
IN MEMORIAM

Arne Bugge 1930 – 2014

Fhv. domprovst Arne Bugge døde lørdag den 12. juli efter nogen tids sygdom. Han blev 84 år.

Arne var æresmedlem i Dansk-Russisk Forening, tidligere mangeårigt præsidiemedlem og næstformand 

1992-99. Han var domprovst ved Vor Frue Kirke i København 1979-98.

Han havde stor indsigt i og tætte forbindelser til den russisk-ortodokse kirke, som han var den danske fol-

kekirkes uofficielle kontakt til.

Arne Bugge bidrog med sine særlige kontakter til nogle bemærkelsesværdige arrangementer i foreningens 

regi. I 1979 åbnede en stor russisk kirkeudstilling i Københavns kommunes udstillingsbygning Nikolaj. Udstil-

lingen blev ledsaget af en kirkelig delegation med ærkebiskop Pitirim i spidsen. Ud over repræsentanter for 

den russisk-ortodokse kirke deltog også præster fra andre religioner: en baptist fra Estland, en protestant fra 

Letland og en katolik fra Litauen.

I forbindelse med besøget fik Bugge en særlig gudstjeneste i stand i Christiansborg Slotskirke, hvor også Piti-

rim fik lejlighed til at tale fra prædikestolen.

I 1981 besøgte Pitirim ved Bugges mellemkomst igen foreningen som leder af en kirkedelegation med en ud-

stilling, der blev vist i Rundetårns udstillingssal på Trinitatis Kirkes loft.

Bugge blev i forbindelse med 1000-års jubilæet i 1988 ("Ruslands Dåb") hædret med den russisk-ortodokse 

kirkes fornemste orden, fyrst Vladimirs Gyldne Stjerne af 1. grad, for sin indsats for kirken på internationalt 

plan. Ordenen blev overrakt af hans nære ven Pitirim, nu metropolit af Volokolamsk, ved åbningen af en ud-

stilling på Det kongelige Bibliotek i anledning af jubilæet.

Bugge medvirkede ved mange arrangementer i foreningen, hvor han kunne øse af sin store viden om den 

russiske kirke og også vise rundt i den russiske Aleksander Nevskij Kirke i Bredgade i København.

Som et kuriosum, men også betegnende for Arne Bugges brede vingefang, har han også engang holdt festta-

len til et 1. maj morgenmøde i foreningens københavnsafdeling, til lejligheden passende iført et rødt slips!

Arne Bugge satte slutstenen på sit forhold til den russiske kirke ved i sommeren 2012 at lade sig døbe til den 

russisk-ortodokse tro.

Æret være Arne Bugges minde.

Asger Pedersen, Københavnsformand


