 tyske mark for jobben før
han ble fraktet over til Vest-Berlin. Derfra måtte han
klare seg selv.
Dagen etter tok han seg tilbake til Malmø for å hente
Chevroleten og så at avisene skrev om de amerikanske
desertørene som hadde kommet seg med ferje til
Øst-Tyskland. Ingen skrev om nordmannen som hadde
kjørt bilen, og lettet fortsatte Bjørn sin ferd sørover på
Europas veier. 1000 tyske mark ville holde til mat og
bensin i lang tid.
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Etter å ha reist rundt en stund ble han værende i
Aix-en-Provence sør i Frankrike i nesten 1 år, der han
livnærte seg ved å selge tegninger på gater og torg.
Også her fikk han mange venner som han beholdt
kontakten med lenge etter at han hadde forlatt
Frankrike. Han kjørte rundt i området og var også en

tur i Spania mens han lette etter et sted han likte og
kunne tenke seg å bo. En av disse turene tok ham
østover og inn i Italia. På vei mot sør kom han til Roma
og der fant Chevroleten det for godt å bryte sammen.
Det ble starten på et nytt kapittel i Bjørns liv.

Bjørn livnærte seg ved å selge
tegninger da han bodde i Aix-enProvence sør i Frankrike. Denne
tegningen med ukjent tittel fra 1971
er utført med tusj på papir og er i
privat eie.
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Italia 1969-99

4

I 1969 bosatte Bjørn seg i Roma. Her står han på terrassen utenfor
leiligheten i Via dei Gonzaga 59 en gang tidlig på 1970-tallet.
Fotograf ukjent, kilde Leif Traaholt.
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Love
Late in life one would try to describe love.
Love is a boy sleeping with his head in your lap, you are sitting in the cab of a long-distance truck at 3 in the
morning, trying to keep the driver awake with silly talk all while your boy lays quiet with his head in your lap and a
hand on your thigh. You have been hitchhiking and you are very tired, but the moment is too precious to sleep away.
Love is when the boy the next morning disappears with your money, and you try to explain it away to yourself.
Love is when you hit dawn and write this after having walked 10 km to try and find him.
Love is when you get a free shave in the barbershop asking about the boy.
Love is when you wish he won’t remember, and hope you will not cry.
Love is the last thing he did for you!
15/1 1970
Bjørn Traaholt
Citta Nouva, Calabria
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Ukjent tittel, tusj
på papir, 1975,
privat eie.

Roma
Seint på høsten 1969 kjørte Bjørn sørover i Italia.
Planen var å dra så langt sør som mulig på fastlandet, til
Calabria-provinsen. På veien ville han ta en tur innom
Roma, men da han kjørte inn mot sentrum av byen
fikk han problemer med motoren. Chevroleten brøt
sammen og han var dermed strandet i den evige stad.
Dette skjedde på kvelden, selvfølgelig, og han måtte
vente til neste dag for å finne et verksted som kunne
fikse problemet. Han klarte å få trillet bilen inn på et
folketomt torv der han tenkte at det sikkert gikk fint om
han stod parkert til dagen etter. Han la seg til å sove i
bilen og våknet brått grytidlig på morgenen neste dag
av at noen ropte og skrek mens de rugget i bilen. Det
viste seg at han hadde parkert på et torg som ble brukt
som marked på dagtid, og torghandlerne var tidlig på
plass for å gjøre seg klare til dagens handel. Alle hadde
sine faste plasser og det var de som hadde plass der
Bjørn hadde parkert, som nå var svært sinte for at han
hadde tatt seg til rette på denne måten.

I Roma på den tida var det vanlig at alle som stod på
gater og torg for å selge ting, uansett hva det var, måtte
betale beskyttelsespenger, såkalt pizzo, til mafiaen.
Dette gjaldt antagelig for en stor del restauranter, kafeer
og forretninger også. Det var ikke en enkelt mafiaorganisasjon som styrte i Roma og de var heller ikke like
aktive eller brutale som i provinsene lenger sør i landet.
Torghandlerne hadde nok betalt, kanskje i dyre
dommer, for plassen sin og nå stod det en idiot av en
utlending der med bilen sin som ikke ville flytte seg. Det
var jo ikke det at Bjørn ikke ville flytte bilen, men det
var vanskelig fordi den ikke lot seg starte. Han forsøkte
å forklare, men språkbarrieren viste seg uovervinnelig
og raseriet hos torghandlerne økte. Det ble så ampert
at det var rett før de gikk fysisk løs på Bjørn. Heldigvis
kom en gjeng gategutter den langhårede utlendingen
til unnsetning. De hjalp til med å trille bilen vekk fra
torghandlernes plass, og Bjørn unngikk så vidt å få juling
der i grålysningen på et torg i Roma.
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Piazza Navona og et liv styrt av tilfeldigheter
Mens Chevroleten var til reparasjon gjorde Bjørn seg
kjent i byen. Til tross for et noe ublidt første møte med
Roma bestemte han seg for å bli værende der en stund.
Bjørn sa ofte at livet hans var styrt av tilfeldigheter, og
det at han ble boende i Roma og Italia resten av livet
etter at bilen tilfeldigvis brøt sammen akkurat der, er et
godt eksempel på det.
Den første tida bodde han i bilen på et campingområde ved den gamle romerske havnebyen Ostia rett
utenfor Roma. Han hadde mange ulike strøjobber. Blant
annet var han dagpappa for ungene til sine naboer
på campingplassen, og han pendlet også inn til Roma
sentrum og Piazza Navona der han satt og tegnet.
Tegningene solgte han til turister og andre som samlet
seg på plassen.
Piazza Navona har restauranter og kafeer på grunnplanet i mange av de hovedsakelig barokke bygningene
som omkranser plassen. Tre store, flotte fontener gjør
sitt til at plassen er noe helt spesielt, selv i Roma som
har så mye flott kunst og arkitektur. Berninis Fontana dei
Quattro Fiumi, De fire elvers fontene, med den seksten
meter høye egyptiske obelisken i midten, er nok den
mest kjente av de tre. Atmosfæren på Piazza Navona
er avslappet, men livlig med magikere og dansere som
opptrer, portrett- og karikaturtegnere og kunstnere som
selger sine bilder. Både fastboende og turister flokker
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til plassen for å se og bli sett. Det var et perfekt sted
for den utadvendte, sosiale Bjørn å livnære seg som
kunstner.
Akkurat som på markedsplassen der Bjørn parkerte
Chevroleten den første natta i Roma hadde alle som
ville opptre eller selge sine varer på Piazza Navona
også sine faste plasser. Og de måtte også betale pizzo
til mafiaen. Bjørn fikk med sin uredde væremåte raskt
skaffet seg en fast plass og det varte ikke lenge før en
representant for mafiaen kom for å kreve pizzo av ham.
Da møtte denne mafiarepresentanten sin overmann i
form av Askeladden fra Smieholmen. Både verbalt og
med kroppsspråk forklarte Bjørn hvor fattig han var. Han
laget en skikkelig scene og det ble stille på hele Piazza
Navona da alle som var der stoppet opp for å se hva
det var som foregikk. Bjørn hylte og skreik og vrengte
lommene sine for å demonstrere at de var tomme.
Mafiarepresentanten begynte å bakke da alle som var
på plassen rettet blikket mot det som skjedde. Han sa
lavt til Bjørn at han ville komme tilbake en annen dag og
gikk så raskt fra stedet. Han kom aldri tilbake. Mafiaen
i Roma var som nevnt ikke like aktiv og brutal som
lengre sør, og det kan jo ha hatt noe med saken å
gjøre. Dessuten var det jo sant som Bjørn sa, han var
blakk. Hele tida. Det var ikke noen penger å presse
ham for.

Bjørn på sin faste plass rett ved
restauranten Tre Scalini på Piazza
Navona i Roma. Bildet er tatt en
gang tidlig på 1970-tallet.
Fotograf ukjent, kilde Bjørn Traaholt.
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I mange år tjente Bjørn til livets
opphold ved å selge tegningene
sine på Piazza Navona i Roma.
Fotograf ukjent, kilde Bjørn Traaholt.
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Ukjent tittel, tusj på papir, 1974, privat eie.
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Ukjent tittel, tusj på papir, 1978, privat eie.

80

«La Perla», triptyk, olje på lerret, 1970-tallet, privat eie.
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Ukjent tittel, tusj og fettstifter
på papir, 1984, privat eie.

Ukjent tittel, olje på lerret, 1970-tallet, privat eie.
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En kveld etter å ha sittet på Piazza Navona og solgt
tegninger ble Bjørn overfalt av en raner i en av de smale
gatene som leder ut fra plassen. Mannen grep tak i
Bjørn og forsøkte å true til seg penger og verdisaker,
noe det ganske snart ble klart at Bjørn ikke hadde. Han
hadde ikke solgt noen tegninger denne dagen, og det
hadde vært dårlig salg en lang periode også. Faktisk
viste det seg at raneren selv hadde mer penger enn det
Bjørn hadde. Raneren syntes da så synd på Bjørn at det
hele endte med at han tok med seg Bjørn på en kafe og
spanderte en kopp kaffe på ham.
De neste 20 åra hadde Bjørn sin faste plass på Piazza

Navona og nesten daglig satt han der og tegnet. Han
hadde en mappe med ferdige tegninger som folk kunne
velge fra, eller de kunne også kjøpe det han laget mens
han satt der. Han forsørget seg stort sett med dette og
hadde kunder fra mange land og fra alle sosiale lag. En
av hans mange kunder var den italienske surrealisten Di
Chirico. Han kjøpte flere tegninger av Bjørn og sa også
at han mente Bjørn hadde potensiale til å bli virkelig
god. Han kom alltid for å se om det var noe han likte
hos Bjørn når han tok turen til Piazza Navona. Bjørn var
svært stolt av dette siden Di Chirico var en anerkjent og
berømt kunstner som han selv også likte svært godt.
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Bjørn regnet ut at han hadde tegnet
minst 10 000 tegninger i løpet av
de 30 åra han bodde i Roma.
Bildet er tatt i Via dei Gonzaga 59
en gang på 1970-tallet av ukjent
fotograf, kilde Leif Traaholt.
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Bjørn i arbeid med
blyanten i den ene
hånda og sigaretten
i den andre.
Bildet er tatt i Via
dei Gonzaga 59 en
gang på 1970-tallet
av ukjent fotograf,
kilde Leif Traaholt.
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«Auto Feelie», tusj og fargeblyant på kartong, 1973, privat eie.
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«The weaver of life», tusj og pastellkritt på papir, 1975, privat eie.
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Ukjent tittel, tusj og fettstift på kartong, 1974, privat eie.

Ukjent tittel, tusj og fettstift på kartong, 1973, privat eie.
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Ukjent tittel, 1981, olje på plate, privat eie.

Bjørn bodde to steder i Roma sentrum før han slo seg ned
i Via dei Gonzaga 59. Først bodde han i en liten leilighet i
Via dei Coronari ikke langt fra Piazza Navona, og seinere
i en stor leilighet i bydelen Trastevere. Denne leiligheten
delte han med en kamerat, den velstående tyske baronen
Rupie. Da leiligheten kom til salgs og de ble bedt om å flytte
forsøkte Bjørn å overtale Rupie til å kjøpe den, noe han jo
hadde råd til, men han ville ikke. Bjørn var irritert på Rupie
for dette fordi han mente det hadde vært et veldig godt
kjøp. På den tida var eiendomsmarkedet i Roma tregt og
prisene var overkommelige. I dag ville nok den leiligheten
vært verd mange millioner, og det hadde garantert vært
et veldig godt kjøp. Rupie flyttet seinere inn hos Bjørn i Via
dei Gonzaga 59, og bodde der i omtrent 10 år mens han
studerte til å bli katolsk prest. Mange av Bjørns venner og
kjente bodde hos ham i perioder, så dette var et ganske
vanlig arrangement i hans hushold.
Da Bjørn bodde i den store leiligheten i Trastevere havnet
han i trøbbel etter at en nabo hadde klaget til myndighetene og anmeldt ham for narkotikabruk. Carabinieri,
Italias nasjonale militære politietat, ransaket leiligheten hans
uten å finne spor av narkotika. Likevel ble Bjørn utvist fra
landet fordi han ikke var italiensk statsborger. Dette skjedde
i 1970 og han tilbrakte da en måned i den østerrikske byen
Basel før han dro tilbake til Italia og Roma. Chevroleten
hadde i mellomtida stått parkert i gata utenfor leiligheten,
og Bjørn var glad og lettet da den fremdeles stod der da
han kom tilbake. Ungene i gata hadde passet på den så
ingenting ble ødelagt eller stjålet, og de hadde til og med
vasket og polert doningen.
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Ukjent tittel, tusj på papir, 1978, privat eie.
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Ukjent tittel, tusj på papir, 1980, privat eie.
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Ukjent tittel, olje på lerret, 1983, privat eie.
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Via dei Gonzaga street
I november 1971 deltok Bjørn på en utstilling i Roma.
Dette var en fellesutstilling på Galleria del Governo
Vecchio sammen med fjorten andre kunstnere, og en
av dem var den serbiske maleren Tihomir Bires. Bjørn
og Bires hadde blitt kjent på Piazza Navona, og Bires
leide på den tida leilighet i et hus i bydelen Bravetta.
Eieren av dette huset var en dag på Piazza Navona,
kom i snakk med Bjørn og kjøpte noen tegninger av
ham. Da Bjørn måtte flytte fra leiligheten i Trastevere tok
han kontakt med huseieren fra Bravetta og fikk leie et
loftsrom i Via dei Gonzaga 59.
Huset i Via dei Gonzaga 59 var gult og i typisk
italiensk byggestil fra mellomkrigstida. Et inngangsparti
midt på i fronten, to etasjer med to leiligheter i hver
etasje og et lite loftsrom på venstre side foran.
Taket var opprinnelig ganske flatt med en stor terrasse
i høyre hjørne på framsiden og en mindre terrasse på
toppen av inngangspartiet. I tillegg til loftsrommet
var det også et lavt kryploft som strakte seg over hele
grunnflaten.
Byggereglene i Roma på den tida var innrettet sånn
at hvis du utførte takhevinger om natta og hadde fått
taket ferdig før det ble dagslys, kunne ikke myndighetene pålegge deg å rive eller tilbakeføre huset til
opprinnelig stand. Bjørn visste alltid å benytte alle
muligheter, og med huseierens godkjennelse og
hjelp til å betale for materialer hevet han, Giampiero
Giovedi og to kamerater hele husets tak til ståhøyde i
løpet av en natt. De rakk akkurat å få på plass den siste
taksteinen før dagslyset kom og dermed hadde det ene
lille loftsrommet blitt utvidet til en stor leilighet som
strakte seg over hele husets grunnflate.
Byggingen av selve leiligheten tok to-tre år, men det
var mulig å bo i det lille, opprinnelige rommet mens
det pågikk. Der var det strøm og vann var koblet til på
takterrassen.
Leiligheten i Via dei Gonzaga 59, som Bjørn og
vennene hans ofte kalte Via dei Gonzaga Street, ble
Bjørns hjem og atelier resten av hans liv.
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Bjørn hadde en periode et
bilde malt rett på veggen.
Kurvstolen foran i bildet
satt han i når han malte og
han brukte den helt fram til
sin død i 1999.
Bildet er tatt i 1983 og
fotograf er Leif Haugerud.

Leiligheten i Via dei Gonzaga 59 var ganske stor
og på veggene hang Bjørns egne bilder. Nye
kom opp når de som hang der ble solgt. De første
åra var leiligheten spartansk møblert, men dette
endret seg etter hvert Askeladden fra Smieholmen
stadig fant skatter han tok med seg hjem.
Bildet er tatt i 1983 og fotograf er Leif Haugerud.
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Bjørn var som tidligere nevnt veldig fingernem og
kreativ, og det var nesten ikke en ting han ikke greide
å fikse på egenhånd. Han bygget vegger og satte inn
vinduer og dører. Han bygget kjøkken og han laget
bad. Materialene fant han på gata og i kontainere.
Badekar, varmtvannstank, vask, toalett og møbler som
andre hadde kastet, fikk nytt liv i Via dei Gonzaga 59.
Rør og avløp fikset han selv, han murte peis og pipe
og til og med det elektriske anlegget fikset han selv.
Det var riktignok av litt tvilsom karakter, det var for
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eksempel ikke noen god idè å sette på varmtvannstanken samtidig som den elektriske varmeovnen stod
på. Da gikk sikringen garantert og det var vel egentlig
et under at ikke det ble brann der noen gang. All strøm
til leiligheten kom fra kretsen som hørte til det lille,
opprinnelige loftsrommet. Bjørn hadde i prinsippet
kun strukket skjøteledninger gjennom hele leiligheten,
og det hele fungerte greit bare han var forsiktig og
nøysom. Bjørn var nøysom, og det var ikke store strømforbruket han hadde. Det var nok derfor det gikk bra.

Bjørn med en utstillingsdukke i leiligheten
i Via dei Gonzaga 59
i 1983. Dukken satt på
verandaen som vendte
mot hagen bak huset, og
Bjørn moret seg med å
kle den opp i forskjellige
klær og hatter. På
gulvet bak sitter Inger
Haugerud.
Fotograf Leif Haugerud.
Ukjent tittel, tusj og fargeblyant på kartong, 1984, privat eie.
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Ukjent tittel, tusj og fettstifter på kartong, 1984, privat eie.

Ukjent tittel, olje på lerret, 1983, privat eie.
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Ukjent tittel, olje på lerret, 1983, privat eie.

Ukjent tittel, olje på lerret, 1983, privat eie.
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Bilskilter og tenner av papp
Den første tida han bodde i Roma kom Bjørn i
kontakt med noen grekere. De hadde leid to biler
som de skulle smugle til Athen i Hellas, og Bjørn
påtok seg oppgaven å kjøre en av bilene dit. Turen
gikk sørover gjennom Balkan og landet som da het
Jugoslavia. Han kjørte sakte, stoppet ofte og brukte
fem dager på turen for å gi eventuelle myndigheter
som fulgte med inntrykk av at han var på ferie. På
grensa mellom Jugoslavia, i republikken som i dag
heter Nord-Makedonia, og Hellas, ble han stoppet
i tollen fordi han hadde pappskilter og ikke ekte
skilter på bilen. Bjørn, som kunne være både veltalende og overtalende, dro i gang en historie om at
pappskiltene var helt lovlige og hadde noe med et
hemmelig oppdrag for NATO å gjøre. Jugoslavia
befant seg på sovjetisk side av jernteppet og folk
på den siden hadde kanskje ikke så god innsikt i
hvordan ting ble gjort i Vesten. Uansett årsak så
godtok tolleren NATO-historien og spanderte til og
med en kopp kaffe på Bjørn på en kafe i nærheten.
Da Bjørn omsider kom til Athen dro han til
forretningen der bilen skulle leveres. Der fikk han en
lang tirade av den tyrkiske forretningsmannen som
hadde bestilt bilen fordi han hadde brukt så lang
tid på turen. Overleveringen av bilen skulle foregå
et annet sted i byen og de kjørte sammen dit. På et
kontor der fikk Bjørn et stempel bakerst i passet sitt
der nummeret på bilen stod i tillegg til at han hadde
solgt den til den tyrkiske forretningsmannen. Bjørn
ville ikke at det skulle stå der og bli oppdaget av
myndighetene i Italia. Hele opplegget med bilen var
jo ulovlig og han ville unngå å bli tatt for bilsmugling.
Derfor reiv han ut siden med stempelet og dyppet

passet i vann slik at det skulle se ut som om det
hadde skjedd et uhell. Han skaffet seg plass på en
båt tilbake til Italia og kom til Napoli etter tre dager
til sjøs.
Bjørn tjente til livets opphold på flere måter, ikke
bare som kunstner. Han jobbet som bygningsarbeider, laget kulisser til film og teater, han murte
peiser, trapper og hageporter. Noen ganger tok han
på seg tvilsomme oppdrag også, som bilsmugling
til Hellas og smugling av amerikanske desertører til
Øst-Tyskland. Han hadde til og med oppdrag for det
statlige, italienske tv-selskapet RAI. Der jobbet han
som publikum på diverse talkshow. Alle som jobbet
som publikum ble tildelt ulike roller og de ble kledd
opp for å passe til disse. Bjørn skilte seg ut fra de
andre med sitt blonde hår og blå øyne og han fikk
ofte klær som framhevet dette. Som knallgul dress
og røde bukseseler. Han var som regel godt synlig
for dem som fulgte programmene på tv. Bakenfor
kameraet stod ansatte fra RAI og holdt opp plakater
som fortalte publikum at nå skulle de le, eller nå
skulle de klappe.
Bjørn hadde dårlige tenner hele livet og begynte
å miste dem da han nærmet seg 50 år. For å skjule
dette når han var på tv laget han seg tannproteser
i papp slik at det på litt avstand så ut som om han
hadde fine, hvite tenner. Han laget opp flere sett
med papptenner som han hadde i lomma, slik at han
kunne bytte dem ut etter hvert som tennene ble våte
og bøyde seg. Dessuten måtte han endre fasongen
på papptennene etter hvert som hans egne datt
ut. Kreativ som alltid og med små midler fant han
løsninger på de fleste problemer.

Ukjent tittel, olje på lerret, 1980-tallet, privat eie.
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Robinson Crusoe i Roma

Bjørn og Giampiero
Giovedi forsøker å
reparere en gammel tv de
har funnet i en kontainer.
Gjenstander andre hadde
kastet fra seg fikk nytt
liv hos Askeladden fra
Smieholmen i Via dei
Gonzaga 59.
Bildet er tatt i 1991 av
Marie Haugerud.

Ikke lenge etter at han flyttet fra Trastevere til Bravetta ble
Bjørn kjent med Giampiero Giovedi. En kveld Bjørn var
nede i Roma sentrum ble han omringet av en guttegjeng
som var aggressive og truet ham med juling. Akkurat da
det så som mørkest ut kom Giampiero Bjørn til unnsetning.
Han fikk dratt Bjørn unna den truende gjengen og sammen
unnslapp de ved å løpe inn i en bakgate. Den unge
Giampiero hadde ikke noe sted å bo akkurat da, fordi han
hadde rømt hjemmefra for å unngå å bli sendt på militærakademi av sin far. Bjørn tilbød ham tak over hodet i Via dei
Gonzaga 59. Giampiero flyttet inn og ble boende der fram
til Bjørn døde i 1999.
Giampiero var Bjørns nærmeste venn og lærling, og
fordi Bjørn ikke fikk noen barn ble han også hans arving. Til
tross for at de var gode venner hendte det også de kranglet.
Kranglene dreide seg ofte om småting som hvem som
skulle ta oppvasken og hva som var den beste innstillingen
for tv-antennen på taket.
Det hendte at Bjørn sammenlignet seg med Robinson
Crusoe og han omtalte da Roma som sin øde øy. Som kjent
hadde Robinson Crusoe en venn fra den innfødte stammen
på den øde øya han strandet på, og denne vennen het
Fredag. Giampieros etternavn Giovedi betyr torsdag på
italiensk.
– Robinson Crusoe hadde Fredag, han, sa Bjørn under
en krangel med Giampiero.
– Og hva har jeg fått? Hæ? Hva har jeg fått? Jo det skal
jeg si deg, jeg har fått Torsdag!
Det var ikke alltid lett å holde seg alvorlig når Bjørn kom
med sånne tirader. Han var sinna og det var ikke meningen
at folk skulle le, men det endte som regel med latter likevel.
Bjørn fikk mange venner etter at han slo seg ned i Roma,
og akkurat som med vennskapene han knyttet da han returnerte til Norge og Porsgrunn på 1960-tallet varte mange
av disse vennskapene også livet ut. Bjørn ble kjent med folk
overalt, hele tida, og han traff veldig mange mennesker
mens han satt på sin faste plass på Piazza Navona og solgte
tegninger. En av dem han ble kjent med der var den østerrikske kunstneren og dukkemakeren Rosina Wachtmeister.
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Ukjent tittel, tusj og fargeblyanter på papir, 1985, privat eie.

106

Ukjent tittel, tusj og fettstifter på papir, 1990, privat eie.
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Ukjent tittel, tusj og fettstifter på papir, 1986, privat eie.
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Ukjent tittel, tusj og fettstifter på papir, 1990, privat eie.
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Ukjent tittel, olje på lerret, 1983, privat eie.

Ukjent tittel, olje på lerret, 1983, privat eie.

110

111

Ukjent tittel, olje på lerret, 1983, privat eie.

Rocca i Capena
I 1974 hadde Bjørn, Rosina Wachtmeister og hennes
daværende mann, maleren Paolo Musumeci
Rissone, funnet ut at de ville finne et roligere sted å
bo og jobbe enn i Roma sentrum. De kjørte rundt i
områdene utenfor byen og lette etter mulige steder
i de mange små landsbyene der. Det dukket opp en
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Capena sett fra Bjørns
takterrasse på Rocca.
Bildet er tatt av Leif
Haugerud i 1983.

mulighet for å kjøpe et nedlagt kloster i en liten by som
heter Marlupo, men dette ble for dyrt for dem. Flere
steder ble undersøkt og til slutt kom de til den lille
byen Capena, nord for Roma. Her kunne de kjøpe seg
inn i det gamle munkeklosteret Rocca, som betyr fjell,
og også festning, på italiensk. Bjørn hadde ikke penger

til dette, men han fikk et lån av Rosina. Det betalte
han tilbake ved å ta oppdrag for folk i nærområdet
med peismuring og annet bygningsarbeid. I årene
etter flyttet det et tjuetall andre malere, forfattere og
musikere til Rocca og Capena.
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Inngangspartiet til Rocca fra framsiden mot Piazza del Popolo.
Bjørn og Inger Haugerud er her på vei ned de gamle eseltrappene.
Bildet er tatt i 1983 og fotograf er Leif Haugerud.

Capena ligger rundt 30 kilometer nord for Roma,
mellom Via Flaminia og Via Salaria, ikke langt fra Via
Tiberina og omtrent midt i Tiberdalen. Den historiske
delen av byen, der Rocca ligger, er bygget på en høyde
og har utsikt nedover Tiberdalen. Opprinnelig var dette
stedet en etruskisk gravplass, og denne folkegruppen
holdt til i området fram til de ble fordrevet av romerne.
Roccas originale bygningsmasse er fra middelalderen og ble til å begynne med bygget som et fort.
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Bygningen ble siden omarbeidet under renessansen og
gjort om til kloster. Rocca ble benyttet av munker helt
fram til slutten av 1700-tallet og har huset mange ulike
ting etter det. Blant annet ble det brukt som kommunalboliger og skole, før det til slutt altså ble solgt til private
på 1970-tallet. I dag er de tidligere klostercellene
omgjort til hus og leiligheter. Klosterpreget er fremdeles
godt synlig med små rom i hver etasje, ofte bare ett, og
de fleste husene har mange innvendige trapper.

Gårdsplassen foran
Bjørns hus på Rocca
i Capena. Døra inn
til huset hans, midt i
bildet, står åpen og
naboens klesvask
henger ute til tørk.
Bildet er tatt av Leif
Haugerud i 1983.

Gårdsplassen foran
Bjørns hus på Rocca sett
fra huset hans. Naboens
barn leker og spiller
fotball.
Bildet er tatt av Leif
Haugerud i 1983.
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Bjørns kjøkken i huset på Rocca var en samlingsplass. Dette var rommet Bjørn brukte når han hadde gjester, her er det kun
katten Aquille som sitter til bords. Til venstre foran i bildet sees en gammel Ulefos støpejernskomfyr produsert på jernverket
på Ulefoss i Telemark. Bjørn fant denne i et forlatt hus som skulle rives da han var på besøk i Porsgrunn på midten av
1980-tallet. Han demonterte komfyren og fikk sendt delene med tog fra Norge til Italia der den kom til nytte hovedsakelig
til oppvarming. Det var mulig å lage mat på den og også å bake brød. Han gjorde dette av og til, men for det meste brukte
han gasskomfyren når han laget mat. 
Bildet er tatt av Marie Haugerud i 1994.

116

Roccas originale bygningsmasse er
fra middelalderen. Bygningen ble
omarbeidet under renessansen og i dag
er de tidligere klostercellene omgjort
til hus og leiligheter. Disse har ofte små
rom i hver etasje og mange innvendige
trapper. Dette bildet fra 1983 viser
øverste etasje med trappa opp til takterrassen i Bjørns hus.
Fotograf Leif Haugerud.

Inngangsdøra fra
gårdsplassen på Rocca
fører rett inn på Bjørns
kjøkken.
Bildet er tatt av Leif
Haugerud i 1990.
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Detalj fra peisen i Via dei
Gonzaga 59.
Bildet er tatt i 1999 av
Marie Haugerud.
Peisen Bjørn laget i leiligheten i Via dei Gonzaga 59.
Bildet er tatt i 1999 av Marie Haugerud.

Mange kunstnere og artister fulgte Bjørn og Rosinas
eksempel og flyttet til Rocca i Capena. Ro og fred,
fine omgivelser og overkommelige priser gjorde
dette stedet til et godt sted å bo og jobbe for mange.
Bjørn kjente dem alle og han jobbet med muring og
bygningsarbeid hos de aller fleste.
De neste åra brukte han det meste av sin tid til
byggeprosjekter og han tegnet og malte mindre som en
følge av det. Han fortalte at han hadde murt så mange
peiser på denne tida, at han siden nesten ble uvel bare
han så en peis.
Under renoveringen av noen av munkecellene på
Rocca kom Bjørn og vennene hans over store mengder
flaggermus-avføring, såkalt guano. Dette fant de på at

118

de ville bruke som gjødsel på noen marihuanaplanter
de hadde dyrket fram på Bjørns takterrasse. Plantene
ble store og flotte, og de var fornøyde med resultatet
av hjemmedyrkingen. Dette gikk ikke naboene hus
forbi, og dermed var det noen som meldte fra om den
ulovlige avlingen til Carabinieri. Tidlig en morgen, før
folk hadde stått opp og kommet seg i klærne, slo en
gruppe Carabinieri til. Bjørn og flere av vennene hans
ble arrestert, og han fortalte at han ble lenket fast til
rekkverket i trappa på utsiden av huset i bare underbuksa. Han fikk ikke engang ta på seg klær før de ble
ført ut i patruljebilene og kjørt til arresten. Både Bjørn
og flere av vennene hans ble dømt for narkotikaproduksjon og Bjørn måtte sone i fengsel for dette.

Bjørn sammen med gode
venner under renoveringen
av et av husene på Rocca.
Bjørns kamerat den tyske
baronen Rupie i dress.
Bildet er tatt en gang
på 1970-tallet av ukjent
fotograf, kilde Bjørn
Traaholt.
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Bjørn brukte mye tid på å renovere
huset han kjøpte på Rocca. Han
tegnet og malte mindre i denne
perioden som følge av det.
Dette bildet er tatt av ukjent
fotograf en gang på 1970-tallet,
kilde Bjørn Traaholt.
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Bjørn og Paul Ruane under renoveringen av Paul og Karin Ostras hus i
Capena på midten av 1980-tallet.
Fotograf ukjent, kilde Paul Ruane.

Bjørn tar en pause under
bygging av kjøkken hos Paul
Ruane og Karin Ostra.
Fotograf ukjent,
kilde Paul Ruane.

Etter soningen fikk Bjørn nok en gang problemer med
oppholdstillatelsen, og i 1979 giftet han seg derfor med
Rosina Wachtmeister og Paolo Musumeci Rissones
datter, Gabriella. De to levde aldri sammen og etter
noen år ble de også skilt. Da hadde stormen om
oppholdstillatelsen lagt seg og Bjørn hadde aldri siden
problemer med det.
Bjørn var homofil og samliv med en kvinne var ikke
aktuelt for ham. Han hadde flere forhold i løpet av livet,
men ingen av dem var langvarige. Mot slutten av sitt

liv snakket han av og til om at det eneste han egentlig
hadde savnet i livet var et stabilt kjærlighetsforhold.
Leiligheten i Via dei Gonzaga 59 fortsatte han å leie
selv om han kjøpte huset i Capena. Det var i Roma han
hadde sitt arbeidssted og her laget han det meste av
kunsten sin. Han pendlet mellom Roma og Capena og
fikk dermed det beste fra to verdener; storbyen med sitt
yrende liv og store muligheter som kunstner, og et rolig
liv i den lille byen Capena når han ønsket det.

121

Bjørn kjente alle som bodde på Rocca
i Capena og han jobbet med muring
og bygningsarbeid hos de aller fleste
opp gjennom åra. Her er han i sving på
taket av huset til sin japanske venninne
Reiko en gang tidlig på 1980-tallet).
Fotograf ukjent, kilde Paul Ruane.
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Ukjent tittel, olje på lerret, 1980, privat eie.
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Doldis
Bjørn var det som ofte kalles en doldis. Ordet kommer
fra svensk og med det menes en person som fortjener
å være kjent, en kjendis, men som ikke er det. «Att vara
dold» betyr å være skjult på svensk. Bjørn var ingen
kjendis selv, men han hadde mange venner og bekjente
som var det. De fleste som var noe innenfor kunst og
kultur på 1970- 80 og 90-tallet kjente til Bjørn, både
i Norge og i Italia. Kunsten hans hang på veggen hos
kjente personer som filmskaperen Federico Fellini og
skuespilleren Marcello Mastroianni.
Midt på 1970-tallet ble Bjørn kjent med den italienske filmskaperen Federico Fellini. Fellinis spillefilm
om Don Juan - Il Casanova di Federico Fellini - med
Donald Sutherland i hovedrollen, ble spilt inn i Cinecitta
studio i Roma i 1976. Den tyske skuespilleren Angelica
Hansen, som bodde hos Bjørn i Via dei Gonzaga 59 på
det tidspunktet, hadde en rolle i denne filmen. Angelica
Hansen var notorisk vanskelig å få tidsnok på filmsettet
om morgenen, og for å være sikker på at hun kom til
tida dro Fellini personlig til Bjørns leilighet hver morgen
under innspillingen for å hente henne. Mens hun var på
badet, noe som tok en evighet, satt Bjørn og Fellini og
pratet sammen over en kopp kaffe. Fellinis sjåfør ventet
ved bilen nede på gata.

Bjørn var stolt av dette bekjentskapet og fortalte
om det til alle han kjente. En dag var han sammen
med sin venninne Rosina Wachtmeister på shopping i
handlegata Via dei Contotti i sentrum av Roma. Rosina
shoppet og Bjørn bar handleposene. Hun hadde hørt
historien om Fellini mange ganger og trodde ikke
egentlig på den.
Bar Canova ved Piazza del Popolo ligger i det som
engang var den italienske skulptøren Antonio Canovas
atelier, ikke langt unna Via dei Condotti. Bar Canova
var Fellinis stamkafè på den tida, og akkurat i det Bjørn
og Rosina gikk forbi på vei mot stedet de hadde parkert
bilen, kom Fellini tilfeldigvis ut fra kafeen. Da han så
Bjørn løftet han på hatten og ropte høyt:
- Ciao Bjørn!
Lattermild fortalte Bjørn at Rosina nesten holdt på å
svime av og han fikk ugjendrivelig bevis for at historien
om at han kjente Fellini faktisk var sann.
Bjørn likte godt, og var flink til, å fortelle historier.
Ofte var historiene så fantastiske og mange ganger så
sprø, at det kunne være vanskelig å tro på dem. Likevel
viste de seg som regel å være sanne. Som historien om
at Fellini hadde drukket kaffe hos ham mange ganger.

Ukjent tittel, olje på lerret, 1982, privat eie.
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Porta Portese
Hver søndag formiddag holdes det i Roma et stort
utendørs loppemarked som kalles Porta Portese.
Markedet holdes i bydelen Trastevere og strekker
seg fra Via Portuense, ved den gamle byporten Porta
Portese som har lånt navnet sitt til dette markedet, og
opp til Piazza Portese. Her selges alt fra klær og sko til
bøker, møbler, verktøy og bildeler. Markedet har også
mange antikvitetshandlere. Hos dem kan du få kjøpt
både ekte egyptiske skarabeer, falske romerske mynter
og alskens andre snurrepiperier og gamle gjenstander.
Markedet er delt inn i områder der de som selger det
samme står i nærheten av hverandre. Selgere fra ulike
land og forskjellige provinser i Italia har også egne
områder. Napolitanere står i et område, romere i et
annet. Russere har sitt område og det har kinesere også.
Alle har sine faste plasser og selgerne må ha lisens fra
kommunen. De fleste har denne lisensen i orden, men
noen har ikke det og dermed ikke lov til stå der med
sine boder. Derfor er varene hos disse utstilt på store
tepper på bakken, slik at selgerne raskt kan dra teppet
sammen rundt varene og flykte dersom politiet kommer.
Askeladden fra Smieholmen likte jo godt å gå på
skattejakt og det store loppemarkedet Porta Portese
var noe han sjelden gikk glipp av. De aller fleste av
gjenstandene Bjørn eide hadde han funnet nettopp
på loppemarkeder og i kontainere på gata. Med hans
kreativitet og gode kunnskaper om reparasjon fikk alle
ting nytt liv og nye bruksområder.

Bjørn gikk sjelden glipp av det store utendørsmarkedet Porta Portese som finner sted i Roma
hver søndag. Her er han i samtale med en
kunstner som selger sine bilder på markedet.
Bildet er tatt i 1983 og fotograf er Leif Haugerud.
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På Porta Portese selges alt fra sko og klær til bøker,
møbler, verktøy og bildeler. Markedet har også
mange antikvitetshandlere. Her er Bjørn og Inger
Haugerud på jakt etter skatter i klesbodene.
Bildet er tatt i 1983 og fotograf er Leif Haugerud.

128

Ukjent tittel, olje på lerret, 1983, privat eie.

129

Høstutstillingen og Ibsenhuset
I 1982 dro Bjørn på besøk til Norge for første gang
siden han forlot landet i all hast rett etter nyttår i 1969.
Det var nesten 13 år siden hasjbeslaget på Stubberud
utenfor Oslo og han regnet nok med at han ikke kom til
å bli arrestert etter så lang tid. Vel framme i Porsgrunn
fikk han bo hos sin kamerat Leif Haugerud og hans
familie. De to hadde ikke sett hverandre eller snakket
sammen på 13 år og kun utvekslet et par brev, men
Bjørn var selvfølgelig hjertelig velkommen. Han fikk
ingen problemer med myndighetene som følge av at
han hadde stukket av fra fengselsstraffen. Muligens
hadde dette forholdet blitt foreldet og det var uansett
ingen særlig stor sak lenger. Mens han var i Norge fikk
Bjørn igjen kontakt med venner og familie og kom siden
tilbake flere ganger, også for å holde utstillinger.
Sommeren 1983 dro Leif, hans kone Inger og en
kamerat av Leif på besøk til Bjørn i Roma. De reiste med
bil og Bjørn kjørte så med dem tilbake til Norge. Han
hadde fått antatt et maleri på Høstutstillingen i Kunstnernes Hus i Oslo det året og også blitt invitert til å
holde en separatutstilling i regi av Skiens Kunstforening
på Ibsenhuset i Skien. Denne utstillingen kom i stand
etter at Bjørn hadde tatt kontakt med Kunstforeningen
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da han var i Norge året før. Det hadde blitt litt forviklinger og han falt ut av utstillingsprogrammet, men dette
rettet seg våren 1983. Bjørn hadde en utstilling i Roma
Nouva Galleria Internazionale denne våren, og bystyret
i Skien som var på tur til vennskapsbyen Sorrento kom
da innom Bjørns utstilling i Roma. De hadde med seg
et brev fra Kunstforeningen i Skien som ønsket at han
skulle stille ut hos dem den kommende høsten. Bjørns
venn Asbjørn Skarstein, den daværende norske ambassadøren til Italia, besøkte utstillingen i Roma samtidig
som Skien bystyre og sa seg villig til å komme til Skien
for å åpne utstillingen der.
Maleriene til utstillingene skulle med i bilen
nordover, men det var rett og slett ikke mulig å få dem
inn sammen med resten av bagasjen. Bjørn, som var en
mester i innpakking, surret derfor maleriene inn i mange
lag med plast og med solide tau festet han dem på
biltaket. På vei gjennom Tyskland kom de inn i et bibelsk
regnvær. Alle fryktet at maleriene skulle bli skadet av
regnvannet, men Bjørns innpakking holdt bokstavelig
talt vann. Maleriene fikk faktisk ikke så mye som en
vanndråpe på seg.

I august 1983 hadde Bjørn utstilling i Ibsenhuset i Skien. Her er han avbildet i Varden i forbindelse med denne utstillingen, og bak
ham sees maleriet «L’Attesa» som han stilte ut på Høstutstillingen i Kunstnernes Hus i Oslo den samme høsten.
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Bjørn hadde som tidligere nevnt ikke så mange utstillinger, noe som kom av at han sjelden rakk å male opp
nok bilder til å fylle et galleri. Maleriene hans var ettertraktede og folk kjøpte gjerne rett fra atelieret, noen
ganger før malingen hadde tørket skikkelig. De få utstillingene han hadde var imidlertid suksesser. Bildene ble

ofte revet bort i løpet av minutter og i noen tilfeller også
stjålet. Et maleri forsvant under åpningen av utstillingen
på Ibsenhuset i 1983, og til tross for at Bjørn og noen
av hans venner gjorde hva de kunne for å få maleriet
tilbake var og ble det borte.

Ukjent tittel, olje på lerret, 1983, privat eie.
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På 1980-tallet fikk Bjørn igjen kontakt
med venner i Norge. Her er han på besøk
i maleren Bill Smiths atelier i Løkkeveien i Porsgrunn en gang på midten av
1980-tallet.
Fotograf Leif Haugerud.

I 1982 dro Bjørn på besøk til Norge for første gang
siden han forlot landet i all hast rett etter nyttår i
1969. Vel framme i Porsgrunn fikk han bo hos Leif
Haugerud og hans familie. Når han siden var på
besøk i Norge og Porsgrunn bodde han alltid hos
Leif og familien.
Bildet er tatt hjemme hos familien Haugerud tidlig
på 1980-tallet og fotograf er Leif Haugerud.
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På vei fra Italia til Norge i 1983 gikk turen gjennom
Sverige og da de kom til Gøteborg ville Bjørn forsøke
å finne eldresenteret der moren hans bodde for å
besøke henne mens han var i området. Etter å ha lett
en stund kjørte de seg vill i en forstad til Gøteborg.
Det som skjedde da er ganske beskrivende for Bjørns
personlighet. Han var jo som nevnt veldig sosial, likte
godt å snakke med folk, og han stoppet ofte og gjerne
for å spørre etter veien. Han gjorde det når han strengt
tatt visste veien også, så det var kanskje like gjerne en
anledning til å slå av en prat med folk.
Denne kvelden hadde han faktisk ingen anelse om
hvor de skulle kjøre. Gatene var folketomme og de
stoppet derfor i veikanten nedenfor et hus der det lyste
i vinduene. Det begynte å bli kveld, mørket senket seg
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og Bjørn satte kursen mot huset for å spørre etter veien.
De tre andre ble sittende i bilen og vente. Lenge. Veldig
lenge.
Til slutt fant de ut at de måtte gå for å se etter Bjørn.
Kanskje det hadde skjedd en ulykke? Huset lå ikke langt
fra der de stod parkert og det var ingen grunn til at han
ikke skulle ha kommet tilbake etter så lang tid. De gikk
opp til huset, banket på og døra ble åpnet av mannen i
huset. Da de kikket inn satt Bjørn sammen med resten av
familien ved middagsbordet klar til å spise. Han hadde
fått så god kontakt med dem at de hadde invitert ham
på middag, noe han selvfølgelig takket ja til. Irriterende,
men så komisk at det ikke var mulig å bli sint på ham.
Eldresenteret der Bjørns mor bodde fant de ikke.
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Inspirasjoner
Bjørn hadde som regel ingen plan når han begynte
på et maleri. Han lot underbevisstheten jobbe mens
han malte, og resultatet ble sjelden slik det så ut til
å begynne med. Han endret ofte motivet underveis
og malte over flere ganger før han ble fornøyd med
resultatet. Ideer til maleriene sine kunne han få ved å se
andre kunstverk, høre på musikk og fra noe han leste
eller ble fortalt. Av og til ble maleriene større enn det
han hadde tenkt i utgangspunktet og han måtte skjøte
på med flere lerreter for å få plass til hele motivet.
Dette var tilfelle med maleriet han fikk antatt på
Høstutstillingen i 1983. Maleriet «L’Attesa», som betyr
å vente på italiensk, har en ganske spesiell historie. Det

begynte med at han en dag fikk øye på et maleri som
stakk opp fra en kontainer på gata i Roma. Han dro
maleriet opp og tok det med seg hjem med tanke på
at han kunne male over motivet og bruke lerretet om
igjen. Hjemme studerte han maleriet nøye og syntes
han kunne se et utydelig årstall fra 1600-tallet. Dette
inspirerte ham til å male «L’Attesa». Den nederste delen
er det opprinnelige maleriet, som han har fiksa litt på,
den øverste delen er fortsettelsen slik det utviklet seg
mens han malte. Kvinnefiguren på maleriet er tydelig
gravid og det er lett å få assossiasjoner til jomfru Maria,
men Bjørn insisterte på at dette ikke var hans tanke. Han
overlot tolkningene av sin kunst til betrakteren.

«Hvite engel», olje på lerret, 1980-tallet, privat eie.

141

Ukjent tittel, olje på lerret, triptyk, 1979, privat eie.

Bjørn signerte ikke alltid maleriene og tegningene sine,
men det er ikke vanskelig å se om et kunstverk er laget
av ham. Han hadde en strek, en stil og en fargebruk
som ingen andre. Bildene hans hadde ikke alltid tittel
heller, men han fant på noe før utstillinger. Noen få
hadde tittel fra begynnelsen av, slik som «L’Attesa»
og «Niobe». Titler han også brukte om igjen på andre
bilder seinere i produksjonen.
På begynnelsen av 1980-tallet bodde det en ung
mann hos Bjørn i Via dei Gonzaga 59 som het Angelo
Rossi. En natt hadde Angelo en dramatisk og sprø
drøm han fortalte Bjørn om på morgenen. Drømmen
inspirerte Bjørn til å lage et maleri han kalte «Angelos
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Dream», der hendelsene i drømmen er gjenskapt. Dette
maleriet ble, akkurat som «L’Attesa», større og større
mens han malte, og han måtte utvide med flere lerreter
for å få plass til hele motivet.
Tegningene og maleriene hans viser ofte et
nærmest drømmeaktige landskap, androgyne figurer
og sterke, klare farger. I mange av bildene finnes
runde former, som sol, måne, hjelmer eller kuler
som ligger på bakken. Ofte laget han store figurkomposisjoner og det var sjelden han brukte modeller.
Han foretrakk å la fantasien få fritt spillrom, forsøkte
sjelden å formidle noe budskap og bildene hans er på
et vis litt gåtefulle.

Ukjent tittel, olje på lerret, 1980-tallet, privat eie.
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Bjørn likte godt maleriene til den belgiske surrealisten
Renè Magritte og han fikk av og til inspirasjon til sine
malerier fra ham. Et eksempel på det er Bjørns maleri
«Eight-ball» fra 1967 og Magrittes «When the hour
strikes» fra 1965. Magrittes maleri viser en naken,
lemlestet og hodeløs kvinnekropp i et øde landskap. I
bakgrunnen svever en luftballong. Bjørns motiv er en
hånd som kommer ned fra himmelen, hånden holder en
naken, ødelagt og hodeløs dukke. På bakken i det øde
landskapet ligger en åtterball og en annen ball spiddet
av en nagle. Følelsen av ensomhet, tomhet og skade
er påtrengende i det øde landskapet i begge disse
maleriene. Maleriene er ulike, men har likevel mange av
de samme elementene.
Magritte malte flere malerier av mennesker med
ansiktet dekket av stoff. Han malte visstnok disse
motivene som en reaksjon på morens selvmord. Hun
var suicidal, druknet seg i en elv og da hun ble trukket
opp på land dekket kjolen ansiktet hennes. Bjørn hadde
sin variant over dette temaet og malte flere malerier av
figurer pakket inn i stoff, nærmest som mumier.

Bjørns malerier kunne av og til være dystre, særlig
mot slutten av livet, men selv hadde han et lyst sinn
helt til det siste. Til og med da han lå på sykehuset og
visste at han ikke kom til å leve særlig lenge. Han kunne
godt finne på å tulle med sin egen tilstand. Som da han
hadde fått vann i lungene på grunn av sykdommen,
og vannet måtte tappes ut. En tynn slange var satt inn i
siden på brystkassen hans, inn i den ene lungen. Vannet
fra lungen dryppet gjennom slangen og ned i en flaske
som stod på gulvet. Det hele så ganske uhyggelig og
dramatisk ut, men han moret seg ved å trekke pusten
så dypt han kunne og presse luft gjennom slangen
slik at det boblet i vannet nede i flasken. Han fant noe
humoristisk i det meste og hans egen sykdom var intet
unntak.
Han levde et ganske tøft liv med økonomisk
usikkerhet og store omskiftninger, likevel var han stort
sett alltid munter og i godt humør. Disse motsetningene
gjenspeiles i bildene hans, med sterke, klare og muntre
farger der motivene ofte framstår som litt isolerte og
ensomme i øde landskaper.

Den belgiske surrealisten Magritte malte flere malerier av mennesker med
ansiktet dekket av stoff. Bjørn hadde sin variant over dette temaet og malte
flere malerier av figurer pakket inn i stoff, nærmest som mumier.
Ukjent tittel, olje på lerret, 1995, privat eie.
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Musikk var viktig for Bjørn og han spilte ofte plater mens
han malte. Han hørte på mye forskjellig, men artisten
han likte aller best var Bob Dylan. Bjørn var særlig glad
i de tidlige albumene fra 1960-tallet, med «The Times
They are A-Changin’» fra albumet med samme navn
som en absolutt favoritt. Han kunne sitte i timevis og
forklare hva Dylans tekster betydde og oversette dem
fra engelsk til både norsk og italiensk. Bjørn mente at
teksten til «The Times They are A-Changin’» handler
om bitterhet og forakt for autoriteter og folk som setter
nesa i sky og ikke tar andre folk seriøst. Dette samtidig
som de forventer selv å bli tatt seriøst. Det var noe han

selv ofte opplevde i sitt møte med det konvensjonelle
samfunnet. Han ble ikke alltid behandlet seriøst kanskje
fordi han ikke var selvhøytidelig og ikke gjorde det som
andre forventet at han skulle gjøre. Han snakket også
om at teksten handlet om frihet. Dersom du har noe du
er redd for å miste når noen truer med å ta det fra deg,
er du ikke virkelig fri, mente han. Det kunne han jo også
relatere til; han eide egentlig ikke noe av materiell verdi.
Det eneste han hadde som virkelig betydde noe for
ham var hans eget talent og det kunne ingen ta fra ham.
Han var fri til å male og leve som han ønsket, og det var
det viktigste for ham.

Bjørn laget mye forskjellig i løpet av sin karriere som kunstner.
I 1984 laget han dette platecoveret for den tyske komponisten
og dirigenten Thomas Wilbrandt.
Kilde Bjørn Traaholt.
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Ukjent tittel, olje på lerret, 1990-tallet, privat eie.
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«Venezia», olje på lerret, 1988, privat eie.
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En produktiv periode
Gjennom hele 1970- og 80-tallet satt Bjørn på Piazza
Navona og solgte tegninger. Maleriene solgte han
på utstillinger og rett fra sitt atelier. Det var alltid folk
på besøk i Via dei Gonzaga 59 og mange av dem
kjøpte malerier. Av og til før malingen hadde rukket å
tørke. Derfor hadde han relativt få utstillinger i løpet av
livet. Han rakk rett og slett ikke å male opp nok bilder
til å holde utstillinger. Bjørn var veldig produktiv på
1980-tallet, og han laget mange av sine beste kunstverk
da. Ofte spente han opp lerretene selv, både fordi han
ikke hadde råd til å kjøpe dem ferdige, og fordi han likte
å gjøre det selv. Han solgte tegninger på dagtid. Male
og tegne gjorde han på kvelden, ofte også på natta.
Som det nattmennesket han var jobbet han best på den
tida av døgnet.
Nesten hver dag i mange år tok Bjørn bussen ned
til Roma sentrum, linje 98 eller 881. Turen gikk fra
bydelen Bravetta der han bodde, ned den lange via
Gregorio VII, forbi Peterskirken og Vatikanstaten, over
elva Tiberen og fram til endeholdeplassen Paola. Herfra
fortsatte han videre til fots og krysset den sterkt trafikkerte Corso Vittorio Emanuele II med livet som innsats.
Det kan nesten virke som om bilister i Roma forholder
seg til trafikkregler som veiledende og det å krysse en
gate er slett ikke ufarlig. Det spiller ingen rolle om det
er gangfelt der, de færreste stopper for fotgjengere.
Mange kjører som om de har stjålet både bil og bensin.
Vel over denne livsfarlige hindringen av en vei tok han
de smale, brosteinsgatene Via dei Banchi Nuovi og
Via del Governo Vecchio fram til Piazza Navona og sin
faste plass like ved restauranten Tre Scalini.
En dag da han satt på Piazza Navona kom det en
amerikansk mann og ville kjøpe en av tegningene i
Bjørns mappe. Som mange andre begynte mannen å
prute på prisen og forhandlingene pågikk en god stund.
Amerikaneren insisterte på en helt latterlig lav pris, men
Bjørn ga seg ikke. Han verken kunne eller ville selge
til den prisen som amerikaneren ønsket. Etter en lang
pruterunde sa amerikaneren at det fikk heller være med
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Bjørns arbeidsplass i Via dei Gonzaga 59.
Bildet er fra begynnelsen av 1990-tallet
og fotograf er Leif Haugerud.

kjøpet og trampet av gårde. Bjørn lot ham gå, bedre det
enn å selge kunsten sin så billig, tenkte han irritert. Etter
kort tid angret imidlertid amerikaneren seg. Han kom
tilbake og var da villig til å betale det Bjørn skulle ha for
tegningen, men da hadde Bjørn fått mannen fullstendig
i vrangstrupen. Det var overhodet ikke aktuelt for ham å
selge noen tegning til den arrogante drittsekken.

Amerikaneren begynte så å tilby høyere og høyere
summer for tegningen. Det var tydelig at han gjerne
ville ha den. Til slutt tilbød han Bjørn sin eksklusive
Rolex-klokke, men Bjørn var fremdeles ikke interessert
og ga blaffen i alt som het penger. For ham var ikke
penger interessant i seg selv. Han måtte bare ha nok til
å overleve. Det var uaktuelt for ham å la seg ydmyke

for en sum penger. Enden på visa var at amerikaneren
måtte gå uten tegningen. Bjørn ville ikke selge den til
ham, uansett pris. Da ville han heller gi den bort til noen
andre og gå sulten den dagen. Han kunne av og til gå
fullstendig i baklås og da var det ingenting som kunne
få ham til å endre mening.
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Et uventet portrett
Leiligheten i Via dei Gonzaga 59 lå som nevnt i øverste
etasje av huset. Opprinnelig hadde de to siste trappene
ledet opp til loftet og det var som regel ikke annet lys på
der enn det som kom inn gjennom et lite, rundt vindu
på veggen ut mot gata. Det var tilstrekkelig på dagen,
men når det var mørkt ute var det ikke like enkelt å ta
seg opp dersom en ikke var kjent. Bjørn oppbevarte
dessuten mange gjenstander som han hadde funnet
på gata og i kontainere på den siste avsatsen. Det
mest kuriøse var kanskje et par gamle, norske treski i
Roald Amundsen stil. Man måtte nærmest smyge seg
forbi en haug med ting for å komme opp til Bjørns
inngangsdør. Egentlig var det ikke noe som tydet på at
det var en leilighet der i det hele tatt, og det var sjelden
at fremmede folk banket på.
En kveld mens Bjørn hadde besøk av noen venner
dundret det plutselig på døra. Dette var uvanlig, alle
skvatt til, og Bjørn skyndte seg ut for å undersøke hva
dette kunne være. Utenfor i den mørke trappegangen
sto den lokale kommandanten for Carabinieri i bydelen

Bravetta sammen med et par betjenter. Det første Bjørn
tenkte var at nå fikk han enda en husransaking med de
problemene det medførte. Han hadde opplevd det
noen ganger før og tankene raste gjennom hodet i full
fart. Hadde han noe liggende inne som ikke burde være
der? Kunne det være at noen av gjestene hans hadde
noe ulovlig med seg?
Heldigvis kom det fort fram at det ikke var noen
husransaking i det hele tatt. Årsaken til besøket var at
kommandanten hadde fått høre om den lokale kunstmaleren og ville spørre om han kunne ta på seg et
oppdrag for ham. Han ville gjerne få malt et portrett av
hunden sin. Med seg hadde han et fotografi av dyret,
en puddel. Bjørn ble så lettet over at det ikke var noen
husransaking at han øyeblikkelig tok på seg oppdraget.
Portretter var ikke noe han vanligvis malte, men han
gjorde et unntak i dette tilfellet. Seinere, da maleriet var
ferdig og overlevert, ble han invitert opp på kommandantens kontor for å se maleriet der det hadde fått
hedersplassen på veggen over skrivebordet hans.

Selvportrett, olje på lerret, 1994, privat eie.
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Lukten av snø
Det er ikke ofte det er så kaldt at nedbøren kommer
som snø i Roma, men det skjer av og til. Som de fleste
nordmenn vet kjennes det i lufta når det er snø på vei.
Det lukter på en måte snø. En iskald vinterkveld stod
Bjørn ute på terrassen sin da han plutselig kjente dette
kalde draget i lufta og den velkjente lukten av snø.
Bekymret for alle plantene sine begynte han å flytte
inn de som kunne bæres og han pakket de som var for
store til det inn i tepper og la plast over for å skjerme
dem. Han forsøkte å si ifra til naboene sine om snøen
som var på vei, slik at de også kunne redde plantene
sine. Alle lo og ingen trodde på ham da han fortalte at
han kunne lukte snøen som var på vei, og naboene lot
plantene stå ute da de gikk til sengs for natta. Dagen
etter våknet Roma opp til minusgrader og et hvitt teppe
av snø. Alle Bjørns planter overlevde kulden. Naboene
mistet sine. Ryktene gikk da raskt i bydelen om den
norske kunstmaleren som kunne lukte når det kom snø.
Leiligheten i Via dei Gonzaga 59 var overhodet ikke
isolert. Den hadde enkle vinduer, ingen dørstokker og
det var full gjennomtrekk og ganske kaldt om vinteren.
All elektrisitet i leiligheten kom som nevnt fra ett eneste
uttak og dette gjorde oppvarming med strøm nesten
umulig. Bjørn var oppvokst i det kalde nord og hadde
både murt opp peis og satt inn en vedovn, så han klarte
å holde varmen likevel. Så vidt det var.

Bjørn, Giampiero Giovedi og Trond Hansen
spiser lunsj på terrassen i Via dei Gonzaga 59
omgitt av Bjørns mange planter.
Bildet er tatt i 1990 og fotograf er Leif Haugerud.
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I alle år hadde Bjørn et enkelt kosthold. Kanskje fordi
han levde fra hånd til munn, eller kanskje fordi han
vokste opp i enkle kår. Antagelig begge deler. Som
tidligere nevnt spiste han stort sett kokte poteter med
smør på da han bodde i Norge på 1960-tallet. Da han
bodde i Italia spiste han stort sett pasta, helst av typen
penne, med tomatsaus. Han kjøpte ofte de styggeste,
usolgte tomatene på det lokale markedet rett før
stengetid. Da fikk han tomatene rimeligere. Disse kokte
han til en saus sammen med løk og hvitløk, gjerne i en
litt stor porsjon. Sånn at han hadde til dagen etter også.
Frokosten bestod vanligvis av en kopp espressokaffe med varm melk og en stor mengde sukker. På
stamkafeen Bar Primavera, rett ved leiligheten i Via dei
Gonzaga 59, drakk han en cappucino servert i glass og
spiste en cornetto semplice ved siden av. En cornetto er

en litt søtere italiensk variant av den franske croissanten.
Bjørn likte best den enkle typen uten fyll.
Bjørn var veldig glad i tradisjonell norsk mat og
kunne lange innpå når han var på besøk hos venner
og familie i Norge. Han satte stor pris på den maten
han husket fra oppveksten, og da særlig desserter som
fruktkompott og fruktgrøt. Men han brukte ikke tid på å
lage slik mat selv.
Ordtak og ordspill var noe Bjørn likte godt. Da han
fikk Norsk Ordspråkleksikon i gave fra venner i Norge
ble denne boka liggende fast rett ved der han pleide
å sitte, slik at han kunne gripe tak i den når det passet.
En favoritt når det gjaldt ordspill var Knut Hamsuns lille
stubb om vinter: «Vi har ingen sommer hatt, men hva
skal vi med sommerhatt nu som det er vinter?» Denne
gjentok han ofte og han lo like godt hver gang.

Ukjent tittel, olje på lerret, 1992, privat eie.
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Bjørn og dyrene
Hver gang Bjørn kom til Capena pleide han å kjøre tvers
gjennom byen for å komme til det historiske sentrum og
det gamle munkeklosteret Rocca der han hadde huset
sitt. Han kjørte ned Via Giacomo Matteotti og ved den
tørre fontenen i bunnen av bakken tok han til venstre,
inn den smale Via Guglielmo Marconi som leder inn til
Piazza del Popolo der han parkerte ved Roccas hovedinngang.
Allerede i begynnelsen av Via Guglielmo Marconi
pleide de å strømme på. Mange hunder, enda flere
katter. De kom løpende fram fra de smale smugene
mellom husene og smøg seg forbi blomsterpotter og
parkerte biler. Alle fulgte bilens ferd inn mot Piazza del
Popolo og de hadde nok hørt og gjenkjent lyden av
Bjørns bil lenge før de kunne se den. Hundene bjeffet
entusiastisk, ledet an av bastarden Cipolla. Cipolla,
eller Løken på norsk, hadde lagt sin elsk på Bjørn og
fulgte ham trofast rundt hver gang Bjørn var i Capena.

Cipolla hadde for så vidt et hjem, men dette så det ut
til at han glemte så fort han var i nærheten av Bjørn.
Når Bjørn parkerte og skrudde av motoren dannet det
seg straks en ring av dyr rundt bilen. De stimlet forventningsfullt sammen og trengselen var stor når han åpnet
bildøra og steg ut. Hundene bjeffet ivrig og flokket seg
rundt Bjørn som kalte alle ved navn mens han klappet
dem etter tur. Kattene mjauet høyt og holdt seg i
bakgrunnen mens de ventet på at det skulle bli deres
tur. Etter at alle hadde fått sitt rettet Bjørn seg opp og
gikk mot inngangen og de gamle eseltrappene som
leder opp til borggården der han hadde huset sitt. Bak
Bjørn pleide det å danne seg en lang hale av hunder
og katter som ikke helt greide å gi opp håpet om bare
litt mer oppmerksomhet fra dette mennesket de fant så
tiltrekkende. Dette var fast rutine hver gang Bjørn kom
til Capena.

Bjørn i døråpningen til huset sitt på Rocca i Capena.
Han var alltid omsvermet av dyr, særlig katter, når
han var der. Straks han viste seg utenfor strømmet
de på og han kalte dem alle ved navn mens han
klappet dem etter tur.
Bildet er tatt i 1990 og fotograf er Leif Haugerud.
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Bjørn var glad i både mennesker og dyr. Det var alltid folk på besøk hos ham, uansett
hvor han bodde, og noen var på besøk i flere år av gangen. Mange dyr fikk også mat og
tak over hodet hos Bjørn. Her er to katter som leker seg i atelieret i Via dei Gonzaga 59.
Bildet er tatt en gang på 1970-tallet av ukjent fotograf, kilde Leif Traaholt.
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Dyr hadde en stor plass i Bjørns liv og det var ofte dyr han fant på gata og tok til seg.
For det meste hadde han katter, ofte flere av gangen. Her sitter en kattemor med ungen
sin og koser seg i vinduet ut mot terrassen i leiligheten i Via dei Gonzaga 59.
Bildet er tatt av ukjent fotograf en gang på 1970-tallet, kilde Leif Traaholt.
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Dyr var alltid en del av Bjørns husholdning og det
var gjerne dyr han fant på gata og tok til seg. Stort
sett hadde han katter, ofte flere av gangen. En av
kattene som bodde hos ham var en svart hannkatt
som het Smily. Bjørn og Smily hadde et spesielt
nært forhold. Det var nesten som om de hadde et
eget språk med lange og innviklede hilseritualer.
– Er du sulten nå, Smily? sa Bjørn og katten
hevet hodet og svarte med et høyt og langtrukkent
mjau. Da fylte Bjørn opp Smilys matskål mens
katten malte høyt og tydelig.
På 1980-tallet hadde Bjørn en hund som het
Snoopy. Det at Snoopy ble boende hos ham var
enda en tilfeldighet i livet hans. Et tysk par Bjørn
kjente på den tida tok Snoopy til seg da hun var
en liten valp. Etter en stund skulle de reise på en
kort tur og de spurte Bjørn om han kunne passe
Snoopy mens de var borte. Det sa han ja til,
men det tyske paret kom aldri tilbake for å hente
hunden. Snoopy ble derfor værende hos Bjørn. Til
å begynne med trodde det tyske paret at det var
en hannhund og ga den derfor navnet Snoopy.
Overraskelsen var stor da det etter en stund
viste seg å være ei tispe, men da hadde hunden
allerede fått sitt navn. Bjørn endret ikke på det selv
om det jo var et guttenavn, men han kalte henne
ofte for Snoopa. Han hadde stor moro av å erte
Snoopy ved å banke i bordet og rope «hallo» for å
få hunden til å tro at det kom folk på besøk. Hver
gang han gjorde det spratt Snoopy opp og løp til
døra for å finne ut hvem som kom.
Bjørn var glad i både dyr og mennesker og han
hadde stor moro av å erte og tulle med alle. Av og
til kunne han nesten være litt drøy, uten at det var
vondt ment. Det nyttet ikke å være selvhøytidelig
i Bjørns selskap, da kunne du i alle fall være helt
sikker på å bli erta.
Snoopy var selvfølgelig ikke selvhøytidelig, dyr
er normalt ikke det, kanskje med unntak av katter.
De fleste har vel sett en katt som for eksempel
skal hoppe opp på et møbel, feilberegner høyden
og bommer? Når den lander igjen setter den
seg ned og begynner å vaske seg mens den med
tydelig kroppsspråk later som om det hele var
meningen.
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Bjørn og katten Smily hadde et spesielt nært forhold.
Bildet er tatt på begynnelsen av 1990-tallet og fotograf
er Leif Haugerud.

Bjørn og hunden
Snoopy i 1990.
Fotograf Leif
Haugerud.
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Heldiggrisen Buciò
koser seg i en stol i
Via dei Gonzaga 59.
Bildet er tatt i 1999
og fotograf er
Marie Haugerud.

Det siste dyret Bjørn ga tak over hodet var katten Buciò.
En dag da Bjørn kom hjem til Via dei Gonzaga 59 lå det
en kattemor med flere unger på en mur utenfor huset.
Dette var midt på sommeren, sola stekte og temperaturen var høy. Kattemora var bare skinn og bein og det
var tydelig at hun og ungene ikke ville klare seg særlig
godt. Kanskje ikke i det hele tatt. Bjørn skjønte at han
ikke kunne ta til seg alle sammen. Dette var mot slutten
av hans liv, han var veldig dårlig av lungeemfysem og
hadde egentlig nok med å ta vare på seg selv. Likevel
greide han ikke å gå forbi uten å gjøre noe. Han tenkte
at han i det minste kunne hjelpe èn katt, og for å slippe
å velge lukket han øynene og grep tak i en av ungene i
blinde. Den heldige var Buciò.
På italiensk er bucio, uten aksent, slang for hull
og hentyder da til rumpehull. I Roma brukes utrykket
«bucio di culo», og med det menes en som er veldig
heldig. Noe tilsvarende er det norske uttrykket
heldiggris.
En dag etter at Bjørn hadde reddet Buciò fra den
sikre død på gata, var han og Giampiero hjemme i
leiligheten i Via dei Gonzaga 59. Bjørn satt ved staffeliet
og malte mens Giampiero klappet og koste med den
lille kattungen.
– Du er en ordentlig bucio du, sa Giampiero. – En
ordentlig bucio, og velkommen skal du være i vårt hjem.
Vi skal passe på deg. Du er en skikkelig bucio.
– Ikke kall henne buciò, sa Bjørn.
– Det er ikke det jeg sier, svarte Giampiero.
– Jo det er det, ikke kall henne buciò, svarte Bjørn.
– Nei, jeg sier ikke det, du uttaler det jo med fransk
aksent. Buciò – Buciò… ertet Giampiero.
De begynte å le høyt av uttaleforvirringen og etter
dette fikk katten sitt navn. Hun ble hetende Buciò, med
fransk aksent.
Buciò fikk mat og godt stell hos Bjørn fram til han
døde og et pussig trekk hos denne katten var at hun
aldri ville gå ut. Bjørn mente at det kom av opplevelsene
hun hadde som unge. Han trodde hun ikke ville ut fordi
hun var redd for ikke å komme inn igjen. Buciò ble etter
Bjørns død adoptert av hans venninne Patrizia Pugliese,
og katten fikk et godt og langt liv hos henne.
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Fobier
Bjørn hadde nærmest fobi mot å bli berømt, noe som
egentlig var litt av et paradoks fordi han jo samtidig
søkte oppmerksomhet som kunstner. På slutten av
1980-tallet fikk han forespørsel fra Norsk Kunstnerleksikon, med vedlagt skjema som måtte fylles ut, om
han ville bli innlemmet i dette leksikonet. De sendte
ham brev to ganger, antagelig fordi de trodde han ikke
hadde fått det den første gangen. Det som skjedde var
at han nesten fikk panikk, krøllet brevene sammen og
kastet dem. Han ville ikke stå i noe register eller fylle ut
noe skjema og han ville ikke engang nevnes. Akkurat
hvorfor vet bare han, men han fikk en type sceneskrekk.
Dette gjentok seg i en litt annen variant i forbindelse med en utstilling i Chiesa de Santa Rita i Roma i
mai 1990. Utstillingen var et samarbeid mellom Roma
kommune og den norske ambassaden som markerte
at Bjørn hadde bodd og virket som kunstner i Roma i
20 år. En av mange som besøkte denne utstillingen var
den amerikanske forfatteren Gore Vidal. Han regnes
for å være en av de mest prominente intellektuelle i det
20. århundre og bodde mange år vekselvis i California
og i Ravello på Amalfikysten sør for Napoli. Han dro
ofte opp til Roma for å ta del i kulturlivet der, og ble
veldig begeistret da han fikk se Bjørns malerier. Han
ville arrangere en utstilling med Bjørns malerier i New
York. Vidal var en markant skikkelse i kulturkretser i USA
på den tida, og hadde sikkert fått det til i et hvilket som
helst galleri. Bjørn fikk da akutt sceneskrekk. Han ville
ikke åpne døra hvis noen banket på. Han sluttet å ta
telefonen i en lang periode av redsel for at det skulle
være Vidal som ringte. Etter en stund ga Vidal opp å få
tak i ham og den store muligheten Bjørn kunne fått til å
slå igjennom som kunstner gikk tapt.
Likevel virket det som om Bjørn syntes at det var
helt greit. Han var lykkelig som ukjent og ønsket ikke
mer oppmerksomhet enn det som var nødvendig for
å selge nok tegninger og malerier til å holde seg i live.
Livet han levde var ikke alltid lett og han strevde ofte
for å holde hodet over vannet økonomisk. Men det var
sånn han ville leve. Han kunne ha gjort det lettere for
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seg og hatt vanlig lønnsarbeid. Det ønsket han ikke. Da
han bestemte seg for å leve av kunsten sin på slutten
av 1960-tallet, ga han også avkall på den økonomiske
sikkerheten som lønnsarbeid gir. Dette var han fullt klar
over og han aksepterte at livet ikke alltid var enkelt. Han
hadde frihet til å gjøre det han ønsket, som var å male.
Det var det viktigste for ham.

10. mai 1990 åpnet Bjørn sin utstilling i Chiesa de Santa
Rita i Roma. Denne utstillingen var et samarbeid mellom
Roma kommune og den norske ambassaden som
markerte at Bjørn hadde bodd og virket som kunstner i
Roma i 20 år.
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Ukjent tittel, olje på lerret, 1989, privat eie.
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«Det lange kysset», olje på lerret, 1991, privat eie.
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Bjørn var både raus og tolerant og la seg sjelden bort
i hva andre gjorde. Han var ikke så nøye på om det var
litt rotete hjemme heller, bare oppvasken var tatt og
søpla kastet ut. Men noen ting var han veldig nøye på.
Som tidligere nevnt var det veldig viktig for ham når han
stekte pannekaker at disse var løvtynne. Dersom noen
andre stekte pannekaker var han like nøye og hang over
stakkaren som stod på kjøkkenet mens han la ut om
hvor forferdelig det var med pannekaker som var for
tykke.
En annen ting han var veldig nøye med, noe som nok
også stammet fra sjømannstida, var hvordan ledninger,
og da i særdeleshet ledningen på hans egen støvsuger,
skulle kveiles sammen. Bjørns støvsuger var av en litt

gammel type og fra tida før det var mulig å trykke på
en knapp, sånn at ledningen kveiles opp inni apparatet.
Han var veldig opptatt av at støvsugerledningen måtte
kveiles sammen fra den enden der den var festet, fra
apparatet og ikke fra enden med kontakten. Gjorde
du feil der fikk du en skikkelig reprimande og et langt
foredrag om hvor uvitende og dum du var:
– Åssen tror du det går om du kveiler tauet fra enden
og så skal hive det i land fra en båt? Kommer tauet dit
det skal da tror du? Får du kasta det i land tror du?
Sånn kunne han holde på til dusten som ikke hadde
peiling på kveiling ga seg og gjorde som han sa. Alle
har vi vel våre rare fobier og fikseringer. Bjørn hadde
definitivt sine.

Ukjent tittel, olje på lerret, 1992, privat eie.
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Ukjent tittel, olje på lerret, 1994, privat eie.

Ukjent tittel, olje på lerret, 1990-tallet, privat eie.
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Fant alltid en løsning
På begynnelsen av 1990-tallet hadde Bjørn en Volkswagen Passat som var litt ustabil og motoren stoppet
rett som det var. Som regel når det passet aller dårligst
selvfølgelig. I Roma kan det som tidligere nevnt nesten
virke som om trafikkregler kun er veiledende, alle kjører
i full fart så sant de kommer fram. I lyskryss står bilene
ofte i vifteformasjon med en foran og resten bredt ut
bakover. Alle har foten på gassen og det føles som
om man er med i et Formel 1-løp. Står du foran og ikke
begynner å kjøre rett før lyset skifter fra rødt til grønt,
starter en kakofoni av iltre bilhorn, kjefting ut av bilvinduene og fekting med langfingre.
En dag Bjørn og ei venninne var ute og kjørte med
den ustabile Passaten, ble de stående først i et sånt
lyskryss. Dette var i en av Romas fire rushtider - mange
romere reiser hjem og spiser lunsj midt på dagen før
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de så drar tilbake på jobb. I det lyset skiftet fra rødt til
grønt og Bjørn skulle til å kjøre, stoppet motoren. Det
var en liten oppoverbakke akkurat der og det gjorde
det umulig for dem å dytte bilen i gang. Det var ingen
som forsøkte å hjelpe dem heller, de hadde mer enn
nok med å tute, kjefte og vise langfingre. Men Bjørn
visste råd, han hadde vært med på dette før og hadde
et hemmelig våpen i hanskerommet. Derfra fant han
fram en gammel tannbru og ba venninnen trykke inn
gasspedalen når hun hørte at det ble liv i motoren.
Uten å la seg affisere av de ampre lunsjpendlerne åpnet
han panseret, og ved hjelp av metallet i tannbrua fikk
han laget en gnist slik at motoren startet igjen. Bjørn
fant alltid en løsning, det var nesten ingenting han ikke
kunne fikse på en eller annen måte.

«Pasolini taking his brother for a ride», olje på lerret, 1998, privat eie.

Den italienske forfatteren og filmskaperen Pier Paolo
Pasolini var en kjent skikkelse i Romas kulturliv på
begynnelsen av 1970-tallet. Han var svært kontroversiell og la seg ofte ut med folk, kanskje særlig med
den politiske eliten. Pasolini ble drept i nærheten av
havnebyen Ostia i 1975, angivelig av en mannlig prosti-

tuert, men spekulasjonene rundt hvem som egentlig
stod bak drapet pågår fremdeles. Bjørn var fascinert
av Pasolini og alle historiene knyttet til ham, både
mens han levde og etter at han var død. Bjørns maleri
«Pasolini taking his brother for a ride» viser Pasolini og
hans bror, Guido, på kjøretur med Pasolinis Alfa Romeo.
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Bjørn holdt færre
utstillinger i Italia utover
1990-tallet, dette var på
grunn av sykdommen.
Han solgte mest direkte
fra atelieret, men bildene
hans dukket av og til
opp i artikler i aviser og
magasiner.
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Ukjent tittel, olje på lerret, 1995, privat eie.
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Pop- up- utstilling
I august 1996 holdt Bjørn en pop-up-utstilling i
Porsgrunn. Utstillingen ble holdt i et tomt butikklokale
tvers overfor ungdomsklubben Gamle Posten, ikke langt
fra rådhuset. Dette var en av hans største salgssuksesser
noensinne og nesten alle maleriene ble revet bort i
løpet av den første kvelden. Det var tilløp til kaos mens
folk forsøkte å sikre seg maleriene de ville ha. Det var
ganske sikkert noen som ble skuffet over ikke å få kjøpt
et maleri av ham den dagen.
En av Bjørns store fans var en av Porsgrunns finere
fruer, og hun var vel så interessert i ham personlig som
hun var i maleriene hans. Hver dag den uka utstillingen
var åpen kom hun innom og forsøkte å få ham med seg
hjem på besøk. En dag mens han satt inne i utstillingslokalet sammen med en venn fikk han øye på henne
nede i gata. Det var tydelig at hun var på vei til

utstillingen for igjen å forsøke å sjekke ham opp, og i
nærmest panikk søkte han tilflukt under trappa ned til
kjelleren mens han hvisket fortvilet:
– Si at jeg ikke er her!
Bjørn var ikke interessert i kvinner på den måten og
han syntes det var vanskelig å avvise henne fordi hun jo
var en hyggelig dame. Hun ville bare ikke høre på det
øret når han forsøkte å si at han likte menn, ikke damer.
Utstillingssuksessen satte Bjørn i stand til å endelig
få gjort noe med tennene sine. Han hadde på det
tidspunktet mistet svært mange tenner og hadde et
intrikat system av tannbroer som verken var praktisk
eller så særlig fint ut. En av byens tannleger kjøpte flere
malerier på utstillingen, og hos ham fikk Bjørn omsider
laget og tilpasset et gebiss som fikset tannproblemet en
gang for alle.

Bjørn hadde pop-up-utstilling ved Gamle Posten i Porsgrunn i
august 1996. Denne utstillingen var en stor suksess og nesten alle
maleriene ble revet bort på åpningsdagen.
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Ukjent tittel, olje på lerret, 1990-tallet, privat eie.

Ukjent tittel, olje på lerret, 1990-tallet, privat eie.
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Chevroleten fulgte Bjørn helt fra han kjøpte den i 1965 til han solgte den i 1996. Bilen var vel mye av årsaken til at han i det
hele tatt ble boende i Roma og Italia. Som han selv sa var livet hans styrt av tilfeldigheter og han hadde kanskje bosatt seg
et helt annet sted dersom bilen ikke hadde brutt sammen akkurat der seint på året i 1969.
Fotograf ukjent, kilde Paul Ruane.

Rett før Bjørn dro til Norge sommeren 1996 solgte han
sin Chevrolet Standard 1934-modell til en veteranbilentusiast i Capena. Bilen, som hadde vært med ham
siden tida i Porsgrunn på slutten av 1960-tallet, hadde
stått lagret nedenfor huset hans på Rocca i flere år. Den
hadde da fått et stort vedlikeholdsbehov. Mannen som
kjøpte bilen restaurerte den til fordums glans, og Bjørn
var veldig glad for at Chevroleten hadde fått en eier
som kunne ta vare på den.

Chevroleten hadde igjen blitt et vrak
da Bjørn solgte den sommeren 1996.
Fotograf ukjent, kilde Paul Ruane.
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Portrett av Chevroleten, olje på lerret, 1990-tallet, privat eie.
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Ukjent tittel, olje på lerret, 1990-tallet, privat eie.

Bjørns bilder kunne av og til være litt dystre, særlig mot slutten av livet hans. Til tross for sterke
og muntre farger virker figurene ofte litt isolerte og ensomme i de øde landskapene.
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«L’Attesa», olje på lerret, 1990-tallet, privat eie.

Av og til brukte Bjørn titler på bildene sine om igjen. Dette maleriet, som deler tittel med maleriet
han fikk antatt på Høstutstillingen i Oslo i 1983, er et eksempel på det.
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Dette trykket ble laget på slutten av 1990-tallet i et opplag på 100 eksemplarer.

Maleriet på neste side forstiller fergemannen Charon
og båten hans på vei over dødselven til underverdenen
Hades med en kvinne, muligens den vakre Psyche, om
bord. I den greske mytologien var det fergemannen
Charon, eller Kharon, som mot betaling fraktet de
dødes sjeler over dødselven til underverdenen Hades.
Fergemannen reiste langs elven Akheron, men også
langs underverdenens andre elver deriblant den kanskje
mer kjente Styx.
Ingen fikk krysse elven til dødsriket og komme
tilbake, men av og til var det noen som klarte det likevel.
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Blant disse var halvguden Hercules, musikeren og
poeten Orpheus og den vakre kongsdatteren Psyche.
For å få lov til å være sammen med sin ektemann
kjærlighetsguden Cupid, også kjent som Amor og Eros,
måtte Psyche reise til underverdenen Hades for å hente
noe av skjønnheten til dronningen der, Persefone. Hun
brukte flere triks for å forvirre fergemannen slik at han
lot henne passere frem og tilbake. Psyche var kjent som
verdens vakreste kvinne og fergemannen Charon var
jo en mann, så han lot seg kanskje forføre av hennes
skjønnhet i likhet med alle andre menn.

«Båten om kvelden», olje på lerret, 1990-tallet, privat eie.
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Sykdommen og den siste tida

På slutten av 1990-tallet hadde Bjørn store pusteproblemer på grunn av lungeemfysem. Han orket ikke
å gjøre så mye lenger, måtte stoppe ofte for å hvile når
han gikk. Han brukte medisiner som han sprayet inn i
munnen ved hjelp av en inhalator. Likevel hadde han
ikke sluttet å røyke. Han kjøpte ekstra tynne sigaretter
som han knakk i to for røyke mindre. Hjemme hadde
han en oksygenbeholder som han brukte med pustemaske eller neseslange. Han klarte aldri å slutte og
røyke, men den siste måneden han levde lå han på
sykehuset hele tida, og da var han for svak til å gå ut for
å ta seg en røyk. Han sluttet ikke fordi han valgte det,
men fordi han ikke lenger hadde et valg.
Den vanligste årsaken til lungeemfysem er røyking,
selv om sykdommen kan forårsakes av luftforurensing
og er også arvelig. Ved lungeemfysem ødelegges
veggene i lungeblærene delvis, disse kollapser og
danner større blærer. Dette gjør lungene mindre
elastiske, det kommer ikke nok oksygen inn i blodet
og det går også for lite karbondioksid ut. Deler av
luftveiene har en tendens til å klappe sammen og dette
hindrer luftstrømmen. En person med lungeemfysem,
som Bjørn, vil derfor puste tungt og fort for å forsøke å
få nok oksygen.
Ved langt framskreden sykdom vil oksygenmangelen
føre til at personen blir trøtt og ute av stand til å jobbe
fysisk eller gå særlig langt. Bjørn beskrev det selv som
en konstant følelse av å bli kvalt.
Bjørns far døde av lungeemfysem da han var 66
år gammel og det er nesten litt uhyggelig at da Bjørn
selv døde av den samme sykdommen, var også han
66 år. Siden de begge fikk lungeemfysem kan det tyde
på at arv var en del av årsaken til at Bjørn ble syk. Han
var også storrøyker mesteparten av livet, så røykingen
må nok ta sin del av skylda. Mennesker med denne
sykdommen har ofte kronisk bronkitt, noe Bjørn var
sterkt plaget av med kraftig hoste og mange luftveisinfeksjoner.
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På slutten av livet hadde
Bjørn store pusteproblemer på grunn av
lungeemfysem. Han orket
ikke å gjøre så mye lenger
og måtte stoppe ofte for
å hvile når han gikk. Her
sitter han ved kjøkkenbordet i huset sitt på
Rocca i Capena.
Bildet er tatt på slutten av
1990-tallet og fotograf er
Leif Haugerud.
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«Tivoli of life», olje på lerret, triptyk, 1996, privat eie.
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Ukjent tittel, olje på lerret, 1996, privat eie.

«Klovnen», olje på lerret, 1996, privat eie.
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Bjørn hadde mange ulike oppdrag for sin venninne
og svigermor Rosina Wachtmeister opp gjennom
åra, særlig murerarbeid på huset og i hagen hennes
på Rocca i Capena. Da han ikke var i stand til å jobbe
lenger på grunn av sykdommen hjalp Rosina, som da
hadde blitt svært velstående, ham økonomisk slik at
han greide å betale sine utgifter. Sykdommen hindret
ham også mye i å male. Han produserte bare noen få
malerier på de siste årene. Han tegnet lite og stod heller
ikke på Piazza Navona lengre. Det orket han ikke.
Det siste året han levde var preget av sykehusopphold. Han lå mye på sykehuset i Roma og hans
nærmeste venner hjalp til så godt de kunne i de

periodene han var hjemme i leiligheten i Via dei
Gonzaga 59. De hjalp til med mat, vasking, stell og med
praktiske ting. Som henting av medisiner på apoteket
og opphold på privat rehabilitering. Det innimellom alle
sykehusoppholdene. Bjørn var svært syk og han kunne
ikke være alene. Han hadde behov for hjelp døgnet
rundt.
Den siste utstillingen Bjørn hadde fant sted på
Ibsenhuset i Skien i august 1999. Han var ikke selv til
stede på grunn av sykdommen. Til tross for det ble også
denne utstillingen en suksess med godt salg. Flere av
bildene på denne utstillingen signerte Bjørn faktisk fra
sykesenga i Roma.

Bjørn hadde sin siste utstilling på Ibsenhuset i Skien tidlig på høsten
i 1999. Han var da for syk til selv å være til stede. Til tross for det var
også denne utstillingen en salgssuksess.
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Leif Haugerud hjalp til
med den siste utstillingen
på Ibsenhuset i Skien da
Bjørn var for syk til selv å
reise til Norge.
Ukjent tittel, olje på lerret, 1990-tallet, privat eie.
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Bjørn var sengeliggende og svært syk
det siste året han levde. Han var ut og
inn av sykehus hele 1999, og da han
14. oktober nok en gang ble innlagt
med store pusteproblemer kom han
aldri tilbake til leiligheten i Via dei
Gonzaga 59.
Bildet er tatt i november 1999 og
fotograf er Marie Haugerud.
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Italia har et fenomenalt helsevesen, men det fungerer
ikke på samme måte som det norske helsevesenet. I
Norge finnes offentlig hjemmetjeneste og muligheter
for plass på offentlige institusjoner for rehabilitering.
Pasienten betaler kun en liten egenandel og alle landets
innbyggere betaler resten over skatteseddelen. Slik er
det ikke i Italia.
Akutthjelpen på sykehusene er helt topp, men i det
øyeblikket det ikke lenger er akutt må pasienten dra
hjem igjen. Har man behov for plass på institusjon eller
hjelp hjemme, må pasienten bekoste dette selv.

Giampiero Giovedi og hans daværende kjæreste Simona ved Bjørns
grav på kirkegården utenfor Capena på begynnelsen av 2000-tallet.
Fotograf Leif Traaholt.

Bjørn hadde ingen mulighet til å betale for privat
hjelp og han var derfor avhengig av hjelp fra sine
mange venner. Noe som heldigvis ikke var et problem.
Giampiero Giovedi bodde hos ham og hjalp til døgnet
rundt. Alle vennene stilte opp med stort og smått. Bjørn
var aldri alene, heller ikke da han døde. Hans venn Leif
Haugerud reiste fra Norge til Italia, og var, sammen
med Giampiero, ved Bjørns side helt til han døde.

Den siste kvelden Bjørn levde satt Leif hos ham på
Ospedale San Camillo Forlanini i bydelen Gianicolense.
De snakket sammen og fortalte hverandre historier om
gamle dager til langt på natt.
Dagen etter klarte Bjørn ikke lenger å snakke. Han
døde, etter et langt og smertefullt sykeleie, midt på
dagen 26. november 1999. Bjørn ligger gravlagt på
kirkegården utenfor Capena.
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The line is drawn
The curse is cast
The slow one now
Will later be fast
As the present now
Will later be past
The order is rapidly fadin’
And the first one now will later be last
For the times they are a-changin’
Siste vers av The Times They Are A-Changin’,
tittelsporet til albumet med samme navn fra 1964 av Bob Dylan

«Sølvfjellet», olje på lerret, 1981, privat eie.
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Utstillinger:
1966

Kongen, Club 7, Oslo Norge

1971

Roma Galleria 101, Roma Italia

1971

Galleria del Governo Vecchio, Roma Italia
(kollektivutstilling med bla. Tihomir Bires)

1972

Galleria Controdado, Roma Italia

1982

Galleria Via Dei Zoccoletti, Roma Italia
(arrangør Vatikanet og Den Norske Ambassaden)

1982

Taormina, Sicilia Italia

1983

Roma Nouva Galleria Internazionale, Roma Italia

1983

Skiens Kunstforening (Ibsenhuset), Skien Norge

1983

Høstutstillingen, Oslo Norge

1984

Pinacoteca Di Bari, Bari Italia
(kollektiv utstilling med Gunvor Advocaat og Øistein Thurmann (Nielsen))

1986

Galleri Albin Upp, Oslo Norge

1990

Utstilling i Chiesa S. Rita - Piazza Campitelli, Roma Italia
(arrangør il Commune di Roma og La Reale Ambasciata di Norvegia in Italia)

1996

Galleri «Gamle Posten», Porsgrunn Norge

1994

Caffe Darling, Merano Italia

1999

Skiens Kunstforening (Ibsenhuset), Skien Norge
I tillegg har Bjørn deltatt på en rekke utstillinger i Oslo, København, Berlin, Aix og Roma.
Han har også laget bokillustrasjoner og cover til vinyl-plater og cd-plater.
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Bjørn Traaholt
ble født på Smieholmen i Eidangerfjorden i Norge

I over 20 år hadde han fast plass på Piazza

10. mai 1933. Oppveksten i fattige kår, langt nede

Navona i Roma der han solgte sine tegninger. Han

på den sosiale rangstigen, var preget av den

hadde suksessfulle utstillinger med sine kraftfulle og

tyske okkupasjonen under andre verdenskrig.

fargesterke malerier og bildene hans pryder mange

Som femtenåring dro han til sjøs og seilte over

stuevegger, hos alt fra vanlige arbeidsfolk til verdens-

hele verden før han i 1954 flyttet til Canada. Han

kjente personer som den amerikanske forfatteren

var involvert i den første anti-atom bevegelsen

Gore Vidal, den italienske filmskaperen Federico

i Vancouver, og huset han leide i Porsgrunn ble

Fellini og skuespilleren Marcello Mastroianni.

et samlingssted for unge mennesker da han kom

Humor og rørende episoder som følge av Bjørn

tilbake til Norge i 1965. Fra 1969 til han døde i 1999

Traaholts sterke personlighet formidles i denne

bodde og arbeidet han som kunstner i Roma og

boka, som er rikt illustrert med fotografier fra hans

Capena i Italia.

liv og hans unike, særpregede kunstverk.

