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    FILMEN OM TH. KITTELSEN 

Tilstede: 13 medlemmer 

Jubilant: Johan Fauske 

Kveldens foredrag var viet filmen om Theodor 

Kittelsen og hans oljemalerier. Filmen er produsert av 

Karivold Film AS og Gunnar Bjerketvedt, adresse 

Sellebakk! Filmen ble ferdig våren 2022, og har 

allerede vakt stor oppmerksomhet. Den vil bli vist 

flere steder i tiden som kommer. 

Theodor Kittelsen, opprinnelig fra Kragerø, har satt 

dype spor etter seg. For de fleste av oss er det han 

som har skapt alle bildene vi har i hodene våre av 

nøkken, hulder og troll i folkeeventyrene til 

Asbjørnsen og Moe.  Han var også en betydelig 

illustratør til aviser og tidsskrifter. Det som er 

mindre kjent er at han var en dyktig maler med olje og 

lerret. Men som kunstmaler hadde han et meget 

begrenset antall arbeider å vise til. Hans stil avvek også fra den rådende kunstsmak og 

det å være maler kunne ikke livnære ham. Det ble streken som gjorde ham kjent. 

Malingen overlot han til kona Inga Kristine Dahl som var en betydelig maler for sin tid. 

Det var med stor interesse forsamlingen fulgte Gunnars film og muntlige orientering. 

Filmen er i seg selv et kunstverk med vakre glidende overganger og stemninger som nok 

krever kinolerret og mørk sal for å komme helt til sin rett. Oppfordring: Se den på kino! 

Gunnar og Karivold Film AS har i løpet av de siste 30- 40 

årene laget mange dokumentarfilmer med temaer som er 

lokalhistorisk svært interessante, og med det tatt vare på 

vår felles historie. En rekke av filmene er vist på NRK.  

Alt arbeidet deres er kopiert og overlatt til Fredrikstad 

Kommune for ettertiden. 

Karivold Film har fortsatt mange prosjekter og vi ser ikke 

bort fra at Gunnar dukker opp igjen i Gamlebyen Rotary. 
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