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Den private Kittelsen, hans familieliv; kærligheden, kvinden
og manden som de afbilledes i hans kunst

Våren fortolket i Kittelsens forsideillustration til Korsaren

Farvelitografi ”Vaarstemningen” forside til et vårhæfte af Korsaren fra 1906
Langs kanten af dette billede er der kviste med gæslinger som senere gror ud til støvdragere.
Gæslinge er et sikkert forårstegn. Føler man på dem, er de bløde, silkeagtige og sarte som dyrepels.
Bladet, hvis forside litografiet pryder, hed Korsaren. Korsaren var et meget kontroversielt blad.
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Korsaren var Danmarks første satiriske vittighedsblad af betydning grundlagt af Meïr Aron
Goldschmidt. Det fungerede samtidigt som en oppositionsavis på linje med deciderede politiske
blade som Fædrelandet og Kjøbenhavnsposten. Første nummer udkom torsdag den 8. oktober 1840.

Korsaren gjorde betydelig sensation i 1840'ernes sociale tilværelse. Den var det utålmodigst
ventede og det ivrigst læste af alle blade. Det havde en egen pikant interesse at se, hvor nær op mod
den farlige grænse, bag hvilken beslaglæggelser og tiltale lurede, dens forblommede tale kunne nå,
uden at censor turde forstå, hvad der var vitterligt for alle andre, og en lignende kildrende
fornemmelse var det i disse autoritetens dage at se myndigheden og magten stillede blot for en
satire, som ikke respekterede nogen selskabelig grænse: Vi ser, hvor provokerende bladet var.
”Bag titelbladet” ved en ”indfoldet flap” på titelbladet gemmer der sig en skælmsk trold/orsaren,
som måske er en og samme person. Og dog er den tone, farven, som trolden er holdt i, ikke anvendt
i afbildningen af naturen i billedet. Tør man blade videre i bladet og blive klogere? Det som både
naturen, mennesket og kunst generelt gør? Overfor det ukendte, troldske? Vi ser, at kunstneren
Theodor Kittelsen har valgt at spille sit værk op imod bladets udfordrende image.
I og med, at billedet hedder Vaarstemning, er der et spil på sanselighed og bløde gæslinger som
appellerer til at føle på dem; børn elsker dem, som mænd elsker troldske bløde kvindebryster, det
som trolde og våren også varsler, et nytår med tøbrud og smeltende is. Trolden/Korsaren er ikke at
skæmte med, han har et plaster i panden og hans skæg har lokker, der snor sig djævelsk om
korsaren.
Jeg personligt, ser ikke alene Korsaren i Kittelsens billede som en Korsar, men også som kunne
værende en trold. Kittelsen er jo især kendt for sine troldebilleder. Trolde er kendt for at blive meget
gamle; de er sejlivede, drilske og ikke til at skæmte med. Dermed bliver denne trold et sindbillede
på livet, mennesket og er et atypisk billede af våren, da våren gerne fremstilles som ung; i dette
billede er våren ikke kun er evigt ung, men har nogen sejlivede (trolde)år på bagen.
Christian Krog har skrevet om Kittelsen og hans kunsts virkning på beskueren: ”Man er fængslet og
tryllet ind i en aldeles ny Verden, hvor man føler, lider, ser sammen med ham, denne intense Mand,

3
der færdedes ensom med aabne Øine og modtagelige Nerver i den store, rene, vilde Natur.”1 Lad os
da i denne artikel gå ind i denne, Kittelsens verden og kunst.

Kittelsen, kvinderne og erotikken i hans kunst. Og om hans hustru Inga Dahl og
hans parforhold.
Flere kunstkritikkere har kritiseret Kittelsen for ikke at male erotiske billeder og få billeder af sin
kone, Inga Dahl. Leif Østby skriver om Kittelsen: ”Han havde ingen sans for nittiårenes
storbymentalitet og erotiske mysticisme.”2 Davis Aasen Sandved Forfatter skriver apropos om
Kittelsens fremstillling af kvinder: Når man først finner dem, er disse som regel ganske heslige.
Kvinnen bliver heller aldri skildret som et erotisk vesen. Det nærmeste man kommer en erotisk
undertone, er kanskje tegningen Døden og prinsessen (danse macabre) - selv om Kittelsens pike
også her er påkledd.3
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Døden og Prinsessen (danse macabre) Ca 1893
Jeg mener denne kritik er for uberettiget. Ser man på billedet Vaarstemning, er meget usagt, som
står mellem linierne.

Alfelek fra 1909
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Lysalver fanger skyggetussen fra 1908
Maleren, tegneren og forfatteren Theodor Kittelsen havde en gammeldags, måske bondsk
underspillet blufærdighed, hvor han bl. a. i Vaarstemning, Alfelek og Lysalver fanger skyggetussen
med samme bondskhed skruer op for poesiens og naturens raffinementer, hvilket kan være en og
samme ting som erotik, for de der har øjne og (bonde)hjerter.
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Økland og Koefoed skriver da også om Kittelsen, hans kone, og hans afbildninger af hende:
Billedet fra Aarets Maaneder 1890 af Kittelsen og hans kone, der kysser hinanden, plus anemoner,
en forårsbebuder og sommerfugle, som anemonerne peger henimod.
Fra: Aarets Maaneder, Maj måneds kalenderblad. Påbegyndt 1889

Koefoed og Økland skriver: ”Eit av hans få erotiske motiv.”(...) ”Det er ikkje ofte ein norsk
billedkunstnar framstiller seg sjølv så direkte som dette. Det er då også like sjeldan at Kittelsen tar

Forunderlig 1893
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opp eit erotisk motiv.”4 Kittelsen selv skrev om Aarets maaneder: ”I Parantes bemærket havde jeg ei
gjort det Arbeide jaeg nu har under Haanden om jeg ei havde truffet hende.”5
Det er ikke tilfældigt, at Kittelsen har taget naturen, blomster med i billedet Vaarstemning såvel som
i hans afbildning af såvel sin kone som barn i Aarets Maaneder. På Kittelsens akvarel Forunderlig
(i Sommeren med Kittelsen S.28) sidder en eftertænksom vortet tudse og ser på et hav af vilde
stedmoderblomster. Han malede det omkring den tid, hvor Kittelsen og hans kone fik deres hjem.
Kittelsen har skrevet om det at blomsterne står: ”som et festklædd syttende maitog - - - tusen
ansigter, som smiler og nikker i Sollyset.” 6 Koefoed og Økland skriver om det: ”Motivet var så
slående i sin uskyldige naivitet og så avvæpnende ved sin originalitet, at det bare å gi seg over. Har
padder skjønnhetssans? Eller rettere spurt, hvordan kan vi forstå deres sans for det underige og
vakre?”7 Kittelsens søde og romantiske forhold til tudsen ses i følgende citat af ham: ”Der gik den
sorgfulde bleke tussebrud med sin sølverskinnende brudekrone ved siden av den gamle stygge
Tussekongen .det myldrende brudefølge av grinende flirende graa vætter diltet efter et av
taakehavet.”8 Koefoed og Økland mener at Kittelsen kan have været inspireret af Böcklins maleri
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som Kittelsen havde set i München , hvor Pan sad og fløjtede i Sivene, hvor der ved siden af var en
flok padder, som lyttede.

Sirissen som
musiklærer 1892

En Serenade 1893
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Personligt tror jeg, at der ligger mere bag bag billedet Vaarstemning. Vi kender eventyret Jernhenrik
eller Frøkongen af brødrene Grimm om Prinsen, der blev forvandlet til en klumpedumpet,
næsten ”præpubertær” ung dreng og meget bøvet tudse, som måtte spise med ved det kongelige
bord og sove sammen med prinsessen i hendes seng, for at kunne blive en prins igen, som bringer
minder om lyden af frøers ”ørlen” ved moser, søer og strande en sommerdag:
”...frøen kom ind og hoppede lige i hælene på hende hen til hendes stol. "Løft mig op," sagde den.
Prinsessen gjorde det, men ikke før kongen sagde, hun skulle. Da frøen først var kommet op på
stolen, ville den op på bordet, og da den var kommet derop, sagde den: "Skyd så din guldtallerken
hen til mig, så spiser vi sammen." Hun gjorde det, men man kunne nok se, at hun ikke holdt af det.
Frøen lod sig maden smage, men hver mundfuld blev siddende hende i halsen. "Nu er jeg træt,"
sagde den, da den havde spist, "bær mig nu ind i din stue, så lægger vi os til at sove i din silkeseng."
http://www.grimmstories.com/da/grimm_eventyr/frokongen_eller_jernhenrik
Knud Wentzel, eventyrforsker på dansk ved Københavns Universitet, har gjort mig opmærksom på,
at man i folkemunde taler om at kysse frøen, men at der sjovt nok ikke findes nogen versioner af
Grimms eventyr, hvor dette rent faktisk finder sted. Grimms frø er meget korporligt insisterende!
Det dyriske træk ved tudsen, som symbol, understreges ved dens æg, der udvikler sig til en
spermatozoo lignende haletudse.
Billedet Forunderlig handler for mig at se, om Kærlighedens mirakel; billedets titel understreger, at
kærligheden og skønheden er os alle forundet, selv, hvis man ser sig som den ækleste tudse. Billedet
er skabt efter at han og hans kone havde mødt hinanden (de fik deres første datter 1890). Holger
Koefoed og Einar Økland skriver endog, at han havde i det hele taget mere sympati for dyrene end
for menneskene. han kunne være menneskesky, som Skredsvig er inde på: Økland og Koefoed
skriver om Kittlesen: ”Var ikkje Kittelsen direkte redd folk, så heldt han avstand, såg på dei som
forfengelige og affekterte eller naive og dumme, einspora og bundne i sin stand, sin hug, sit strev og
sine vaner. Å sjå det komiske i dei var den utvendige, nøytrale, avslappa måten. A være redd dei, å
frykte nærkontakt, var den indre, meir anspente og djuptstikkende måten å ha det på. Distanse på
ulike vis, distanse også til seg sjølv, verker ha vore eit livsprosjekt for Kittelsen. Han ville ikkje
utlevere seg til andre, knapt nok til seg sjølv. 9 Denne tendens uddyber Koefoed/Økland med et
citat, der også giver indtryk af at dyr havde en større betydning eller næsten større besjæling end
mennesker afbildet i hans kunst:
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"Når han teiknar eit bilde med folk i ei eller anna form for samhandling, er det gjerne krangel,
slagsmål, hykleri, nedlatande, undertrykkande atferd, fjollete fullskap eller felles dårskap han viser
fram. Skal folk framstillast nøytralt, uten at vere dumme, brutale, latterlege eller stygge, må dei
visast på lang avstand, dei må stå med ryggen til eller vere optatt av arbeid e.l. .... .(Kittelsen
har )vondt for å framstille menneske som vakre eller sympatiske.10 Først overfor dyr er hans
medfølelse stor og hans humor befriende!11
Mht. blomsterne: Kittelsen har skrevet om sin og sin kones første år sammen på Skåtøy, samme
tidspunkt som Aarets 12 maaneder blev til: ”Vi vilde være alene, hun og jeg. Og vort første hjem
var et bitte lille hus på Skaatø. Minderne derfra er som blomsteransigter: Kaprifol og
kirsebærblomst, fersken og epleblomst, liljekonval og stedmorsblomst vrimlende op alle
knatter.”12 . Parret har utvivlsomt været lykkelige. De boede sammen hele livet, og mens han var
gift med hende, har han skrevet: ”Jag har aldrig været saa lykkelig som Ungkarl!”13 Det er for
øvrigt fra denne tid, at han skabte sit billede ”Forunderlig”, med Padden som sidder og stirrer op på
alle stedmoderblomsternes ansigter. Man får et indtryk af Kittelsen og hans kone Ingas idylliske liv
i naturen, Kittelsen beskrev deres liv sammen således i begyndelsen af forholdet: Herude er det da
Ro og frisk Luft og saa lægger vi Ungen paa Sengen med frisk Løv omkring, medens Kraaker,
Skjærer, Hakkespetter og Kjødmejser bliver vor Omgangskreds.”14 I citatet ser vi, hvor Kittelsen
lever sig ind i og sammen med landskabet omkring ham, som næsten en person.
I kalenderbogen er et billede af parrets første barn. Netop Aarets 12 måneder er til gengæld meget
kærlighedsfuld. I aprilbladet, ser man hendes sovende smukke hoved i en: ”nydelig liten vignett, vi
ser henne i mai-bladet sammmen med sin mann i øm omfavnelse – det var den måned den
førstefødte Ingrid kom til verden-, vi ser henne under det gamle moreltreet i august, og i september
skimtes de to under en mørknende høsthimmel med utsyn over holmer og skjer. Alt i januar dukker
Ingrid opp midt i en kvitrende meiseflokk på en snødekt furugren – litt før tiden får en si!”.15 Vi ser
ved at der på billedet af Inga og Theodor fra maj, ”et blad af våren,”er sommerfugle og vårens
anemoner, i kombination med at de ventede barn, da han skabte kalenderen, at han kan have tænkt
på den med blomsterne og bierne. Kittelsen kan i sin udtalelse om den norske natur som
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værende ”hemmelighedsfuld, eventyrlig og storartede” have knyttet eventyrverdenen, virkeligheden
og naturen sammen, som sammen kan give de samme tre ord.16 For: hvorfor skulle eventyret,
virkeligheden og naturen ikke kunne kædes sammen? Et andet middel Kittelsen brugte i sin kunst,
var at røre folks hjerter, som han skrev til Skredsvig: ”Hvilket andet middel har vi end hjertelaget til
at fortås kunst?”17
At Kittelsen har været i stand til at knytte nære rørende bånd, til trods for det, der kan synes at være
menneskefjendskhed, ses i det råd, Kittelsen gav sit barn Ingrid: ”Det behøves ikke så mange
kunster for å kunne leve livet,(..) vær enkel – smil og gi varme til dine medmennesker - ”jeget” er
ikke alt her i verden, vet du, uten våre medmennekser er vi ingenting. Alle har vi et eller annet som
er tungt å bære på – ofte skal det ikke så meget til for å gjøre det lettere - bare noen gode ord
kanskje?”18 Arnhild Skre understreger at Kittelsen var i stand til at knytte bånd: ”Kittelsen var ikke
en ensomt kjempende kunstner. Han hadde et nettverk af mennesker som var sentrale i oppbygging
av kunstoffentligheten i Norge.”19
At Kittelsen ikke kun havde det som en favorit at illustrere og skrive eventyr, men også privat
havde en forkærlighed for at blande eventyr og realitet sammen, det ses flere steder. Et citat af
Kittelsen om deres hjem: ” Blandt mange underlige Ting har vi ogsaa et gammelt hollandsk Uhr
som mere end en Gang har frydet mit hjerte. Det viser Dato, Maanens Opgang og Nedgang, sågar
paa to forskjellige Klokker sat en hel Del andre Kunster. Men det var egentlig ikke dette jeg skulde
fremhæve som særdeles underligt. Men nu kommer Plommen i Ægget: Ved Nattetider specielt efter
12- tiden opstaar derinde i den gamle Kassa et helvedes Leven akkurat som inde i Maven paa en der
er sulten, det knurrer og surrer og saa smælder det pludselig som mindre Kanonskud. Dette til stor
Fryd for Kjærringa mi, da ligger vi og ler saa det klukker i os. Piskedød sætter jeg ikke den Klokka
saa høit at den var værd at opveies med Guld, for her har vi da en Type, fuldt ud en Type baade
med Lodder og Perpendikkel. Forøvrig kom du her paa Besøg, vilde Du faa se meget andet rart. I
Gardinerne kryber kogte Hummere, paa Gulvet kryber Grævlinge, i Krogen Sneugle, skarv, Havsul
og Gud ved hvad. Ja har findes alt, helt til det japanske og ægyptiske. Det eneste jeg for Tiden
savner er et ærlig norsk Skovtrold, men det kommer ogsaa i det nærmeste.”20
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Tilbage til et tema i Kittelsens kunst og liv: spændet mellem og de opløste
grænser mellem eventyr og virkeligheden.
Kittelsen ”kunne ikke tilegne sig realismen som program, for på sin måte følte han spenningen
mellem virkelighet og drøm sterkere enn de andre, og han måtte kjempe denne kampen ut på sin
uartikulerte vis.”21 Den samme flydende overgang mellem virkelighed, drøm og eventyr ses ved, at
indgangspartiet til Lauvlia, familien Kittelsens bolig, var dekoreret med tragediens og komediens
maske-hoveder. Det er forståeligt, Kittelsen havde selv skabt alle husets møbler. Man kan diskutere
om det var fattigdom, eller en fascination af skønvirkestilen, der gjorde det. Jeg mener at maskerne,
i kombination med husets leben af 9 børn kan have været en manende ide til både gæsters og
Kittelsens egen tilgangsvinkel til at gå over hjemmets trappesten.
Om dette skrev Kittelsen selv: ”Min kone og jeg laver mest selv – jeg skjærer i Træ, maler og
dekorer, og hun kan både væve og sy, som det sømmer sig for en fattig Prinsesse som er bleven
bergtagen af Trollet”.22
Dette kan forsiden af bogen af Kittelsen: Løgn og digts med Kittelsens tegning af en trold og
prinsesse i omfavnelse illustrere.
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Skab udskåret af Kittelsen
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Theodor og Inga Kittelsen, ægtepar, i deres hjem

Theodor og Inga Kittelsen, ægtepar, i deres hjem

Billede af skab som Kittelsen havde udskåret fra Øklands bog

Erotikken i Kittelsens naturbillede: Når Aspen blør

Naturen og kærligheden i et af Kittelsens billeder:
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Båneberget med to sommerfugler 1910
Kittelsen har en tendens til i sine landskabsbilleder at vise et stort landskab på afstand, hvori man
finder f. eks et dyr, et insekt, som ikke er så stort som landskabet, som får en hovedrolle i billedet,
skønt det er nok så lille. I billedets landskab, er det to små sommerfugle som har fået hovedrollen.
De har den lyseste sarte gule sommerfarve i billedet. Mange af Kittelsens landskabsbilleder er
framstillet tågeagtigt, som havde man sovet i naturen, og vågnede, slog øjnene op, og så landskabet
gennem søvnen i øjnene. Han har udtalt sig om dette slør, han så i sommernattens dæmrende slør,
som han så på Tunet på Sole i 1896: Aa det deilige grønne tunet, - hvilken still fred. Over den
mørke faldefærdige laave bølget høifjeldenes fjerne blaaner i et svindende blekgult lys.
Sommernattens dæmrende slør hvilte over alt.”23 Kittelsen har digtet med farverne for at få en lys,
solbestrålet og sart sommerdag frem, hvor der er så varmt, at solen er ved at svide græsset. Det
vigtige i dette billede er, at der er to sommerfugle, ikke en eller fem. Det antydes at de er et par,
derved kommer der romantik ind i billedet! Sommeren som en kærlighedens fuldbyrdelse, det er
ikke en pubbe fra foråret, der afbilledes! Nis Petersen anslår et lignende tema med sommerfugle i sit
digt fra 1926: Sommer ved Mariager fjord, i første strofe, som et symbol på sommeren:
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”To gyldne sommerfugle fandt hinanden
Og otte gyldne vinger bar dem bort.”
I disse livsbekræftende linier, fremgår det, at der lidt ukompliceret ikke var noget tabt, da de to
gamle sommerfugle døde, for de havde fået lige så mange, to, sommerfugleunger, med 4 vinger til
hver.
Det kan være dette billede som Ingrid Kittelsen Treider har haft i tankerne, da hun skrev om sit
barndomshjem: ”To gule sommerfugler møter hinannen i luften – flyr fra hinannen og møtes igjen
oppe i det blå. Soneren ligger blikkstille Andersnatten og Båneberget speiler seg i den klare
vannflaten. Bak ligger de andre fjellene og Norefjellet Noranfjell – og bakenfor er det igjen blåner –
bak alt er den store verden. Dit skulle jeg når jeg ble stor en gang, men jeg var ikke helt sikker på at
jeg ville.”24 Det giver et billede af hvordan det var at vokse hos, og blive formet af Kittelsen, den
store naturmaler
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Når Aspen blør 1905

Når Aspen blør tolket som rummende erotik i sit naturromantiske
udtryk
I Kittelsens værk Når Aspen blør ses nogen aspetræer, som har de flotteste efterårsfarver,.
Aspetræerne og deres løv spejles, eller bløder ned i vandet, som der er lidt bevægelse i, så træernes
konturer stækkes ud, og bliver fra at være krummeluret til en farvet flade. Bladenes farve
fremhæves af at de skyder op igennem den grå stenede klippegrund som en forbandet mælkebøtte,
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der skyder op gennem asfalt, og de omgivende farveløse træer. Kittelsens datter Ingrid har skrevet
følgende, som kan ses som et ”Kittelsensk” syn på aspetræerne om efteråret: ”Så kom høsten, og
hele Lauvia lå der som en virkelig gullskog med kritthvite stammer, en slik skog som prinsessen i
eventyret red igjennom. Vi barna ver helt inne i eventyret og leksen. De store aspetræerne lot de
vakre røde og gule baldens sine dale sakte ned til jorden i den klare septemberluften, og vi sprang
og forsøkte å fange dem inn. Det var gulldukater fra himmelsen.”25
. Jeg mener, at Kittelsens værk, Aspen blør, ikke bare forestiller nogen efterårstræer som har høstens
farver, gul, orange og rød. Man taler om efterår og livets efterår, årene efter de 40, som nogen
vælger at kalde midaldrende. Så må man vælge imellem at være pessimistisk, eller være
optimistisk. Koefoed og Økland skriver om ”Aspen blør”at det har vemodige høsttoner”.26 Det
tolker jeg, som at han tolker billedet som at Kittelsen i det fokuserer på at livet går på hæld, man er
ved at blive gammel. Man kan tro, at livets efterår er noget man adstadigt og distingveret går imøde
på vejen mod alderdommen. Livets efterår og efteråret kan forstås som at den første blomstrende
ungdom er på vej væk, eller måske snarere mere rammende, er på retur. For livets efterår kan også
forstås som en opflammen i luer, som det da især blandt træer ses på aspens uovertrufne farver.
Dens blade bliver ikke brune, men orange, gule og røde. Man taler også om livets efterår som
værende panikalderen. Igen en opflammen.
Hele skoven vil brænde!
Sådan ser jeg Kittelsens billede. Som en afbildning af en passioneret årstid, en livets fylde. Vi ser
igen, at naturen ikke er livløs, en baggrund, eller staffage, men lige så livfuld, besjælet og
menneskelig som mennesket selv.

Om Kittelsens Skogstroll tolket som en personifikation af Kittelsen selv.
Kittelsens Skogstroll fremstår som personifikationen af en skov. Man kan se på troldens hoved og
arme, at der gror træer på ham, og store træer på hans hoved.
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Skogstroll 1890
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Han ligner flere andre af Kittelsens trolde, eksempelvis Kittelsens første illlustration han fik på tryk,
som igen ligner hans illustration Vastroldet som levede af bare Jomfrukjød fra 1881 , der er
fremstillet som et havuhyre med gigantisk gabende mund fuldt besat med syleskarpe tænder

Vastroldet som levede af bare Jomfrukjød fra 1881
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og Sjötrollet som med sit brede gab og sylespidse tænder inkarnerer stærk blæst og kulde over det
hav, den befinder sig i.

Skogstrolden derimod, har spist så meget kød, at dens tænder er blevet til enkelte stumper, som ikke
ser ud til at have det for godt.
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Hustrollet vårt Ca. 1890

I en anden version af et billede af Kittelsen, også af en skovtrold: maleriet kalder Kittelsen:
Hustrollet vårt, har han i billedets ramme sat flere svampe ind. Kender man lidt til svampes
morfologi, ved man, at i deres anatomi og livscyklus minder de også mht. flere af de latinske navne
meget om den tilsvarene menneskelige. Jeg tror, at Kittelsen kan have haft en indforstået spøg med
sig selv angående dette. At det er den livsstruttende Theodor Kittelsen selv, der har ”stået model til
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dette billede.” Han har nok haft en vis selvbevidsthed, om sin seksuelle vigør som far til 8 børn! Det
kan muligvis spejles i at Kittelsen i et utal af eksempler skrev til venner og kolleger: ”troll og
nisser ”tegnet efter Naturen”, så jeg ser det som sandsynligt, at svampene i rammen oliemaleriet
Hustrollet vårt, kan være en symbolik på seksualitet, såvel i Kittelsen som i trolde generelt.27

Kittelsens fortolkning af forskellen på mand og kvinde i illustrationen til
eventyret Tre citroner

1906

27
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I Kittelsens illustration til eventyret ”Tre citroner” ses det, at han har haft sans for forskellen mellem
mand og kvinde, i skikkelse af nogen alfelette kvindeånders skønhed og vægtløshed, som står i
kontrast til en ung teenagerdrengs næsten fysiske tunge oppakning på ryggen, han selv er klædt i
mørkt tøj og hans begyndende firskårne krop, hvis maskuline tyngde vises vha. en mørk
farvelægning, står i kontrast til kvinderne hvor der synes at strømme et indre lys ud fra dem, de
fremstår som æterlegemer. Man fornemmer, at teenageren føler sin egen krop tynget til jorden, i
hans lammede betagelse af kvinderne: han kommer ikke ud af stedet!
Her er et citat fra eventyret De tre citroner af Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe, som kan
være det, Kittelsen har tænkt på, da han lavede illustrationen.

Fackel-Hans sade, att han ingenting visste om den saken, att han var någon herre öfver dem, men
skulle han befalla, så ville han att de skulle skaffa honom den vackraste prinsessa som fans i tolf
kungariken. Ja, det var en smal sak, det, mente småtrollen; de visste mycket godt hvar hon fans, och
vägen kunde de visa honom, så han kunde gå bort och taga henne sjelf, ty de hade ingen makt till att
röra henne. De visade honom vägen, och han kom fram lyckligt och väl; det var ingen som lade två
strån i kors för honom en gång. Det var ett trollslott, och der sutto tre lika fagra prinsessor; men då
Packel-Hans kom in, blefvo de så rent ifrån sig, att de rände omkring hvarandra som förskrämda
lamungar, och rätt som det var, så förvandlades de till tre citroner, som lågo i fönstret. Fackel-Hans
blef så illa vid sig och så rent handfallen häröfver, att han icke visste sig någon lefvande råd. Men
då han hade besinnat sig litet, tog han och stoppade citronerna i fickan; han tänkte, de kunde vara
goda att ha, ifall han blefve törstig på resan, ty han hade hört att citroner skulle vara sura.
https://sv.wikisource.org/wiki/Tre_Citroner
Vi kan tolke citatet af eventyret, i kombination med Kittelsens illustration som, at kvinder er noget
eksklusivt, i lighed med citroner på Kittelsens tid, hvor citroner i Norge ikke var så sædvanligt. Der
er masser af sommer og sol i citroners c vitaminer, af sydlandsk glød. Men, kvinders til tider
vægelsindethed og uberegnelighed gør, at mænd i deres søgen efter dem, til tider kan stå og føle
som ræven med rønnebærene, at de er sure for de kan ikke altid opnås. Men, det lykkedes i
eventyret om de tre citroner. Noget andet er, at mangel på c vitaminer kan give skørbug, der kan
resultere i at tænderne falder ud, og kan resultere i døden. Under Jens Munk, en dansk norsk
sørejsende, opdagelsesrejse i 1619 til Hudson Bay, overlevede kun tre ud af 64 mænd, inklusive
ham selv. De 64 fik skørbug. Så billedet af kvinden som kunne forvandle sig til en citron, er en
lovprisning af kvindens egen livskraft, og kvinders livgivende indflydelse på mænd i kærlighed.
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Kittelsens selvportræt.

Selvportræt 1891

Hvor jeg mener, at Kittelsens eftertryk i sit selvportræt er på, alvor og seriøsitet hos sig selv, vender
Økland og Koefoed den om, og skriver at: ”Problemet var bare når det [det eventyrlige og
fantasifulde] stoppet opp, når fantasiens flukt endte i hverdagsveggens speil.”28 Her ser vi igen
spillet, temaet i store dele af Kittelsens kunst, spændet mellem eventyr og virkelighed som var en
del af Kittelsens liv, man behøver bare at tage udgangspunkt i rammerne for hans hjem. Dog mener
jeg, at det var hverdagen, der flygtede ind i fantasiens spejl.
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Og, det er jo i spejlets plads,
som Kittelsen i realistisk
afbildning fra virkeligheden har udfyldt med sig selv, eventyrenes figurerer udgør kun rammen, som
kan siges at udgøre hans omverden eller eventyrverden. Og det spejl, fantasiens spejl, spejler jo
virkeligheden, de to ting behøver ikke at være forskellige eller adskilte. Ligesom rammen i
selvportrættet både havde en sur og glad trold, havde indgangen til hans hjem også en sur og glad
maske over indgangen. Hvor Økland og Koefoeds indgangvinkel i deres sidstnævnte citat er
psykologiske og kritiske, finder jeg det dybt charmerende, at Kittelsen søgte at forene hverdag og
eventyr. Nogen eventyr er måske mere for børn end voksne, men det ligger i folkeeventyrs historie,
at både børn og voksne har siddet sammen og lyttet til eventyr. Nogen mener, at Asbjørnsen og
Moes eventyr, som Kittelsen illlustrerede, mere rammer voksne end børn. Kittelsens omfavnelse og
forening af eventyr og virkelighed må ikke mindst have været fantastisk for hans 9 børn. Det
behøves ikke at tolkes som umodent eller infantilt, men kan tolkes som netop modent af en
fantasifuld faderfigur for en småbørns familie på 9 børn: en måde at klare dagen og vejen på, i en
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hverdag, der bød på fædrelandet Norges strenge kulde, efterår, vinter og forår, og måske også sult;
Kittelsen kaldte sig for en ”sultekunstner”29
: En overlevelsesstategi, der holdt sindet på hele familien muntert og i vigør. Kittelsen er inde på
dette i det, han har skrevet om sit maleri, Haa va detta for nokko: ”Du kan tænke Dig Folkene inde i
den lille Hytten føler det: Angst og knugende fattigdom. Der er saa meget vakkert herhjemme, bare
ikke den evige Næringssorgen var tilstede i hvert eneste fotefar. Dette lusende uhyre dræber selv
den mindste glæde en straalene Natur kunde skjenke en.”30 Det tankevækkende (ikke så meget ved
at han fik et legat, men ved tidspunktet han fik det) og tragiske er, at Kittelsen aldrig skjulte sin
pengenød overfor sine venner, og trods alle hans appeller, var det først 3 år før sin død, trods
anerkendelse fra offentligheden af ham som kunstner, at i det hele taget nogen, hans ven Aubert
greb ind, og appellerede til staten og sørgede for, at han fik en årlig gage. Aubert skrev i
indstillingen bl.a.: ”Han er født Kunstner som faa, og i Kraften til at fremstille Eventyrets
Fantasiverden i lys levende Virkelighed for os – som Dikter-Kunstner – en af Verdenslitteraturens
og Verdens-Kunstnens sjældne, et av de mærkeligste Udslag av norsk Aand.”31
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