
 

Månedens gjenstand september 2020: 
Ludvig Eikaas, ”Petter Dass 350 år”

Akryl på papir, 44x29 cm, 1997. 



Maleriet Petter Dass 350 år, 1997, er i dag 
deponert i Petter Dass-museets samling. 
Bildet ble laget i forbindelse med Petter Dass 
350-års jubileumsmarkering i 1997. Samme år 
ble det arrangert Petter Dass-dager. 
Om Petter Dass-portrettet skrev Eikaas i et 
brev til Kjell Flatøy, daværende kultursjef 
i Alstahaug kommune: 

«Her kommer min versjon av hele Norges 
Petter Dass. Nordlys flammende gjenom 

hans kontrafei – på 350 AAR. 
Øynene var spesielle – det var som lyn – og 

stjerner. Jeg har lagt in styrbord Rødt. 
Babord grønt.»

I år er det 100 år siden Ludvig Eikaas (1920-2010) 
ble født. Han var en av norsk etterkrigstids 
mest originale og markante billedkunstnere. 
Han studerte ved Statens håndverks- og 
kunstindustriskole 1942–46, ved Statens 
Kunstakademi og ved Kunstakademiet 
i København, og debuterte på Statens 
Høstutstilling i 1946. Fra 1970 var Ludvig Eikaas 
professor ved Statens Kunstakademi i Oslo.



Tekst: Irena Jovic
Foto: Petter Dass-museet

”Månedens gjenstand” presenteres i Helgelands Blad og stilles ut i museets foajé. 
Påfølgende måned flyttes utstillingen til Kulturbadet Bibliotek i Sandnessjøen. 

Ludvig Eikaas var en foregangsmann 
innen norsk modernistisk billedkunst 

da han var blant de første som 
debuterte nonfigurativt her til lands. 

Han arbeidet med både grafikk, maleri og 
skulptur. Han brukte materialer som isopor, 
ståltråd, plast og polyester i kunsten, og var 

den første til å ta i bruk hardplast i sine 
skulpturer. Han er særlig kjent for 

sine tresnitt, som ofte har en humoristisk vri. 
Teknikken brukte han som utgangspunkt for å 

utvikle motivene i andre medier.  

I etsningen med tittel Intervju, 1969, står det: 
Jeg har det privelegium at
Jeg kan stå helt alene å gjøre og mene hva
Jeg vil. dette benytter 
Jeg meg av og jeg kommer til å fortsette med dette
Jeg er til og 
Jeg skriver mitt navn under her
             ludvig eikaas
Jeg er født 20 – 12 – 1920 – 


