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Viborg Kunstforening viser et udsnit af Sven Havsteen-Mikkelsens litografier,  
raderinger og tegninger. 
Udstillingen er inddelt efter landskaber: Norge med Gudbrandsdalen omkring 
Vågå og Lom, Færøerne med Hestur, Torshavn og Suduroy, Island og 
nordbobygderne i Grønland. Desuden enkelte fra Småland og Danmark - lige  
ned til Ejderen i Sydslesvig. 
Litografierne er udført fra midt i 1960’erne til midt i 1980’erne – en periode, 
hvor Sven Havsteen-Mikkelsen (1912-99) havde slået sit navn fast i 
efterkrigstiden som en af de mest betydningsfulde malere.  
Havsteen var i begyndelsen mest kendt som grafiker. Sideløbende malede 
han oliebilleder og tegnede og udstillede i hele Norden. I 1970’erne var han 
mester for frimærkeserier med landskabs- og kulturhistoriske motiver, og  
disse vises også på udstillingen.  
I samme perioder påbegyndte han kirkearbejder med altertavler og 
glasmosaikker til omkring 70 kirker i Danmark, Norge, Færøerne og i 
Grønland i samarbejde med sønnen Alan, der var arkitekt. 
Kristendommen gjorde et stort indtryk på Sven Havsteen-Mikkelsen, men den 
kristne side af ham fandt først kunstnerisk forløsning gennem det sjældne og 
stærke venskab med Martin A. Hansen og arbejdet med Orm og Tyr. 
Sven Havsteen-Mikkelsen gik sine egne veje, samtidens kunstneriske 
moderetninger gjorde ikke indtryk på ham. Med enkle, kraftige strøg fortalte  
han, hvad han havde på hjerte. 
”Det er hele mit grundlag at forene den nordiske åndsform og det kristne 
livssyn”, sagde billedkunstneren, Sven Havsteen-Mikkelsen. Det der betød 
noget for ham var mødet med naturen, kunsten og kristendommen. 
 
Ved ferniseringen fortæller kunstnerens søn Olaf Havsteen-Mikkelsen om 
faderen og hans kunst. 
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