
Dagens navn: Damasus

Damasus, død 384, var diakon hos pave Liberius og blev efter 
dennes død valgt til pave i 366. Hans embedsperiode var præ-
get af uro, idet han stod i modsætning til såvel arianske og an-
dre kætterske bevægelser som oppositionsgrupper inden for 
den ortodokse kristendom. Ingen danskere ser ud til at hedde 
Damasus.

Lø s n i n g på dag e n s m i n i-k ry d s o r d
Vandret: Vokslys. Avokado. Nagede. 
Ilet. RR. L. Negle. Jod. Liv. Enepige. KK. 
Ud. Refleks. Al. Snob. N. Redde. 
Soireen.
Lodret: Vaniljekrans. Oval. Onkel. 
Kogende. Ri. Skete. Pulser. Lad. 
Glidende. Yderlig. Kode. So. Revelsben.
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mission afrika styrker 
indsatsen for kristne
Mission Afrika har siden 1998 
været engageret i SAT-7’s ar-
bejde med at producere og 
udsende kristne tv-udsendel-
ser til befolkningerne i Mel-
lemøsten og Nordafrika. Nu 
har Mission Afrika ansat 
Mette Swartz og Claus 
Andersen som SAT-7-medar-

bejdere, og de ser frem til at 
træde ind i et arbejde, som de 
karakteriserer som ufattelig 
meningsfuldt.

Mette Swartz Andersen er 
journalistuddannet og har si-
den 2000 haft sit eget kom-
munikationsbureau. Hun 
skal indgå i SAT-7’s kommu-
nikationsafdeling og blandt 
andet have fokus på at udvik-
le tv-stationens aktiviteter på 
de sociale medier. 

Claus Andersen kommer 
fra en stilling som medlems-
konsulent i Kristelig Arbejds-
giverforening. Hans primære 
opgaver bliver at skabe inte-
resse for SAT-7 hos kirker og 

organisationer i flere lande.
De starter på SAT-7 til sep-

tember, men Mette Swartz 
Andersen vil inden være an-
sat i Mission Afrika med hen-
blik på at skabe interesse for 
SAT-7’s arbejde i Danmark.

Den 50-årige Mette Swartz 
og den 51-årige Claus Ander-
sen bor i Gjern i Midtjylland 
og har fire store børn.

museumsdirektør ny 
formand for kunstfond 
De skabende kunstnere har 
fået Gitte Ørskou som ny for-

mand for Sta-
tens Kunst-
fond, udpeget 
af kulturmini-
ster Marianne 
Jelved (R).

Gitte Ørskou 
er til daglig museumsdirektør 
på Kunsten – Museum of Mo-
dern Art i Aalborg.

Kulturministeren siger om 
bestyrelsesformanden: ”Jeg 
har valgt museumsdirektør 
Gitte Ørskou som formand for 
Statens Kunstfonds bestyrel-
se. Hun har skabt gode resul-
tater i sit virke på Kunsten i 
Aalborg og besidder den for-
nødne kombination af solid 
kunstfaglig indsigt og ledel-
seserfaring.”

aktuelle navne

Ved Jens Aage Weigelts død 
skriver C.B. Pedersen, Harlev-
Framlev Menighedsråd, føl-
gende mindeord:

Jens Aage Weigelt er efter 
længere tids sygdom stille so-
vet ind. Han var gennem hele 
sit liv aktiv i foreningslivet i 
Harlev-Framlev-området. 
Igennem mere end 25 år del-
tog han i arbejdet med Fram-
lev Forsamlingshus og i tea-
terforeningen Spotlight i ad-
skillige dilettantforestillinger. 

Selvom arbejdet som mæl-
keproducent krævede mange 
timer, blev der tid til en besty-
relsespost i Aarhus Kommu-
nes fællesråd for Harlev-
Framlev og tid til arbejdet 
som formand for Harlev 
Brugsforening.

Med sin sociale indstilling 
gav han flere utilpassede un-
ge et fristed med en praktik-
periode i landbruget.

I de sidste to valgperioder 
var Jens Aage medlem af Har-
lev-Framlev Menighedsråd, 
hvor han fungerede som valgt 
kasserer og formand for byg-
geudvalget. Selvom sygdom-
men tærede på kræfterne, 

forsatte han til det sidste 
ufortrødent byggeudvalgets 
arbejde med renovering og 
indretning af Harlev-Framlev 
sognehus.

Jens Aage Weigelt blev 62 år 
og efterlader familie, søn, svi-
gerdatter og børnebørn.

Ved lektor Carsten Riis’ død 
skriver professor og forsk-
ningsleder ved Religionsvi-
denskab, Aarhus Universitet, 
Anders Klostergaard Petersen 
følgende mindeord:

Det er med sorg, at vi ved 
Afdeling for Religionsviden-
skab ved Aarhus Universitet 
har modtaget besked om, at 
vor tidligere kollega Carsten 
Riis den 8. december afgik 
ved døden. 

Carsten Riis var først ho-
vedfagsstuderende, siden 
kandidatstipendiat og ad-
junkt og senere lektor ved af-
delingen med speciale i kri-
stendommens historie. Hans 
primære interesse og eksper-
tise gjaldt den ortodokse kir-
ke, ikke mindst den bulgar-
ske, som han også i 1999 for-
svarede 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 forskningsmæssige fær-
digheder havde Carsten Riis 
betydeligt talent for universi-
tetsadministration. Det mær-
kede vi ved afdelingen fra 
1998-2000, hvor Carsten Riis 
med betydelig driftssikker-
hed og faible var studieleder 
og derigennem begyndte at 
opbygge de evner, som siden 
skulle gøre ham til en af Reli-
gionsvidenskab skattet og 
meget kompetent dekan for 
det nu hedengangne Teologi-
ske Fakultet. Det var derfor et 
indlysende valg, at Carsten 
Riis i 2002 blev valgt som de-
kan for Det Teologiske Fakul-
tet, og at han med den æn-
drede universitære styreform 
fra 2006 og frem til 2011 blev 
fakultetets første og sidste 
ansatte dekan. I sin embeds-
førelse var Carsten Riis ken-
detegnet ved en høj grad af 
professionalisme, beslutsom-

hed og klar dømmekraft, lige-
som man hos ham altid kun-
ne vide sig sikker på, at fakul-
tetets økonomi var i de bedste 
hænder. Navnlig i sin sidste 
dekanperiode udmærkede 
Carsten Riis sig også ved at 
foretage en række visionære 
satsninger. 

Carsten Riis havde betyde-
lig glæde ved fag- og skønlit-
teratur, ligesom han værdsat-
te godt boghåndværk. Det 
sidste nød vi godt af i redakti-
onen for Religionsvidenska-
beligt Tidsskrift, hvor Carsten 
Riis i mange år var et afholdt 
redaktionsmedlem og en 
stund også ansvarshavende 
redaktør. Den begejstring og 
nidkærhed for det dygtige ar-
bejde, som kendetegnede 
Carsten Riis, kom også til ud-
tryk i en sjælden grad af akri-
bi i forhold til korrekturlæs-
ning og ordentlig tidsskriftty-
pografi. Hans ørneblik var 
svært at erstatte. I en periode 
varetog han også med ildhu 
hvervet som formand for 
Forskningsfondens publice-
ringskomite

Når vi i dag tænker tilbage 

på Carsten Riis, er det ikke 
mindst hans tørre og under-
spillede humor, men også lu-
ne, som træder frem. Hans 
ironiske evner havde oftest 
opbyggelig karakter, ligesom 
han gennem årene blev både 
mildere og bedre til at favne 
sine meget forskellige kolle-
ger. Man var ikke i tvivl om 
Carsten Riis’ glæde og stolt-
hed over fakultetet, dets 
medarbejdere, den gode un-
dervisning 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 imidlertid 
være i tvivl om den meget sto-
re respekt, der ved afdelingen 
står om ham som kollega og 
dekan. Det er derfor med dyb 
taknemmelighed og vemod, 
vi mindes Carsten. Ved Car-
sten Riis’ død går vore tanker 
og medfølelse først og frem-
mest til hans hustru, Jette Ri-
is, og hans døtre. 

Æret være Carsten Riis’ 
minde.

minDeorD

v  Godsejer Adam Knuth, 
Lolland, er død, 80 år.

Adam Knuth var 12. genera-
tion på Knuthenborg Slot på 
Lolland, og det var hans for-
tjeneste, at godset blev fo-
vandlet til en eksotisk dyre-
park. 

Efter sergenttiden ved Sjæl-
landske Ingeniørregiment 
handelsuddannet på Niels 
Brock og dertil en landbrugs-
uddannelse. I slutningen af 
1960’erne fik en dyrehandler 
lov til at have en flok eksoti-
ske dyr, blandt andet zebraer 
og antiloper, på slottets 
grund, og da dyrene tilsyne-
ladende stortrivedes, fik 
Adam Knuth ideen til en dy-
repark og gjorde drømmen til 
virkelighed i 1969.

Efter at have boet i Skot-
land vendte han tilbage til 
Knuthenborg og levede de 
sidste år en tilbagetrukket til-
værelse. Han var gift fire gan-
ge, blandt andet med forfat-
teren Helle Stangerup, som 
Adam Knuth fik to sønner 
med. Den ene er nu direktør 
på Knuthenborg Slot. Han fik 
i alt fem børn.

DøDe

40 Sognepræst Susanne 
Rousing Sønder-

gaard, 49.  

50 Sognepræst Niels 
Berthelsen, 56. - Sog-

nepræst Caja Emilie Winterø, 
57. - Kogekone Nanna Simon-
sen, 57.  

60 Kunstmaler Olivur 
vid Neyst, 60. - Kunst-

historiker, dr. ès lettres Ma-
rie-Ghislaine Doucet Olesen, 
66. - Forfatter Vibeke Grøn-
feldt, 66. - Pastor emer. Han-
ne Sander Harbsmeier, 67. - 
Provst Litten Hjorth, 67. - Teo-
log, informationssekretær 
Anne Slinger, 67. - Arkitekt 
Per Følner, 68. - Brigadegene-
ral Michael H. Clemmesen, 

69. - Kunsthistoriker, mag.
art. Bente Scavenius, 69.  

70 Rektor Povl Nygaard 
Markussen, 70. - Am-

bassadør Jens Peter Larsen, 
71. - Kunstmaler Gunnar Bay, 
74.  

80 Oberst Carl Christian 
Skov Sørensen, 80. - 

Oberstløjtnant Egon Risvig 
Kjær, 82. - Fhv. gårdejer Val-
demar Rasmussen, 84. 

90 Pastor emer. Otto Ed-
vard Thorkild Volmar 

Juul, 92. - Fhv. postmester 
John Leo Jegsmark, 94. - Fhv. 
indkøbschef, major B. Anker-
sen, 96. - Oberst Knud As-
grav, 98. 

FøDselsDag i morgen

95 Professor, dr.scient.
pol., historiker Erling 

Bjøl, St. Germain-en-Laye, 
Frankrig, kom i 1945 til det 

nystartede 
dagblad Infor-
mation. Her 
skabte han sig 
gennem 14 års 
skribentvirk-
somhed et 

navn som historisk ekspert, 
og sideløbende var han i 
gang med en akademisk kar-
riere. 

Erling Bjøl blev mag.art. i 
1948 og i 1963 konstitueret 
professor i statskundskab ved 
Aarhus Universitet, og efter 
sin doktordisputats tre år se-
nere blev han udnævnt til 
professor. I mellemtiden var 
han i 1959 kommet til Politi-
ken og blev i 1965 tilbudt stil-
lingen som chefredaktør efter 
Bo Bramsen, men takkede 
nej. I stedet har Aarhus Uni-
versitet kunnet glæde sig 
over hans enorme viden frem 
til pensioneringen i 1994. 

Det meste af Bjøls omfat-
tende forfatterskab handler 
om international politik, især 
fransk og amerikansk, men 
også den kolde krig og Nor-
dens placering i dette kom-
pleks har han skildret i flere 
bøger. I 1990’erne kom hans 
erindringer i to bind, og som 
80-årig skrev han i 1998 
”Hvorfor krig?” og to år sene-
re ”Hvordan fred?”, hvor han 
i et langt historisk perspektiv 

analyserer fredsprocesser 
gennem tiderne. 

Erling Bjøl, der nu er næ-
sten blind og fra sit domicil i 
Frankrig har været en flittig 
låner af lydbøger på flere 
sprog, udgav i 2008 ”Den 
franske forbindelse. Fra Hol-
ger Danske til Sarkozy”. Se-
neste værk fra hans hånd er 
antologien ”I min tid – artik-
ler og tilbageblik 1938-2011” 
fra 2011.

Men endnu et værk er ved 
at tage form på hans Royal-
skrivemaskine: beretningen 
om de dansk-russiske forhold 
under Anden Verdenskrig op-
levet fra Stockholm.

Erling Bjøl, der i 1995 mod-
tog Publicist-Prisen, har læn-
ge årligt tilbragt tre sommer-
måneder i Rørvig sammen 
med sin kone gennem 67 år, 
Denise. 

75 Pastor emer. Arne 
Jakobsen, Grenaa, 

blev cand.theol. fra Køben-
havns Universitet i 1966, efter 
at han 1963-1965 havde været 
kordegn ved Vartov Valgme-
nighed.

Han blev først sognepræst i 
Errindlev og Olstrup Sogne i 
1966, og to år senere kom han 
til Øse-Næsbjerg Pastorat. Ef-
ter en ansættelse ved Simon 
Peters Kirke i Grenaa virkede 
han som sognepræst i Grenaa 
fra 1977 og frem til pensione-
ringen i 2005. 
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Min elskede mand  
vores elskede far 

 

Carsten Riis 
 

*  3. marts 1961           

er stille sovet ind efter lang tids svær sygdom 
 

Aarhus, den 8. december 2013 
 

I stille sorg 
 

Jette 
Irene og Asta 

 

Begravelsen finder sted fra Skt. Johannes Kirke 
fredag den 13. december kl. 13.30 

 

 
Vor kære søn og bror 

 

Carsten Riis 
 

*  3. marts 1961           

er efter lang tids alvorlig sygdom  
afgået ved døden den 8. december 2013 

 

Magny, Niels og Bodil 
Rebild 

 

Villy Hauge
* 11. oktober 1937    † Grindsted 10. december 2013

er stille sovet ind i troen på vor frelser

Irene
Jacob og Monica, Dorete og Peter, Bodil

Ellen, Julius, Ester

Begravelsen finder sted ved Grindsted Kirke
fredag den 13. december kl. 13.30

portræt
Af knud jAkobsen
kultur.k.dk

Da Hans Henning Rott-
bølls bedsteforældre 
ejede Børglum Kloster, 

var der 100 fastansatte. I dag 
driver han det 436 hektar sto-
re landbrug med kun to 
mand. De kunne godt selv le-
ve af landbruget, men for 
ham og hans kone, Anne, er 
det bare ikke nok. Der følger 
forpligtelser med, når man 
som 23-årig bliver ejer af en 
tidligere kongsgård fra vikin-
getiden, et kloster fra 1060 og 
en kirke fra 1200-tallet.

”Når man har sådan et sted 
som vores, tilhører det ikke 
kun os, men også vore omgi-
velser. Vi har en kæmpestor, 
fredet bygningsmasse, som vi 
har ansvar for i vores genera-
tion, og det kan landbruget 
ikke betale. Derfor er vi nødt 
til at supplere med andre ind-
tægter, “siger Hans Rottbøll, 
der i 2007 blev udnævnt til 
hofjægermester.

Med hjælp fra deres fire 
børn har Anne og Hans Rott-
bøll derfor åbnet Børglum 
Kloster for turister og var i 

2011 vært for TV 2’s julekalen-
der ”Ludvig & Julemanden”. I 
denne tid er tv-seerne atter i 
området med opfølgeren 
”Ludvig og tvillingerne”.

Hans Rottbøll er sjette ge-
neration Rottbøll på Børglum 
Kloster, som kun ligger fem 

kilometer fra feriebyen Løk-
ken. Han sammenligner klo-
strets situation med Dan-
marks.

”Vi får 70 procent af vores 
indtægt fra landbruget, mens 
resten kommer andre steder 
fra. Sådan har landbrugslan-

det Danmark det også,” siger 
han.

Selv er han heller ikke ban-
ge for at tage fat. Efter stor-
men Bodil gik sidste weekend 
med at reparere tag, hvorefter 
han sammen med en af sine 
piger måtte i gang med opva-
sken, fordi der kom ”dejligt 
mange mennesker” til jule-
stue på Børglum.

Han driver den gamle bi-
spegård med planteavl, mens 
kostald og hestestald er byg-
get om og nu bruges til udstil-
ling. Anne og Hans Rottbøll 
er blandt de meget få menne-
sker i Danmark, som har de-
res egen kirke. Den er fra be-
gyndelsen af 1200-tallet og er 
en del af Børglum Klosters 
nordfløj. Kirken er med sine 
højtsvungne hvælvinger, sin 
hvide renhed og sit prægtige 
inventar imponerende og helt 
unik, og så er den hovedkirke 
i Børglum Sogn, selvom den 
er lukket om vinteren, fordi 
den ikke kan varmes op.

Vedligeholdelsen af den 
gamle klosterkirke påhviler 
ejeren af Børglum Kloster, og 
i 1995 iværksatte Anne og 
Hans Rottbøll det største re-
staureringsarbejde af kirken, 
der er foretaget siden 1590. 

Det forpligter at eje et kloster
Med hjælp fra sine fire børn og hustruen Anne har Hans Rottbøll åbnet 
Børglum Kloster i Vendsyssel for turister

0 Hans Rottbøll var i 2011 vært for TV 2’s julekalender ”Ludvig & 
Julemanden”. I denne tid er tv-seerne atter tilbage i området med 
opfølgeren ”Ludvig og tvillingerne”. – Foto: Henning Bagger/
Scanpix.
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Dr.phil. Carsten Riis er død ef-
ter længere tids invalideren-
de sygdom, 53 år. Carsten 

Riis var ved sin død søndag særlig 
rådgiver for universitetsledelsen på 
Aarhus Universitet. Han var stærkt 
involveret i strukturreformen fra 
2011, hvor hele universitetet blev 
moderniseret – der var i den for-
bindelse andre, der snarere ville si-
ge spoleret. Blandt andet bevæge-
de teologi sig fra at være et selv-
stændigt fakultet til en afdeling 
under ”Arts”. Men Carsten Riis var 
en af tilhængerne af ændringerne.

Carsten Riis var fra 2002-2011 de-
kan på det daværende Teologiske 
Fakultet. Han ”arvede” også opga-
ven at spare 4,4 millioner kroner 
ved sin tiltrædelse. For at tiltrække 
flere studerende mente han, at stu-
diet skulle være lettere at gennem-
føre, fordi mange stoppede, da de 
blev præsenteret for de klassiske 
sprog.

”Et moderne samfund indhenter 
selv teologiske uddannelser,” sag-
de han blandt andet.

Det var en provokation, som gav-
nede læserbrevsdebatten og skabte 
et oprør i teologkredse, da han 
foreslog at droppe nogle af de klas-
siske sprogfag, hebræisk og latin, 
som alle teologistuderende, efter 

500 års teologuddannelse i Dan-
mark, stadig skal lære. 

Her stoppede klapsalverne, i hvert 
fald fra søsterfakultetet i Køben-
havn, hvor kollegaen dekan Steffen 
Kjeldgaard mente, at det var en ud-
tynding af faget, at de studerende 
ikke længere skulle have en ”solid 
teologisk faglighed” i både Det 
Gamle og Det Nye Testamente. Men 
der var støtte fra biskop over Aar-
hus Stift Kjeld Holm.

Carsten Riis var ikke teolog, men 
religionsvidenskabsmand med en 
stor interesse for Balkanlandene. 
Han blev i 1999 dr.phil. med dok-
tordisputatsen ”En osmannisk arv. 
Historieskrivning og religion i Bul-
garien”.

Balkan var også i ungdomsårene 
et trækplaster. Som 20-årig i 
1980’erne kørte han Balkan tyndt 
på motorcykel – han havde oprin-
deligt to – som han i de senere år 
skiftede ud med en bil.

Carsten Riis var en afholdt de-

kan. ”En, der ikke er for meget pjat 
med,” som det hedder. Og han ud-
viste i stillingen både beslutsom-
hed, lederskab og et godt admini-
strativt talent. Det var der blevet 
lagt mærke til. Og i forbindelse 
med de store ændringer på univer-
sitetet trådte han så et skridt læn-
gere mod toppen.

Carsten Riis var aldrig bange for 
at leve op til sit ansvar, heller ikke 
som studieleder på religionsviden-
skab, hvor hans lavmælte facon fik 
både studerende og ansatte til at 
lytte.

Som dekan fik han det skudsmål, 
at han passede som hånd i hand-
ske til den nye dekantype: Idéska-
bende, igangsættende, men samti-
dig også praktisk tænkende.

Privat mistede Carsten Riis sin 
første hustru, mens de to døtre var 
unge. Ved sin død var han gift med 
Jette. I dag er døtrene, Asta og Ire-
ne, henholdsvis 20 og 22 år.

Begravelsen finder sted på fredag 
den 13. december.

Afholdt dekan er død
Carsten Riis, tidligere dekan for Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet, var optaget af bulgarsk religion, 
Balkanlandene og modernisering af universitetet

2 53-årige Carsten Riis var dekan for Det Teologiske Fakultet gennem mange 
år. Da han døde, var han særlig rådgiver for universitetsledelsen på Aarhus 
Universitet. – Privatfoto.


