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60 I DAG. Det er ikke til at se på
Olivur vid Neysts malerier, at

han har fået sin kunstneriske uddannel-
se i København. Hverken Wilhelm Fred-
die, der var professor på Kunstakademi-
ets malerskole i andel halvdel af 1970’er-
ne, eller nogen anden fra akademiets
kunstpædagogiske linje har efterladt sig
spor, som kan ses. 

At dømme ud fra de landskabs- og byg-
demotiver, som Olivur vid Neyst vælger,
når han maler, og den kolorit, han fore-
trækker, kunne han næppe være udlært
mange andre steder end på Færøerne.
Det er også her, at det meste af hans ud-
stillingsvirksomhed har fundet sted. 

Han er født i Klaksvig, som er den næst-
største by på øerne. Det var også her, han
debuterede i 1971. I dag bor han i Thors-
havn. Ofte er det indtryk fra byen eller
den typiske færøske bygd, som hans bille-
der er centreret om. Det er sådanne løs-
revne iagttagelser i bymiljøet, der leverer
råstof til strukturer og farver og skaber
billedernes brogede og sammensatte ka-
rakter. 

Som med andre kolorister fra den
kunstnerisk så rige øgruppe har man det
indtryk, at Olivur vid Neyst aldrig vil kun-
ne male et eneste billede uden først at
måtte skele til naturen omkring sig. Men

det betyder ikke, at hans billeder er direk-
te fremstillinger af den nære natur. 

Naturen er altid mærkbar, nogle gange
ligefrem synlig, som et citat, et fragment
eller en erindring, som kunstneren hver-

ken kan se bort fra, glemme eller fortræn-
ge. 

Men han trækker kun de iagttagelser
og farvesansninger ind i sine billeder,
som billedet selv synes at have brug for –
for at form, farve og indhold kan afbalan-
ceres indbyrdes. 

De former, som kunstneren låner fra
verden omkring sig, kan være noget fra
et skib, masten eller sejlet f.eks. Eller det
kan være en figur, en fugl, eller et glimt af
havets blå farve. Eller stammer den blå
farve snarere fra himlen over havet? Na-
turen skubber til kunstneren, den kan
slet ikke lade ham være i fred, men den
forpligter ham ikke ud over billedets be-
hov. 

På det punkt kan Olivur vid Neyst min-
de om den næsten jævnaldrende maler
Torbjørn Olsen. Det er heller ingen tilfæl-
dighed, at den færøske maler og kunst-
skribent Bardur Jakupsson i sin bog om
Færøernes billedkunst har behandlet de
to kunstnere i umiddelbar forlængelse af
hinanden. 

I deres sansning af naturen omkring
sig låner de begge inspiration fra en
spontan lyrisk udgave af kubismen. Oli-
vur vid Neyst har også udført talrige bog-
illustrationer og -omslag.
PETER.MICHAEL.HORNUNG

Han låner former fra verden

OLIVUR VID NEYST. Privatfoto

70 I DAG. Povl Nygaard Markussen
opererer aldrig med en plan B,

for som han siger: Så går man ikke målret-
tet nok efter plan A.

At gå efter plan A har kendetegnet Povl
Markussen i de foreløbig 24 år, han har
været rektor for Sankt Annæ Gymnasium
i Valby. Sankt Annæ er gennem sin samek-
sistens med folkeskole og Københavns
Kommunes sangskole landets eneste
kommunale gymnasium. Povl Markus-
sen er samtidig rektor for den nyoprette-
de European School Copenhagen, som er
første kommunale Europaskole med gra-
tis adgang og optagelse af elever fra au-
gust næste år.

HAN BLEV STUDENT fra Viborg Katedral-
skole i 1962, hvortil han søgte tilbage, ef-
ter at han i 1971 var blevet cand.mag. i
samfundsfag og idræt fra Københavns
Universitet. I 1974 flyttede Povl Markussen

til Ikast Gymnasium, hvor han virkede
som studielektor fra 1978 til 1989.

Før han kom til
Sankt Annæ, havde
Povl Markussen
været fagkonsu-
lent i samfundsfag
i Undervisningsmi-
nisteriet fra 1979 til
1984, ligesom han i
en orlovsperiode
var på en langvarig
studierejse til Ne-
pal, Sri Lanka, Filip-
pinerne, Hong-

kong og Japan. Han opsagde sin stilling
som faginspektør på rejsen, ifølge ham
selv i sit livs eneste forsøg på civil ulydig-
hed. Ud over opsigelsen resulterede rej-
sen i bogen ’Risbønder og robotter’. 

Desuden har har han skrevet fem lære-
bøger i samfundsfag.

Fritiden er der ikke så meget af. Men
den, der er, foregår på to hjul overalt, hvor
en cykel kan køre, fra de norske fjelde til
Pyrenæerne, Vogeserne og diverse vindi-
strikter med indlagt vinsmagning. Der
bliver også tid eventyr- og kulturrejser til
Asien og Afrika og samvær med familien
og venner. Den kommende jul bliver
holdt på Java sammen med den yngste
søn, der bor i Singapore.

POVL MARKUSSEN finder også tid til kon-
certer, hvadenten det er Eric Clapton, Bob
Dylan, Pink Floyd eller skolens egne kor
og ensembler.

Dagens fødselar er gift med journalist
og konsulent i Miljøministeriet, Nanet
Poulsen, og far til fire børn, som er gået
hver deres akademiske vej og til faderens
udelte glæde alle har hans efternavn. Des-
uden har han fire børnebørn.
JACOB FUGLSANG

Han får Sankt Annæ til at svinge
POVL NYGAARD MARKUSSEN. Foto: Lars Andersen
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dødsfald

� Arkitekt Ole Mindedal, Eskilstuna, Sveri-
ge, er død. 88 år.

Ole Mindedal blev efter studentereksa-
men optaget på Kunstakademiet, idet
han i lighed med sin far og farfar ønskede
at blive arkitekt. Men da undervisningen
på Akademiet stoppede de sidste år un-
der krigen, rejste han hjem og arbejdede
lidt på sin fars tegnestue i Ollerup, men
søgte samtidigt sammen med gamle
kammerater ind i modstandsbevægel-
sen, hvor de bl.a. var aktive i våben mod-
tagelsen.

Efter krigen og afslutningen af sin ud-
dannelse som arkitekt ønskede han at
prøve lykken i Sverige, hvor han søgte og
blev ansat på den kendte svenske arkitekt

Sigurd Lewerentz’ tegnestue. Her kom
han til at arbejde tæt sammen med Lewe-
rentz på projektet med den senere fine,
specielle og meget omtalte kirke i Bjork-
hagen i Stockholm. 

Da dette projekt var færdigt, flyttede
han til Dalarne, hvor han blev ansat på en
privat tegnestue i Falun, hvor han bl.a.
beskæftigede sig med bolig- og instituti-
onsbyggeri.

I mellemtiden var han blevet svenske
gift, og efter nogle år i Falun søgte han og
blev ansat på stadsarkitektens kontor i
Eskilstuna. Nogle år senere blev han ud-
nævnt til stadsarkitekt, hvor han arbejde-
de med Eskilstunas udvikling og udbyg-
ning, indtil han blev pensioneret.

Ole Mindedal var hele sit liv en udpræ-

get naturelsker, og Sveriges natur og dy-
reliv optog meget af hans fritid.

� Tidligere sognepræst Nils Olav Olsen,
Thurø, er død. 78 år:

Nils Olav Olsen gik ikke den lige vej fra
eksamensbordet på Aarhus Universitet i
1962 og ud til et præsteembede. Først i
1976 blev han sognepræst på Thurø. Ind-
til da havde han arbejdet som højskole-
lærer i Søllested og Krabbesholm og som
adjunkt ved Skive Seminarium. Han var
en god pædagog og bevarende gennem
alle årene en levende kontakt til ikke-
gejstlige kredse. F.eks. som underviser på
Danmarks Lærerhøjskole. I flere år havde
han og hans hustru ansvar for en popu-
lær læserbrevkasse i Fyens Stiftstidende.

H.K.H. Prinsesse Marie rejser som pro-
tektor for Folkekirkens Nødhjælp til Etio-
pien den 27. – 31. januar 2014 for at følge
det udviklingsarbejde, Folkekirkens Nød-
hjælp udfører i Etiopien.

Prinsesse Marie skal besøge udviklings-
projekter i de fattige landsbyer i Bale di-
striktet og opleve, hvordan de lokale ar-
bejder med dyrkning af jord under svære
forhold, husdyropdræt, sundhed og er-
næring. Mange af os husker den store
sultkatastrofe i Etiopien, hvor omkring 1
million mennesker døde af sult. Folkekir-
kens Nødhjælp har i de forløbne 30 år væ-
ret til stede og støttet udviklingsprojek-
ter i Etiopien. Landet har udviklet sig
markant i disse år, men der er stadig
brug for hjælp.

- Vi ser frem til at vise Prinsesse Marie,
hvordan vi arbejder i Afrika. Hun vil
blandt andet møde etiopiere, som fortæl-
ler, hvordan de med hjælp fra Danmark
kan dyrke jorden og holde husdyr, så de
kan sikre deres familie en bedre fremtid,
siger generalsekretær for Folkekirkens
Nødhjælp, Henrik Stubkjær, der vil ledsa-
ge Prinsessen på rejsen.

Etiopien har en særlig plads i mange
danskeres bevidsthed, fordi vi erindrer
den store indsamling, verden gik sam-
men om ved den store sultkatastrofe i
1984. Det var efter de forfærdelige bille-
der fra Etiopien, at indsamlingssangene
’Do They Know It Is Christmas’ og ’We Are
The World’ blev til, og Live Aid-koncerter

blev transmitteret overalt på tv.
Dengang blev anslået 2 millioner men-

nesker reddet fra sult med akut nød-
hjælp, der blev fløjet ind.

I dag er det langsigtede indsats, Folke-
kirkens Nødhjælp yder. Der er stadig eks-
trem fattigdom i store dele af Etiopien,
og her giver Folkekirkens Nødhjælp prak-
tisk bistand og rådgivning, som gør det
muligt for beboerne i de fattige landsby-
er selv at sørge for mad og sund ernæ-

ring.
Netop Etiopien kommer til at spille en

hovedrolle i årets store sogneindsam-
ling, når Folkekirkens Nødhjælp samler
ind i hele Danmark den 9. marts 2014.

Rejsen til Etiopien er Prinsesse Maries
anden rejse som protektor for Folkekir-
kens Nødhjælp. Sidste år besøgte Prinses-
se Marie Cambodja sammen med Folke-
kirkens Nødhjælps generalsekretær Hen-
rik Stubkjær. Pol

Prinsessen besøger Etiopien

H.K.H. PRINSESSE MARIE Foto: Thomas Borberg

Niels Jul Jeppesen
* 07. 10. 1948 � 06. 12. 2013

Klaus, Leif og Lene

Bisættelse fra Frederiksberg Kirke 
Lørdag den 14. 12. 2013 kl. 13.00

Vor kære mor og
svigermor

Bodil Ilsø

født 11. september 1927
død 10. december 2013

Rikke og Vitus

Bisættelsen finder sted
fra Holte Kirke lørdag

den 14. december 
kl. 11.00

Alida Michelsen
* 6. marts 1916            ✝ 10. december 2013

Rita og Kjeld
Thomas og Pia

Nicolas og Christina
Johannes og Anne-Marte

Adam, Amanda, Jeppe og Liva

Bisættelsen finder sted fra Messiaskirken
lørdag den 14. december kl. 13.00

Vor kære

Erik Thor Christensen
* 2. april 1937

er gået bort den 6. december 2013

Familien

Bisættelsen finder sted i Bispebjerg Kirkegård
Søndre Kapel lørdag den 14. december kl. 13.00

Hjertelig tak
For venlig deltagelse

ved

Kjeld Falk’s
Bisættelse i Farum kirke lørdag den 30. november

Familien Vores elskede mor, mormor og oldemor 

Tidl. Overlæge

Else Ehlert Knudsen
* 31. januar 1924 � 10. december 2013

Lisbeth & Peter, Per
Rolf & Anne Mette & Freja

Thor & Line & Raja & Sibille

Bisættelsen finder sted fra Lyngby Kirke
lørdag 14. december kl. 12.00

MINDEORD

� Professor og forskningsleder ved Religi-
onsvidenskab, Aarhus Universitet, An-
ders Klostergaard Petersen skriver min-
deord om dekan Carsten Riis, Hornslet,
53 år. 

Det er med sorg, at vi ved Afdeling for Re-
ligionsvidenskab ved Aarhus
Universitet har modtaget be-
sked om, at vor tidligere kol-
lega Carsten Riis er død.

Carsten Riis var først ho-
vedfagsstuderende, siden

kandidatstipendiat og adjunkt og senere
lektor ved Afdelingen med speciale i kri-
stendommens historie. Hans primære in-
teresse og ekspertise gjaldt den ortodok-
se kirke, ikke mindst den bulgarske, som
han også i 1999 forsvarede disputats om. I
sine yngre år tog Carsten Riis også ofte
sin motorcykel og kørte på egen hånd
rundt i det svundne Osmannerrige, hvis
politiske og religiøse historie han var så
optaget af.

Ud over sine uddannelses- og forsk-
ningsmæssige færdigheder havde Car-
sten Riis betydelig talent for universitets-
administration. Det mærkede vi ved Af-
delingen fra 1998-2000, hvor Carsten Riis
med betydelig driftssikkerhed og faible
var studieleder og derigennem begyndte
at opbygge de evner, som siden skulle gø-
re ham til en af Religionsvidenskab skat-
tet og meget kompetent dekan for det nu
hedengangne Teologiske Fakultet.

Det var derfor et indlysende valg, at
Carsten Riis i 2002 blev valgt som dekan
for Det Teologiske Fakultet, og at han

med den ændrede universitære styre-
form fra 2006 og frem til 2011 blev fakul-
tetets første og sidste ansatte dekan. I sin
embedsførelse var Carsten Riis kendeteg-
net ved en høj grad af professionalisme,
beslutsomhed og klar dømmekraft, lige-
som man hos ham altid kunne vide sig
sikker på, at fakultetets økonomi var i
bedste hænder. Navnlig i sin sidste de-
kanperiode udmærkede Carsten Riis sig
også ved at foretage en række visionære
satsninger.

Carsten Riis havde betydelig glæde ved
fag- og skønlitteratur, ligesom han værd-
satte godt boghåndværk. Det sidste nød
vi godt af i redaktionen for Religionsvi-
denskabeligt Tidsskrift, hvor Carsten Riis
i mange år var et afholdt redaktionsmed-
lem og en stund også ansvarshavende re-
daktør. 

Den begejstring og nidkærhed for det
dygtige arbejde, som kendetegnede Car-
sten Riis, kom også til udtryk i en sjælden
grad af akribi i forhold til korrekturlæs-
ning og ordentlig tidsskrifttypografi.
Hans ørneblik var svær at erstatte.

I en periode varetog han også med ild-
hu hvervet som formand for Forsknings-
fondens publiceringskomite

Når vi i dag tænker tilbage på Carsten
Riis, er det ikke mindst hans tørre og un-
derspillede humor men også lune, som
træder frem. 

Hans ironiske evner havde oftest op-
byggelig karakter, ligesom han gennem
årene blev både mildere og bedre til at
favne sine meget forskellige kolleger.
Man var ikke i tvivl om Carsten Riis’ glæ-

de og stolthed over fakultetet, dets med-
arbejdere, den gode undervisning og
fremragende forskning.

Carsten Riis har den sidste periode af
sit alt for korte liv lidt af alvorlig sygdom
og vi har derfor ikke det sidste år kunnet
følge ham på nært hold. Ingen skal imid-
lertid være i tvivl om den meget store re-
spekt, der ved Afdelingen står om ham
som kollega og dekan.

Det er derfor med dyb taknemmelig-
hed og vemod, vi mindes Carsten. Ved
Carsten Riis’ død går vore tanker og med-
følelse først og fremmest til hans hustru,
Jette Riis, og hans døtre.

� Christian Balslev-Olesen, tidligere gene-
ralsekretær i Folkekirkens Nødhjælp skri-
ver mindeord om Nelson Mandela, som
han har mødt tre gange.

»Og hver gang evnede Mandela at overra-
ske os på en helt usædvanlig måde,« for-
tæller Christian Balslev-Olesen, der i
80’erne stod for Folkekirkens Nødhjælps
regionale arbejde i det sydlige Afrika og
siden var generalsekretær 1992-2002.

»Jeg mødte Mandela kort efter – ja fak-
tisk ti dage efter at han var kommet ud
som en fri mand efter 27 års fangenskab.
Han kom direkte til Harare i frontlinje-
staten Zimbabwe, hvor han skulle mødes
med unge sydafrikanere, der var flygtnin-
ge her. Jeg fik lov at være med og blev fra
starten forbløffet over den forsoningsto-
ne, han lagde an. Han talte om fremtid,
håb og forsoning og nævnte intet om si-
ne egne lidelser.«

DØDE


