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^ fte rso m  Oplysningen mere trcrnger ud i alle S a m - 
fundslag, gaar det ogsaa op for flere og flere, hvor 
stör Betydning Kunst og Videnflab har fo r hele 
Folkets aandelige og materielle Udvikling. Den na- 
turlige Folge deraf er, at de Mcrnd, som paa K un- 
steus og Videnflabens Omraade har frembragt noget 
S tö r t  og S kjont, vinder Folkets Agtelse og Tak- 
nemmelighed. M en as alle Kunstens og Videnflabens 
Dyrkere er der ingen, hvis Arbeider virker mere vel-
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gjorende og forcedlende paa de allerfleste, ingen som 
alle inderligere tilegne sig end Digterens. Ja , den 
Faltigste, som paa G rund af sine trange Kaar ostest 
maa savne al anden Kunstnydelse, kan dog let faa 
Leilighed t i l  at nyde en god D ig te r — Forfatter. — 
D e rfo r staar D igteren, fremfor andre Kunstnere, 
Folket ncrrmest, forstaas bedst og flattes mest af det, 
og derfor har Folket, iscrr i den senere T id , ved at 
reise mange smukke Mindesmcerker for disse dets aande- 
lige Velgjorere, sogt at betale noget af sin Taknem- 
melighedSgjcrld t i l  dem.

Den i Hoihed, Klarhed, Skjonhed og F rugt- 
barhed hos os ikke overtrufne Psalmedigter, B iflo p  
Kingo, soger man nu at faa reist et Mindesmcerke 
fo r i Hans Fodeby S langerup, og det künde maaske 
gavne dette Formaal, at man i körte Trcrk opfriskede 
M inde t om hvem og hvad Kingo var.

Thomas Hansen Kingo er fodt i Slangerup den 
15de Dccember 1634; Hans Farfader og Navne var 
fra  Skotland og havde bosat sig i Helsingor, hvor 
Han maa have vcrret en anset Borger, siden Han gjcr- 
stedes der baade af Kong Christian den 4de, hvis be- 
staltede Tapetvcever Han var, og — 1590 —  af Kong 
Jacob den 6te af Skotland. Hans Fader, HanS 
Thomesen Kingo, var fodt i K r i l  i  Skotland 1586, 
var Linned- og Damaskvcever i Slangerup og cegtede 
1624 Pigen Karen Sorensdatter. T re  af deres B o rn  
dode tid lig  og fik Gravsted i S langerup Kirke. DereS 
tre andre B o rn  vare: Elsebet, g ift med kongelig 
svenfl Skibsbygmester Robert Turner i Stockholm —
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levede senere som svagelig Enke, t i l  sin Dod 1692, 
hos sin Broder i Odense Bispegaard —  Else, fsrst g ift 
med en Forpagter paa en Herregaard i S jcrlland og 
senere med Prcrsten H r. Gregers Madsen paa Fejo, og 
Thomas. Thomas Kingo skal have vceret en vild Dreng, 
og naar Han ved sin Overgivenhed gjorde Moderen det 
for broget, udbrod hun oste: „G id  du sad paa S p ro g o !"

Han blev meget tid lig  sat i den „danske" Skole, 
hvor Han begyndte at la're Kristendom, samt at lcese 
og skrive. I  Hjemmet lcrrte Han Engelfl af sin flotfle 
Fader, hvilket Sprog  Han i sin modne Alder talte 
med Fcrrdighed. Kun 6 Aar gammel kom Han i 
Byens latinske Skole, efter Tilskyndclse af Hans forste 
Lcrrer, der havde lagt Mcrrke t i l  Hans godc Aands- 
evner. Hans Hansen Aaborg, som da var Skolens 
Rector, blev senere Prcrst i Veilby i Fyen, hvor 
denne Hans Sko lep ilt blev Hans Biskop. 1650 sattes 
Han i Frederiksborg Latinskole, under den for sin 
Lcerdom heit agtede Rector, M ag. Albert B a rth o lin , 
som tog denne lovende Discipel i sit Hus og sorgede 
faderlig for Ham. H vor svcrrt det har voeret for Ham 
som lille  Pog, saa tid lig  at skulle varme Skolebcrnken 
i den T id , da man endnu ikke kjendtc t i l  at opvarme 
Skolestuerne om Vinteren, da streng Skoletugt var 
en D yd og Riset uundvcerligt, mindedes Han som 
moden M and i folgende V ers:

„D en Bei, som laa t i l  Skolegang,
Besvcrrlig var ai trcrde,
Den faldl mig ftundom meget lang 
Og korted mig m in Glcrde."
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Den 6te M a i 1654 afgik Han med hcederlige 
Vidnesbyrd fra  Frederiksborg Skole t i l  Universitetet. 
A t K ingo havde gaaet i denne Skole, der efter Hans 
T id  har fostret saamange fremragende Mcrnd, reddede 
Skalen fra  Undergang. D et foreflogcs nemlig C h ri
stian den 5te at nedlcrgge den som unyttig og for 
dens M id le r at oprette et Kompagni Ryttere. Kön
gen forlangte O p lysn ing om, hvad der var bleven af 
dem, som var udgaact af Skolen, og da Han horte, 
at Kingo var iblandt disse, svarede han: „ E r  der kom
men saadanne M trnd  fra Skolen, hvorledes tor vi 
La understaa os den at ruinere".

I  Kjobenhavn var Kingo agtet for sin F lid  og 
fo r f it  velforte Levnet, og tog den 8de A p r il 1658 
theologisk Embedseksamen med Berommelse, blev da 
Huslcrrer hos Forvalteren paa Frederiksborg S lo t, 
Jorgen Sorensen, men kom kort efter i samme Egenflab 
t i l  F ru  Lene Rud paa Scrbygaard, for at undcrvise hen- 
des B o rn  tilligemed 5 af Carsten Hansen Atkes Sonner. 
Denne var Broder t i l  Borgermester og Kjobmand HanS 
Atke i S langerup, eiede Norupgaard og var O ver
inspektor over Rentemester H . M ö lle rs  Gaarde. I  
Krigen med C arl den tOde, som havde hele vort Land 
inde undtagen Kjobenhavn, havde Kingo af de svenske 
Generaler faaet et Beskyttelsesbrev paa Vedbhgaard 
— Myndighed t i l  at beflytte Gaarden mod omstrei- 
fende Fjenders Overlast. Paa denne Gaard, som 
ogsaa tilhorte H . M ö lle r, opholdt Carsten Atke sig 
under Krigen. Ar C arl den lOde, under f it  Ophold 
i  S langerup tog Residents hos Borgermester Atke
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har maaske givet denne Leilighed t i l  at skaffe Kingo 
bemeldte Beskyttelsesbrev.

I  denne urolige T id  lcerte Kingo Fcegtning og 
andre ridderlige Fcerdigheder af to unge Adelsmcend 
af Grubbernes Slcegt, som nylig  vare hjemkomne 
fra  Udlandet, hvilket kom Ham t i l  Nytte under S ven 
sternes vilde og rovgjerrige Fcrrden her i  Landet i 
denne T id . En svenfl Körnet kom saaledes en D ag 
ind paa Gaarden med sin Tjener og vilde bortfore 
en Hoppe fra  Stalden. D a  Kingo ikke künde af- 
vcrrge dette ved at fremvise sit Beskyttelsesbrev, huggede 
Han Hestens Teile, som Tjeneren holdt, over, hvor- 
efter D yre t igjen sogte ind i S talden. Herover blev 
Kornetten som rasende, sprang af Heften og Irak sin 
Sabel, hvilket Kingo ogsaa gjorde, da Grubberne t i l -  
raabte Ham paa Latin, at Han flulde vcrrge sig. T i l  
Lhkke fa ldt Kornetten i det samme over sine egne 
S porer og maatte bede om Pardon, som blev Ham 
givet. D a  derefter Kingo og Hans to ncrvnte Venner 
paa en Vandring gik ud af Gaarden og talte om 
det Foresaldne, kom Kornetten bag paa dem og lod 
som om Han vilde sperge dem om Bei, men i  samme 
N u  fljod Han sin P istol af paa Kingo, saa Kuglen 
gik paa flraa ud igjennem Hans M u n d , og Hans 
Lcrber bar Mcerke af Krudtet saa lcenge Han levede. 
Grubberne greb da Teilen paa Angriberens Heft og 
flog begge Hans Pistoler sendet paa Ham.

Forresten henlevede Kingo lykkelige Ungdomsaar 
her i  denne venlige Egn ved Tiseens fljenne Bredder 
samt i den muntre Vennekreds, Han her havde fluttet
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sig t i l,  hos den oplhste og underhotdende Carsten Atke og 
Hans gjcestfri Hustru Helvig Didrichsdatter Draguns. 
Fam ilien Atke havde Kingo vel kjendt fra  sin B a rn 
dom i S langerup ; en Magister M ath ias  Atke havde 
ved 1687 Ophold hos Ham i Odense Bispegaard.

H erfra kaldtes Han t i l  sin forste geistlige G je r- 
ning, idet Han 1661 blev Kapellan hos Sognepresten 
fo r Kirkehelsinge og Drosselberg Menighedcr, den 
gamle H r. Peter Jacobsen Vorm . Ved sin syvaarige 
Virksomhed her, vandt Han sine Menigheders Agtelse 
og V e lv illie , og efter Vorm s Dod, crgtede Han dcnnes 
unge Enke, S il le  Lambertsdatter, D atter af M ag. 
Lambert Balchenberg, Prcrst fo r Sundalens Preste- 
g je ld  i Throndhjcms S t if t .  Hun levede kun et halvt 
Aar med Kingo, men bragte Ham flere Stedborn, 
som hun ogsaa var Stedmoder t i l,  hvilke Han sorgede 
faderlig for. Den 4de A p r il 1665 stk Kingo, vel 
nermest efter Ansogning af Jndbyggerne i Hans 
Fodeby, Loste om at faa S langerup og Uvelse Preste- 
kald efter den datierende gamle Sogneprest, Soren 
Povelsen G ullandsfar. Den 24de August 1668 blev 
Han kaldet t i l  dette Embede og blev senere Herredets 
Viceprovst. Hans Befordring i faa ung en Alder 
t i l  et godt Kjobstadkald stete dog ikke udelukkende efter 
Hans Byesborns Ansogning, da Han allerede den 
Gang, som D ig te r og Taler, synes at have vundet 
megtige Velyndere og iblandt dem Griffenfeldt. Unge 
vordende Prester holdt i Kingos T id  Provepredikener 
i S t.  N iko la i Kirke i Kjobenhavn, hvor Griffenfeldt 
i Reglen — ofte us6t af andre —  var tilstede som
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Dommer. I  den lille  B og, hvori Han noterede dem, 
hvis Prcediken vandt Hans B ifa ld ,  findes en tyk 
Streg under Kingos Navn.

D et var under sit otteaarige Ophold i S lange- 
rup, at Han vandt et mere udbredt Navn som D ig te r. 
Her udgav Han 1674 sit „Aandelige Siungechor", 
forste P art, som vandt stör Udbredelse og varm M od - 
tagelse baade hos Lcrrd og Lcrg, og blev en kjcer S ka t 
i ethvert Hus, hvor Kristendom havde hjemme. I  
T ilskriftet t i l  Köngen, da Kingo overrakte Ham dctte 
Arbeide, httrer Han bl a.: „A t  de danskes Aand ikke 
er saa sättig og forkuet, at den jo kan stige ligesaa 
hoit mod Himmelen som Andres, alligevcl at den ikke 
bliver -fort paa fremmede og udlcrndifle V inger".

Kingo var opvokset under heldige V ilkaar for 
en vordende stör D ig ter. A lt  tyder paa, at Han har 
havt en lykkelig Barndom  hos kjcrrlige Forcrldre; Han 
fcrrdcdes i sin Barndom  og Ungdom i S langerups 
og Hillerods naturskjonne Egne. S langerup havde 
nemlig den Gang smukkere Naturomgivelser end nu. 
T « t oft fo r Byen laa den da skovklcedte, med S o  
omkrandste „S langerups D " ,  lid t lcengere mod Nord 
og Dst Kratfloven, der omfluttede Kratmollen med sin 
störe Molledam, mod Nordvest og Best Horups Hegn 
og Skovpartiet ved Have M olle , mod S yd  en S o  
med Slangerups M olle  i Dst og Have M olle  i Best. 
Disse M ö lle r dreves ved, og Soen gjenncmstrommedes 
af den den Gang endnu saa störe Horups Aa, at 
den t i l  1741 var sejlbar fo r Pramme fra S langerup 
t i l  Roskilde F jord. Han opvoksede under Prcrsten
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S .  P . G ullandsfar, der elflede danfl Sprog  og Poesi, 
digtede Psalmer og skrev et Vcerk om Regler for 
D ig tn in g , scrrlig for Psalmedigtning, som vandt 
Samtidens Anerkjendelse i fu ld t M a a l. Dcnne Hans 
Barndom s Sjcrlesorger, tilligemed Digterne Arrebo 
—  som i flere Aar var G ullandsfars Prcrst og O m - 
gangsven i Vordingborg —  og A. Bord ing, hvilken 
sidste i kort T id , t i l  1663, var Rector i Slangerup, 
kan ogsaa heldigt have paavirkct Kingos Digteraand.

Den 6te August 1669 havde Kingo taget M a 
gistergraden i Kjobenhavn, 1671 dode Hans Fader og 
jordedes hos sine forudgangne B o rn  i Slangerup 
Kirke. A t Han og Hans B o rn  fik Gravstcd i Kirken, 
saavelsom Dokumenter om S langerups Borgere fra  
Hans T id , vidne om, at Boeder Hans Kingo ikke har 
vceret saa sättig og ringe, som et andet Sted er an- 
thdet. Paa den S ten , som lagdes over Hans G rav, 
lod Sonnen scrtte folgende Vers, hvori Han lader 
Faderen sige:

„Jeg aatte ikte Berdens G u ld ;
N u eier jeg saa megen M u ld ,
Som  denne Steen kan trykke.
M in  Rigdom var et oerligt N avn;
Med LEre tjente jeg m it Brod,
Den kroned baade Liv og Dod 
Og var m it dyre Smykke "

Denne Ligsten ligger i  Slangerup Kirkes Kor 
t i l  venstre fra  Kordoren, hvor den 1729 blev lagt 
over Stedets i dette Aar afdode Prcrst, H r. Peter 
F r iis , og fik M indeskrift fo r Ham paa den fo r nedad, 
nu opadvendte Side.
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Aaret efter sin Faders Dod giftede Kingo sig 
anden Gang med Johanne Lauridsdatter, Enke efter 
Forvalter paa Frydendal og Morkegaard Christen 
Petersen; hun levede med Ham i 23 Aar. Inden 
Kingo forlod S langerup, fljamkede Han t i l  Bhens 
Kirke en Lysekrone og lod scrtte folgende M indeord 
paa den:

„ D it  Ord, o Gnd, det er din Kirkes Lysekrone,
Som  skal veivise os t i l  Lysets evig' Trone,
Lad og i Slangerup dit Lins ei pustes ud,
Det beder K ingo, som bar Fakkel for din B rud, 

sra 1668, den 6te Septeuiber, som Sognepra'st her paa 
Steden, ind til 1677, den 25de Februar, Han af Gud og Hans 
Kongel. Majest. blev kaldet t i l  B iflop  udi Fyhns S t i f t . "

I  de sidste 6 Aar af Kingos Embedstid i S lange
rup boede Han sammen der med sin Stedson, den be- 
rygtede M ag. Jacob Vorm , som var Rector ved 
Byens Latinflole, ind til Han 1677 blev Pra'st ved 
Graabrodre Kirke i V iborg. Han voldte Kingo, under 
deres S a m liv  i S langerup, mange Fortrcrdeligheder, 
hvilket dog denne lonnede med at frelse Ham fra  D o - 
den under Bodeloksen. Vorm  havde nemlig 1681, 
ved sine mange i Manuskript udbredte skarpe S a tire r, 
i hvilke Han end ikke flaanede de Hoieststaaende i hele 
Landet, paadraget sig en Hoiesterets Dom , som ikke 
lod paa mindre end Tabet af M re, Liv og Gods. 
Paa Kingos Forbon fljcenkedes Livet Ham, og Han 
blev sendt t i l  Trankvebar.

I  Frue Kirke i  Kjobenhavn blev Kingo, den 
22de A p r il 1677, af Sjcellands B iflo p , Hans Bagger,
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viet t i l  Biskop oder Fyens S t if t .  Hans M oder 
fulgte med Ham t i l  Odense Bispegaard, hvor hun 
dode og blev jordet i S t.  Knuds Kirke den 25de M a i 
1687. To  Aar efter, at Han var bleven Biskop, den 
5te J u n i 1679, blev Han optaget i Adelstanden og fik 
i sit Vaaben en bedinget Pegasus over en Halvmaane 
med tre S tjcrner. Den 4de A p r il >1682 udncrvntes 
Han t i l  v i .  ttieo l., og den 4de M a rts  1690 fik Han 
Rang med Justitsraader.

Vcrversonnen fraS langerup  havdc saalcdes svunget 
sig op i de hoiere Sam fundslag, hvor Han vakte Liv ved 
stt Lune og sin Muntcrhed, som dog altid parredes med 
Verdensmandens noble Anstand. Den Hcrder, Kingo 
vandt, var vcl ikke u fo rtjcn t; Han havde en stör Aand 
i et kräftigt Legemc, og ligesom Han havde Aandens 
M ag t og Myndighed t i l  at regte sit hsje Kald, som 
Overhyrde og Tilsynsmand, saaledes manglede det 
Ham Heller ikke paa Nidkjcrrhed og Aarvaagenhed. 
Han stottedc altid sine Prcester med Raad og Daad, 
künde vlrre mild og trostende, men ogsaa skarp og 
revsende, og Hans Vcltalenhed var almindelig beromt. 
Fyens Bispedomme var ved Kingos T id  meget storre 
end nu, det omfattede foruden Fyens S t i f t  hele Laa- 
lands S t i f t ,  Den ZEro og Sonderherred paa A ls. 
BispenS Embedsforretninger vare mange og mange - 
artedc, og Bispedommets lokale Forhold gjorde dem 
meget besvcrrlige, navnlig ved de mange S ofarter, 
som Bispcn havde at gjore, ofte om Butteren i S to rm  
og Uveir med Datidens ufuldkomne Fcrrgemidler, 
naar Kaldspligter fordrede Hans personlige Ncrrvcrrelse
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paa de mange forskjellige Der, som laa under Bispe- 
scedet. De lcerde Skoler, som Bisperne hver i sit S t i f t  
ncesten ene raadede over, bar Kingo en faderlig Omsorg 
for, baade med Hensyn t i l  Lcerernes Lsn, som tit  
Disciplenes Underhold og gode Fremgang. Foruden 
at Han sogte at faa indfort almindelig Undervisning 
i S krivn ing  og Regning i bisse Skoler, tog Han sig 
vgsaa varmt af Musikundervisningen i dem, og fik 
1680 en Gerhardt B yrge r ansat som Musikdirektor 
ved Odense Skole. Faltige Disciple, som flikkede sig 
godt og vandt gode Vidnesbyrd ved Proverne i Sko- 
len, bar Han iscrr Omsorg for. De kom oste t i l  Ham 
i Hans Hjem og Han understottede dem af sine egne 
M id le r baade t i l  Fode og Klceder og med Reisepenge 
t i l  Universitetet. Disciple, som afgik fra Hans Fodeby, 
S langerups, Skole t i l  Hoiflolen i Kjobenhavn, be- 
tcenkte Han ogsaa med Gaver, iscer naar de vare flinke 
i Musik. Han fljcenkede en Lysekrone t i l  Odense 
Skole og gav Lys t i l  den, som skulde tcrndes for 
Disciplene paa de hellige Aftener. D et af Christian 
den fjerde 1621 oprettede Gymnasium i Odense, fo r 
hvilket Kingo som Biskop var Inspektor, skulde vceret 
nedlagt 1692, fo r at dets M id le r künde henlcegges t i l  et 
adeligt Akademi i Kjobenhavn; men ved sin fy ld ig t 
begrundede Forbon fo r det, som ved sin Undest og 
Anseelse, reddede Kingo det, ligesom Frederiksborg 
lcerde Skole, fra  Ündergang. Han arbeidede ogsaa 
virksomt og heldigt fo r at bevare og oge de M id le r, 
der vare henlagte t i l  Fattige og t i l  milde Stifte lser og 
kcempede haarde Kampe for at ophjcrlpe Graabrodre
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Hospital i Odense, som var sin Undergang ncer, da 
Han kom t i l  S tifte t. Han sogte at befrie Klosterets 
Gods fra  at udlcrgges t i l  Ryttergods, sik nedsat 
Kommissioner t i l  at ordne dets Anliggender, sogte om 
Skattelettelser for det m. m., og havde den Glcrde 
at sc Godsets Opkomst vokse saa godt under disse 
Hans Bestrcrbelser, at Lemmernes A n ta l, Klosteret 
künde underholde, ogedes t i l  det dobbelte. Han blev 
ogsaa i sin G rav crret og mindet med Taknemmclighed 
for hvad Han havde gjort for Gymnasiet og Klosteret 
i Odense, ogsaa af dem, som haardest havde angrebet 
Hans administrative Virksomhed, scerlig for Klosterets 
Vedkommende.

Under a lt dette bar Hans poetiske Aand dog 
stjonne Frugter. Hans „Aandelige Siungechor", 2den 
P art, udkom i Odense 1681 og blev ligesom den Iste 
P art hilset med Glcrde. I  Tilcgnelsen af 2den P art 
t i l  D ronn ing Charlotte Amalie, benytter Kingo paanh 
Leiligheden t i l  at tolke sin Kjcrrlighed t i l  ModerS- 
maalet og sin Harme over dets stadige Tilsidescrttelse 
i hoiere Kredse, og berommer Dronningen, fordi hun 
crrer og taler Landets Sprog og gjor derved „mange 
t i l  Stamme, som maafle i 30 Aar har crdt Landets 
B rod  i H . Majestcrts Tjeneste og har dog ikke villet 
lcrre 30 danske O rd, og agte det for et Vadmelssprog, 
de ikke gide tage paa deres Silketunger". SiungechoretS 
Hensigt udtrykker hün smukt og kort i folgende V ers :

„A t lsfte Sjcrlen op,
A t den paa Troenß Vinger 
Med Andagl sig opsvinger 
T i l  Himlens Tcrlt og Top "
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Grundtvig siger, „a t disse Sange ere udsprungne 
af Hus-Kapellet og annammedes derfor deri med saa 
inderlig Glcrde, som Siungechorets mange Oplag be- 
vidne." Dette Vcerk var vel den ncrrmeste Anledning 
t il,  at Köngen den 27de M a rts  1683 befalede Kingo 
snarest m ulig at sammenskrive og indrette en ny 
Psalmebog. Kingo efterkom v illig  denne B efa ling , 
tog straks fat paa dette Arbeide, men der hengik dog 
6 Aar inden den forste D e l af Hans Psalmebog — 
Vinterparten — forlod Pressen paa Kingos eget 
Trykkeri i Odense. Sommerparten — den anden 
D e l —  udkom senere. Dog vandt Vcrrket, hvis 
V interpart fandtes a ltfo r stört, ikke Kyndiges og 
Magthaveres B ifa ld . En Kommission blev derfor 
nedsat t i l  at udarbeide en Hel ny Psalmebog. Skont 
Kingos blev brugt som Grundlag t i l  dette Arbeide, 
ligesom man oste raadforte sig med Kingo og modtog 
B idrag fra  Ham, under Udarbeidelsen af Kom mis- 
sionens Psalmebog, blev dette Vcrrk dog saa afvigende 
fra  Hans, at Hans eget Udkast neppe künde gjcnkjendes 
i det. Dette bedrovede Kingo meget, og denne Fo- 
lelse gav sig Luft i folgende Vers, som Han indforte 
i nogle Eksp. af den reviderede Psalmebog, Han fo r- 
crrede t i l  hoitstaacnde Personer:

„Gak hudslettet Bog, du ts r vel Plaster finde 
Og rene Sjcrle, som v il dine S aar forbinde.
Gak, siung din S o rr ig  hen, det ts r vel blive godt,
T h i LEre fsdes t i t  ud af vanartig S po t."

Kingo var meget musikalsk og havde derfor t i l  
den ny Psalmebog flösset mange smukke Melodier,
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navnlig fra  Fokeviserne. Bogen fik da ogsaa Navn 
efter Ham — Kingos Psalmebog — og Han fik 10 
Aars Eneret t i l  at udgive den, hvilket betragtedes som 
en stör Fordel fo r Ham; men man maa mindes de 
störe Udgifter, Han havde Haft t i l  Typer og Noder, 
som maatte forflrives fra  Udlandet, t i l  de mange 
Eksemplarer, Han havde ladet trykke af sin egen 
Psalmebog og ved, at Han lod en Mcrngde i Lcrder- 
bind indbundne Psalmeboger sende omkring t i l  K job- 
stcrderne, fo r at uddeles t i l  faltige B o rn ; dertil kom, 
at Enerctten kom Ham kun t i l  Gode i de 3 Aar, Han 
levede, efter at Psalmebogen var udkommen. Om  sin 
Psalmebog havde Kingo yttret det Haab for Christian 
den femte: „a t Gud vel engang aabnede ved Ed. 
Majestcrts mcrgtige Haand Kirkedoren fo r min B og ." 
Alle Landets Kirkedore aabnedes ogsaa for Hans reviderede 
Psalmebog, idet den efter kongl. B e fa ling , ved Kirke- 
aarets Begyndelse Aar 1700 — Iste Sondag i Advent 
1699 — , blev indfort ved Gudstjenesten overalt i  Landet.

Ingen danfle D ig tn inger har vceret saa udbredt 
iblandt hele Folket, har bevaret sin K ra ft og Friflhed 
igjennem 200 Aar, har virket saa opbyggende og 
velsignende hos alle troende Kristne, som Kingos 
aandelige Sange og Psalmer, der er og bliver Hans 
varigste og smukkeste Mindesmcrrke*).

Hans anden Kone, Johanne Lauridsdatter, dode

*) 2  vor nyeste Psalmebog „ t i l  Kirke- og H uus-Andagt" af 
1856, er Kingo den D igter af hvem den har de fleste Psalmer 
nemlig 85, under folgende Nummere: N r. 22. 33 37. 43. 
49. 70. 71. 72. 73. 80. 85. 90. 91. 93. 100. 104. 109.
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d. 9 M a i 1694; hun kom forst t i l  at hvile i S t .  
Knuds Kirke i Odense, men hendes Lig fortes senere 
t i l  Kingos Familiebegravelse i Frangde Kirke. Samme 
Aar viedes Han tredje Gang af Jörgen Carstens t i l  
Jom fru  B irg ittc  B a ls le v , en D a tie r af D r .  M ed i- 
cincr og Cancelliassessor Christoffer B a ls lev  t i l  
Frangdegaard. Hun bragte Kingo betydelig Formue 
og Herregaardcn Frangdegaard. Ingen af Hans tre 
Hustruer skjcnkede Ham Livsarvinger, men Hans Navn 
uddode dog ikke med Ham, da nogle af Hans S lc rg t- 
ninge optoge det. Den nysncrvnte Jorgen Carstens 
var g ift med Kingos Steddatter, Mette V o rm ; Han 
blev fra  Sogneprcrst t i l  Haarslev og Provst fo r 
Vends Herred, d. 18 November 1699, kalbet t i l  
S tiftp rovst i Odense. For denne T id  f la l der have 
vceret et varmt Venskab imellem Kingo og Ham, men 
da denne kom t i l  Odense kjolnedes det, ja Forholdet 
imellem dem blev endog meget spcrndt, som Folge af 
Misforstaaelser fra  begge S ider og a f, at Kingo i  
sin Strcrben efter at fremme sine velgjorende P laner, 
künde glemme at tage tilb o rlig t Hensyn t i l  andre og 
andres Jnteresscr.

114. 128. 135. 136. 138. 139. 140. 152. 165. 167. 168.
169. 173. 175. 176. 177. 183. 184. 185. 187. 189. 191.
192. 193. 194. 195 198 204. 205. 211. 221 226. 227.
237. 255. 270. 274. 306. 314. 321. 322. 323. 341. 344.
349. 362. 380. 396. 415. 429. 444. 445. 449. 451. 453.
466. 480. 482. 490. 493. 495. 496. 514. 517. 524. 525.
526. 527. M an kan med Foie her anfore de O rd et be- 
kjendt B ark begynder med: „Tag  og laS".

2
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M a n  har med Urette beskyldt Kingo for G je rrig - 
hed, th i Hans mange Velgjerninger imod sättige Skole- 
disciple, den Mcrngde af sine Psalmeboger, Han lod 
uddele omkring i  Kjobstcederne t i l  sättige B o rn , samt 
Hans Velgjerning imod en af S tifte ts  Prcestcrs, Mogens 
B je rgs, Arvinger tale dcrimod. B je rg  flyldte nemlig 
K ingo en S u m  Penge, hvorfor dennc havde Hans 
O b liga tion ; men ved Eftcrretningen om Mandens Dod 
sendte Kingo, ved vedkommende Provst, Hans Enke et 
Afkald, hvori Han erklcrrer Obligationen for dod og 
magteslos. Saadanne Handlinger ere ikkc gjerrig 
M ands Vcerk. M en naar Hans Eftermand i S la n -  
gerup forholdt Ham, hvad Ham tilkom af Prcrstekaldet 
der, fo rd i Kingo havde faaet et fedt Embede, da t i l -  
tvang Han sig rigtignok sin R c t, og hvorfor stulde 
Han ogsaa lade en formuende Pra?st bcholde sin lov- 
lige Eiendom, naar Han selv havde Hjcrrtelag t i l  at 
anvcndc den paa en bedre Maade.

For sin Helsot havde Kingo tun en Gang vcrret 
syg —  i J u l i  1684 — og da gik R ygtet, at Han 
var dod, ja det udncrvnte endog M ag. M - Herlov, 
Sogneprcrst i A arhus, som Hans Eftermand t i l  
Bispedommet i Odense. I  de to sidste Aar af Hans 
L iv nedbrodes Hans Helbred, Han lcd da jcrvnlig af 
Rosen og Stensmerter. I  M a i 1703 tog Han t i l  
Kjobenhavn fo r at söge Lcegehjcrlp; her tog S ten- 
smerterne t i l ,  Han overfaldtes af Mathed og maatte 
jcevnlig ligge. Ester sin Hjemkomst t i l  Odense, kom 
Han sjelden ud af sine Bcrrelser og blev stedse svagere, 
men bar sine Lidelser med Ro og gudhengiven T aa l- 
modighed, og naar Hans deltagende HuSfceller rortes
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ved Hans Smerter, yttrede Han, at Han dog ikke led 
saa meget og at det jo ikke künde gaa a f uden S tr id  
og Smerte, naar to saa kjcere Venner, som S jc r l og 
Legeme, flulle stilles ad. Han var taknemmelig for 
den störe Deltagelse, der vistes Ham i hans Sygdom , 
af Hoie som af R inge, og lyste Guds Velsignelse 
over alle, som kom og saa t i l  Ham. H ans Sjcele- 
ssrger, M ads Rostock, var oste hos Ham og tildelte 
Ham flere Gange den hellige Nadverc, sidste Gang 
d. 6te Oktober, i Hans Paarorendes og Venners 
Ncervcerelse. F ra  den Dag laa Han stille hen in d til 
Sondag Morgen, d. 14 Oktober 1703, da Hans virk- 
sommeLiv var endt. Den 29 Novbr. blev Hans 2ig 
ncdsat i  det Kapel i  Frangde K irke, som Han selv 
havde ladet indrette og hvor Han hviler hos sine to 
sidste Hustruer og sin Svigerfader, B a ls lev .

D igteren, B .  S .  Jngemann, har smukt tegnet 
Hans Mindesmcrrkc i Frangde Kirke i folgende V ers:

„M arm orm indet staaer ved Graven 
Under Landsbykirkens Tag,
Engten hist med Bispestaven 
Bonden seer hver Helligdag,
Og foroven staaer fremstillet,
Med sit Aasyns K ra ft og Ro,
Gubben i  sit djoerve Billed,
Som  en K ris ti Kjcrmpe tro.
S til le  ved sin Hustrues Side 
Seer af Marmoret Han ud,
Englene, i  Klceder hvide,
Bede for Hans S jc rl t i l  Gud."




