
  Den klare basis for arbejdet. Styrker og svagheder i Niels Ove Vigilius (NOVs) indsats 

Forelæsning på MF 03.02.2015. Flemming Kofod-Svendsen 

 

1. NOVs opvækst i IM-hjem. Lidt lovisk kristendom og Asschenfeldt-Hansen. 

2. I 1800-tallet skulle lærerne ved Det Teologiske Fakultet være personligt troende. Konfessionelt 

forpligtet. I 1924 ophævedes konfessionsbindingen. Den historisk kritiske metode. 

3. NOVs møde med Det Teologiske Fakultet. Hans reaktion. Ortodokst bibelsyn /Asschenfeldt-H.  

4. Mogens Müller i KD 08.07.1985: Kun to bibelsyn: 1) Guds ord. 2) Menneskelige vidnesbyrd. 

5. Bibelen er Guds ord − Kristus i centrum. Ud fra det stiftedes KFS 1956 og Bibellæser-Ringen 

1966. NOV: Det ortodokse og konservative bibelsyn var indtil slutningen af 1960'erne bibeltro. 

Selv fastholdt NOV det ortodokse syn. 

6. Sidste halvdel af 1960'erne påvirkedes NOV af Biblicum i Sverige og Missourisynodens 

højrefløj. Ikke ny erkendelse fra Bibelen. Resultat: Ny skepsis til det konservative bibelsyn. 

Glidebaneargumentet. 

7. Debat i 1) Bibellæser-Ringen. 2) KFS. 3) IFES. 4) MF. 5) Teologkredsen i København. K. Kjær-

Hansen ville fastholde NOVs KFS' bibelsynslinje. 

8. NOV og Biblicum/Seth. Erlandsson. Brud med Erlandsson 1977. 

9. Bruddet med Erlandsson førte til ny åbenhed over for det konservative bibelsyn. Personer med 

konservativt bibelsyn gæstelærere på DBI (fx Giertz, Nordlander, Austad, senere lærere fra MF). 

NOV med i processen modt formaliseret samarbejde MF-DBI. 

10. NOVs styrke: Fik i ord og handling markeret et alternativt bibelsyn til universitetsteologien. 

11. NOVs svaghed: Var ikke et rummeligt eller samlende menneske. Så ofte tingene ensidigt sort-

hvidt. Tendens til konsekvensmageri. Skabte konflikter og brud. 

12. Forholdt sig sjældent til spørgsmålet om klare/mindre klare steder i Bibelen. 1) Markant nej til 

kvindelige præster/kvindelige forkyndere. Ingen kommentarer til, at Olav Valen-Sendstad gik ind 

for kvindelige præster. 2) Markant nej til åndsdåb. Ingen kommentarer til at M. Lloyd-Jones gik ind 

for åndsdåb. 3) I spørgsmålet om vielse af fraskilte var han kompromispræget. 4) I spørgsmålet om 

Israels plads og tusindårsriget blev han med årene mere samarbejdsvillig over for tilhængere af det 

syn, han var uenig i. 

13.Efter en markant luthersk holdning ved oprettelsen af KFS (Bibelen og bekendelsen), blev han 

senere mere økumenisk åben over for reformert teologi.  

14. Fra ca. 1970 meget kritisk over for Folkekirken, men forblev medlem til sin død. 


