
Theodor Kittelsen
1857 født i Kragerø 27. april.

1874 starter sin kunstutdannelse hos Wilhelm von Hanno 

og Den Kongelige Tegneskole i Kristiania.

1876 - 1880 elev ved Kunstakademiet i München.

1881 leier atelier i «Pultosten» i Kristiania.

1882 reiser til Paris.

1883 - 1887 München. 

1887 - 1889 Lofoten.

1889 bosetter seg ved Farrisvannet, Larvik. Treffer Inga 

Kristine Dahl (født 1868). De gifter seg 18. august og 

bosetter seg på Skåtøy.

1891 flytter til Hvitsten ved Drøbak.

1894 besøker Chr. Skredsvig i Eggedal.

1896 bosetter seg på gården Sole i Eggedal. 

1898 starter byggingen av Lauvlia, Sigdal.

1899 flytter inn på Lauvlia.

1908 utnevnt til ridder av St. Olavs-orden.

1909 Lauvlia selges. Flytter til Huseby, Kristiania.

1911 Stortinget bevilger Kittelsen kunstnerlønn.

1912 flytter til eiendommen Bråten på Jeløya, Moss.

1914 dør på Jeløya 21. januar, 57 år gammel. Etterlater seg 

ni barn og konen Inga.

www.theodorkittelsen.no - facebook.com/ThKittelsen

Brosjyren er initiert av Lauvlia og laget i samarbeid med:

«Det er ikke Effektstederne 
i Naturen, jeg bryder mig om. 

– Det er det mystiske Drag i den, 
det stille, det hemmelighedsfulde».
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Theodor Severin Kittelsen var en norsk maler, 
tegner, treskjærer og bokkunstner. Som illustratør 

av norske folkeeventyr, samlet av Asbjørnsen og Moe, 
har han preget nordmenns forestillinger om troll 

og andre naturmytiske vesen.



Lauvlia, en del av Buskerudmuseet

Vakkert beliggende ved vannet Soneren i Sigdal, med utsikt til 
Norefjell og Andersnatten, ligger hjemmet som Inga og 
Theodor bygget i 1899. Her levde de lykkelig med sine barn 
frem til 1909. Kunstnerhjemmet fremstår i dag som det mest 
personlige minnet vi har etter Th. Kittelsen. Huset er tilbakeført 
med familiens originale møbler og er preget av Th. Kittelsens 
egne utskjæringer og malte dekor. Besøkende får personlig 
omvisning i kunstnerhjemmet der guiden forteller om 
familielivet i Lauvlia og om Th. Kittelsens 
kunst. Åpent i sommersesongen og på 
bestilling, årlige temautstillinger. 
Egne aktiviteter for barn, museumsbutikk, 
servering. Bademuligheter i Soneren. 
«Gamleveien» skiltet kulturvei 
med Th. Kittelsens motiv.

I 1907 og 1908 laget Theodor 
Kittelsen akvareller fra 
utbyggingen av kraftverket 
Svælgfoss. Dette var Norsk 
Hydros første kraftstasjon, 
og den ga strøm til de første 
kunstgjødselfabrikkene. 
Industrihistorien som startet på 
Notodden og fortsatte i Rjukan er 
nå en del av UNESCO Verdensarv. 
De fem vakre akvarellene er 
tegnet på bestilling fra Norsk  

Hydros første direktør, Sam Eyde. Nå henger de permanent i  
Lysbuen kunstmuseum.

Kittelsenhuset i Kragerø
Theodor Kittelsen ble født i Kragerø i Telemark 27. april i 1857. 
Huset familien bodde i fram til Theodor var fem-seks år ligger 
midt i Kragerø sentrum, og er i dag museet Kittelsenhuset. 
Kittelsen var glad i hjembyen, og særlig i øyene rundt. Mange 
av de kjente motivene har blitt til nettopp her, på Jomfruland 
og på Skåtøy. Kittelsenhuset er sommeråpent. 
Velkommen til Theodor Kittelsens barndomshjem!

Lauvlia, 3350 Prestfoss 
Tlf. 32 71 24 07 / 
984 04 456
post@lauvlia.no 
www.lauvlia.no

Telemarksgalleriet, O. H. Holtasgate 27, 3678 Notodden 
Tlf. 350 100 80 / 920 94 584 
post@telemarksgalleriet.no - www.telemarksgalleriet.no

Kunst og kultur er en integrert del av industrimuseet 
Blaafarveværket på Modum. Kittelsen-museet ligger på 
Koboltgruvene i et vakkert kulturminnemiljø. Museets store 
og varierte Kittelsen-samling fremstår i to deler: Møblene han 
egenhendig har skåret ut og som ble gitt i gave av familien til 
museet, bokskapet, arbeidsbordet, kubbestolene og personlige 
«snurrepiperier». Den andre delen er originalkunst med 
naturpoesi og trollskap, innkjøpt av Blaafarveværket gjennom 
mer enn 20 år. I museet finnes hovedverker som Nøkken som 
hvit hest, Bergtrold, Når aspen blør, Trollene på vei til Soria Moria 
Slot og Dompap. Kittelsen-museet følger Blaafarveværkets 
åpningstider og er åpent fra mai til september.

Kittelsen-museet, 
Koboltgruvene, 3340 Åmot 
Tlf. 32 77 88 00
info@blaa.no 
www.blaa.no

Nasjonalmuseets samlinger rommer 
en rekke malerier og ikke minst 
tegninger av Kittelsen. Tegningene kan 
ses på forespørsel i Nasjonalgalleriets 
studiesal. Kittelsen er også sentral i 
Eventyrrommet i Nasjonalgalleriets 
andre etasje.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
Universitetsgata 13, Oslo - Tlf. 21 98 20 00
info@nasjonalmuseet.no 
www.nasjonalmuseet.no

Th. Kittelsens vei, 
3770 Kragerø
For åpningstider og info: 
www.telemarkmuseum.no
Tlf. 35 54 45 00


