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INNLEDNING

THEODOR KITTELSEN (1857-1914) – TEGNER, MALER OG EVENTYRFORTELLER

Fantasi, humor og mangfold er noen ord som kan 
beskrive den rike og fantastiske bildeverden Theodor 
Kittelsen har gitt oss, og som vi skal bli kjent med  
i denne presentasjonen av kunstneren og hans verk. 
Kittelsens skildringer av norsk natur og den eventyrlige 
verden han skapte med troll, fauner, nøkker og dyr 
fascinerer barn så vel som voksne. Men det var ikke 
bare trollet og nøkken som var gjengangere i Kittelsens 
motivverden, han brukte også sitt kunstneriske talent til 
å skildre og kritisere samfunnsforhold som kunne være 
harde og urettferdige. Produksjonen er mangfoldig 
og inneholder både malerier, tegninger, illustrasjoner, 
poesi og prosa. Flere av verkene er både illustrert og 
skrevet av Kittelsen selv. 

Familie, sosialt miljø og bosteder har hatt stor 
betydning for Kittelsen og kunsten hans. Han begynte 
friskt som student ved kunstakademiet i München 
og ble en del av det norske kunstnermiljøet der. Men 
det var ikke dette miljøet som ble kilde til kreativitet, 
inspirasjon og skaperglede. Den måtte han hjem til 
Norge for å finne. München og menneskene der fikk 
likevel avgjørende sosial betydning for Kittelsen, og 
kunstnere som Christian Skredsvig og Erik Werenskiold, 
kunsthistorikeren Andreas Aubert og dikteren Henrik 
Ibsen inspirerte ham både i livet og kunsten.

På cd-en vil du finne to Powerpointpresentasjoner: 

Den ene viser 20 av Kittelsens mest kjente bilder. Til 
hvert bilde følger det en todelt tekst. Første del av 
teksten kan leses direkte opp for elevene og er ment 
som et utgangspunkt for videre samtaler om bildene. 
Andre del er kalt «Mer om bildet», og er utfyllende 
bakgrunnsstoff som setter bildet inn i en biografisk og 
kunsthistorisk sammenheng. På denne måten åpner 
presentasjonen opp for mulighet til differensiering  
i undervisningen, avhengig av hvilket klassetrinn man 
arbeider med. Bildetekstene er skrevet i et språk som 
passer for elever i grunnskolen.

I den andre presentasjonen får elevene gjennom nye 
og gamle fotografier, et glimt av kunstnerhjemmet 
Lauvlia og Kittelsens familie. Presentasjonen er laget 
med god hjelp fra Mette Tveiten, som var daglig leder 
på Lauvlia da presentasjonen ble laget. Her har de 
utviklet et spennende pedagogisk opplegg for skole-
klasser som har lyst til å komme på besøk. 
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Det må være et mål for oss som driver med kunst-
formidling at bildekvaliteten på det vi presenterer for 
elevene er meget god. Mye av det bildematerialet 
vi finner på for eksempel Internett holder ikke høy 
nok standard, og kan gi et feilaktig bilde av kunsten.  
Å gjengi malerier, akvareller og tegninger digitalt vil 
aldri bli det samme som å oppleve originalen, som 
inneholder spor av penselstrøk, fargenyanser og 
mennesket bak kunstverket. Likevel kan en presen-
tasjon som denne være helt nødvendig, da flere av 
disse verkene er utilgjengelige for publikum, fordi de 

er i privat eie eller fordi de henger på et museum langt 
fra skolen og elevene. For å sikre god kvalitet på gjen-
givelsene, har Kunst i Skolen kjøpt avfotograferinger 
fra Nasjonalmuseet og fra O. Væring EFTF, Norges 
eldste bildearkiv.

Vi håper presentasjonene kan bidra til å åpne øynene 
til både elever og lærere for Kittelsens mangfoldige 
og rike kunstverk!

OM BILDEMATERIALET

KITTELSEN TIL INSPIRASJON I SKOLEHVERDAGEN 

Å fordype seg i Kittelsens kunst vil si å jobbe med 
kompetansemål for flere fag på ulike trinn. Her er det 
mange muligheter, for eksempel hvis man skal ta for 
seg sammensatte tekster i norskfaget og samtale om 
hvordan ord og bilde virker sammen eller om estetiske 
virkemidler. I Kunst & Håndverk er Kittelsens verk fine 
eksempler på bruk av forskjellige teknikker og ulike 
måter å uttrykke seg på. Kunstneren er også en viktig 
del av norsk kunsthistorie og har satt preg på norsk 
kunst ved overgangen fra 1800 til 1900-tallet.

Aktuelle utdrag fra Læreplan i kunst og håndverk:
Fra fagets formål:
Kunst, gjenstander og nytteprodukter kommuniserer 
tanker og ideer, forteller om sosial status, livssyn, 
makt og tilhørighet, hvem vi er, og hvor vi hører 
hjemme. Den estetiske dimensjonen står sentralt 
i barn og unges hverdag og utgjør et grunnlag for 
deres valg og ytringer.

Fra kompetansemålene:
Mål for opplæringen er at eleven etter 2. årstrinn skal kunne:

-uttrykke egne opplevelser gjennom tegning
-samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og 
nordiske eventyrillustratører og bruke det som utgangs-
punkt for eget skapende arbeid
Etter 4. årstrinn skal eleven kunne:

-visualisere egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
-samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert  
natur og benyttet dette som utgangspunkt for eget 
arbeid
Etter 7. årstrinn skal eleven kunne:

-samtale om hvordan kunstnere har benyttet form, lys og 
skygge og bruke dette i arbeid med bilde og skulptur

-gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonal-
romantikken, renessansen, impresjonismen og 
ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg
(Selv om Kittelsen er litt for ung til å regnes blant nasjonal- 
romantikkens malere, er det få som har bidratt så mye 
som han til å gi nordmenn et bilde på hvordan hulder, 
nøkken, tusser og troll kan se ut.)
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THEODOR KITTELSEN – EN KORT BIOGRAFI

1857 Theodor blir født 27. april i Kragerø. Faren, Johannes Kittelsen var kjøpmann og 
moren het Guriane Olsdatter. Theodor var nest eldst av de åtte barna deres.

1868  Faren dør og Theodor må slutte på skolen og begynne å arbeide.

1874 17 år gammel begynner han på Wilhelm von Hannos tegneskole i Christiania.

1876 Theodor reiser til München for å studere på Kunstakademiet. Pengene får han fra  
en av Arendals velstående borgere, Diedrik M. Aall og tegnelæreren von Hanno.

1881 Etter anbefaling fra Erik Werenskiold får han i oppdrag  
å lage illustrasjoner til Asbjørnsen og Moes folkeeventyr.

1882 Opphold i Paris mellom 1882-87 med Statens Stipendium. Her får han 
ingen annen økonomisk hjelp, og oppholdet blir preget av sult og 
hjemlengsel. Gode venner hjelper ham tilbake til Norge.

1888 Tilbringer to år hos søsteren og svogeren på Skomvær fyr i Lofoten.  
Her lager han seriene Troldskab, Fra livet i de smaa forholde og Fra Lofoten.

1889 Møter Inga Dahl fra Drøbak og gifter seg med henne. 

1889 Bor to år på Skåtøy utenfor Kragerø. Her møter han «ei ualminnelig stygg» 
kjerring, som senere blir modell for Pesta i serien Svartedauden. 

1890 Datteren Ingrid blir født, og Theodor maler serien Fra Aarets Maaneder.

1891 Bor fem år i Hvitsten. Her lager han serien Har dyrene sjæl.

1896 Bor tre år på gården Sole i Eggedal, like ved sin  
gode venn og malerkollega Christian Skredsvig.

1899 Dette året flytter familien inn på Lauvlia ved Soneren i Sigdal. Her bor  
familien i 10 år, og disse blir Theodors mest produktive år kunstnerisk sett. 
Her laget han blant annet seriene Soria Moria Slot og Tirilil Tove.

1908 Kittelsen blir utnevnt til ridder av St. Olavs Orden, en viktig  
anerkjennelse av betydningen han har som kunstner i Norge.

1909 Familien må selge Lauvlia på grunn av dårlig økonomi. De flytter først til Huseby i Vestre Aker.

1911 Familien flytter til Jeløya utenfor Moss. Theodor får bevilget kunstnerlønn  
fra staten. Han gir ut selvbiografien Folk og Trold.

1914 Theodor Kittelsen dør 21. januar 1914, 56 år gammel.
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1/ Lysbilde 1
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2/ Langt, langt borte saa han noget lyse og glitre, ca. 1900
Teknikk: Olje på lerret, størrelse: 45 x 68,5 cm
Fotograf: Jacques Lathion, eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

For mange er dette kanskje det mest kjente maleriet av Theodor Kittelsen. Det 
tilhører en serie av malerier som fikk tittelen Soria Moria slot. Dette maleriet blir 
ofte brukt som et bilde på den norske folkesjela og på eventyreren som er på vei 
ut i det ukjente. Foran i bildet, i forgrunnen, står Askeladden og ser mot noe som 
skinner i det fjerne. Det er Soria Moria slott. Stemningen er litt mystisk. Tåkehavet 
som ligger foran gutten er med på å forsterke dette. Det er vanskelig å si hvor 
langt Askeladden har igjen å gå før han kommer frem til slottet. I eventyrene kan 
man ofte lese at de gikk «langt og lengre enn langt» før de kom frem. Naturen er 
veldig lik den norske fjellnaturen, med steiner, mose og røsslyng. Med sekken 
på ryggen og stokken i hånden er gutten et bilde på den samme Askeladden 
som vi kjenner fra eventyrene til Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe.

Mer om bildet:
Omkring år 1900 malte Kittelsen en serie med 12 malerier som han kalte  
Soria Moria slot. Serien har hentet motiver fra seks av folkeeventyrene som  
ble samlet av Asbjørnsen og Moe, deriblant eventyret Soria Moria slot.  
De andre eventyrene er Gullfuglen, De tre kongsdøtre i berget det blå, 
Småguttene som traff trollene på Hedalsskogen, Gullslottet som hang i luften 
og Rødrev og Askeladden. Til hvert maleri fant Kittelsen et sitat fra som han 
brukte som bildetittel og som forteller hvilket eventyr motivet er hentet fra. 
Disse tekstene binder serien sammen, og blir et lite eventyr i seg selv. 
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3/ Selvportrett, 1891
Teknikk: Olje på lerret, størrelse: 60 x 45,5 cm
Fotograf: Jacques Lathion, eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

I dette maleriet har Kittelsen malt seg selv. Dette kalles for et selvportrett.  
For å kunne male sitt eget portrett, brukte Kittelsen et speil som han 
kikket inn i og malte etter. Her har han malt seg selv med en streng 
mine og øyne som stirrer nesten mistenksomt inn i speilet. Det ser 
ikke ut som han ser på oss i det hele tatt. Maleriet er malt i 1891, mens 
Kittelsen og familien bodde i Hvitsten. Kittelsen har selv fortalt at han 
ikke trivdes så godt der og at bygda var for liten og trang å bo i.

Mer om bildet:
Det finnes få kjente portretter av Theodor Kittelsen, og Selvportrett fra 
1891 er blant disse. Fargene er holdt i en kjølig tone med blågrått, hvitt og 
koksgrått, med mer varme farger i det solbrune ansiktet, og mørkebrune 
farger i skjegg og lue. Han ser ut til å granske seg selv der han ser mot 
speilet. Det ene øyet virker fokusert noe nedover, mens det andre stirrer 
rett mot sitt objekt. Som tilskuere møter vi ikke blikket sånn uten videre, 
det nærmeste øyet er noe unnvikende. Maleriet eies av Nasjonalmuseet 
for kunst, arkitektur og design og kan sees i Nasjonalgalleriet. Der har det 
fått en helt spesiell treramme, som Kittelsen mest sannsynlig har laget 
selv. Kittelsen har også malt et selvportrett der han ligger i en hengekøye 
(1887). I tillegg har maleren Christian Krohg (1852-1925) laget en tegning 
(1892) og tegneren Fredrik Bødtker (1869-1931) en karikatur av Kittelsen.
 

TEKST TIL PRESENTASJON 1:  THEODOR KITTELSEN – TEGNER, MALER OG EVENTYRFORTELLER
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4/ Han ville aldrig gjøre noget, bare ligge og grave i Asken, ca. 1900
Teknikk: Olje på lerret
Fotograf: Jacques Lathion, eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Dette maleriet er også fra serien Soria Moria slot. I forgrunnen ser vi en 
gutt som ligger med overkroppen inn i en peis. Eventyret forteller at han 
ble kalt Askeladden, fordi han bare ville ligge å grave i asken. Med en 
trepinne lager han et mønster av glørne. Det ser ut som han ligger og 
drømmer om noe. På den blå tønnestolen i høyre hjørne ligger katten  
og strekker seg, og det ser ut til at både gutten og katten kjeder seg litt. 

Mer om bildet:
Askeladden, slik vi kjenner ham fra eventyrene, er gutten som  
med list og mot fremfor hardt arbeid, klarer å få «prinsessa og halve 
kongerike». Han er nysgjerrig, og en kremmer som samler og tar vare  
på de rareste ting. Av brødrene ble han ledd av og mobbet. Kittelsen  
har fremstilt Askeladden som en ung gutt, kledd som et barn og med  
et barns kropp og bevegelser. Gutten befinner seg i en laftet stue,  
interiøret er mørkt og stua sparsommelig innredet.
 

TEKST TIL PRESENTASJON 1:  THEODOR KITTELSEN – TEGNER, MALER OG EVENTYRFORTELLER
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5/ Der laa Soria Moria slot, ca. 1900
Teknikk: Olje på lerret
Fotograf: Jacques Lathion, eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Slik så Theodor Kittelsen for seg slottet i Soria Moria. Bygget foran oss ligner 
kanskje ikke så mye på et slott, men vi kan se noen spir og vinduer med lys 
i. Det er ikke lett å si om det er snø eller skyer som pakker det inn, og bildet 
gjør Soria Moria enda mer mystisk enn da Askeladden så det langt i det fjerne. 
Ingen hadde noen gang vært inne i slottet, og eventyret forteller at «utenfor 
porten lå der en veldig drage og stengte så ingen kunne komme inn, men 
den hadde hatt det stilt og rolig og ikke vært mye brydd på vakten sin, for den 
var så mosegrodd at ikke noen kunne se hva den var gjort av, og bortmed 
sidene på den tok det til å gro småskog mellom mosetuene». For trollene 
var Soria Moria slott drømmen om et gilde med fest, moro og hvile. For oss 
mennesker er kanskje Soria Moria troen på at det finnes noe mer i verden 
enn bare det vi kan se. Troen på noe uendelig, noe uforståelig, noe evig? 

Mer om bildet:
Ordene Soria Moria slott kan innholde mange ulike assosiasjoner. 
Kittelsen har gitt oss selve ikonet på dette glitrende, skinnende slottet 
som ligger langt borte i det fjerne. I dette maleriet har han malt slottet 
nærmest abstrakt, det ser ut til å reise seg ut av skyene eller snømassene 
og danner med sine spisse topper et slags byggverk, et luftslott. Utenfor 
ser det kaldt og nesten uhyggelig ut, men det varme lyset som kommer 
innenfra og det gule skjæret, lokker oss nærmere og nærmere.
 

TEKST TIL PRESENTASJON 1:  THEODOR KITTELSEN – TEGNER, MALER OG EVENTYRFORTELLER
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6/ Nøkken, 1904
Teknikk: Blyant, tusj, fargestift og akvarell, størrelse: 47,5 x 70 cm
Fotograf: Jacques Lathion, eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nøkken er blant de skikkelsene Kittelsen tegnet og malte flest ganger. 
Denne fant han over alt i naturen, i en trerot ved et tjern, i en skinnende 
hvit hest eller i et uhyre som lignet et troll. Det var ikke uvanlig å skremme 
barn med historien om at nøkken kunne ta dem dersom de gikk for 
nære vannkanten. I Troldskab skriver Kittelsen følgende om nøkken: 
«Nøkken er lumsk. Han jager efter menneskeliv. Naar solen gaar ned 
må du agte dig. Han kan ligge i den store straalende tjernliljen, som du 
strækker haanden efter. Neppe har du rørt ved den, før hængemyren 
synker under dig, - da griber han dig med sine vaade, slimede hænder». 

Mer om bildet:
Den mest kjente nøkken er denne fra 1904, som ble kjøpt av Olaf Schou og 
donert til Nasjonalgalleriet. Kittelsen blandet flere teknikker, og brukte blyant, 
tusj, fargestift og akvarell da han laget denne versjonen. Fargestiftene og 
akvarellmalingen er med på å lage en slørete overflate. Vi ser en skikkelse 
som stiger opp og lager tydelige ringer i det den bryter vannoverflaten.  
To grønne felter lyser opp som to tomme, men likevel stirrende øyne.  
Det er skumring, kveldssola speiler seg i tjernet sammen med skogens 
tretopper, og vannliljene ligger forlokkende og uberørt på overflaten. 
Vannliljen, eller nøkkerosen, er nøkkens egen blomst. Den er ofte å se  
i Kittelsens bilder eller skåret ut i tre i hans eget hjem Lauvlia.   
 

TEKST TIL PRESENTASJON 1:  THEODOR KITTELSEN – TEGNER, MALER OG EVENTYRFORTELLER
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7/ Nøkken, 1908
Teknikk: akvarell, størrelse: 48 x 61 cm
Foto©: O. Væring Eftf. AS, eier: Bergen kunstmuseum

Dette er en annen varianten av nøkken, forkledd som en skinnende,  
hvit hest. Sagnet forteller at dersom du ble narret til å sette seg på  
ryggen til den vakre hesten, så satte den ut i tjernet. Men klarte du  
å sette grime på hesten, da fikk du makt over ham og kunne bruke ham 
som arbeidshest. Kittelsen har malt hesten like ved kanten av tjernet, 
og i bakgrunnen er det en åpning i skogen som blir lyst opp av månen 
som speiler seg i vannet. Legg merke til at det er vannliljer her også. 

Mer om bildet:
Kittelsen begynte å male nøkken som hvit hest etter århundreskiftet 1900.  
Her skaper han en magisk stemning i kontrasten mellom den hvite hestekroppen 
og den ellers dunkle skogen og det mørke tjernet. Lyset kommer fra en fullmåne 
vi bare ser speilbildet av i tjernet. I bakgrunnen ligger det en dis over et mer 
åpent landskap. Stemningen i denne akvarellen kan minne om landskaps-
maleriet som ble utviklet i 1880-årene og som ble kalt det nyromantiske maleriet. 
Kunstnere som Eilif Pettersen (1852-1928), Kitty Kielland (1843-1914) og Christian 
Skredsvig (1854-1924) ble opptatt av å fremheve det mystiske i naturen, og 
det var helst naturen ved skumring eller om natten som ble valgt som motiv.
 

TEKST TIL PRESENTASJON 1:  THEODOR KITTELSEN – TEGNER, MALER OG EVENTYRFORTELLER
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8/ De 12 villender, 1897
Teknikk: olje på lerret, størrelse: 68,5 x 90,5 cm
Fotograf: Jacques Lathion, eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Motivet i dette maleriet er hentet fra eventyret De tolv villender, som du 
finner i Asbjørnsen og Moes Norske Folkeeventyr I. Eventyret forteller om 
dronningen som har tolv sønner og som så gjerne ønsker seg en datter. 
I møte med en ond heks, blir hun lovet en datter, men da må hun gi bort 
sønnene sine i bytte for datteren. Heksa kaster en forbannelse over de 
tolv sønnene og forvandler dem om til villender. Men datteren, Snehvit 
Rosenrød, blir fortvilet når hun hører historien om brødrene sine, og med 
utholdenhet og viljestyrke klarer hun å redde brødrene fra forbannelsen. 

Mer om bildet:
I tillegg til å være en illustrasjon med eventyret som utgangspunkt, er dette 
også et landskapsmaleri. Myren i bakgrunnen er hentet fra området rundt 
Solevannet i Eggedal der familien Kittelsen bodde i tre år. Det dempede 
lyset og disen over myra får oss igjen til å tenke på 1890-årenes nyromantikk 
(se bilde nr. 7). Kittelsen laget flere illustrasjoner til eventyret De tolv villender, 
blant annet i 1908-utgaven av Peter Chr. Asbjørnsens Eventyrbog for børn. 
 

TEKST TIL PRESENTASJON 1:  THEODOR KITTELSEN – TEGNER, MALER OG EVENTYRFORTELLER
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9/ Kvitebjørn Kong Valemon, 1912
Teknikk: akvarell, størrelse: 100 x 70 cm
Foto©: O. Væring Eftf. AS, eier: Privat eie

Dette motivet er hentet fra eventyret om Kvitebjørn Kong Valemon. Kort fortalt 
handler eventyret om en konge som hadde tre døtre. To av dem var stygge 
og slemme, men den tredje var så vakker og snill, og det var henne kongen 
og alle var glade i. Prinsessen drømte om en gullkrans, og en dag oppdaget 
hun en hvit bjørn i skogen som lekte med en mellom labbene. Bjørnen sa 
at gullkransen skulle bli hennes, dersom hun ble hans. Da bjørnen kom til 
kongsgården for å hente henne tre dager senere, sendte kongen først av 
gårde en av de stygge døtrene. Bjørnen spurte kongsdatteren om hun hadde 
sittet mykere og sett klarere, og da svarte hun at jo, på sin mors fang satt hun 
mykere og på sin fars gård så hun klarere. Da visste bjørnen at hun ikke var 
den rette. Det gikk likeledes med den andre stygge datteren, men da bjørnen 
hentet den tredje datteren, fikk han et annet svar: «Saa tog han hende på 
ryggen og reiste afsted langt og længre end langt, og da de var kommet bort i 
skogen, saa spurte han hende som han hadde spurt de andre, om hun hadde 
siddet mygere og set klarer. ‹Nei aldrig!› sa hun. ‹Ja, du er den rette,› sa han».

Mer om bildet:
Kittelsen har skildret prinsessen som sitter med gullkransen på bjørnens rygg 
på vei gjennom skogen. Det hun ikke vet, er at bjørnen er en forhekset konge og 
eier et stort slott som er både større og vakrere enn slottet hun selv vokste opp i. 
Motivet og teksten til Kvitebjørn Kong Valemon er hentet fra eventyret med samme 
navn i Asbjørnsens og Moes Folke og Huldre Eventyr som ble utgitt i 1914.

TEKST TIL PRESENTASJON 1:  THEODOR KITTELSEN – TEGNER, MALER OG EVENTYRFORTELLER
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10/ Vastroldet som levede af bare jomfrukjød (Vasstrollet), 1881
Teknikk: Olje på lerret, størrelse: 28,5 x 25 cm
Fotograf: Jacques Lathion, eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Den første tegningen Kittelsen fikk på trykk var en tegning av et sjøtroll, eller 
«Vasstrollet» som han kalte det. Kittelsen fikk ideen til dette sjøuhyret da 
han bodde hos søsteren sin i Lofoten. I boken Troldskab skriver Kittelsen: 
«Jeg vilde se hovedet ligge og gabe inde ved Røst, Lofotens yderste 
odde, mens han slynged halen sin, ring i ring (…)». Her ser vi Vasstrollet 
i det han reiser seg fra vannet med sitt store fiskelignende gap, mens 
tang og tare slynger seg rundt kroppen hans. Det er vel ingen tvil om at 
Kittelsen hadde god fantasi når det gjaldt troll og monstre i naturen.

Mer om bildet:
Vasstrollet er en sentral skikkelse i Peter Christen Asbjørnsens eventyr 
Fiskebrødrene. Blandingen av det lett komiske og overdådige som nesten 
får deg til å le, og den barnlige skrekken, er blitt et kjennemerke for flere 
av Kittelsens verk. I 1887 laget han en ny variant av dette trollet, en penne-
tegning til Troldskab, der Vasstrollet ble enda verre, kjeften enda større og 
naturen rundt voldsommere. Einar Økland skriver i boken Th. Kittelsen - 
kjente og ukjent sider ved kunstneren at «Vasstrollet fra 1881 kan gjerne stå 
som eit symbolsk forvarsel om heile Kittelsens seinare illustrasjonsliv». 
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11/ Pesta, 1904
Teknikk: lavering, størrelse: 65 x 52 cm
Foto©: O. Væring Eftf. AS

Kittelsen var ikke bare opptatt av eventyr og fantasi. Han fikk også sine ideer fra 
virkelige hendelser. I en serie med tegninger viste han hvordan svartedauden, pesten 
som herjet over hele landet på 1300-tallet, for rundt fra bygd til bygd og gjorde folk syke. 
Det sies at han fikk ideen til skikkelsen «Pesta» mens han bodde på Skåtøy utenfor 
Kragerø. Her traff han «ei ualminnelig, stygg kjerring» som ble modellen for den gamle 
kona, og som ble bildet på selve sykdommen. Kittelsen skrev også tekster til serien om 
Svartedauen, og i dette lille verset skriver han om skrekken når pesten kommer til bygda:

Mer om bildet:
Det tok Kittelsen over 10 år å gjøre ferdig tegningene til serien Svartedauen. De første 
tegningene ble til på Skåtøy i 1889, og den første utgaven ble gitt ut i 1900. Denne 
regnes som Kittelsens hovedverk når det gjelder tegninger, og står i en særstilling i 
norsk bokillustrasjonskunst. Med innlevelse og vemodighet skildrer han denne tragedien 
som rammet et helt land og et helt folk, fattig og rik. Tekstmaterialet til serien hentet 
Kittelsen fra Andreas Fayes Norske Folke-Sagn som kom ut i 1843, men han tilføyde 
dette materialet sin helt personlige stil og diktet til en del selv. Flere av tegningene 
var i sorthvitt utført med fettstift, kull, penn og lavering. Dette er en versjon i farger. 

Mor, mor!
Skynd dig og kom ud.

Nede ved bækken
kommer der en kjærring

saa styg og saa fæl,

at vi aldrig saa mage.
Aa vi er saa ræd

Den stygge kjærringen!
Lad os stænge døren

Og gjemme os under sengen! 
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12/ Pesta på fjellet, 1901
Teknikk: lavering, størrelse: 36 x 44 cm
Foto©: O. Væring Eftf. AS

Pesta var en ensom skikkelse. Hun dro landet rundt og spredte sykdommen. 
Svartedauden kom til Norge med et skip fra England som la til ved kaia i 
Bjørgvin, i dag Bergen, i 1349. Sykdommen hadde allerede herjet i Europa 
noen år før den kom til Norge. I Norge døde minst en tredjedel av befolkningen, 
og det var ikke rart folk var redde. Kittelsen skrev videre i Svartedauen:

Pesta farer landet rundt,
i by og bygd, hus og hytte.
Hun raker i hundrevis,
Soper i tusenvis.

Vi ser at hun går og bærer på en rive, som hun brukte for å «sope folk 
inn i døden». Her er hun kanskje på vei bort fra en bygd, over fjellet 
til den neste som skal få besøk av den fæle sykdommen.
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13/ Stortrollet på Karl Johan, 1892
Teknikk: tegning
Foto©: O. Væring Eftf. AS, eier: Slottet i Oslo

Av alle de motivene Kittelsen tegnet og malte, finnes det kanskje flest av 
trollene hans. Tegningen av Stortrollet på Karl Johan laget han mens han 
bodde i Hvitsten. Trollet tusler forsiktig nedover hovedstadens paradegate 
med stokk og nistebom, mens han kikker ned på kaoset rundt seg. Den 
eneste som ikke lar seg skremme er Henrik Ibsen (nederst i høyre hjørne). 
Han hadde jo selv sett og skrevet om trollene i blant annet Peer Gynt. Denne 
tegningen eies av Slottet i Oslo, og ble kjøpt av dronning Maud i gave til sin 
sønn, kronprins Olav. Se hvordan folk skvetter unna for det store beistet. 
Kanskje er trollet et bilde på hvordan man noen ganger føler at man er på 
feil sted til feil tid. Har du noen gang følt at du ikke helt passer inn?

Mer om bildet:
Om Hvitsten skrev Kittelsen følgende til vennen Christian Skredsvig: «Her er altfor 
smaaskaret baade hva det ene og det andre angaar, ingen vild Natur, ingen Vidder 
at fly paa, og dertil ingen mennesker som jeg riktig kan holde av». Det er tydelig at 
han følte seg utilpass. Det finnes flere tolkninger av dette motivet, blant annet at 
den viser hvordan romantikken, illustrert med trollets skikkelse, var på vei tilbake 
i billedkunsten som en reaksjon på den realistiske fremstillingsmåten som hadde 
dominert siden 1870-årene. Kittelsen hadde 15 år tidligere varslet realismens 
inntog i en karikatur av Brudeferd i Hardanger, så det var derfor nærliggende av 
tidens kunsthistorikere å lese tegningen som en ny karikatur av tidens ånd.
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14/ Bergtrold, 1905
Teknikk: oljemaleri, størrelse: 45 x 68 cm
Foto©: O. Væring Eftf. AS, eier: Blaafarveværkets samling

I boken Troldskab forteller Kittelsen om «Bergtrollet», trollet som klatrer 
opp i fjellet for å unnslippe solens lys. Hvis han blir truffet av solstrålene, 
dør han. Til dette maleriet har Kittelsen laget en passende ramme 
skåret ut i tre. Kittelsen blir ofte kalt «han som så trollet», og det var nok 
fordi det ikke var noen andre som malte og tegnet så mange troll som 
han. Det er som om hvert troll har sine egne egenskaper og sin egen 
personlighet. Videre skal vi se på flere varianter av Kittelsens troll. 

Mer om bildet:
Maleriet er en gjentagelse fra en tegning fra 1887, gjengitt i Troldskab. Det 
eies av Blaafarveværket på Modum. Det nasjonale Kittelsenmuseet her ble 
åpnet for publikum i 1993, og har en stor samling av Kittelsens oljemale-
rier, tegninger og akvareller, samt en del av de utskårne møblene i tre. 
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15/ Skogstrold, 1906
Teknikk: tegning, størrelse: 36 x 28 cm
Foto©: O. Væring Eftf. AS

Noen ganger er Kittelsens troll og figurer forkledd som en del av 
naturen, andre ganger er de naturen. «Skogstroldet» ser ut som en 
høyde i skogen dekket med trær og mose. Det er det lysende øyet 
og antydningen til en nese som gjør at vi kjenner det igjen som et 
troll. Trollet fyller hele bildeflaten og ser ut til å være så stort at det 
når helt opp til månen. Det lysende øyet har vi sett før hos Kittelsen, 
blant annet hos Nøkken. Det er når natten kommer at skogen våkner 
til liv, og alt som før var som forstenet, begynner å røre på seg.
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16/ Trollet som grunner på hvor gammelt det er, 1911
Teknikk: blyant, størrelse: 65 x 49 cm
Foto©: O. Væring Eftf. AS, eier: Privat eie

Kittelsen fortsatte å tegne troll hele sitt liv. Det virker som om 
jo eldre han ble, jo mer fikk trollene en litt mer gammelmodig 
og snill karakter, helt ulike Vasstrollet vi så tidligere. Kanskje 
kan man tolke denne tegningen som et slags selvportrett, 
og at det er Kittelsen selv som sitter og funderer over livet og 
alderdommen. I 1911 var han bare 54 år gammel. Året før hadde 
familien mistet hjemmet sitt Lauvlia fordi de ikke lenger hadde 
råd til å beholde huset, og dette gikk hardt inn på Theodor. 
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17/ Glede av barnene, 1878
Teknikk: Olje på treplate, størrelse: 32 x 23,5 cm
Fotograf: Jacques Lathion, eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Av de mer ukjente maleriene til Kittelsen har vi dette lille bildet han har 
kalt Glede av barnene. Her ser vi to barn som sitter i forgrunnen av 
bildet. Hvis du kikker litt nærmere etter, har ikke de to barna ben, men 
dyreklover. Kittelsen har altså malt noen figurer som er halvt mennesker, 
halv dyr. Disse finner vi mange av i kunsten, særlig i bilder av mytologiske 
fortellinger. De to sitter gjemt i det høye sivet ved vannkanten, og ser 
ut til å sloss om en tallerken med padder og småorm som den ene har 
fått tak i. Hvis du ser ekstra nøye etter, kan du skimte et ansikt øverst 
til høyre i bildet. Dette er et typisk trekk ved flere av Kittelsens motiver, 
og gjør at man må kikke godt etter for plutselige, små detaljer. 

Mer om bildet:
Kittelsen malte dette oljemaleriet da han studerte i München. Han var 
egentlig ikke så begeistret for de tyske malerne, og uttalte en gang at 
han ønsket heller å være elev av «en av de dyktige franske». Han lot seg 
imidlertid inspirere av den sveitsiske maleren Arnold Böcklin (1827-1901), 
som også holdt til i München. Han er kjent for sin særegne, fantasifulle og 
mystiske motivverden. Glede av barnene har noe av denne samme merkelige 
humoren man kan finne i Böcklins motiver. Å se gjenkjennelige menneskelige 
situasjoner og stemninger gjennom naturen og litteraturens fantasiskik-
kelser inspirerte Kittelsen, og maleriet er bare ett eksempel på dette.

 

TEKST TIL PRESENTASJON 1:  THEODOR KITTELSEN – TEGNER, MALER OG EVENTYRFORTELLER



23

18/ Streik, 1879
Teknikk: skisse, oljemaleri, størrelse: 23 x 26,5 cm
Fotograf: Jacques Lathion, eier: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Dette er ikke et ferdig maleri, men en skisse til et større kunstverk. En skisse 
betyr at det er et utgangspunkt som kunstneren kommer til å arbeide mer 
med. Det ferdige oljemaleriet er 104 x 147 cm stort og tilhører Folkets Hus i 
Trondheim. Motivet viser et møte mellom de to mennene som sitter ved bordet, 
og en større gruppe menn som kommer inn i rommet fra venstre. De har tatt 
av seg hattene og står med bøyde hoder. Stemningen er preget av alvor, og 
tittelen, Streik, sier oss at resultatet av dette møtet kan få viktige konsekvenser 
for disse arbeiderne. Selv om ikke Kittelsen var engasjert i et spesielt politisk 
parti, var han opptatt av de fattige arbeidernes rettigheter og levekår. 

Mer om bildet:
Motivet viser deler av et kontorinteriør. Lyskilden i maleriet kommer fra en enkel 
oljelampe i taket, og kontrastene mellom det lyse og det mørke er med på å 
forsterke den alvorstunge stemningen. Motivet er noe mer dystert enn slik vi 
vanligvis kjenner Kittelsen. Dette verket finnes i tre versjoner; en kulltegning 
(1877), en skisse i olje (1879) og det ferdige oljemaleriet (1879). Skissen 
tilhører Nasjonalmuseet. Maleriet regnes ofte blant de første i Norge med 
sosial tendens. Utover på 1870-tallet er det flere kunstnere som engasjerer 
seg i de fattiges kamp for tilværelsen, blant andre Christian Krohg (1852-
1925). Kittelsens politiske engasjement og sympati for de fattige arbeiderne, 
kan ha sitt utspring i at han selv vokste opp under enkle forhold. 
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19/ Ekko, 1888
Teknikk: Olje på lerret, størrelse: 156 x 110 cm
Foto©: O. Væring Eftf. AS, eier: Privat eie

Ekko i det høie Fjeld
Hvem er Du?
Hvorfor skjuler du dit ansigt,
Hvorfor svarer Du og skræmmer mig
med mørkets gru?

Dette lille verset skrev Kittelsen til oljemaleriet Ekko. I båten sitter det tre 
barn på et blikkstille vann og vi kan se hvordan båten og fjellet speiler 
seg i vannet. Den ene gutten har reist seg opp og roper mot en høy, bratt 
fjellvegg, slik at han kan høre gjenklangen av sin egen stemme. Ekkoet 
er naturens helt egen røst, og i maleriet har Kittelsen gitt denne røsten et 
ansikt som vi så vidt kan se i den disige fjellveggen øverst i bildet.

Mer om bildet:
Maleriet er også et landskapsmaleri, og realistiske landskaper lærte Kittelsen 
å male på akademiet i München. Det lille mennesket i møtet med den store 
naturen var ikke et ukjent tema på denne tiden, og andre eksempler finner vi hos 
tyskeren Caspar David Friedrich (1744-1840) og norske J. C. Dahl (1788-1857). 
Motivet er hentet fra Værøy og ble malt i Lofoten 1888. Kittelsen skrev til kunst-
kritikeren Andreas Aubert at dette nok var hans beste bilde, og det ble stilt ut i 
Christiania Kunstforening samme år og på Verdensutstillingen i Paris året etter. 
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20/ Rjukanfossen – Feen og Askeladden, 1908
Teknikk: Akvarell, størrelse: 145 x 115 cm
Foto©: O. Væring Eftf. AS, eier: Norsk Hydro

Kittelsen var ikke bare opptatt av å illustrere eventyr, men dette bilde 
gjengir en sann historie som ble som et eventyr for norsk industri. Bedriften 
Norsk Hydro klarte å få vannkraft fra fossen og lage kraft til å produsere 
gjødsel til bøndene. Derfor har Kittelsen malt Sam Eyde, som grunnla 
Norsk Hydro, som Askeladden, helten som satte seg fore å temme den 
sterke, strie fossen. Han blir oppmuntret av en liten, hvit fe. Fossen er 
blitt til noen lumske uhyrer som skimtes i den skummende elven. 

Mer om bildet:
Det var i 1907 at Kittelsen fikk i oppdrag fra Sam Eyde, grunnleggeren av Norsk 
Hydro, å skildre hvordan man på Rjukan hadde måttet temme fossen for å lage 
det som til da var verdens største vannkraftverk. Kraften skulle brukes til industriell 
framstilling av næringsstoffer til jordbruket. Her ser vi hvordan Rjukanfossen 
med all sin kraft baner seg vei i landskapet. Oppdraget endte i flere store 
akvareller av nisser som arbeider i fjellet og av den ferdige kraftstasjonen. 
 

TEKST TIL PRESENTASJON 1:  THEODOR KITTELSEN – TEGNER, MALER OG EVENTYRFORTELLER



26

21/ Genialt!, 1893
Teknikk: akvarell

Å fremstille dyr med menneskelige egenskaper ble Theodor Kittelsens 
varemerke gjennom hele livet. Her har han laget en karikatur av kunstneren, 
som er en frosk, og av kunstkjennerne, en gjeng med snegler kledd i sorte 
frakker, flosshatt og stokk. De står og beundrer maleriet og er tydelig imponert 
over det. Kunstneren selv ser nesten litt vill ut og er stolt av sitt nyeste verk. 
Bildet har et humoristisk budskap, og kan minne om våre tegneserier i dag. 

Mer om bildet:
Kittelsen ble etter hvert kjent for sine serier av tegninger og akvareller. 
Serien Har dyrene sjæl? ble tegnet i 1893, og ble første gang utgitt i 
København på Nyt Nordisk Forlag året etter. Den består av 20 akvareller 
som bygger på en gammel tradisjon i europeisk kunsthistorie; fremstil-
lingen av dyr som taler og opptrer som menneskeparodier. Vi finner 
fenomenet i litteraturen, særlig i fablene og folkeeventyrene. I billedkun-
sten er det flamlenderen David Tenier d.y (1610-1690) og franskmannen 
Grandeville (1803-1847) som er mest kjent for denne sjangeren. Kittelsen 
kan ha sett og blitt inspirert av Tenier da han studerte i München, for byen 
har mange arbeider av denne kunstneren. Det er likevel noe særegent og 
originalt over denne serien, som er preget av Kittelsens fantasi og humor.
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22/ Sitat av Christian Skredsvig

Sitatet var Christian Skredsvigs siste ord til minne om sin gode  
venn og kollega Theodor Kittelsen. Kittelsen døde 21. Januar 1914,  
56 år gammel. Han hadde vært syk helt siden familien flyttet til Jeløen  
i 1911. I et brev til kongen og det norske folk ba Kittelsen om at kunstner-
lønnen han hadde fått bevilget fra Staten skulle tilfalle Inga, og hjelpe 
henne med å forsørge seg selv og de ni barna deres. Kittelsen fikk sin vilje. 
I dag kan du lese om Kittelsen og hans liv i flere bøker, besøke Lauvlia 
og se kunstverkene hans i museer og samlinger over hele landet.
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1/ Lysbilde 1
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2/ Foto: Lauvlia
Eier: Kunst i Skolen, 2006

Lauvlia var Kittelsens eventyrhjem. Inga og Theodor og fem barn flyttet hit i 
1899. I løpet av tiden de bodde på Lauvlia, fødte Inga tre barn til. Du kan nok 
tenke deg hvor fint det var for den store familien å endelig få sitt eget hjem. 
Bildet viser Lauvlia slik du ser det når du kommer gående gjennom hagen. 
Theodor og Inga oppdaget tomten en dag de kom kjørende med hest og kjerre 
langs innsjøen Soneren. De hadde vært i nabobygden Sigdal. Med hjelp av en 
snekker fikk de bygget huset akkurat slik de selv ønsket. Det store, smårutete 
vinduet tilhører det som var Kittelsens atelier. Dette var hans første ordentlige 
arbeidsværelse, og her kunne han endelig arbeide i fred og ro. Staffeliene 
i hagen blir brukt av barn som besøker Lauvlia i dag. Et staffeli er et stativ 
som kunstneren bruker for å holde lerretet eller papiret hun eller han maler 
på. På Lauvlia kan du male og være kunstner, akkurat slik som Kittelsen.
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3/ Foto: Familien Kittelsen, 1908
Eier: Th. Kittelsens hjem Lauvlia

Dette er et fotografi av familien Kittelsen utenfor Lauvlia. På bildet 
ser vi Inga og Theodor med åtte av barna: Ingrid, Leif Theodor, Liv, 
Kittil Bonde Theodor, Alf Theodor, Inge Theodor, Nanna og Theodor. 
Den yngste sønnen, Helge Theodor, var ikke født da bildet ble tatt. 
Kittelsen skriver i boken Folk og Trold: «Litt efter litt bygde Lauvlia sig 
op i al sin herlighet. Der kom veier, uthusbygninger, stabbur og fjøs. 
Det var vistnok et evig stræv. Men den gang gik alt med lyst og moro. 
Vi var barnslige nok til at tro: dette skal for altid bli vort hjem…»
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4/ Foto: Kittelsens atelier på Lauvlia
Eier: Kunst i Skolen (2006)

Atelieret er kunstnerens arbeidsrom. Det var her Kittelsen laget 
kunstverkene sine. Disse skulle selges og gi familien penger til  
å leve for. I det ene hjørnet står staffeliet med et av bildene hans.  
I dag brukes dette rommet til utstillinger med tegninger og malerier 
av Kittelsen. På bordet ligger bøker som er skrevet av og om ham. 
Kittelsen skrev en gang i et brev at han var svært glad i det lille 
atelieret sitt, og at det var første gang han hadde fått et arbeids- 
værelse hvor han fikk arbeide i fred og ro. Hit hadde ingen 
barn adgang, bare eldste datteren Ingrid fikk love til å komme 
på besøk en gang i blant. Noen ganger tok Inga med seg 
hele familien inn i atelieret for å se hva Theodor holdt på 
med. Da satte han seg midt blant alle barna sine og fortalte 
om bildene, mens Inga satte dem frem på staffeliet.
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5/ Foto: Fra ateliervinduet
Eier: Kunst i Skolen, 2006 

Atelieret var det største rommet i huset. Det store vinduet 
fylte rommet med lys og gjorde det til et godt sted å arbeide. 
Her hadde Kittelsen utsikt mot innsjøen Soneren, med 
Båneberget rett over og Norefjell like bak. Mot vest lå den 
forunderlige fjelltoppen Andersnatten. Den flotte utsikten kan 
man finne igjen i flere av Kittelsens malerier og tegninger.
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6/ Andersnatten, 1910
Teknikk: akvarell, størrelse: 35 x 55 cm 
Foto: Th. Kittelsens hjem Lauvlia, eier: privat eie

Dette er et av bildene som Kittelsen malte av Andersnatten. Motivet 
kan du finne igjen i flere tegninger og malerier. Noen ganger er toppen 
og fjellene rundt brukt som bakgrunn for andre motiver. Kittelsen 
kunne betrakte fjelltoppen hele året og til alle døgnets tider, og derfor 
er den blitt malt i forskjellige farger og stemninger. Om sommeren 
lå lyset gult og varmt over Soneren og grantrærne i forgrunnen ble 
helt mørke. Andre ganger speilet Andersnatten seg i det blikkstille 
vannet. Hva slags stemning synes du det er i dette bildet?
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7/ Foto: Theodor Kittelsen utenfor atelierinngangen på Lauvlia, 1904
Eier: Th. Kittelsens hjem Lauvlia

Kittelsen var stolt av hjemmet sitt på Lauvlia. Det kan du lese i bøker 
som han selv skrev, og som andre har skrevet om han. Her står han 
utenfor inngangen til atelieret. Han ser litt bestemt ut, som om han 
vokter døren til husets viktigste rom. De utskårede hodene og dekora-
sjonene på utspringet over døren har Kittelsen selv laget. Det er blitt 
fortalt mange historier om Kittelsen og hvordan han var som kunstner. 
En historie er at Kittelsen var den eneste i familien som fikk lov til å 
trampe i gulvet og smelle med dørene. Da var han i dårlig humør og sint 
på arbeidet sitt. Men hvis han derimot sang inne på atelieret, da visste 
alle barna at han var fornøyd og lykkelig med det han holdt på med. 
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8/ Foto: Finstua på Lauvlia
Eier: Kunst i Skolen, 2006

Dette er finstua på Lauvlia. Legg merke til den grønne døren. 
Kittelsen dekorerte og malte på det meste i huset. I finstua sto 
det et piano, og her hang det malerier av Kittelsen og av andre 
kunstnere. Maleriet som henger over sofaen er malt av den 
norske kunstneren Gerhard Munthe (1849-1929). Munthe laget 
også illustrasjoner til eventyr og sagaer, blant annet Snorres 
kongesagaer. Maleriet henger ikke fast på Lauvlia til daglig. 
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9/ Foto: Peisestuen på Lauvlia
Eier: Kunst i Skolen, 2006

For å komme inn i atelieret, kan du gå gjennom peisestuen. Dette er 
et koselig rom for kveldshygge og eventyrstunder foran peisen. Ingen 
ting i peisestuen er forandret siden familien Kittelsen bodde her for 
snart 100 år siden. Kittelsen har selv dekorert peisen med bladranker 
og en liten hyllest til mureren som har laget den: «Denne Peis er 
muret af den bekjendte Ola Plassan Anno 1899». På peishylla står 
trelekene som han laget til alle barna sine. Det er ikke vanskelig å se 
at Inga og Theodor la mye arbeid og kjærlighet i hjemmet sitt. Den 
personlige og særegne sjarmen er fortsatt til stede på Lauvlia i dag.
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10/ Foto: Theodor og Inga i peisestua
Eier: Th. Kittelsens hjem Lauvlia

Her sitter Inga og Theodor i peisestuen. Til venstre ser 
du døren som åpner seg inn mot atelieret, og lyset som 
skinner inn av det store vinduet. Kan du se hvilket motiv 
som står på staffeliet? Kittelsen var ikke bare en dyktig 
maler, men også flink til å snekre og skjære ut figurer i 
tre. Til høyre ser du en kubbestol. Flere av disse og andre 
gjenstander kan du se hvis du besøker Blaafarveværket på 
Modum, som har en stor samling av Kittelsens kunst.
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11/ Foto: Peter med nøklene
Eier: Kunst i Skolen, 2006

Ved siden av peisen henger det en figur som holder 
i et svært nøkkelknippe. Den er skåret ut i tre. 
Dette er St. Peter, skytshelgenen for blant andre 
murere, låsesmeder, snekkere og steinhuggere. 
Peter avbildes ofte med den store Gullnøkkelen 
til himmelriket i sin høyre hånd, og med et knippe 
nøkler til alle smårommene i sin venstre. 
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12/ Foto: Detalj, Peter med nøklene
Eier: Kunst i Skolen, 2006

Dette er et nærbilde av nøkkelknippet. På Lauvlia 
er det spennende å gå rundt og se på alle detaljene. 
Det er lett å se at her har det bodd en kunstner 
med mye humor og livlig fantasi.
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13/ Foto: Dekorerte dører på Lauvlia
Eier: Kunst i Skolen, 2006

Alle dørene på Lauvlia er dekorert og malt med hvert sitt 
spesielle motiv. Motivet på døren til venstre er hentet fra 
Bibelen og inspirert av fortellingen om epletreet og slangen 
i Edens hage. Denne døren går fra soverommet inn til 
spiserommet. Døren til høyre ser ut som en portal. Den 
er pyntet med en havfrue som holder i noen blomster, og 
med en sol med lange gule, solstråler. På den røde karmen 
rundt døren har Kittelsen malt en hvit blomsterranke.
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14/ Foto: Dekorerte dører på Lauvlia
Eier: Kunst i Skolen, 2006

Du kan også finne igjen motiver fra Kittelsens tegninger 
og malerier rundt omkring i huset. Nøkken som fisker, på 
døren til venstre, finnes også som akvarell. Kittelsen har 
delt motivet i tre med vannliljen som ligger på vannover-
flaten i den øverste delen av døren, og nøkken som er under 
vann i de to nederste delene. Døren går fra atelieret og ut til 
baksiden av huset. Over døren har han skåret ut en merkelig 
figur som liksom vokter inngangen. På den gule døren har 
Kittelsen brukt fantasien og malt noen merkelige dyr i sterke 
farger. Denne døren går fra spiserommet inn til kjøkkenet.
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15/ Foto: Theodor og Nanna i hagen, 1908
Eier: Th. Kittelsens hjem Lauvlia

Nanna Kittelsen ble født like etter julen i 1907. Hun var 
nest yngst i søskenflokken. Etter fire brødre på rad, 
var barna glade for endelig å få en søster. Theodor 
kalte henne «Dukken i gresset» og sa at hun lignet på 
moren sin. De andre barna kalte Nanna for «Dokka».
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16/ Foto: Theodor og Inga Kittelsen
Eier: Th. Kittelsens hjem Lauvlia

Hvis du leser om Theodor Kittelsen i forskjellige bøker, vil du 
oppdage at mange forteller om hvor glad Theodor var i Inga. Noen 
sammenligner dem med Askeladden og den vakre prinsessen i 
eventyrene. Theodor selv sa at Inga var som «den fattige prinsessen 
som var blitt bergtatt av trollet». Inga visste at hun var gift med en 
kunstner, og at han trengte ro og fred til arbeidet sitt. Hun passet 
derfor på at barna ikke forstyrret ham. Hun var flink til å ordne opp, 
praktisk og økonomisk, og det var gjerne hun som dro til byen for 
å selge bildene til Kittelsen. Theodor var ofte i dårlig humør når 
hun var borte, og lengtet til hun skulle komme tilbake. Theodor og 
Inga hadde vært gift i 25 år da han døde i 1914. Sammen med åtte 
av de ni barna deres, levde de lykkelig på Lauvlia i nesten ti år.
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KUNST I SKOLEN 

Kunst i Skolen (KiS) er en ideel medlemsorganisasjon som  
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