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F o r o r d.

Thomas Kingos Navn er knyttet saa noie til dort Fcrdrelandö 

Psalmelitteratur, at de Fleste ved at hsre det ncrvnet strax ville tcenke 

paa den störe Digter. Hovedbegivenhederne i HanS offentlige Liv 

have ei Heller vcrret ganske ubekjendte, og i de sidste Aar ere vig- 

1ige Bidrag til Hans Historie komne for Lyset i de Levninger af HanS 

Drevvexling fta Aarene 1696 og 1697, der findeS blandt I. C. 

Blochs haandflrevne Samlinger til den fyenste Geistligheds Historie 

paa Universitetsbibliotheket, paa hvilkc C. I. Brandt forst har hen- 

vendt Opmcrrksomheden i Daust Kirketidende for 1846, samt i sidst- 

ncrvnte Forfatters Bidrag til en Danfl Psalmehistorie i 2den Deel 

af den Danfke Psalmedigtning, udgivet af ham og L. Helweg. 

KingoS Billede har imidlertid hidtil staaet utydeligt i Historien, 

ltgesom Dommen over HanS Characteer og Virksomhed har vcrret 

usikker, og det maatte Llive saaledes, saalcrnge som de vigtigste Kilder 

til Hans Historie kun i en meget ringe Grad vare Lenyttede, nemlig 

HanS egne Skrifter og Btspearchivet t Odense, hvortil endnu maa 

foies endeel t forskjellige Manuskriptsamlinger paa det Kongelige og 

Universitetets Bibliothek adspredte Optegnelser. Den uindflrcenkede 

Adgang til Odense Bispearchiv, der velvilligen har vcrret mig ttlstaaet, 

har gjort det muligt for mig at gjennemgaac det vidtloftige Apparat,



IV

sollt findcs der. Bibliothekar, .»Ab. Thorsens og Registrator Aall- 

RasmuSsenS venflabelige Veiledning har jeg at takke for, at jeg 

har kunnet afbenytte endcel Haandflrifter. Jeg har desudcn modtaget 

flere Meddelelser fta Overlarcr vr. Paludan-Müller, Oanri. C. 

I. Brandt og 6sn6. L. Helweg.

I et ikke ganfle kort Tjdöruln har jeg i mine faa Fritiilier bcflM- 

tiget mig med dette Arbeide. Thi jeg har onsket at opfatte og med 

historist Troflab at sammenfoie de enkelte tildeelS forvanflede og i 

Tiden afblegede Trcrk af den markelige Mands Personlighed til et, 

saavidt muligt, levende og anflueligt Billede. Allerede hertil Hörer 

der Tid og en omhyggelig Vetragtning. Men til at meddele en 

levende og sanddru Skildring af en forlcrngst afdod Personlighed Hörer 

ogsaa, at denne fremstilleS i det rette Forhold til hele Samtiden og 

alle Omgivelser. Ellers vil Billedet komme til at savne den Ramme, 

1 hvilken det forst kan seed i sin rette BelySning. Men i det jeg 

arbeidede mod dette Maal, tilsigtede jeg tillige under Monographienö 

Form at give Bidrag til Oplysning om hiin Tids kirkelige Forhold i 

det Hele og saaledeS at yde et Dilag til en endnu lidet bearbeidet Deel 

af vor Kirkehistorie.

Maatte det nu af selve den udkastede Skildring kunne kjendeS, at 

den er fremgaaet af ikke mindre Interesse for historist Sandhed end af 

kjcrrlig Omhu for en stör Mands Minde!

Af Fyens Stifts litteraire Selftab har jeg, som detS Medlern, til 

dette Skrifts Udgivelse modtaget Understvttelse, for hvilken jeg herved 

aflcrggcr Sclffabet nn'll erkjendtljge og cerbodigste Tak.

Kjerteminde Praeftegaard, den 2den Mai 1852.

^orfatteren.
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„Level har han iblandt oS, saa han kan ikke Idoe: der er 

Udodelighed i Dyden. Dod er han fra o», at han künde leve ho» 

Gud evindelig: han» Haab var fuldt af Udodelighed."

Kingos Ord i Liigpradiken over vr. Zacob Bircherod p. 54.

Forste Capitel.

Thomas Kingos ttngdomsaar.

1. Thomas Kingo nedstammede paa Fcrdrenest'den 

fra en skotfk Slagt, hvad ogsaa Navnet, som er den 

skotske Udtale af det engelske Ord vidner om. 

Hans Farfader, efter hvem han var opkaldt, kom hertil 
Landet*) under Kong Christian d. 4de, hvis Tapet- 

mager han blev, og tog Bopcrl i Helsingor. Da Kong 

Jacob d. 6te i Aaret 1590 opholdt sig paa Kronborg, 

aflagde han et Besog hos denne sin Landsmand.^) 

Hand Forcrldre vare Borger og Linned- samt Damask- 

vcrver^) i Slangerup Hand Kingo, der var sodt i 

Kril i Skotland i Aaret 1586 og dode i Slangerup

9 Pont. Ann. IV, 110. -) Pont. Ann. 1.1. cf. Rahbek og N-erup. 
Den banste Digtekunst 1,171. KallS Ms. in fo1. 97. Kongens Bibl. 
*) Bedstefaderen Thomas Kingo er altsaa kommen til Danmark imellem 
Aarene 1586 og 1590.

1



2

1671 i sit 85de Aar, og Karen Sorensdattcr, der 

dode i Odense og blcv begravet L St. Knuds Kirke d. 

21 Mai 1687. I dcres ^7 aarige Wgteffab havde 

disse Wgtefolk, saavidt videö, 6 Born, af hvilke tre, 

der sormodcntlig ere dode i en tidlig Alder, ere begra- 

vede tilligemed Faderen i Slangerup Kirke. 2) Foruden 

disse kjender man to af deres Dottre Elisabeth 

Kingo og Elfe Kingo. Elisabeth var gift med 

en kongelig svcnsk Skibsbygmester, Mcster Robert 

Turner i Stokholm. Hun levede som Enke i Odense 

1689 med et svageligt Helbred og dode der 1692.

I Anledning af hendes Dod blcv der d. 12 Marts 1692 

af Consistorket i Odense udstedt en Attest, at hun ikke 

esterlod sig andre Arvinger end sin Broder Biskoppen 

og en eneste Soster Elfe Kingo, Sal. Hr. Gregers 

Madtzens paa Fejo.^) Om Elfe Kingo bcrettes 

det, at hun forst var gift med en Forpagter paa en 

Herregaard i Sjcrlland, eller, som en anden Kilde 

siger, med en gammel Skoflikkcr i Jordhoi udcnfor 

Slangerup, og siden med Prarsten Gregers Madtzen 

paa Fejo 1689. Med sin sorste Mand havde hun en 

Datter JohanneJensdatter (forst gift med Klokkcr 

Anders Mortensen PLil i Nyborg og dcrpaa med 

Usx. Hans Jversen Stub, Rector i Assens). 

Desuden havde hun en Datter, der, gift med Hr. Oluf

r) Bloch, Den fycnske GeistlighedS Hist.1, 151 og Kingos Erkloering 
til Kongen 27 Oktober 1688. Original i Odense Bispearchiv. 

cf. Znffriptionen, som Sonnen satte paa FaderenS Liigfteen.
Pontoppidan. Alsrm. vnn p. 299. BlochS Angivelsc l. I. 
1, 172, at hun dode 1690, er altsaa urigtig. Consistoriets Pro- 
tokol. Od. Bispe-Archiv p. 170 og 190. °) Bloch, I. I. 2, 189. 
«) Kalls Ms. in fol. 97 Kongens Bibl.
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i Norup i Fyen, druknede paa Jsen i Odense Fjord 

ved Hindsholmen, og 3 Senner, af hvilke Hans Kingo 

var Sogneprast i Vissenberg, den anden Dcgn i Skovby 

i Fyen og den tredie Klokker ved St. Knuds Kirkc. 

Thomas Kingos blcv fodt i Slangerup d. 15 De

cember 1634. Foroeldrene vare sättige. I Hans Fadcrs 

Gravskrist lader Kingo ham sige:

„Jcg aatte ikke Verdens Guld, 
Nu eier jeg saa megrn Muld, 
Som denne Streu kau trykke, 
Min Riigdom var et oerligt Navn." -) 

men han var en flrttig Arbeider og nrekM- Mand:

„Med TEren tjente jeg mit Brod, 
Den kroned' baade Liv og Dod 
Og var mit dyre Smykkc."

2. „Den elflelige og onffelkge Son,"^) af hvcm 

Forcrldrene skulde have saa stör Glcrde og 9Ere, blev 

opdraget i Gud^frygt og cstcr den Tids Viis med al- 

vorlig Strenghed. Mmdet om Barndomsdagene i Fcr- 

drehjemmet stod derfor ogsaa levende for Digteren L 

Hans «ldre Aar. Han glemte hverkcn det kjoerlige

I Poetisk Lkrsebog for Dorn rc Kbhavn 1835—36 p. 481 kaldeS 
han Thomas Hansen Kingo, en Benavnelse, som han hverken selv 
brugte eller jeg noget ander Sted har seet. 2) E, Pontoppidan U I. 
Det maa ikke undre Rogen, der maatte söge denne Zndsirift i Slange- 
rnp Kirke, at finde den over en anden Mand. Thi Prasten Peder 
Friis (Prcrst i Slangerup fra 1703 til 1729) tilegnede sig Liigstenrn, 
lod Navuene og Overstrifteu forandre og ligeledeS Slutningen: „Mine 
Dage ere lettcre henfloine end cn Doeversiptte, Job. 7, 6," der sigtede 
til Hans Kingos Haandvark, til: „Mine Dage ere lettere henfloine 
end en Lilie, som er visnet paa Marken", figtende til sin Familie- 
Daabenmcrrke, en Lilie, saa at HanS Kingos Liigsteen nu har fol
gende Zndsirift: „Herunder hvilcr sodelig i Herren haderlig og hoi- 
toerde Mand Hr. Peder FriiS med sin dpdadle Hustrue Maren Pe- 
dersdatter re. Deichmanns Liigtale. Odense 1704 p. 70.

1*
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Sinnt, der „medens han var spcrd og bange, lokkedc 

ham til at flaae sig los og prove sine sorste Trin," 

eller
„Riset der vilde qviste 
Og tue ham med Liste, 
At dcempe SyndenS Art."

Tillige lcrrte han at kjende og holde sig til Herren, 

der kjcrrligt vaagede oder Hans Barndom, Herom vidne 

Hans Ord:

„Jeg har lcert min Gud at kjende 
Fra mit forste Barne-Svob, 
Der jeg i Gang-Vognen rcnde, 
Snubled' ofte i mit Lob, 
Jeg udi min Barneflik 
Aldrig nogen Skade fit 
Eller til Ulykke gik. -)

Jeg kan mig nu fuld vel erindre 
Hvordan Guds Forsyn med mig gik 
Udi de Aar, da jeg var mindre 
Og jeg forstod ei Werdens Skik, 
Jeg var tilfredS med mine Kaar 
Og stoled' paa mit Fader Vor." *)

Men det viste sig ogsaa tidligt hos ham, at han 

havde et livligt og bevcegeligt Sind, let modtageligt 

baade for det Gode og det Onde, stärkt tilboieligt til 

at give sig hen til Verdens Lyst, men tillige dybt 

folende enhver Modgang

„Han reed sin Barnekjcrp og proved Glutte-Dyster 
Og loe ad VerdenS Herlighed, men elffed' Barne-Lyster"

Reise-Andagt. Aandel. Sjunge-Chor. 2 Pari. ') Aandel. 
Sjunge-Chor. 2 Part, 5 Sang. ?) i. i. 12 Sang. Aandel. 
Sjunge- Chor. 1 Part. 7 Aftensang. Reise - Andagt.
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Og
,Zan var snild at gaae 
Flux efter OndstabS Svobe, 
Hans Tunge künde lebe 
I Dander störe og smaa." *)

Det var derfor ikke sjeldent, at Hans Moder havde 

Anledning til at tilonfke Harn: „gid Du sad paa 

Sprogo." Da han blev sendt L Skole, fandt han i 

Begyndelsen ikke Behag hcri,

„Den Vei, som laae til Skolegang, 
Desvarlig var at trade, 
Hun faldt mig stundom meget lang 
Og korted' mig min Glcrde."

I den danfke Skole i sin Fodeby lcrrte han den 

christelige Bornelcrrdom samt at lcrse og ffrive, „hvori 

han sig meget smukt forftemmede", saa at den Under- 

viisning, han her modtog, rimeligviis Llandt Andet lagde 

Grundvolden til Hans sikkre og smukke Haandskrift, og 

til at han i senere Dage satre mcgcn Priis paa, at der, 

hvad dengang ikke var almindeligt, blev givet Underviiö- 

ning L Skrivning L de latinst'e Skoler. I sit Hjem 

lcrrte han sormodentlig allerede fra Barndommen af sine 

Forfcrdres Modersmaal Engelsk. Thi man har ikke 

alene i Hans Skrifter villet finde Lignelser og Ordfoi-

Aandel. Sj. - Ch. 2 P., 5 Sang. -) Dette hanS Moders ofte 
udtalte Dnste over ham i HanS Barndom gav, som Bloch fortaller i 
Haandstrevne Samlinger til den fyenste Geistl. Hist. paa Univers. 
Bibl., igjen Kingo Leilighed til en Spog i senere Dage, da hun var. 
hoS ham i Fyen. Han lod hende satte over til Sprogo og spurgte 
hende ad, om hun nu vidste, hvor de vare. Da hun benagtede det, 
svarede han, „nu ere vi paa Sprogo, didhen Z har onstet mig saa 
ofte i min Barndom." *) Reise-Andagt. *) Deichmann 1.1. p. 71. 
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ninger, som vidne om HanS brittiske Herkomst, men 

han talede ogsaa det engelffe Sprog, som paa den Tid 

ikke horte til den almindelige Dannelse. 2) Ester sin 

cgen Vegjcrring og paa en af Larrerncs indstcrndige 

Tilskyndelse, der havde bemerket Hans gode Evner og 

Nemmc, blev han derester 1640 sat i den latinske Skotc 

i Slangerrlp S) nnder Nector Hans Aalborg, 

der siden blev Sogneprcrst i Veilby i Fyen, hvor han 

oplevede at see sin Discipel som Biskop. I denne 

Skole gik Kingo til sit 16de Aar. Han gjorde ved sin 

störe Flid god Frcmgang, men da han sormedelst en 

grov Forseelse^) maatte staae Skoleret, sogte han til 

den ncrrliggende Frcderiksborg Skole. Vistnok syncs 

baade den vclvillige Modtagclse, der blev ham tildeel i 

Frederiksborg, og den Agtelse og Titlid, som Hans Fo- 

debyes Dorgere scncre viste ham, ved at söge at faac 

ham til Prast, at stride imod den enestaaende Beretning 

om Aarsagen, hvorfor han maatte forlade Slangerup 

Skole; men paa den anden Side har Kingo aflagt et 

Vidnesbyrd om Ungdomsforvildelser, der lyder for alvcr-

Rahbek og Nperup 1.1. p. 179. Brandt og Helweg, Den Danstc 
Psalmedigtning. Kbhavn 1846 p. 55 ff. Dette fortaller Z. 
Birkerod i sine Dagboger p. 242 saaledes: „Den 26 Zuni 1687 
reiste PrindS Georg fra AssenS og kom ud paa Eftermiddagen til 
Odense. Bispen vr. Kingo, som talede Danst med Prindsen, men 
Engelst med de andre medfolgende Lords, samt Professorerne og Pra- 
sterne complimenterede Hs. Hoihed udenfor Bpen, hvor han togVogn- 
stifte og begav sig saa strax videre fort ad Nyborg. BartholinS 
UniversitetSprogram 13 Novbr. 1703. kemin» ex eo §rsvi6s 
ernt Det maa dog bemarkeS, at denne Beretning ene grun- 
der sig paa en Notits (KallS Ms. in kol. 97) om Kingo, der er 
forfattet i Odense efter HanS Ded og i andre Henseender ikke er paa- 
lidelig.
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ligt, til at det kan augaac nogcn Anden end ham sclv. 

Det gjaldcr dcrfor maastee just dcnne Periode af Hans 

Ungdomsliv, naar det hcddcx:

„Min Ungdom lod mig Porten op 
Til Verdens mange Veie, 
En viste niig til Wrens Top, 
Til Lyst mon' andre stete, 
Paa Wrenö Vei Arbcidc stod 
Med moisom Sved i Pande, 
Men sminkct Lvst med skiden Fod 
Vred om til merke Lande.

Den rette Vei har Gud mig kjendt 
Fra Ungdom op at lobe, 
Enddog jeg Heller havde rendt 
For Lystens lcrkkre Svobe, 
Og om jeg end af Veien vred 
Til LysterS AfkrogS Telte, 
Saa hjalp min Gud, om Foden gled, 
Jeg dog ei ganske voclte." *)

Frederiksborg Skole havde dengang en hoit anseet 

Rector i Albert Bartholin. Kingos 

Kundskaber og Larvillighed forskaffede ham Plads L 

Rectorens egen Lectie, ja han vandt i den Grad dennes 

Undest, at han optog ham i sit Huus og sorgede for 

ham med faderlig Velvillie.^)

Reise-Andagt. Det kom slden Frederiksborg Skole til Nptte, 
at Kingo havde varet denS Discipel; thi det fortcrlles, at Christian 
d. 5te paa et Forflag om at nedlagge denne Skole som unpttig og 
istedet derfor at oprette et Compagnie Ryttere, forlangte Underretning 
om, hvad der var blevet af dem, som vare dimilterede derfra, og da 
KingoS Navn forekom -landt diSse, svarede offentlig for sine Herrer: 
er der kommen saadanne Mand fra Frederiksborg Skole, hvorledes tor 
vi da understaae oS den at ruinere. Rahbek og Nperup, D. Danfle 
DigtekunstS Hist. 1, 260 efter Christoffer FriiS'S haandstrevne ^na- 
lectr» äe U^mnopoetis sacris spuä vsnos.
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Historien bringet ikke mange Efterretninger om Kin- 

gos som om de fleste andre udmarrkede Personligheders 

tidligere Udviklingsgang. Vi vide ikke at angive, om 

der ikke allerede under Hans Skolegang yttrede sig Tegn 

paa den Digteraand, der boede i ham, eller hvilke de 

Midier vare, hvorved den blev vakt. Det er dog ble- 

ven yttret, „at der ingen Tvivl kan darre om, at Prar- 

sten i Slangerup, Soren Povclsen Gnllandsfar (der havde 

havt Omgang med Anders Arreboi Vordingborg og er 

bekjendt af sin danste Prosodie, -j- 1668), har havt Jnd- 

flydelse paa Kingos Barndom og navnlig sikkert vakt 

den Kjcrrlighed til Modersmaalet og Alt, hvad Danst 

var, der udmarrkede ham til Hans Dod."^ Herfor kan 

nu vistnok ikke fores uoget bestemt historist Beviis. Det 

synes endog at tale herimod, at Deichmann i sin Liig- 

tale udtrykkelig bemcrrker, at det var en af Skolens Lar- 

rere i Slangerup, der opmuntrede ham til at studere, 

saa det synes besynderligt, om han med Taushed skulde 

have forbigaaet, dersom Dyens Prcrst, den bekjeudte So

ren Povelsen, i nogen betydelig Grad havde taget sig 

af ham. Men meget sandsynligt bliver det alligevel, at 

Hans tidlige Bekjendtstab saavcl med denne Maud som 

med den danste Litteraturhistoriker Albert Bartholin ikke 

kan have darret uden Jndflydelse paa Hans hele folgende 

Aandsretning, men har bidraget til at indpode ham den 

Kjcrrlighed til Modersmaalet, der blev saa levende hos 

ham, og ledet Hans störe Naturgaver som Digtex L det 

rette Spor ved at sore ham ind i et alvorligt Studium

') Brandt og Helweg. Den Danfie ^salmedigtning, i OmridS af 
Forfatterenö LevnetSl»-.
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af det danffe Sprog og de bedste danske Skribenter, 

navnlig Digterne.

3. Ester at have tilbragt 4 Aar L Frederiksborg Skole 

blev Kingo dimittcrct til Kjobenhavns Universitet med et 

berommeligt Testimonium, bestod hcrderligt Examen Ar- 

tium og blev inskriberet som Student d. 6 Mai 1654 

afRector ms^müeus vr. Thomas Bang under Navnet 

LinAopms. Til Privatprcrceptor valgte han Usx. Ber

the! Bartholin, dengang Decanus i det philosophiske 

Faeultet. Ved Universitetet opholdt han sig i 4 Aar, 2) 

studerede med megen Flid og bestod theologist' Attestats 

d. 8 April 1658 under Censorerne vr. Thomas Bang 

og vr. Jacob Knudsen. Om Hans Ophold i Kjo- 

benhavn og Hans Studeringer der vides forovrigt kun 

Lidet; det indskrcrnker sig til det Vidnesbyrd, som Uni

versitetet gav ham ester Hans Dod, at han i sine Uni- 

versitetsaar hengav sig gauste til et alvorligt Studium 

og holdt sig fjernt fra alt daarligt Selskab;^) det er 

kun af Mandens senere Virksomhed vi kunne sluttc es 

til, hvad han i sine Lcrreaar i Sardeleshed har lagt 

Bind paa. Blandt Universitetcts theologiste Profeösorer 

fandtes ingen udmcrrket Personlighed, og Tidsalderen 

var i aandelig Henseende rolig og ubevcrget. De mange 

Stridighcder i den lutherske Kirke igjeunem det 16de

^) „Havde last og PoeterneS Skrifter." Deichmann I. I. p. 141. 
-) Deichmanu p. 173 og Bloch 1, 52 have Bcgge 3 Aar, men er 
det hos Blvch opgivne Examensdatum rigtigt, maa Opboldet i Ajoben- 
havn have medtaget 4 Aar. Poster knbitnvit in stulliis et 
seientiis totus, tpikv »nimum »ä tirmnnt, »6 innnis se
minime «e frivol» psssus, iis nuncfvnm livmuncionidus socin- 
tus, «^vibus plus pslstum, qvnm eor sspit. Universitetsprogram 
13 Novbr. 1703.
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Aarhundrede havde hos os, som overalt, trcettet og stap- 

pet Gemytterne, og Videnskabeligheden var kommen i 

Forfald. Med Caspar Vrochm and (-j- 1652) var 

vel ester hele Datidens Mening en bedre Tid oprnnden 

for Theologiens Studium ved vor Hoiskole. Ved sit 

8^8tema univer8D tkeoIo^iD (UafniD 1633), der lcrnge 

sulgtes og agtcdes hoit af Danmarks Geistlighcd, og 

ved sin Docentvirksomhed havde denne Sjcrllands ud- 

mcrrkede Biskop bragt en storre Videnstabelighed ind i 

Theologiens Studium, ligcsom han ved sin Huuspostil 

havde givet en god practisk Anviisning. Men Broch- 

mands 8Memg var dog udarbeidet ganske i Tidens 

Aand, der ikke syntcs at srygte Noget mere end afvi- 

gende Meninger om Religionen,*) saa at der dengang 

endnu ikke var Tanke om et friere Studium af Theolo

gien. Vel var der just i Kingos Studenteraar 1654 

og 1655 nogen Bevcrgelse i Gemytterne i Kjobenhavn, 

der ogsaa greb enkelte Studerende, i Anledning af

Nicolai Svendsens Oromekn veigelianske Me

ninger, der vare Pietismens Forlobere, men Ophavs- 

manden blev straffet med Strenghed, og paa en enkelt 

Opdnkken ncrr af de samme Meninger blev den danskc 

Kirke ikke i nogen scrrdelcs Grad berort af separatistiskc 

Bevcrgelser i det 17de Aarhundrede. Men var der end 

saaledes ved Tidens hele Retning foreskreven de unge 

Theologer en Bane, uden for hvilken de ikke ret vel 

turde bevcrge sig, saa var dog en grundig theologisk 

Dannelse, fremgaaet af et noie Bekjendtskab med Skrif-

*) Brochmands System gjennemgaaer og imodegaaer ved hver enkelt 
Loeresoetning eontroversiss priscss ed reeentes. cf. Pont. Ann. 
sä snn. 1654 og 1655.
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ten og udviklet ved de mange Disputatser, der holdtes 

ved Universitetet, ingenlunde ualmindelig. At Kingo 

som Theolog var dannet paa denne Maade, stemmer og- 

saa saavel Hans Samtids Dom, som Hans Skrifter og 

hele Embedsvirksomhed overeens i at vise, og, arbeidsom 

som han stedse var, brugte han med stör Flid sine Uni- 

versitetsaar og udstod sine Examina med Berommelse.

4. Strar esterat Kingo havde taget Attestats, sor- 

lod han Kjobenhavn. Hand Vilkaar vare vel ikke 

saaledes, at han künde tilbringe längere Tid ved Uni- 

versitetet, end nodvendigt; men det turde ogsaa vare 

Tilfaldet, at han, som aldrig horte til de blot theore- 

tiske Lcrrde, men havde en afgjort practiff Rctning, 

solte sig tilskyndet til saasnart som mnligt at söge sig 

en besternt Virkekrcds. Han paatog sig nu forst en 

Huuslcrrerpost hos Forvalteren paa Frederiksborg Slot 

Jörgen Sorensen, og da den adelige Frue Lcnc 

Rud paa Sabygaard^) (tat ved Tiisso) kort dereftcr^) 

tilbod ham en lignende Stilling, antog han den og nn- 

derviste hendes Born i Forbindelse med Overinspectcnr 

Karsten Hansen Atkes 5 Sonner. Denne Mand 

eiede Noragergaard og var Overinspecteur over Rente- 

mester H. Müllers Gaarde, til hvilke Vedbygaard 

horte. Paa Vedbygaard opholdt Atke sig nnder Krigcn, 

og Kingo passerede i den Tid som Lauvexaräe ved 

Gaarden, da Atke og Hans Broder Hans Atke, 

Borgermester i Slangerup, hvor den svenste Konge

^) Deichmann p. 71. Deichmann har Vedbygaard, men den 
eiedes, som nedenfor anfort, af en Anden. Endnu i Aaret 1658, 
saa at Deichmanns „paa nogle Aarö Tid" ikke er rigtigt. 168V 
d. 16 Zuli. A1«rm. van. .^ppenä. p. 301.
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logerede og havde sit Hovedqvarteer under Krigen, havde 

forfl'affet ham ct Sauve^sräe-Brev hos de svenske Gene

ralen Under sit Ophold paa Vedbygaard havde Kingo 

wegen Omgang med 2de unge fra Udlandet hjemkomne 

Adelömcrnd af GruLLernes Slsgt, og de lcrrte ham 

at folgte. Denne ridderlige Fcerdighed kom han til at 

gjore Brug af en Dag, da en svensk Cornet kom ind 

paa Gaarden og vilde med sin Tjener lade en Hoppe 

bortfore fra Stalden; thi da han forgjcrves havde fore- 

viist sit Ssuve^aräe-Brev, huggede han Teilen, hvormed 

Tjeneren holdt Heften, over, saa at den sogte tilbage til 

Stalden. Cornettcn sprang nu af Heften og trak Sabe- 

len, og Kingo gjorde ligesaa, medens Grubberne 

paa Latin tilraabte ham, at han kun skulde vcrrge sig. 

Men til Lykke saldt Cornetten over sine Sporer om paa 

Ryggen og maatte Lede om Pardon, som blev ham til- 

staaet, hvorpaa han reed bort. Da derefter Kingo og 

Hans tvende unge Venner gik udaf Gaarden for paa 

en Spadseretour „at raisonnere over Bictorien," kom 

Cornettcn bag paa dem, lod, som han vilde sporge om 

Vei, og afskod i det samme en Pistol paa Kingo, saa 

Kuglen gik skraat ud igjennem Hans Mund, og Krudtet 

blev siddende i Hans Larber til Hans Dodsdag. Grub

berne grebe da fat L Teilen paa Cornettens Heft og 

flöge begge Hans Pistoler itu paa Hans Pande. Ncrste 

Aar kom Cornetten atter til Gaarden for at heute Fou- 

rage, ved hvilken Leitighed Kingo for at undgaae 

Klammerte holdt sig paa sit Kammer. Men Cornetten 
havde ikke glemt ham. "Da Atke Dagen efter i For- 

ening med Gaardens Skytte, Adrian, ledsagede ham 

til Hans Qvarteer, begyndte han at „smcrlde paa den
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Sauvexaräe," som Aaret tLLforn havde darret paa Gaar- 

den. Atke formanede ham til ikke at tale saaledes om 

„en brav Karl;" men Cornetten trak en Pistol ud af 

sit Belte og vilde have skudt Atke, hvis Skytten ikke 

havde forhindret ham derfta. Cornetten vendte da 

Pistolen imod Skytten, der sprang af Hesten, kastede 

fln Bosse over Saddelen og ihjelffjod ham, saa han 

faldt ned af Vognen, hvorpaa han bandt Hans Liig 

med en Strikke om Foden til Hestens Hale og flabte 

det saaledes til nsste Morads. Sagen rygtedes imid- 

lertid, og Atke blev af en Lieutenant og Dragoner 

fort til den svenske Leir, hvorover han af Skrcek fik en 

Rystelse, der ikke mere forlod ham. Paa Hans Kones 

Forbon og Forklaring for den svenske Konge blev han 

dog frigivet.i) Denne krigerske Episode af Kingos 

Ungdomöliv vifer allerede den Uforfcerdethed og Raskhed, 

med hvilken han stedse fremtraadte, naar det gjaldt Käm

pen for en god Sag; Hans folgende Liv afgiver Bevi- 

ser nok paa, at det var ham egent ikke at lade Svarrdet 

blive i Skeden, naar han blev angreben. Til den 

Atkeske Familie, der vel allerede var ham bekjendt fra 

Slangerup, knyttede han sig noie baade i onde og gode 

Dage og tilbragte lykkelige Dage L dens Kreds. Med 

Karsten H. Atke, der efter Kingos Beskrivelse maa 

have varet en ligesaa forstandig og underholdende Mand, 

som han var en redelig og dygtig Huusholder oder 

hvad der var ham betroet, spadserede han under livlige 

Samtaler ved den skjonne Tiissos Dredder. Munter, 

selskabelig og satirist, som han var, tog han gjerne

') KaUS Ms. in kol. 97. Kong. Dibl.
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Deel i den landlige Selffabelighed L Eguen, der ofte 

samlede „Venneflokken," saa at han fandt saameget Be

hag i den „lystige Ort/ at han ikke künde begribe, 

hvorfor Atke vilde forlade den, ja han priste den hele 

Egn som saa skjon, at han meente, man lcenge st'ulde 

lede, for man künde finde

„Et Sted, der var saa vel forsect 
Og mcd flig Lyst omrundet."

Opholdet i denne smukke Egn blev derfor ogsaa 

Kingo, hvem vi her lcere at kjende som den, der havde 

en aaben Sands for Naturens Skjonhed, uforglemme- 

ligt, og han skriver herom til Atke:^)

„Jeg svcrr, jeg tcrnker meget tit 
Paa Eders livsom Stue, 
Hvor man af vesten Vindue vidt 
Den deilig So kan skue, 
Naar Solen vester loben er 
Og skcrven Straale dypper, 
Som endclangs i Bandet skjoer; 
Sligt Skilderi det ypper, 
At purpurrode Vesterkant 
Sit Himmelblau bemoenger 
Med SoenS tindrende Bliant, 
Gradgronnc Skov og Vamger, 
Som gjorc Oie, Sind og SM 
Af siig Forlystning fuldc."

Den Venskabsforbindelse, han knyttede mcd Atkeö 

Familie, blev ikke gtcmt i senere Aar fra nogcn af 

Siderne. Han skyldte den for en Deel sin Forfrem- 

mclse, som nedensor ffal blive viist. I Aarct 1674 op- 

satte han et Liigvers tit sidste Wre og Amindelse for

Digtet: Ncrve-tud og Knud-Herud. -) K. H. Alkes Afsked fra 
Leve-Herred.
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AtkesHustrue Helvig Didri ch s Datter Draguns, 

der ikke mindre vidnede om hendes Dydcr end om den 

Taknemmclighed, med hvilken han mindedes at have Hort 

til den glade Kreds af Venner, der samledcs L hendes 

gjcrstfrie Huus. En Nr. Matthias Atke opholdt sig 

i Bispegaarden i Odense 1687. *)

I 3 Aar var Kingo Huuslcrrer og havde i dennc 

Tid „ved sin Lcrrdom og Skikkclighed gjort sit Navn 

bekjendt for mange forncmme Folk." Da nu den me- 

get gamle PederJacobsen Worm, Sogneprcrst for 

Kirkehelsinge og Drosselbjerg Menigheder og Provst i 

Love-Herred, der allercde havde havt 2 Capellaner, be- 

gj^rrede ham til Personelcapetlan, modtog han dette Til- 

bud i Aaret 1661.2) Hau blev ordinerct af Erkebiskop 

Svane og var Capetlan L 7 Aar, indtil Worms Ef- 

termand Normanden Frands Pedersen König 

fra Nakkestad ved Frederiköstad paa 12te Sondag efter 

Trinatis 1668 overtog sig Embedet, og han forestod 

dette sit forste Embede, som det hedder,^) „med storste 

Troskab, Gud til LEre, Menighcden til Opbyggelse og 

den a'rvLrdige gamle Mand til storste Behag og For- 
noielse." ^)

Det er fra dette Tidsrum vi have de forste Digtc 

as Kingo i de 3 Ungdomsarbeider „Scebygaards Ko-

^) Alu». NaurS Skolebog i Commissionsact 20Marts 1711, p. 494. 
Od. Bispe-Archiv. Bloch 1. I. har 1662, men efter en striftlia 
Optegnelse i Kirkehelsinge Pastorats Archiv tiltraadte ban Capellanict 
1661. Worm dede i Juli 1668. Deichmann p. 75. §) ^t 
Kingo blev Worms Eftermand som Sogneprcrst i Kirkehelsinge og 
DroSselbjerg er efter ovenanferte fra Stedet selv indhcntede Efterret- 
ning en Feil, som fra Pont. Ann. IV, 110 er gaaet over i flere 
drifter f- Er- Bloch, Nperup og Poetist Lasebog af Barfod.
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Klage" (1665) „Karsten Hansen Atkes Afsked sra Love- 

Herred" og „Nceve-tud og Knud-Herud", der, hvor for- 

skjellige de end ved deres lettere Form og mestendeelö 

spogesulde Jndhold ere fra Hans senere Arbeider, dog 

vidne om den allerede ovede Digter og ere ikke uvigtige 

Bidrag til at lcere os Hans Personlighed at kjende, saa

ledes som han var i sin Ungdom under Forhold, i hvilke 

han bevcegede sig frit og lykceligt og künde vise sig 

ganffe, som han var, imellem Venner, der havde baade 

ham og Hans livfulde Munterhed kjcrr. I det forst- 

narvnte Digt Scrbygaards Koktage er Helten en Tyr, 

der „ved en uformodentlig Dod hastelig blev Henryks" 

Behandlingen svarer til Emnet, og hele Digtet Hörer til 

den Slags, der vil findes for let, dersom det veies paa 

Nutidens crsthetiske Vcrgtskaal, medens det dog har mange 

Enkeltheder, der iscrr ved Skildringen af hine DageS 

Scrder endnu kunne tiltale og vidne om, at Forfatteren 

var opmcrrksom paa Folkelivet omkring sig. Han for- 

tcrller saaledes om Kulsvieren, der ved sit barske og smud- 

sige Udseende künde bringe Folk til at blive bange

„Enddog han aldrig er Tyran, 
Men ikkun kulsort gliiser,"

*) Det fandt i sin Tid meget Bifald og som et Monstervark ogsaa 
flette Efterlignere. En Anonymus strev saaledes „Comtesse- Hunde
klage" sä »nsloxism „SabygaardS Kollage", hvilket gav Jörgen 
Sorterup i Orrooetkes Ourmlniiicum Anledning til Revselsen:

„Dog som dansie Bern og Bispe
Fanger begge an af B,
Saa gjor ogsaa Tyr og Tispe, 
Ere dog ulige Krae."

Lü;d. Saml. af smukke VerS rc. Kbhavn 1742. 10 Bd. p. 739.
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om den danske Bondes Stortatenhed og Kjcrkhed,

„Om Nogen paa Han3 GildeS Vei 
Bcgynder ham at drille",

saavelsom om Hans jevne Godmodighed, naar det frem- 

dcles heddcr:

„Men naar man ham om Morgen seer,
Naar han er fra sin Tonde, 
Saa naadig han ad hver Mand leer, 
Som Bondchund ad Monde;"

om Malkepigens Overtro,

„At hun jo krydzet Ko og Spand,
For Mslkcn kom paa Hylde, 
Thi Kjcrrlinger de ellerS kan 
Smorlykken fra os trylde,"

og om de stakkels Bonderpigcrs Skjcrbne, ofte at maatte 

gaae til Catechismi Lcrsning hos den strcenge Prcrst i 

14 Dage, ja en heel Maaned, naar de sknlde gifted, 

forend de künde bestaae deres Prove. „Men", lcrgger 

Forfattercn til,

„vilde Prasten om den Skit
Saa ofte ikke tviste,
Han tit en Rix-Mart Danste fik, 
Som han maa ellers miste."

„Karsten H. Atkes Afffed fra Loveherred", af 

hvilket nogle Prover alt ere anforte, udmcrrker sig L det 

Hele ved malende Naturbeskrivelser og en igjennem den 

spogende Form fremtrcrdende dyb og alvorlig Folelse. 

Det sidstncrvnte Digt „Ncrve-tud" rc., der kun kjendes 

af de Prover, Nyerup har meddeelt, beskriver et De- 

sog hos en Ven og dets Fataliteter paa en strcrng

Den Danste Digtek. Hist. 3, 180 ff.
2
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Vinterdag. Det har vist ikke vcrret Kingos Tanke, 

at dette Digt, der rimeligviis kun har vcrret bestemt for 

Hans davcrrende Omgangsvenner, skulde blive opbevaret, 

da det Hele kun er et Slags L et jevnt Sprog og 

med locale Hentydninger, dog ikke uden Lnne affattet 

Riimbrev; men det gik her som saa ofte i hiin Tid, at 

Digterens Beundrere have i Afskrifter sarnlet og opbe

varet Meget, som han vist ikke selv vilde have gjemt 

paa.
5. Forend vi ganffe forlade det forste Sted, hvor 

Kingo forestod Prcrsteembedet, vil det vcrre nodvendigt 

at omtale, at han herfra hentede sin forste Brud, 

Worms eftcrladte Enke Sille Lambertsdattcr 

Balchenborg, en Datier af Lambert Bal-

chenborg, Sogneprcrst for Sundalens Prcrstegjeld i 

Trondhjems Stift. Hun var temmelig ung, thi hun 

var Worms 3die Kone. Historien om dette Gifter- 

maal fortcrlles af Prcrsten C. Host, der 1730 blev 

Sogneprcrst i Kirkehelsinge og Drosselbjerg, saaledes:^) 

„Pedcr Worms Enke fik Eapellanen Hr. Thomas 

Kingo; thi da Hr. Frantz var kommen, accordcrede 

Kingo paa Enkens Vcgne med Hr. Frantz om en 

vis Sum Pcnge for hendcs hele Liv, og da Accordcn 

var gjort, bad han Hr. Franz trotove sig til Enken."

Af Tonen i denne Beretning er det umiskjendcligt, 

at den vil tilkjendegive, at den fluttede Aecord ikke var 

fnldkommen crrlig. Men der behoves neppe at gjorcs 

opmcrrksom paa, at en saa klog Mand, som Kingo,

i) Bcrelningen findeS i Airlehelsinge Pastorats Archiv, hvorsra den 
velvill'g er bleven mig meddeelt.
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aldrig vilde have gaaet saa haandgribelig plumpt frem, 

og at der ligelcdes tillcrgges Modparten, der dog maatte 

sporge om Aarsagen til, at Enken onskede at indgaae 

en saadan Accord, en nwsten ubegribelig Eenfoldighed, 

saa at Historien ikke kan have forholdt sig ganske saale- 

des, som den fremscrttes i denne Bcretning. Dersom 

den dengang nbemidlede Kingo, der ellers ikke kan be- 

flyldes for at have havt timelig Vinding for Die ved 

at crgte en Prcrsteenke, hvis storste Nigdom rimeligviis, 

som scrdvanligt, har bestaaet i hendes uforsorgede Born, 

har sagt til Hr. Frantz König: dersom De istedetfor 

at Letale denne Enke aarlig Pensioir for hendes Livstid 

vil give hende en Sum engang for alle, saa vil jeg 

derved Llive sat istand til at crgte hende, og König 

Laade for sin cgen og for Enkens Skyld er gaaet ind 

paa dette Forflag, saa forblive denne Sags sactiste Om- 

stcrndigheder ganste i Overeensstemmelse med Beretnin- 

gen; de ere kun stillede i et andet Lys. Og dersom 

Nogen stulde mene, at en stig Accord dog vilde vcrre 

af en udelikat Natur, saa maa det bemcrrkes, at den 

Tid, hvorom her handles, ikke var saa fiintfolende, naar 

det gjcrldte Cnkers Forsorgelse, og at navnlig vor crldre 

Prcrstehistorie opviser mangfoldige Exempler paa Aceorder 

i saa Henseende, som ere langt mere stodende end denne.

Denne Kingos forste Hustrue, der kun levedc med 

ham nogct ovcr et halvt Aar, Lragte ham flerc Sted- 

born, imod hvilke han viste sig som en kjcrrlig Fader 

og ,/sogte af yderste Evne at befordre dem til Brod og 

Wrestand." ^) Dlandt disse var den Lerygtede Satiriker

Teichmann I. I.

2*
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Jacob Worm, der dog allerede var 26 Aar- 

gammel og Magister, da Hans Stedmoder crgtede Kingo. 

Han paasorte ham senere stör Krcenkelse og Sorg. ^) 

Lambert Worm, der var Rector i Kjerteminde.2) 

Drude Worm, der dode 17 Aar gammel r Odense. 3) 

Mette Worm, gift 21 Juni,16804) med Jes- 

per Lauritz Schmidt, Sogneprcrst i Brendernp og 
Ore og Provst i Vends Herred, og 31 Mai 1686 med 

Max. Jörgen Karstens; -j- 1694 i sit 28 Aar.^) 

Sille Marie Worm, gift d. 3 Decbr. 1693 med 

Christian Jcspersen, Sogneprcrst paa Fejo.6)

Zacvd Worms Historie af Odin Wolff iZourn. for Politik rc. 1812. 
-) Kalls Ms. in tolio 97. Pga hendeS Liigkiste satte Kingo 
folgende Gravskrift:

„Som Blomsteret i Mai gaaer nd med Regn og Storni, 
Saa faldt i UngdomS Vaar den yndig' Drude Worm. 
Her gjemmeS hendes Stov til Himlens blide Vaar, 
Som har nydt Liv i Gud i hartad 17 Aar."

Lüxdorss Sämling 4 Bd. 295.
Bircherods Brevs. Ms. Bloch, I. I. 3, 667. Kingo vicde 

Mette Worm og I. L. Schmidt i St. KnudS Kirke, og Zeus Birche- 
rvd holdt efter HanS Begjaring en Bryllupsprcrdiken ester Brudevielsen. 
Siden, striver Dircherod, var jeg til ud paa Aftenen i Bispens HuuS 
til deres Bryllup udi et fornemme Compagni. Bircherods Drevsam- 
ling. °) Ogsaa viel af Kingo i HaarSlev Kirke i Fven.
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Andet Capitel.

Th. Kingo fom Sognepraest i Slangerup.

6. Allerede 1665 d. 4 April havde Kingo faaet Exspec- 

tance paa at blive Soren Povelsen Gnllandsfarö 

Estermand i Slangerup og Uvclse. Hans Bestalling 

er af- 24 August 1668.2) Senere Llcv han af Bistop 

Wandal bestikket til Viceprovst i Herredet. Hans Fodc- 

by ffal have udbedt sig, at han maatte saae Kaldet. 

Forovrigt feiler man vist ikke ved at antage, at hau 

allerede dengang havde mcegtige Patroner, Lfcrr Grif- 

fenfeldt, den davcrrende Prcrsident L Cancelliet Peter 

Reetz og Lüxdorff. Th. Kingo horte til dem, 

hvis Navn man i Griffenfeldts litte Vog finder 

betegnet med en tyk Streg, 5) og det er bekjendt nok, 

at Griffenfeldt öftere udtrykkelig bemcrrkede sig, til 

hvilke Embeder Candidaten, der prcrdikede for ham, 

künde ansees fortrinlig stikket, saa det er rimeligt, at

') Sjall. Regist. No. 26, Fol. 32-33. -) Sammest. No. 27, Fol. 
244 s. d. Frederikssund horte dengang endnu til Slangerup Pastorat, 
men Kingo maatte 167b klage over, at Zndbyggerne ikke vilde erkjende 
ham for dereS Sogneprcrst, endfljondt en Heiesterelsdom af 17 Septbr. 
1666 havde tilholdt dem at höre lil Slangerup Sogn. Sjallandste 
Tegnclser. iVrim »nno 1668 successorem Viro reliAiosissim« 
Ovo Leverino Lotklnnäo dundum pstria civitss cupivit Voe- 
torem ^l^stnm^vo reverendum, dueem Kre§is et reets vivendi 
Xntesixnkmum. Ilrdem Isudumus, »;vrv trrntum sbest despicstui 
kkativum duxerit, ut postpositis creteris kune mullet intimo sinu 
smplexsri. H. BartbolinS Universitetsprogram 13 Rovbr. 1703. 
Univ. Dibl. Kalls Ms. in kol. 97. KongenS Bibl. Grundt- 
vig, Kort Begreb af DerdenS Krenike S. 397.
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Kingo ved sin Proveprwdiken har anbefalet sig til at 

blive befordret just til et Kjobstadkald.*) I de folgende 

Aar gav Kingo sin Taknemmelighed tilkjende i flere 

Digte. Han tilffrev (1672) Grifsenfeldt „veemodigst 

og ydmygeligst" et Trosteskrist i Anledning af Hans Ko- 

ned, Karen Nansens Dod,^) ligesaa et paasolgende 

Nytaarsonffe ^) om et langt Liv og en ny Wgtemage,

„Som kan formere Dig din Lykke, Lyst og Liv, 
At Danmark have kan en evig-lived Griv."

Ligeledes er Hans Digt „Samsoes körte Beffrivelse" 

(1674) srembaaret som et Taknemmelighedsoffer til denne 

Drs davcrrende Herre, Grifsenfeldt, der i Digtet 

sremstilles som Oens Stolthed og ncrst Gud dens Frem- 

tids fasteste Haab. Og da Grifsenfeldt stod paa 

sin Lykkes hoieste Tinde og i December 1675 eller Ja

nuar 1676 i Kjobenhavn blev modtaget som den, der 

meest havde bidraget til det tilendcbragte Feldttogs hel- 

dige Udfald, besang Kingo ham L folgende Linier:

„Hvad Llodig Krigsmand flal tillands og VandS udfore, 
Det skal Du forst udi bin Hjerne overhore.
Du viser der, at Raad er bedre tit end Magt, 
Og Gud har alle Ting for ViisdomS Fodder lagt.*)

Peter Reetz kalder han L Sorgedigtet ved Hans 

Dod (26 Aug. 1674)6) „Sin udi Live hoigunstige For-

*) Pont. Ann. IV, 584. 2) Udvalde Danfle Riim. Hopffners Säm
ling 1728. Zuni-Heftet p. 99. Hun dode d. 17 Mai 1672; cf. 
Giessings Griffenfeldt. Kbhavn 1846 p. 51. Hos Giessing kaldcS 
hun Catharina Nansen I. I. p. 47. Wielands Samt. 10 Bd. 
p. 404. *) Giessing» Griffenfeldt p. 147. *) WielandS Saml.
14 Bd. p. 66 ff.
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frommer." Og Lüxdorff ncrvnes som Hans beständige 

Velynder. Opmarrksomheden for Hans Evner og Dyg- 

tighed var saaledeö vakt paa de hoieste Steder allerede 

forend HanS Forflyttelse til Slangerup, og da det beret- 

tes, at ogsaa Kong Fred erik d. 3die var Hans Vel

ynder, tor det vel antages, at han allerede som Capellan 

L Kirkehelsinge har vakt Forventninger om et mere end 

almindeligt Digtertalent.
7. Men det var dog forst under Hans 8te-aarige 

Ophold i Slangerup han vandt sit Navn som Digter 

og grundlagde sin folgende Berommelse. THL „han 

gravede ikke med den lade Svend det sig af Gud med- 

deelte Pund L Jorden," men anvendte den Tid, han 

künde vinde fra sine Embedsforretninger, til ved et al- 

vorligt Studium navnligt af Modersmaalet og den danske 

Poesie at uddanne det Digtertalent, hvoraf han fra sin 
Ungdom havde solt sig bevcrget.^) Og der var just i 

Hans Tidsalder, omtrent fta Begyndelsen af det 17de 

Aarhundrede, indtraadt et Wendepunkt L Poesien, der 
ikke blev nden betydelig Jndflydelse paa ham. Tidligere 

havde baade Folkesangen og Kirkesangen bevcrget sig 

frit, ncesten ubunden af nogen Form. Men om Pro- 

sodien og den danske Riimkunst havde nu Niels Olsen 

Halveg (-j- 1583), Peder Jensen Roeskilde 

(-j- 1641), Hans Mikkelsen Ravn (-j- 1663) og 

Soren Povelsen Gullandsfar (-j- 1668) skrevet 

og givet Anviisning til at anvende de opstillede Regler, 

navnlig i Psalmedigtningen. Anders Christensen 

Arrobo (-j- 1637) var den forste, der nden Tvivl paa-

Deichmann I. l. *) Deichmann I. I.
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virket af sin Samtidige, Tydskeren Opitz, og det saa- 

kaldte frugtbringende Selffab eller Palmeordenen, hos 

os med Held digtede efter besternte, bevidste Regler. 

Fra Hans Tid indtraadle der en Brydning, saa at Kunst

poesien fik Ooerhaand oder den srie Folkedigtning inden 

Aarhundredetd Udgaug. Saa bleve ogsaa med de 

modnere Aar, de forandrede Omgivelser og Bevidstheden 

om hvad han formaaede som Digtcr Gjcrrstanderre for 

Hans Digte andre, mere omfattende og alvorligere, end 

de vare, mcdens han. levede i derr landlige Stilhed 

mellem saa med sig noie forvundne Venner. Haus 

Digte sra denue Periode ere dects de 14 Morgen- og 

Astensange og 7 Davids Ponitentse-Psalmer samt 3 

Morgen- og 3 Aftensuk, der forstcgang udkom i Trykken 

I674 i det Aandelige Sjunge-Chors forste Part, og 

deels Leilighedsdigte, iblandt hvilke de fleste, som neden- 

sor skal blive viist, ere Frcmstillinger af Tidens fcrdre- 

landöhistorifke Begivenheder. De grrdelige Sänge bleve 

strax Modtagnc med derr storste Paaskjonnelse. Forend 

han ndgav dem L Trykken, havde harr meddeelt dem til 

flere baade fornemme og tcrrde Mcrnd, hvis Bisald de 

havde vundet, og iscrr havde Biskoppen i Sjcelland 

vr. Johan Wandal opmuntret ham til at lade dem 
trykke?) og udtaler sig i sit Imprimatur med stör Rots 

baade over Sangene og dcres Forfatter. „Saasom," 

siger han, „jeg med storste Sindets og Aandens Glcrde 

har lcest disse 14 geistrige og deilige Morgen- og Asten-

i) Brandt og Htlwtg, Den Danjle Psalmedigtning, cf. G. G. Ger- 
vinuS Geschichte d» poetischen National-Litteratur der Deutschen. 3D. 
Leipzig 1842. 2) Aandel. Sjungechor Iste Part, Fortale til Laseren.
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Sauge samt de 7 Kong Davids fortrcrffelige Psnitentsc- 

Psalmer vel og arteligen udsatte af vores berommeligstc 

Danffe Skjaldrer og Gnds Hufes srugtbringcnde Tjener 

^3^. Thomas Kingo, saa eragter jeg dem og meget 

vcerdige ved Trykken offentlig at udgives til de hod os 

vcrrende Christnes almindelige Brug, at de derved künde 

opvcekkes og opmuntrcs til en ret christelig Andagts 

gudclige L)velse o. s. v." Med dette Sjunge-Chor sulgte 

Melodierne, udsatte paa Noder, hvorved Kingo, der 

selv kjendte og elffede Musik, sogte at indfore en storre 

Afverling i Psalmesangen og at anbefale Sangene ved 

at llnderlcrgge dem smukke eller yndede Melodier, som 

vare laante sra verdslige Sänge. Men da han frvgtede 

for, at dette vilde vcrkke Anstod, gik han Forargelsen 

imode i sin Fortale til den günstige og retsindige Lauser, 

til hvitken han skriver: „Lad det ei vcrre dig nnderligt 

og urimeligt, at jeg har sat disse aandelige Morgen- og 

Aftensange .... under nogle Melodier, som cllers af 

Mauge sjnnges med forfcrngelige Ord. Jeg har dermed 

villct gjort de velklingende og Lehagelige Melodier saa 

meget mere himmelffe og dit Sind, (om det dig befalder) 

desmere andcrgtigt, at om du kan lade dig undertiden be- 

falde for en Melodies Artigheds Skyld at gjerne anhorc 

en Sang om Sodoma, du meget mere, om du est et 

ret Guds Darn, skulde lade dig behage under selvsamme 

Melodie at höre en Sang om Zion. Jeg veed vel, at 

der ikke faa skal lade sig finde, som dette mit ringe Ar

beides spcrde Foster ffal ville udqviste, fordi det er ikke 

overktcrdt med de gamle og brugelige Kirkesanges Toner. 

Men herudi har jeg ikke vidst, at gjore mig Nogens 

scrre Tanker til en Lov, besyuderligt fordi jeg finder vorc



26

Forfcrdre, som have digtet og sammensat vore Kirkepsal- 

mer, at have brugt den Frihed, at de ikke have Lundet 

sig til een, to eller ftere, men frit taget allehaande Me- 

lodier endogsaa af lystige og verdflige Toner, som mere 

end nok er beviisligt. Vil Nogcn sige, at Materien for 

Melodiens Danskeligheds Skyld ikke vel skal knnne lcr- 

res, da er det kun Ord-Nisser til at kyse Dorn med 

. . . Tiden og Brugen lcrrer alting." I disse Uttrin- 

ger mcrrkes det allerede, at Digteren forstod at vurdere 

og anvende andre Melodier til kirkeligt Brug, hvad og- 

saa de tilfoiede tildeels meget skjonne Melodier bekrcrfte. 

Maaskee har han ogsaa selv componeret eller fra de 

skotske Sanges Toner, som han har Hort i sin Barndom, 

overfort flere af Melodierne til Sjungechoret. Han

Organist Berggreen har med Hensvn til disse Melodier meddeelt 
mig folgende interessante Notits: „Melodierne til„Sorrig og Gloedc" 
og „Rind nu op i Jesu Navn", saaledeS som de findeö i „Kingos 
Aandelige Sjungechor", turde maastee vcrre af samme Hcrkomst, som 
Kingo. Zdetmindste have de i Characteer Meget tilfalleds med de 
stotste Folkemelodier, og da de ellerS ikke ere kjendte som Melodier til 
danste Folkeviser, er jeg tilbeielig til at antage, at Kingo har Hort 
dem af sine Forrldre, og, rort af dereS Skjonhed, har strevct sine 
Sänge dertil. Forovrigt bemoerkeS, at den sidstnoevnte Melodie i vor 
Choralbog er saa forvanstet, at man derefter ikke kan danne sig noget 
Begreb om deus egentlige Form. Forresten er der vist Intet, der 
forbyder at antage, at Kingo ogsaa selv har kunnet componere disse 
Melodier, og at de efter de ved Hans ForaldreS Sang modtagne 2nd- 
trpk kunne have faaet hiint Slcrgtstab med de stotste Melodier." 
Et Beviis paa, ^t Kingo har havt megen Kundstab til Musik, uden 
at det forovrigt nu vides, paa hvilken Maade han selv udovede den, 
afgiver et til Kingo dediceret markeligt Manuskript af den larde, tid- 
ligt bortdode Rector i Kjerteminde (cf. Pont. Ann. IV p. 747) 
Matthias SchachtiuS, som er i Hr. Organist Berggreens Desiddelse. 
Det er et musikalst Dcerk „Ittusieus vLnieus eller Danste Sang- 
mester", omtrent 300 paxina in kolio, der efter den kpndige Besid»
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dedicerede denne forste Udgave af Sjungechoret til Kong 

Christian d. 5te d. 27 Deebr. 1673 og angiver i Dedi- 

cationen Hovedindholdet af alle Morgen og Aftensangene, 

naar han siger, at han ved dem har villet give sine 

Medchristne Anledning til at bede baade for dem selv, 

Guds Kirke og det Kongelige Arvehuses Lyksalighed. 

Forovrigt trceder han i denne Dedication frem med fuld 

Bevidsthed om, at Hans Arbeide var vcerdigt til at frem- 

bcrres baade for Herrens Alter og Kongens Throne, og 

i Fotelsen af sit Kald lover han fremdeles at anvende 

al Flid paa den danske Psalmedigtning", saa vi og her i 

Danmark, saavelsom de Tydske og andre Landes Folk, 

af hvilke vi hverken have behov at laane eller udi Rime- 

kunsten det ringeste at eftergive, kunne have Psalmer og 

Sänge til Gudfrygtigheds daglige Ovelser, som ikke ere 
„taad"*) og udtaante af deres. Thi de Danffes Aand 

er dog ikke saa fattig og .forknyt, at den jo kan stige 

ligesaa hoit mod Himmelen, som Andres, alligevel at den 

ikke Lliver fort paa fremmede og udlcrndiske Vinger." 

Digteren folte, at Hans Samtid og Eftertid igjennem 

mange Slcrgter vilde stadfcrste disse Ord, naar de ved 

Hans Morgen- eller Aftenpsalmer oploftede deres Sind 

til Gud. Vi ville her kun erindre om Morgensangen:

ders Dom flal med Hensyn til detS Forfattelsestid have stört Dard. 
3 den bette Bark tilfoiede ^utorum ülusieorum cstsio§u8, qvi 
vei in liieorir» vei krsxi Alusiees seripto ineinruerunt, navnes 
Kingo, som ved sit Sjungechor „»6eo ineiarnit, ut kam» intrs 
patrise terminos contineri neseir», nomen e^us inter Aiu8ur»v8 
Vsno3 6oeti88imo8 merito pv8uerit."

„taae" s: tigge, efter Kingoö egen Forklaring i en af Hans 
Psalmer.
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„Nu rinder Solen op 
Af Osterlide, 
Forgylder Klippens Top 
Og Bjergetd Side. 
Acer glad nun Sjarl og lad din Stemme klinge, 
Stig op fra JordenS Bo 
Og med din Tat og Tro 
Til Himlen svlnge."^)

eller om Aftensangen:

See, hvor sig Dagen atter st'ynder, 
I Vester-Vand sig Solen toer, 
Vor Hviletime snart bcgynder. 
O Gud, som udi Lvset boer 
Og sidder udi Himmel-Sal, 
Voer du vort LhS i MorkhedS Dal.

Dort TimeglaS det alt nedrinder, 
Af Natten driveö Dagen dort, 
Al VerdenS Herlighcd forsvinder 
Og varer kun saa ganfke kort, 
Den Sol, som for paa Klippen stod, 
Er nedenfor vort Trin og Fod." ?)

og forovrigt henvise til Hans Aandsfrcrndes disse Mor

gen- og Aftensange dybt betegnende Ord:^) „Jeg fljon- 

ner ikke rettere, end at disse 14 Hverdags-Malerier, hvor 

Himmelen og Jorden, Kirken og Kongeborgen med samt 

det litte venlige Skovhuus speile sig i Jndsoen uden an- 

dcn Forskjel end den mattere eller stärkere Belysning af 

Morgen- og Aften-Noden, jeg skjonner ikke rettere, end 

at de maatte vcrre Nok til at gjore en Skjald udodelig 

hoö et langt mindre noisomt og taknemmeligt Folk end 

det Danske."

') 6te Morgensang. Iste Vers. 2) 7^ Aftensang. Iste og 2det 
DerS. Z) Grundtvig, Anmeldelse af P. A. Fengers Udgave af 
Psalmer og aandelige Sänge af Th. Kingo. Kbhavn 1827. Theo!. 
Maanedsskrift April 1828 p. 35.
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Det var dog ikke ved disse aandelige Digte, at 

Kingo forst blev bekjendt for og yndet afKong Chri

stian den Femte; thi det hedder i forommeldte Dedi- 

cation: „Eders Kongelige Majestcrt har tilforn L saa 

stör Naade optaget nogle faa af mine forrige Niimskris- 

ter." As Digte, som ere tilskrevne Kongen, kjende vi 

for 1673 kun tre, nemlig: s) et Lykonskningsdigt fra 
1671 i Anledning af Kongens Kroning*), der indehol- 

der Allusioner til Euevoldsmagten, som maatte behage 

den 25-aarige Konge, der i hele sin Regjering holdt saa 

stcerkt paa den absolute Magt, han havde modtaget i 

Arv efter sin Fader; b) en Beskrivelse af Kronborg^), 

der korteligt er dedicerct til Christian d. 5te, men 

forovrigt priser dens Dygmester Fred erik d. 2den, som

„Der han dig fcrrdig saae, da tmde han vel sige, 
At alle Stene strax sra Gründen skulde vige 
Og aldrig bYggcS meer, om de var sprungen af 
Hans Undersaattcrs Pung og fra den Armes Stav."

og dens Restaurator efter deus Jndtagclse af Freuden 

1658, Fred erik d. 3 die; og endelig e) et ubetydeligt 

Lykonskuiugsvers i Anledning af Christian d. 5tes 

Hjemkomst fra Holsteen til Kjobenhavn d. 1 Mai 1672. 3) 

Men i de paafolgende Aar frcmkom Kingo, folgende 

Krigsbegiveuhederne, med en Rcrkke af Digte til Kou- 

geus Priis, i hvilke saavel denncs personlige gode Egeu-

') Hosianna. Eller allerunderdanigste og allerydmygste Hjertens Lyk- 
Dr.sie til- den Stormcrgligste og Hoibaarne Monarch Christian d. bte, 
da Hs. Kgl. Majestät 1671 d. 7 Juni lod sig salve og signe. Lnx- 
dorphs Saml. 4 Dd. p. 282 ff. Den vidtberomte Danmarks 
Hovedfastnings Kronborgs körte Drstrivelse. Kbharn 1672. ') Lü;- 
dorphS Samlinger. Kthavn 1742, 4 Vd. p. 293.
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staber som Hans Ledingstog og Seiervindinger baade til 

Lands og Vands frcmhcevedes med stcrrte Farver, der 

fik en levende Belysning fra den Hcngivenhed og arve- 

nndersaatlige Underdanighcd, med hvilken Digteren altid 

omtaler Kongen og Hans Regjering. Den Krig, som 

Christian d. 5t e forte med Sverrig, var hverken nod- 

vendig eller klog, og Maaden, paa hvilken den fortes, 

ikke altid retfördig, men Kongen var ung, krigslysten og 

personlig tappcr. Hvad Under da, at den allcrede navn- 

knndige Digter maatte vinde stör Gunst hoö sin konge- 

lige Hcrre ved disse Scicrssange, i hvilke ikke alenc 

Kongcns Rastloshed og Manddomsgjcrninger og Armeens 

og Ftaadens seierrige Fremgang pristes hoit for Samtid 

og Eftertid, men ogsaa hele Krigen fremstitledes som 

den retfcrrdigste, som baade Legyndt med Gud og fort 

med al den Gudsfrygt og Mildhed, der sommede en 

fand christelig Konge! Hvad Under, at det maatte finde 

Naade for den enevceldige Herst'ers Dren, gjennem den 

Digterö Mund, hvis gudelige Sänge alt gjenlode fra 

Folkcts Lcrber, at modtage Bifaldsyttringer, som han 

turde antage for hele Folkets Nost! Thi fra dette 

Standpunkt bor Kingos vistnok meget panegyriske Digte 

til Kongen betragtes. De vare ikke en enkelt Mands 

Smigcrtale, men efter hele Tidens Netning maa hele 

Folkct antages at have stjcrnket Digteren fnldt Samtykke, 

baade naar han besang Kämpen med den Wende, imod 

bvcm det gamle Nationalhad var mcegtigen vakt ved 

Begivenhederne nnder Fredcrik d. 3die, og naar han 

lovpriste Enevoldsmagten, i hvilken Nationen saa nylig 

havde sogt sin Frelse, eller Enevoldskongen som Gjen- 

standen for Folkets Kj^rtighed og Haab. Saa maa de



31

og til en retfcrrbig Bedommelse af Digteren erindres, 

hvorledes det var en ncrsten nden Undtagelse almindelig 

Skik hos den Tids Poeter at bringe stcrrktduftcnde Vi- 

rak frem for deres Patroner og Velyndere blandt de 

Store.
Forfatteren tilkjendegav allerede ved Udgivelsen af 

det forste af disse Digte ^), at det var Hans Hcnsigt at 

fortscrtte Beskrivelsen af Krigdbegivcnhedernc:

„Hvad min Dlcrk-Pensel kun har gründet dennegang, 
Skal bedre trcrffeS i din FremtidS Scierssang,"

og hvorledes han nu udforer sin Skildring, ville nogle 

Prover bedre end enhver Bcstrivclse udvise og forhaa- 

bentlig stadfcrste vor ovenfor udtalte Dom:

„Dehjerted' Konge, du aarvaagne Scepterforer, 
Arvkroned' Christian, som Himlen selv oprorer 
Med hellig Nidkjcrrhed, at dine Kroner maae 
En evig Fred med Navn og TEre faae, 
Tilstcd dog, at min fast hcndode Sanggudinde 
Maa dette Liv i din Udodelighed finde, 
At tamde LyS udi sit ringe Lygteskrog 
Og vise Werden dit det forste LcdingStog. 
Stormcrgtigste Monark! Du fulde Manddoms Kjerne! 
Jeg vil ei stille frem din Fodsels Himmclstjerne, 
Men vise, hvor Gudsfrygt og saa Rctfcerdighcd 
Med Haand i Haand udi din Fodestund opflred.

Chr. d. 5les forste og lvksalige Ledingstog (1675), udkommct forst 
i Aaret 1676. Nyerup og Rahbek 1. I. p. 190.

I Anledning af det svenske Skib „Falkens" Erobring under et 
Batterie ved Wismar striver Kingo, hvad der kun altfor meget minder 
om, hvad der er skeet i vor Tid,

„Naar horte man tilforn af flige Tog at sige, 
At Skibe lader sig af LandmandS Haand bckrige, 
Et Skib foruden Skib med Storm at tage ind, 
Det faider moerkeligt i mit og FlereS Sind."
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Det heilig' Tvillingtegn stod hos din Fodsels Vugge, 
Din kongelige Sjcrl med Naader at bedugge 
Og dig berede til en saadan Krön' at faae, 
Hvis Lige Danmarks Folk og Fyrster aldrig saae. 
Hvor herlig gaacr du frem med disse Folgesvende, 
Med Himmclfynd og Frugt de daglig dig betjene, 
Den ene lcrgger Grund til al lyksalig Stand, 
Den anden flugtig gjor al Uskjcl udaf Land, 
De Legge bygge paa Guds LEreS Huus og Kirke 
Og hver Mandö Bedste de mcd samlet Haand udvirke, 
De Legge spinde paa, din Arvecirkel maa 
Med Seier, LEre, Navn fuldrundcd cvig staae. 
Dit forste Ledingötog mcd Gud og Legge disse 
Du vilde i din Sjcrl fuldkommelig forvisse, 
At for du Svcrrdet drog, du da i denne Daad 
Gik ei et FmgcrSLred fra dcreS trygge Raad." >)

„Saa tog du Christian, din Krone, Spur og Scrde. 
Udi din Faders Stol med hver Mands Lpst og Glcrde, 
Dig er det, som jeg nu med Lyst ommclde vil, 
Hvordan du Guthiland med Svard dig Lragte til, 
Der du fra Viömar var med PriiS og Seier kommen 
Og denncm havde lcrrt at folg' og lyde Trommen, 
Da lodst du din Soldat Forfrisknings Hvile faae 
Den hcle Dinier, til at Vaaren kom oppaa.
Der Thor Lcgyndte da mcd SolenS Stige-Varme 
Sit ised' Skjcrg at toc, da tog man til at lärme 
Paa Trommens Romle-Skind og til at vcrkke op 
Den danske Landsknegt, som nu havde hvilt sin Krop. 
Men du, du Kongers GlandS, vor magelose Hyrde, 
Naar Andre hvilte sig, da lofted' du din Byrde 
Paa dine Axler op; naar Andre sov vcl sodt 
Og snorked' Natten hen paa Dolstcret saa blodt, 
Da Lrodft du Sovnen tit, ja tit naar Hanen galed' 
Og dit Gemak det var med Nattens Svcerte maled, 
Ja naar det knog og sog af bidsken Sverme-Snce, 
Du din Aarvaagenhed lod da saa ofte scc.
Nu gik du paa din Fod dit Toihuus at Lesigte, 
De siore Skot og smaa, hvormed du skulde figte, 
Nu foer du ud til Baads, for Dag sig flimte lod

') Af Chr. d. 5tes ferste LcdingStog. -) o: Gulland.
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Til Dremerholm og blandt de keged' DaadSmoend stod, 
Nu seiled' du henud oppaa din fljonne Flaade 
Og stak igjennem det fludfulde Havscns Baade, 
At see, hvordan enhver tog paa sin Gjerning Agt, 
Og om Soldaten stod vaeroied paa sin Vagt, 
Og dermed havde det med al din Gjerning Gange, 
Den Enc sig med Fltd vil for den Anden trange, 
Fordi han ydmyg paa dit vaagne Die saae, 
Der idelig oppaa HanS Handcr monne staac. 
Paa Holmen Pink og Pank man uophsrlig horte, 
Den ene Vegge paa den anden hastig kjorte, 
Hvcr Dag var Lüsten fyldt med BaadümomdS tralsom ,Zov!" 
Der fardedeS oppaa den störe Seile-Skov.
Hver HolmenS Admiral og hver en hoi Betjente 
Her sine Scener ud med Flid og Jver spendte, 
At han sin Skyldighed da künde lade see." *)

„Du stod imidlertid,') (Gud kjender med hvad Die) 
Og saae din Seier gaae udi en btodig Troie. 
Du sukked' til din Gud, saa Fjendcn svandt som Dug, 
Din Bon den dybere end Svard i hannem hug". 
„Da Doden stod beredt for alle StadenS Dorre, 
Jld, Mord og Brand med Graad man künde ei aftorre, 
Om ei din Mildhed dem midt i din Vrede fik 
En FrelseS Tilsagn og et naadigt Kongcnik, 
Du künde Blöd for Blöd i tusind Stromme taget 
Og over hver MandS Blöd dit Hevnesvard uddraget, 
Men det var christeligt, Du traadte med din Fod 
Oppaa din FjendeS Hals og flaante dog HanS Blöd."')

Men hoiest stiger Digteren i sin lovprisende Flugt, 

naar han i sit andet Anhang til Christian d. 5tes 

forste Ledingstog, „hvorudi Vefattes de tvende nordifle 

Arvekroners Danmarks og NorgcS Glcrde og Grcrm- 

melse, Seier og Sorg, Naade og Nod i disse trende

i) Af: GullandS Zndtagelse, eller: Anhang til Christian d. SteS forste 
LedingStog 1676. 2) Under DiSmarS Beleiring. Af Chr. d. 5te» 
ferfte LedingStog.

3
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Host-, Fiskc- og Swdcmaaneder 1677", i Anledning af 

Nügens EroLring ndbryder:

„Du nordiffe Monark, du Dyd-Kompas og Krone, 
Du Cfterretning for hver Mand, der er paa Throne, 
Du Hjerte-Middelpunkt, som midt i Norden staaer, 
Til hvilken hver vor LivS- og Lykkes-Streg hengaacr",

og naar han som Opstrift paa et Anker, (nu hcrngcnde 

i Toihuset) som holdt Kongens Skib i den störe Sofare 

i October 1677 paa Veicn fra „Lante-Nügen" til Kjo- 

benhavn, ffrev de i siil Tid beromtc Linier:

„Gud holdt paa mig og jeg holdt Christian den femte, 
Der en fortvivlct Storm i Ostcrso ham klemte. 
To Rigers Liv og Dod paa to Jernhager laae: 
Jeg derfor evig her ffal til et Minde staae."

Saa turde det endclig ogsaa fortjene at bemcrrkcs, 

at Kingo forstod at staae paa Strcrnge, der maatte 

finde Gjenklang hos den for Jagtens voldsomme Gli

der saa hoiligen paSsionerede Konge, naar selv denne 

Lidenskab maatte afgive folgende Lignelse:

„Som naar den kroncd' Hjort med sine raske Flokke 
Gaaer spankende omkring i Engens vaadc Sokke, 
Og han Kong Christian til Hest kan blive vaer, 
Han sprcrtter, springcr og om Skovcn hastig far, 
Omsider dog udaf Hand raske Hest optrcekkes, 
Enddog hanS leite Been og alle Sener strcrkkcs, 
Jndtil han fuglesnar gjor hannem Sticn trang 
Og derpaa giver ham et blodigt Fald og Fang;
Saa dog de Svenske" o. s. v. ^)

Det vil af de Prover, vi have anfort af Kingos 

vigtigste Poesier sra denne Periode, knnne skjonnes, at

Af: Sostagct d. 1 2»ni 1676.
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han som Digter ikke alene bevagede sig L Helligdommen, 

hvor Hans egcntlige Plads dog stedse var, og hvor Hans 

Sänge ogsaa lod L de dybeste og hjerteligste Toner, men 

at Tidsbegivenhederne og Fadrelandets Forhold tillige 

levende beffjcrftigede Hans Tanker og stemte Hans Harpe. 

Og fra dette doppelte Synspunkt maa Digterens helc 

Liv betragtcö. Thi han var en oprigtig Christen, en 

nidkjar og ersaren Herrens Tjener, „ja i denne sin 

Tjeneste som etLys i Herren, der fortarede sig selv;" *) 

men Hans livlige og bevagelige Aand, Hans störe Virk- 

somhedsdrist og den Kraft, han foltc hos sig selv, til- 

ffyndcde ham ogsaa til at tage Deel i Verdens Hande- 

ler og til ved sine aandelige Gavcr at vinde et hader- 

Ligt Navn i Berden. „Thi for fit Navn havde han 

rnere Omsorg end for tnsinde Liggendefa, for fit Efter- 
male mere end for fit Livs Dagcs Tal."^) Den frem- 

adstrcrbcnde Mand sogte ved det ham vetroede Pund at 

hendrage Opmarksomheden paa sig hos Tidens meest 

fremragende Mand og ved et Hof, hvor baade Kvngen 

og ftere blandt Hans narmeste Omgivelse synes at have 

havt Smag og U^est for Poesien.

') Deichmann p. 55. 2) 1, p. 17, s) BeviiS herpaa findcS
i I. Sorterups Riimbrev til EtatSraad Scheel 1698. Wielands 
Sämling 2 Bd. p. 99 ff.

„Fik Hjarne KronenS hoie Skat
Fcr Vcrset, der han digtet,
Har mcer end Een faaet Bispe-Hat,
Hvis Rimekunst ei svigtet."
„Den Kunst er elst't til Hove, 
Der uformarkl kan gi'e en Streg 
Og dog slaae til paa Love.
Til Hove han (Johan Rantzow) min Skjcmplen lod 
Opdages mig til Bedste,

3»
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8. Men sogte han end og vandt de Stores Gunst 

isoer som Digter, saa Lanede dette Talent ham dog ikke 

en ellerd uberettiget Vei til den Plads, han senere kom 

til at indtage i Kirken. Herfor vidner noksom Hans 

hele Embedsforelse som Biffop. Den Dygtighed, med 

hvilken han fremtraadte i denne Stilling, var naturlig- 

viis forberedt i Hans tidligere Liv, og der kan forsaavidt 

ingen Tvivl vcrre om, at han allerede som Prcrst i 

Slangerup maa have aflagt Beviser for, at han i flere 

end een Retning var „en Guds Hufes frugtbringende 

Tjener," vel skikket til den hoie Post, han blev bestemt 

til at indtage. Prcrstens og Sjcrlesorgerens Virksomhed 

er imidlertid ifolge sin Natur vanflelig at beflrive, naar, 

som her er Tilfceldet, de samlevende Vidner ikke have 

talt herom llden i almindelige Udtryk. Heller ikke har 

Kingo eftcrladt sig andre Skrifter end Digte, naar 

undtages den over Dr. Jacob Bircherod i Aaret 

1688 holdte Liigprcrdiken og en Bededagsbon. Vi ville 

dog af de forhaandenvcrrende Data, hvor faa de end

Da han for Kongens egen Fod
Paa Riddersalen laste
Den Digt, jeg strev med hastig Peu 
Og fiulde varet trykket, 
Men billig blev viist hjem igjen, 
Til Trykken ei samtykket.
HanS Majestät en Latter fik 
Udef min körte Grille, 
Det var, som naar en sod Musik 
Kan for mit Dre spille. 
Zeg fik da Mod og tankte nok, 
Zeg kom engang i Suite 
Med den navnkundig Skjaldre-Flok 
Og der en Titul hitte."
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ere, sorsoge paa at udkaste en Skildring af^ham i Hans 

prcrstelige Virksomhed, uden hvilken Hans hele Liv ikke 

vil kunne forstaacs. Og denne synes os vedre paa sin 

Plads her, end senere, naar vi finde ham inddraget i 

et vidtlostigt Embedes mangehaande Forretninger.

Kingo medbragte störe Naturgaver til det prcrstelige 

Embede, hvilke han uddannede ved Studium og en sam- 

vittighedsfuld Udovelse af sine EmLedspligter. En klar 

Forstand, ualmindelig Skarpsindighed og hurtig Opfat- 

telsesevne forenede sig hos ham med stör Udholdenhed 
og Characteerfasthed. i) Naar han havde sat sig et 

Maal, arbeidede han med sin hele Kraft paa at naae 

det, ja han kjcrmpede og stred for at vinde Seier, naar 

den ikke künde vindes for en ringere Priis; han var 

stedse med sin hele Sjcrl ved sin Gjerning, levede i 

den og led derfor ogsaa saa oste under den. Han 

kjendte sig selv fuldtvel og bekjendte:

. t mig selv der er et Hav 
Ret ved min dybi Hjertegrav, 
Hvor stänke Storme tindre 
Og t^der om ved Dag og Nat, 
Enddog en Stang derfor er sat, 
Saa hver dog ikke kjender, 
Hvordan det ulmer t min Barm." ')

Men udsatte denne Hans Characteers Heftighed ham 

for megen Modstand og Miskjendelse, paatrykte ham 

stundom et Stempel af Selvraadighed og Stridighed og 

gjorde ham iscer i crldre Dage oste til „en besvcrret 

Mand", saa var den hos ham ogsaa en Betingelse for

l) Deichmann p. 141 og Fortalen p. 22 ff. 2) Hjerte-Suk. Fen- 
gerS 2den Udgave p. 437.
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den störe Jndftydelse, han ndovcde baade i levende Live 

ved sin hete Virksomhed og efter Doden indtit denne 

Dag i sine Sänge. Thi hvor han traadte frern, viste 

han sig i Ol:d og Gjerning som en eiendommelig og 

mcrgtig Personlighed, der i det den gav sig selv ganske 

hen, ogsaa igjen fordrede Hengivelse og Underkastctse. 

Naar hertit foieö, at han var udrnstet med mcrgtige og 

solkelige Talegaver, saa forstaae vi, at disse Evner, an- 

vendte i Kirkens Tjeneste med udholdende Flid og hellig 

Nidkjcrrhcd, maatte bcrre rige Frugter i Menigheden og 

vcrkke Opmcrrksomhed i en langt videre Kreds.

Hvorledes han betragtcde Prcrsteembedet i dets dop

pelte Forvindelse med Herren og Menigheden, höre vi 

ham udtale i disse to Scetninger: „Gud gjor vel, at han 

beskikker sin Menighed Lcrrefcrdre. De gjore ilde, om 

de ikke flikke sig vel i Menigheden." „Naadens Him

mel, Gnds Kirke, er ikke ulig Naturens Himmel og 

Firmamentct. Begge har sine Lys og Lamper, Sol og 

Stjerner. Han, der kjobte Kirken med sit Blöd, er selv 

Solen, opgangen af det Hoie, og de Troende i Almin- 

delighed, men i Sarrdeleshed Lcrrerne, ere Stjerner paa 

Beftrstningen, satte at stinne som himmclfke Lys. Af 

Prcrdikeembedet knnde Verden heute stör Fordeel, om den 

ellers ffjonnede derpaa eller skjottede derom, . . . og den 

Slutning kan vi Alle gjore os, at af Lereres gode For- 

hold indhostes daglig Rente for Menigheden. . . * Den 

Gjerning er vigtig, saa den ikke maa forsommes, vanskc- 

lig, saa den ikke nden Moie kan forrettes. Hvo er nok 

tit alt dette?"*)

Liigprcediken over Z. Bircherod p. 150 ff.



39

Store vare dcrfor Hans Fordringcr til Pra'sternes 

Levnet. „Lcrrerne maae un'nde Andre og ikke glcmme 

sig selv; Jngens Feil ere kjendeligcre end dereö, der 

skulle straffe Andres Feit. Pleiten paa. det fine Sindon 

kjendes snarere end paa en grov Klud. . . Christus 

saaes med et tvecrgget Svcerd i sin Mund, men Hans 

Ansigt, som naar Solen skinncr i sin Magt (Apoc. 

16). Ordet er det tvecrggede Svcrrd, som Lcrrere bor 

bruge, men det sorcs ikke af Nogen bedre end af den, 

hvis Ansigt flinner som Solens . . . Vel bliver Or- 

dets Kraft usvcekket, om end Lcrrcrens Liv ikke pryder 

Ordet; thi Solen stikker og fine Straaler igjennem et 

Dyndpnds; de bcsmittcs dog ei. Men naar Lcrrdom og 
Levnet ere eet som Aand og Hjul hos Czechiel (1/ 20), 

det skal lettere og lykkeligere opbygge. Mad og Spise 

kan vcrre saa sund og smagende, som den vil, man vcrm- 

mes dog ved at tage den af en spedalsk Haand. . . . 

Det bor en Leerer som Israel fordum, der med den 

ene Haand byggede Staden, men med den anden stred 

imod Fjendcn, at bygge Zions Mure med Ord og Lcrr

dom, fcrgte imod Udyd og Laster med Liv og Exempel. 

Milestotten viser Andre Veicn, men gaaer ikke selv med; 

Brostenen gjor reen Gang sor Alle, men bliver dog selv 

liggcnde i Skarnet: saaledes maae Kirkens Oldinge ikke 

vcrre. Det var kun at tomre en Ark og selv omkomme 

i Syndfloden, med Stenen at flibe Eg og Od paa Jcr- 

net og selv blive stov og «sieben. Abimelech gik op paa 

Bjerget og alt Folket, som var med ham, og Abimelech 

tog Oxen i sin Haand og huggede en Grcen af Trcrerne 

og lostede den op og lagde den paa sin Axel og sagde 

til Folket, som var med ham : hvad I saae, jeg gjorde,
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fkynder Eder, det gjorer, som jeg! og da huggede alt 

Folket hver sin Green. Det gode Lsrere gjore for, kan 

de vente i det ringeste Nogle, om ikke Alle i Menighe- 

dcn, ffal gjore efter. Hyklere lcrgge hellere en heel 

Knnb paa Andres Skuldre end en Green paa deres 

egne. Ingen, der havde Lyde paa Legemet, iswr lam 

eller med Brcek paa Foden maatte tjene i Helligdommen. 

Ingen, der tjencr i Helligdommen, maa have stem 

Lyde i Sindet og vcrre lamme og halte i Guds Buds- 
ords Vei."^) Og Kingo glemtc ikke at anvende dissc 

Fordringer paa sig selv. „Han viste sig som en trofast 

Arbeider i Ordet og i Lcrrdommen, forarbeidede idelig 

Guds Gjerning: sin og sine Tilhoreres Salighed."?) 

„Han ransagede daglig Skrifterne, og ihvorvel han stedse 

sogte efter VLisdommen, „i hvor hun gik" saa holdt han 

dog al anden Viisdom for Skarn og Skade imod Christi 

Kundskabs Dpperlighed og oste den af den rette Kilde, 

Gnds saliggjorcnde Ord. Hans Viiödoms Maat var 

Guds Wre og Menighedens Salighed. Og ligesom 

den Wre, Gud havde givet ham ved Aandens Enibede, 

var ham hoiere end al anden Anseelse, saa sogte han 

sin Wre og Noes i en god SamvittighedS Vidnesbyrd"^) 

og bad:
„O Jesu giv mig Naade til 
Det Embede at «re, 
Som selv saa holt du hcrdre vil, 
At jeg dit Ord og Lcrre 
Ei blaser hen i Veir og Bind, 
Saa jeg forstokket blivcr 
Og i mit flintehaarde Sind 
Til Doden bunden bliver."

>) I. I. p. 161 ff. r) Deichmann. Fortale p. 22. I. I. p. 145.
«) I. I. p. 138 ff. ») Vsalme. Fenger. Ro. 8.
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Allerede denne Kingos Betragtning af Prcrdike- 

embedet vifer, at han drev paa en praetiff Christendom; 

en orthodox Leere var ham ikke nok, men han foxlangte 

baade hos Lcrrere og Tilhorere at sce Lcrrdommens Frug- 

ter i Livet. Et ret beregnende Beviis herpaa haves L 

den Anbefaling, hvormed han forsynede Prcrsten Sa

muel Jensen Jlds Oversatttelse af den endnn her 

tillands med mistcrnkelige Blikke betragtede Dog Joh. 

Arndtö fände Christendom. „Denne ffjonne og uffat- 

teerlige Dog", siger han, „som den hoilcrrde og nu i 

Gud salige vr. Joh. Arndt har sammenffreven og 

den christne Verden som et synderligt Liggendefcr med- 

declt, er lykkeligen falden i Hcrnderne paa den gudfryg- 

tige, hcrderlige og fornemme, lcrrde Mand Hr. Samuel 

Jensen, vcrrdig og velfortjent Sogneprcrst i Huusby i 

Lolland, som hende saa artig og grundelig paa vort 

Modersmaal har udtolket, at han baade har befriet Bo

gen fra al den Mistanke, som en Deel Misundelige have 

villet käste paa den uden ffjellig Aarsag, som og bevcrb- 

net den med adskillige lcrrde Mcrnds VidncSbyrd og Be- 

viisninger, og dermed ei alene lyst Christendoms og 

Kjcrrligheds Fred over den sal. vr. Arndts Affe, men 

og med den sal. Afdodes levende Haand hjulpet til, at 

drage vor ncrsten i sidste Blus liggende Christendom af 

sin Affe, tage Skjellene fra vore Landsmcrnds Dine, 

Faarektcrderne fra Ulvcne, Rcrgrimen og Skabilkenhove- 

det fra Hyklere, som i en fand christen Kirke leve som 

usande Christne. Jeg kan forsikkre Enhver med en ube- 

ffaaren Samvittighcd, at Fortolkcren selv er en god, 

ydmyg og oprigtig Christen og et Gudfrygtighcds Exem

pel for sin Hjord og har mcent sine Landsmcend og
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Medchristne troligen med dette sit berommelige Arbeide, 

hvitket en Anden, som ei saavel forstod dette Skrist og 

lcrrde Mcrnds Domme derom, ikke saa lykkeligt som han, 

künde fuldbyrdet." *) Den samme Anskuelse gaacr heclt 

igjennem Hans Liigprcrdiken over vr. Jacob Birche- 

rod. Denne vidtloftige Liigprcrdiken er af stör Vigtig- 

hed, ikke alene fordi den giver os et temmeligt anskue- 

ligt Billede af ham som Prcedikant, men ogsaa fordi 

han i den, saa at sige, fremscetter sit theologiske Larebe- 

greb,^) saa at det bliver muligt af dette Skrist natur- 

ligviis i Forbindelse med Hans aandelige Sänge nogcn- 

ledcö at domme om det Standpunkt, paa hvilkct han 

stod som Theolog. At dette efter hele Tidens Retning 

maatte vcrre det almindeligt kirkelige, det symbolsk-bibclske, 

er alterede antydet i det Foregaaende, og der vil vist 

ikke knnne findes nogcn Uttring af Kingo, som kan 

berettige til at antage, at han i noget Dogma ikke stod 

paa Kirkens Grund. Lcilighcdöviis udtalte han ogsaa 

sin MiSbilligelse af alt Nyhedsvcesen L Neligionssager:

„Lad Antichristen dog mcd all' omstodes, 
Og HanS skinhellig Pak 
Med dercs falfle Snak 
I Grund forodeS." ^)

^) Skrevet af Kingo som Samtykke til Trykken (Bisperne havde Cen
suren hver i sit Stift) d. 1 Juni 1682». Men Bogen har havtDanste- 
lighed ved at komme ud, thi den er forst trykt 1690. ?) Dette be- 
markede ogsaa Joh. Wandal i Approbationen af denne Pradiken: 
sie L. 8^m-?resb^teri sui isuäes enarravit, ut simul ex kno- 
ekismo sntiquo (Texten var 1 Moseb. 5, 24) verum äeel«r»verit 
rntionem Okristisnismi." ^) 6te Morgensang.
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og ligeledes:

„Den Flok, der ... .
. . . elfter kun Guds Ord
Foruden Phantasie
Og uden Folke-Lcere, 
Den Flok kan aldrig vsre 
For ModgangS Bolger fri." ^)

Vel findes der l enkelte af Hans Psalmer og navn- 

lig i Hans Ponitentsepsalmer Udtryk, som kunne mis- 

forstaaes, og maaskee enkelte Forestillinger, der neppe 

kunne ndhvlde en streng christelig Provelse^), men de 

ere ikke at tilskrive Theologen, men Digteren, som paa 

en Tid, da Kraftndtryk paa det religiöse Gebeet vare 

almindelige og ikke sorargede Nogen, dog ligesom kjcrm- 

pede med Sproget for at finde Udtryk stcrrke nok til 

paa den ene Side at betegne det saldne Menneskes 

Elendighed og paa den anden Side .Herrens Fortjeneste 

og Naade.

I sine historiske Psalmer sremstitler han det Histo- 

riske i Christendommen med en enfoldig Christens troende 

OverLeviisning. I sine Festpsalmer besynger han med 

jublende Toner den aabenbarede Herres Hcrlighed, Me- 

nighedens Rigdom i Samfundet med ham og den Glcrde, 

til hvilken den er kaldet i Haabet om det evige Liv 

som eil Guds Naadegave i Christo. Thi Alt beroer 

hos Kingo paa Herrens Naade. „Skabningen iklcrdte 

alle Mennesker med en oprindelig Hellighcd; den spildte 

vi. Opreisningen prhder os med en tilregnet Hetlighed; 

spilde vi den, da blive vi hverken hellige eller behagelige

') P. A. Fengers Udgave af Kingos Psalmer p. 2) P U. 
Fenger l. l. Fortalen. 
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for Gud. Lammet er flagtet for alle Titfcrlde baade 

for den oprindelige og gjorelige Synd. Jesu Christi, 

Guds Sons Blöd renser os af al Synd." Derfor 

sang han:

Og menS jeg er en VandringSmand 
Paa Jorden og til HimlenS Land 
Med Hu og Hjerte stund er, 
Jeg en udaf Gudö Helgen er, 
Som udi Stride-Kirken her 
Paa Jesu Saar og Vunder 
Min Tro og Frelse grundcr." *)

„Jo mindre Ertzen har af fremmed Materie hos

sig, desto renere er den i sit Vcrsen. I vor Hellighed

maa ikke komme fremmed Malm og falsk Jndbildning, 

som den var af os selv, at vi vare saa dygtige, eller,

om den var af Gud, saa dog en Rettighed, som vi

vare saa vcrrdige. Jmellem disse to Klipper kan en 

Helgen let stode an og det bliver en Skedings (Adflil- 

lelses) Klippe 2) imellem Gud og ham. Vor Natur 

er beqvem nok til at fcrlde, men ikke til igjen at op- 

reise os. Christne fodes ikke, men blive. Naar Skrif- 

ten siger: vorder hellige, saa byder Gud os at gjore 

det, som han selv vil gjore. Kan vi selv Intet gjore 

med, han begjcrrer det ikke af vor Natur; gjore vi ikke 

imod, naar han vil gjore, (thi det kan vi mesterligen) 

saa er han alene god for at gjore sin Villies Behag i 

os." I Daaben meddeles denne Hellighed. Thi „i 

Daaben og den aandelige Jgjenfodelse beskikkes Bornene 

til Gud. De komme til Verden med et Adamitiff

l) Fenger l. l. p. 229. -) 1 Sam. 23, 28.
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Kjod, de toe sig udi Kirkenö Jordan og faae et ungt 

og nyt Kjod:

Enhver, som troer og bliver dobt, 
Han vist skal salig blive, 
Thi han ved Jesu Blöd er hebt, 
Som vil sig ham indlive 
Og blandt Guds Dorns det hellig' Tal 
Til Himmerigeö MreS Val 
Med Rosen-Dlod indskrive. ^)

Helligheden er tredoppelt, en eeelesiastieq dg kirkelig, 

den har den Christnes Born, en Spiritual og aandelig, 

en foe^eral og forbundtlig, og de to sidste Maader ere 

de ikke hellige paa, forend de ere dobte. Aanden rugede 

over Werdend Bande, at de finge Skik, Guds Aand 

svcever oder Daabens Bande, at Christus kan faae 

Skikkelse i dem, som toes i Vandene. Naar Christus 

er dobt, hores Rosten: denne er min elskelige Son. 

UdkaarelsenS Born blive vi der af Naade, og han vcrr- 

diger os Sonners og Dottres Navn. I Daaben ind- 

gaae vi Pagt med Gud; han gjor os en Eed om 

Syndernes Forladelse og Bornenes Udkaarelse; vi gjore 

Gud igjen en Eed om ny Lydighed og Troflab, og 

den ere vi ham pligtige, siden vi ere dobte, til vor 

Dods Stund. Upartisk eller neutral sidder vel en 

Fyrste oste for sin Fordeels Skyld. Men det er ikke 

paa en Christens Gavn at ville hinke paa begge Been 

eller spille Ligekjcer paa Guds og Berdens Parti. Den 

Hellig Aand er i Daaben st'jcrnket os, den Hellig Aandö 

Frugter maae siden lyse fra os. Da er vor Vandring

Fenger I, l. p. 245.
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fuldkommen, naar vor Hellighcd lyser i den. Den 

Christnes Liv er et Solglas, der samler Solens Straa- 

ler, og et Speilglas, der esterlader Dydens Aftryk til 

Alle. I Salomons Tepper var virket om Kjcrrlighed. 

(Cant. 3, 10). Der maa vcrre Stroblomster i vore 

Klcrdcr at gjore os hcrlige i Forsamlingen, og ere ikke 

Christendommens Blomster virkede og udtrykte i vor 

Troes Klcrdebon, da ere vi hceslige for Gud."

Trostig og tillidsfuld viste Kingo hen til Guds 

Naade i Christo og lcrrte

„Fra Hiiumelen hid til os ned
Skal alt vort Gode komme,"

men han mindede stadigt og indtrcrllgende om at aabne 

Hjerterne for denne Herrenö Naade og retteligt bruge 

Naademidlerne; han bod

„ . . . . mcd Betamksomhed
Om Hcrrens Ord at tale 
Og ikke om GudS Hclligdom 
Med lose Lcrber prale." -)

Den bekjendte Psalme

„Min Sjcrl, om Du vil nogen Tid 
Din Gud i Sandbed Prise, 
Da Vor du af al Magt og Flid 
Ny Lydighed bevise."

asgiver et betegnende Exempel paa, at hau ikke ved sin 

Forkyndelse af Naadenö Evangelium dyssede Samvittig- 

hederne L Sovn. Ligesaa vifer Hans Skjcrrtorsdagö 
Psalme: „Fra Herrens egen Mund og Ord,"^) i 

hvilken det hedder:

Fenger l. l. p. 255. -) l. I. p- 256. l. l. p. 259. l. 
l. p. 96.
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„Fornuften hjemme blive maa, 
Naar jeg til Herrenö Bord vil gaae. 
Jeg troer og «der denne Ret 
Og bliver af min Jesus nickt."

at han ligeover Troenö Mysterier ikke saa meget fordrcde 

en besternt Opfattelse som et troende, ydmygt og tak- 

nemmeligt Sinds Hengivelse.

Vi höre hos Kingo som hos alte Hans Samtidigc 

Kläger over Verdens Forfangelighed:

Vel haver Lylken flagret om, 
Sit Seil for mig udslagct, 
Hun smilte vel, som hun var srom, 
Men jeg blev alt bcdragct, 
Hun stod oppaa den stibrig' Bold 
Og havde intet bcdre Hold 
End Glas, der knak og knaged'." *)

men Klagcsangen gik hos Harn aldrig saavidt, at derr 

udhulede Livet eller bragte ham til at betragte denne 

Verden kun som en Jarnmerdal. Dertil var Hans 

Natur for kräftig og Hans Tro for stcrrk. Klagcsangen 

overdovedes hos Harn af Troenö livlige Glcrde:

„Man siger, at Dig folger 
KunKors og Kummer med, 
Og at mau gaaer i Botgcr 
I dine Fodefjcd!
Ja Dod og Satan til 
Samt VerdenS magtig' Stare 
Vil scette dem i Fare, 
Som dig opsoge vil.

Sligt mig vel meget hindrer 
Og iisner mig mit Blöd, 
Dog er der lidt, der lindrer 
Mig ved min Hjerte-Rod,

') l. t. p. 237.
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Jcg veed ei, hvad det er, 
Det er en Lyst og Lcrngsel 
At folge dig, om Troengsel 
Mig end til Dode fljoer." ^)

Hjertesukket lyder derfor til os som grebet ud af 

Hans SjcrlS Dyb:

„Altid er jcg udi Tvang, 
Altid er jcg fuld af Sang 
Nu i Sorrig, nu i Gliede, 
Nu i Fald og nu i Scrde, 
Oste fuld af stör Uro 
Altid fuld af Jesu Tro." -)

Hans Klagesang gik og ikke saa meget ud paa, at

„JorderigS Guld er prcrgtigt Muld,"

som at han selv saa oste stod

. ........................ tankefuld 
Med Verden t sit Die 
Og tcrnkte hendeS Floie 
Var af bestandigt Guld." *)

Thi med Ordets Fakkel lyste han ind i Hjertets hem- 

melige Gjemmer, og ved sin egen i Gudfrygtigheds 

Ovelse vundne Erfaring fremdrog han dets mange Brost. 

Derved blev han en Bodsprwdikant, som Faa have 

vcrret det, og vi troe, at det sikkre Jndblik, han havde 

gjort i Menneskenaturens Dybder, ikke mindre, end at 

han kjendte, hvad der tfener til dens Fred, har banet 

Hans Psalmetoner Veien til Menighedens Hjerte nu alt 

i halvandethundrede Aar og vil bevare dem en Llivende 

Plads i den danffe Kirke.

') l. I. p. 39. r) l, l. p. 458. ,) l. l. p. 243. 1) l. l. p. 2.
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Om Maaden, paa hvilkcn en christelig Larer og 

Prast skulde forkynde Lardommen for at forskaffe den 

Jndgang hos Menigheden, havde Kingo en klar Fore- 

stilling. „Larerne skulle vare troe og snilde Hnushol- 

dere og give Tyendet Mad l rette Tid. Faaer hver 

ikke ved Bordet det Stykke, de ville have, da blive de 

vrede; faaer hver i Menigheden ikke det Stykke paa sit 

Tallerken", som han bor, da bliver Gud vrcd. Alte 

tjener ikke eet Slags Spise i Menigheden. Altid ade 

suurt, det tarer og iisner i Naturen; altid ade sodt, 

det stimer og vamler L Livet. En Pradikant, der altid 

syrer Suppen for sin Guds Disk-Gangere og altid er 

en Suurmuler, ligesom han var opfodt ved intet Andet 

end Prophetens sure Figen, (Jer. 24, 3) har altid sure 

og skarpe Ord, laser til og fra Bords med idel Tordcn 

og Lynild, med Tvang og Trnsler, ligesom Hans Me- 

nighed stulde daglig spise undcr Sinai Bjerg, hvor

Loven blcv given med de heftige Forskrakkclser, og de 

aldrig engang flulde fores hen til det Bjerg, hvor

Jesus pradiker om de sode Lyksaligheder, han gjor Fot- 

ket rad og mistrostigt og kjedsomt ved Netterue, saa

de sige: der er Doden L Gryden s2 Koug. 4, 4V).

En Pradikant, der ogsaa altid er en Malk-Mund, der 

bespiser altid med Pap- og Pladder-Malk af Hans egeu 

Blanding, ligesom han var en rct Judfodning af det 

Land, hvor Hoiene flyde med Malk, saa han vauner 

sine Tilhorere til aldrig at sidde til Bords, han so 

lagger dem en Pude uudcr deres Arme, giver aldrig 

andet paa Bordet end en behagelig Moos, trakkcr altid 

Sodhed af den Starke, vender de Ugudeliges Forban- 

delsc til Velsignelse, alligevel de derover som Esan maae

4
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miste deres Velsignelse, den de siden kan söge efter med 

Graad og dog ei finde Rum til Omvendelse. Begge ere 

lige skadelige i Guds Menighed, fordi ingen af begge 

holder Maade. Man maa ikke altid komme med en Tor- 

denpiil som en Boancrges og Tordens-Barn, der spaaer 

intet Godt, ei Heller altid med en Oliegreen som Duen 

til Arken, med behagelige Ting som en Barnabas og 

Trostens Son. Ordet maa blive en Sundhedsblanding 
eller Mixtur, og som Ski'ldrcrne sordele Farverne, de 

lyse med de merke, at gjore et godt Contrafey, saa 

maae' Lwrerne sordele og temperere deres Tale efter 

Tilhorernes Tarv. Jobs Velstand bcstrives deraf, at 

Klipperne udgydede ham Olic-Bcekke (Job. 29, 6). 

Menighedens Tilstand bliver god, naar de klippehaarde 

Ord af Loden siuttcs med Evangeliets Olie. Dcri 

maae Lcrrerne veere oplyste, at de vide, hvor og naar 

begge tjener. Undertiden gaae uden om Hjertet og 

svobe Straffen ind i forblommede Ord ... Nathan 

var ikke et täabeligt Faar i den Lignelse til David om 

Mandens eneste Faar. Undertiden gaae lige ind paa 

Hjertet og bryde los med Bogstavens klare Ord, som 

Johannes til Herodes: det er ikke ret, at du har din 

Droders Hustrue. Adam stjulte sin Skam med Figen- 

blade. Leerere maae tage Bladet fra Munden at blotte 

Synderes Skam: hvad Gavn have I af de Lyster, for 

hvilke I stamme Eder, og Enden derpaa er Doden. 

A«on og Hans Sonner stulde have Brystet af Takof- 

feret: i Brystet og Hjertet er Frimodigheden; feile Lee- 
rerne dm, da täte de ikke, som de bor. Paulus vil, 

at vi stal bevise os, som i meget andet, saa udi Vid- 

?ab: det er en umistelig Vidstab for Leerere at om-
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gaaeß ret med.Hjerter^ Snilde skulde Christi Apostle 

vcere som Slanger, og hvordan Stangen er, siger Sa- 

lomon; han kan ikke begründe dens Vei paa Klippen 

(Ordspr. 3V, 19), den snoer sig saa lcrnge, indtil den 

med sin Kringelgang naaer op til Klippcns Hoide: 

snilde Lcrrere snoe sig undertiden til Synderes Hjertc, 

der ligger som en Klippe i Brystet, indtil de bemargtige 

sig det. Som Synderes Tilstand giver Anledning til, 

saa maae Lcrrefoedre tage Anledningen iagt og bruge den 

til. Lader os i alle Ting bevise os som Guds Tjcncre!"

Dersom Kingo fra yngre eller wldre Dage^ i ^hvilke 

han ogsaa prcrdikede hyppigt, havde esterladt os nogen 

af sine egentlige Prcrdikcner, vilde vi fuldstamdigere, end 

det nu er rnnligt, knnne have cstcrviist, hvorledes han 

som Prcrdikant udsorte sine homiletiske Regler. Hans 

Liigproediken over Jacob Bircherod er cfter Skikken i 

alle hiin Tids Liigprcrdikener saa vidtloftig, saa opsyldt 

af Hoved- og Underafdelinger og har saa mange Di- 

grcssioncr, at det langt vilde overgaae den Plads, der 

her kan indrommes Beskrivelscn as denne Side af Hans 

Virksomhed, clldogsaa kun at fremstille Gangen i denne 

Prcrdiken. En klarere Fremstilling vil Lcrscrcn sorhaa- 

bentlig kunne danne sig ved en Prove af denne Prcrdikcn, 

som er valgt af et Afsnit, i hvilket han afhandler, at 

„Forcrldrc ikke kunne gjore Ledre end indvie og beflikke 

deres Born til Gud." Dette Thema behandler han saa- 

tcdes, at han viser, „at det skeer endeel ved Bon og 

Guds alvorlige Paakaldelse, endeel ved Daaben og den 

aandelige Jgjenfodelse, endeel ved Tilsyn og en god Op-

Liigtale over Z. Bircherod p. 1L5. ff.
4*
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dragelse." As den tredie Underasdeling hidsatte vi fol

gende: „Ved Tilsyn og god Optugtelse beffikkes og 

Dorn til Gud. Bornetugt er nodvendigere end Klcrde- 

tvet; denne tager vel Skarn og Smitte fra Legemet, 

men hiin Vanske og Vanhcld fra Sindet. Punk og 

Pyntelighed gjor ofte et Drog faur udvortcs, da han 

dog er fuld af Nodd og Nust indvortes og ligner 

Sven urcd et guldflettet Baand. Den Mangel maa 

Optugtelsen erstatte. Trcrer i Havcrne have deres Rogt, 

Trcrer i Skovcne groe, som de vil. De .Unge ere 

Herrens Plantelses-Qviste (Es. 6V, 21); som de itide 

tages iagt, saa lykkes det med dem i Frcmiiden. Faae 

de Lov til at groe fornden Ave og efter egcn Vitlie, de 

skal snart lade see, at der kan voxe en kroget Green paa 

et ret Tra^ og at det vil tidlig kroge, der god Krog vil 

blive, saa at de snart skal blive forvendt til de krogede 

Veie. Heste og, Hunde koste vi paa at afrette og til- 

vcrnne, Born derimod forsommes ofte, og L denne Sam- 

menligning maa sigeö, som Christus sagde i en anden 

om Spurvene: ere I ikke bcdre end mange af disse? Bist 

er det, at Born fodcs ikke Momd, men det er og vistnok, at 

Mwnd deres Livstid tit blive Born, fordi de i Degyu- 

dclsen mangledc Tugt, ligc den undcrtvungne Asenindes 

utvungne Fol, der sad aldrig noget Mcnneske paa, eller 

Eenhjorningen, der ikke vil tjene eller blive ved Kryb- 

ben. Er det endsksondt Vanvittighed hos de Unge, at 

de ere Born, der er Beqvemhcd dog i Naturen; thi de 

ere Dom med rn Sjcrl. Et Skov-LEsels Fol kan ikke 

fodes et Menneske. Sjcrlen er Fornustens Dolig, et

2: Raaddenbed.
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reent Vcrsen og Essentz, danlig til at satte mange Ting. 

Det Fodselen staaer tilbagc med, ffal Optugtelsen befor- 

dre, at som Vaaren bryder frem med spcrde Btomster, 

og Morgenen spaaer om Dagens Veirlig, Livets Vaar 

og Morgenrode kan og give gode Tegn. Jernet vil be- 

handles, til det bliver et Nedffab eller Instrument, og 

at det maa lade sig handle og boie i Jlden, dertil ere 

Smede-Huse. Naturen kan vcrre god L et Barn, men 

den vil hjcrlpes; den kan vcrre ond, den vil tvinges, 

dertil ere Skole-Huse. Der var ingen Smed L Israel, 

der Saul kom til Regimentet, at de künde ikke saae et 

Gevcrr gjort, uden de skulde have det hos deres Fjender 

PHLlisterne, det var stet Politie. Er der ingeir Tugt 

for Born, det er en skadelig Huusholdning eller Oeco- 

nomie. Paa en vis Tid af Aaret ftyder Saften af 

Dirken, og den er til Lcrgedom. I Birkeqvisten sidder 

en nyttig Saft for Uarter. Daarlighed er sammenknyt- 

tet i den Unges Hjerte; Tugtens Niis ffal uddrive den. 

(Prov. 22, 15.) .... Huus-Monarkict har og sine 

Regulier, Wblet at lege med, men stundom sit Scepter 

og Svcerd, som er Niis og Nevsetse. Tag fat paa Tugt 

og Revselse og bevar hende, hun er dit Liv, (Prov. 4,13.) 

hvorfor den salige Imtllerus pleiede at sige om Dorne- 

tugt: man skulde straffe, saa at Wble og Niis sutgtes 

ad. Derudi vare Patriarcherne ikke efterladne; de under- 

viste deres Born om de Artikler, som da vare bckjendte, 

om Messias, Troen til ham, Offringerne, Synden, 

Dommen, Himmelen, Gud, Djcrvelen o. s. v. Abraham 

havde i dette gjort sig saa kjendelig for Gud, at Gud 

selv gav ham det Vidncsbyrd': jeg kjender Abraham og 

veed, at han ffal byde sine Born og sit Hnus ester sig
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at Levare Herrens Veie (Gen. 18, 19). Guds Kund- 

skab og Frugt er det forste og sidste L Tugten. Anna 

faaer en Son af Herren, men saasnart hun har asvcent 

ham, saa vil hun give Herren ham Lgjeu, at han skal 

blive for Hans Ansigt. Israel skulde i Forstegrodens Mad- 

offer frembcrre de gronne Ar torrcde ved Jld. Den 

gronne Ungdom er Gud saa kjcrrkommen, at vi tages 

fra Moderens Bryst og lcrgges ved Guds Bryst, saa vi ved 

Moderens Mcrlk kan inddrikke Guds Ords usvigelige Mcrlk. 

Det maa vel vcere Barnevcerk tidligen at frygte og tsene 

Gud, men det er dog ikke Narrevcrrk eller forgjcrves, 

som Spotterne domte hos Propheten. Josias var kun 

en Dreng, og han begyndte at söge Davids sin Faders 

Gud (L Krön. 34, 3). Karret holder lcrnge den Lugt 

og Smag, det forst bliver blodt igjennem med. Natu

ren lcrnge gjemmer, hvad den ung nemmer. Den Op- 
tugtelse feile de ikke gjerne, som ere komne af Godt." *)

Kingo brugte som Prcrdikant hyppige Antitheser og 

Parallelismer og, som Lcrseren alt vil have bemerket, 

kjendes Digteren af de mange Lignelser. Ogsaa Ord- 

sprog anvendes ikke sjeldent: „Brav Mand bcrrer altid 

Lys i Haanden, sagde Fcrdrene i Ordsproget. Jlde bry- 

ster sig brodloö Mand. Et godt Haandvcrrk har en 

gylden Bund. Naar Verdens Vandring er frist, saa er 

bjemme i Himmelen bedst." Exempler hentes af Histo

rien: „Et Rige er vel en Messe vcrrd, har en Herrc 

fluttet engang. Bedre er det at sporge, hvorfor er den 

Mand ingen Stotte sat, end at sporge hver Mand sor- 

gjcrves, hvorfor den er sat." Af Skriften gjored saare

l. l. p. 109. ff.
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ofte Anvendelse, endogsaa naar kun Ordene passe til 

Jndholdet, nagtet Meningen paa sit Sted er en ganske 

anden, og Skriftsprog bruges undertiden meget ovcrflo- 

digt til at bevise, hvad der i sig selv er soleklart. Det 

var Maneren og formodentlig til Larrdoms Beviis, saa 

at sige at tale med Skriftsteder. Som et, dog ikke hyp- 

pigt forekommende Exempel paa, hvor stcerke Udtryk 

Tiden nden Forargelse künde höre i Prcrdikener, maa 

folgende tjene: „Djcrvelen er Guds Abe, en Hykler 

Helgenes. Under saadan en Sminke sidder dog en skrum- 

pen Hud; man kan hcrnge en Jomfru eller Apostel ud 

paa Skiltet for en H...kippe; saa gjcrkkes Menskalken 

dagligen med vor Herre og leger Skjul med ham, men 

i Enden sees, hvordan Legen fluttes. Gud kjender en 

Skalk L Huden, han tor ikke forklcrde sig." Af uscrd- 

vanlige Ord, som ikke trcrffes i Hans Psalmer, har jeg 

bemerket: „danlig, Danlighed" (Evne til at dannes), 

„Fyrm" (Naade, formodentlig af: krmsre, „firmeln") 

Lignedrag (Lineamenter), Glißner (det tydste Gleißner).

Kingo blev af sin Samtid anseet for en veltalende 

Mand, der tillige besad den udvortes Veltalenheds Gaver. 

„Til Aarons Embede", siger Deichmann, da han talede 

ved Hans Kiste, „havde han og Aarons Gaver. Denne 

Prcrdikestol, dette Tempel, dette Gymnasium, denne Skole 

kan barre Vidne, at og denne Aaron künde vel tale. 

Enhver, som ham horte, maatte bekjende ved hver Tales 

Ende, hv'ad Skristen siger om Apollos: denne var en 

talende Mand og m^gtig i Skrifterne .... Maatte 

vi ikke bekjende ved hver Prardikens Ende det, Disciplene 

sagde om Christi Underviisning: brcendte ikke vore Hjer- 

ter i os, naar han talede med os og optod os Skrif-
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lerne? Naar hau nu som en Boanerges og Tordens 

Son kom til os i det stcerke Veir, med Sinai Jld og 

Lovens Tordcn truede vore syndige Samvittigheder, op- 

toftede sin Rost som en Basune (Es. 58, 1) og kund- 

gjorde Jacobs Hund sine Synder og.Jsrael sine Over- 

trcedelser, naar han nu som en Barnabas og Tröstend 

Son kom til os i det stille Veir og den sagte Lyd, for- 

bandt de sonderstagne Hjerter, glcedcde igjen dc Been, 

hau havde sonderknust, trostede os i al vor Bedrovelse 

med den Trost, med hvilken han selv var tröstet af Gud: 

talede han da ikke Livsens Ord? Var Hans Ansigt da 

ikke for os som en Engels Ansigt, Hans Hjerte fuldt af 

Tro, Hans Ord fuldt af Kraft, saa vi künde ikke mod- 

staae den Aand og Viisdom, af hvilken han talede."

Efter dette Vidnesbyrd om Kingo som Ordets For- 

kyndcr forstaae vi, at der var Sandhed i det poetiske 

Udtryk, med hvilket han betegnede sin prcrstelige Virk- 

somhcd, naar han paa en Lysekrone, han for sin Afrcise 

fra Slangerup skjcenkcde til Kirken, lod skrive:

„Dit Ord, o Gud, det er din KirkeS Lysc-Krone, 
Som skal veivise os til LysetS cvig' Throne, 
Lad og i Slangerup dit Lius ei pusteS ud, 
Det beder Kingo, som bar Fakkel for din Drud 
Fra 1668 d. 6 Septbr. som Sogneprast her 
paa Stcrden indtil 1677 d. S5de Februar, 
Hand af Gud og HanS Kongel. Majest. blev 
kaldct til at vcrre Viflop udi Fyhns Stift."

Deichmanns Liigprcrdiken p. 104 ff. -) E. Pontoppidan. ^Isrm. 
vsn. Xppenäix p. 299. Ingen af de anforte Datoer stemmer med 
HanS Bestallingsbrevc, saa at de formodentlig ere at forstaae om de 
Dage, paa hvilke Kaldelsen er bleven ham bekjendtgjort.
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9. Hvad der forovrigt vides om Kingos Levnets- 

omstcrndigheder, medens han var Sogneprcrst i Slange

rup, er ikke meget. 1669 d. 8 Juni tog han Magister

graden i). 1672 2) gistede han sig anden Gang med 

Johanne Lauritz Datier, Enke efter Christen Pedersen, 

Forvalter paa Frydendal og Morkegaard, med hvem hun 

havde vcrret gift i 14 Aar og havde en eneste Dattcr, 

der var gift med Niels Pedersen Brinch paa Molleborup 

i Sja'lland. Johanne Lauritz Datter var fodt 1619, 

var altsaa, da Kingo crgtede hende, 53 Aar gammel og 

15 Aar crldre end han. Hun levede med Kingo i 23 

Aar, blev 76 Aar gammel og var ham „en dydig og 

huusraadig Hustru." 1671 begravede Kingo sin Fader 

i Slangerup og satte en Jnscription paa Vers paa HanS 

Liigstcen. 3) As en Jnscription paa Kalk og Dist L 

Slangerup Kirke, der upaatvivlelig styldes Kingo, og 

hvori det hedder:

„Vor Kalk og Dist blev smelt,
I Jord og Stov nedvelt 
I Herrens Jld og Vrede

d. -9 Marts 1672.
Gid Hjertet smelte maa, 
For det selv bliver Straa
I Hevrens GrumhedS Hede",

i) Bloch l. l. 1, 152. veeano Isno Bircherod, kector Zlsxnik. 
Chr. Ostenfeldt. 2) Bloch siger, at Kingo 2den Gang blev gift 1671. 
Men HanS forste Kone dode tidligst 1669, og Deichmanns Angivelse, at han 
sad Enkemand paa fjerde Aar, lader.sig ikke anderledes forene med 
de flere overeensstemmende Efterretninger, at HanS anden Kone dode 
1694 efter 23 AarS SEgtestab, end naar 1672 antageS som HanS 
andet GiftermaalS Aar. 2) Ugn Dsn. .4pp. p. 299.
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maa det antages, at en Jldebrand i det ncrvnteAar har 

overgaaet Slangerup. Sin Estermand der Lau- 

rentius Müllengraf maatte han 1677 indstevne for 

Landemodet, fordi denne ncegtede ham Andeel i Naadens- 

aaret paa Grund af, at han var kaldet til et mere ind- 

bringende EmLede. Provsten Oluf Torm havde 

forst frikjendt Müllengraf, men Landemodet gav 

Kingo Ret. *)

*) KingoS Prokurator maatte dog gjore Alsx. O. Torm „en Afbil 
for Vanvittigheds Beflpldning" KallS Ms. 105 fol. AongenS Bibl. 
(S^noäsliu).
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Tre-ie Capitel.

Thomas Kingo fom Biskop i Fyen.

10. Biskoppen over Fyens Stift vr. Niels Dang 

var dod d. 17 Oktober 1676 *) og d. 20 Febtuar 1677 

kaldtes Kingo til at vcrre Hans Eftermand. 2) Han 

blev saaledes d. 8de Biskop i Fyens Stift efter Refor

mationen. I Odense synes denne Udncevnelse efter 
Jens Bircherods Wtringer at have vcrret uventet; ^) 

thi han skriver: „Den 19 Febr. bekom vi med Posten 

visse Tidender om, at Sogneprcrsten i Slangerup Alsx. 

Thomas Kingo var ved Kongelig Vocation kaldet og 

beskikket til at vcrre Biskop i Fyen. Om ham havde 

alle her paa Steden gjort sig mindst Tanke; dog kan 

jeg bekrcrfte, at min Pen havde engang 3 Maaneder 

tilforn, da jeg var i Kjobenhavn, omineret dette, allige- 

vel, at jeg den Tid ikke vidste, hvad jeg selv skrcv." 

Og naar Bircherod fremdeles meddeler (19 April): 

„Udi en Skrivelse, som jeg bekom fra en god Ven udi 

Kjobenhavn, var dette blandt andet indfort: Eders nye 

Biskop maae I ikke vente hjem til Eder forend efter 

Paaske; thi han vil propter oommune nomen gjore 

HwmD ^poswlo Selskab og lade sin Jndvielse skee den 

samme Sondag, paa hvilken han blev libereret fra sin

.^) ?ont. Xnn. IV, 587. HanS Bestalling er af 20 Febr. 1677. 
F-enfle og Smaalandfle Registre. I Bircherods hist. biogr. 
Dagboger p. 183.
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Vantro" *), saa synes dette at tyde hen paa, at Sogne- 

prcrstens Ophoietse paa Bispestolen ikke har vcrrct den 

lcrrde og fornemme Professor-Familie, hvortil Birche- 

rod horte, ret tilpas, hvad der ogsaa fremgaaer temme- 

lig tydeligt af andre Ultringer i Dagbogerne. Hvor 

megen Vcrgt der derfor kan tillcegges Bircherods, som 

det synes, ikke aldeles upartiffe Dttring om det Uven- 

tede i Kingos Kaldelse, er ikke let at sige. At han 

havde Anelse derom 3 Maaneder iforveien, synes at tale 

imod denne Angivelses Rigtighed. Ogsaa maa det be- 

mcrrkes, at det ikke er rigtigt, som Flere have meent, 

at Christian d. 5tes personlige Gunst stulde have 

vcrret den eneste Aarsag til Kingos Forfremmelse. 

Den körte Beretning i Kalls Ms. paa Kongens Biblio

thek: „Ved de Atkers og Lüxdorsfs Hjcrlp og

ved sine Vers blev han Biskop i Fyen", angiver paa 

det ncermeste de egentlige Aarsager. Og han havde des- 

foruden en mcrgtig Patron i Griffenfeld ts Efter- 

mand Rigscantfler Grev Ahlefcldt, som han i et 

Brev af 28 Novbr. 1677 selv kalder sin „merglige Be

fördere." At Tidsalderen i den Udmcrrkelse, som blev 

K ingo til Deel, saae en Belonning for Digteren, have 

vi ovenfor fort Beviis for i Sorterups Vers:

„Har meer end Een faaet Bispe-Hat, 
Hvis Rimekunst ei svigted'".

') l. l. p. 164. 2) f. „h. 8dc Mai ankom novu5 ^ionire 
Lpi-rcopus. M. Th. Kingo til Odense med deres Frolocken, som 
ventede sig af hannem nogen Gavn og Befordring. Men mit Sind 
ominerede og sagde mig det af Begyndelsen, at jeg min LyNe og 
Promotion ei nogen Tid stulde vente enten ved Hans Hjcrlp eller i 
Hans District, l. l. p. 185 cf. Noten. ') in Fol. 97. cf. Kleven- 
feldts Samlinger, der vise, at Lüxdorff stedse var Hans Protektor.
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og Deichmarm mener vel det samme, naar han siger, at 

Kongen „ihenseende til Hans siore Capacitet og Meri- 

ter" i) kaldede ham til Biskop. Men derhos forsikkrer 

denne, at Kingo ikke havde trcengt sig til Embedet og 

var ikke iblandt deres Tal, som lobe, forend de blive 

sendte. Han havde ikke aabnet sig Doren til Helligdom- 

men ved Helligdommens Secler (2 Macc. 4), ei Heller 

ved Anncr Svogerskab faaet Caiphcr Gmbede.^) Han 

havde ikke tiltryglet sig det og ikke tilhyklet sig det. 

Nci, han vidste bedre at give Gnd det, Gud Hörer til, 

og Keiseren det, Keiseren Hörer til. Han sieg ei Heller 

som en opblcrst Ny-plantet paa eengang op til Hellig

dommens overste Trin. Dyd og Duelighcd vare Tri- 

nene, paa hvilke han opsteg."

Af Biskoppen i Sjcrltand Dr. Hans Bagger blev 

Kingo indvict i Frne Kirke i Kjobenhavn 1ste Sondag 

efter Paaffe d. 22 April 1677 og tiltraadte sit Embede 

i Odense d. 8 Mai.

11. Tit Fyens Vispestol horte dengang Lollands- 

-Falsters Stift, der dog havde sin egcn Stiftamtmand, 

samt Wro og Sonderherred paa Als. Norreherred paa 

Als var nemlig 1671 overgaaet til det Ploenske Huus 

med alle Hoihcder, Regalier og Rettigheder, navnligen 

ogsaa den geistlige Hoihed. Jmidlertid blev det i Lehns- 

acten udtrykkeligen bestemt, at Biskoppen i Fyen ffnldc 

udove ^U8 visitsinti et orciinsulli, men at dog denne Net

Liigtalen p. 79. 2) udcnlvivl Allusioner til Griffenfeldts Simonie 
og H- Baggers Forfremmelse. l. I. p. 103 ss. I selve Fyen 
fandtes 187 Kieker.
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skulde udoves af den fyrstelige Provst ^tauqvsm in Koe 

PS88U vioario eon8tituto 6pi860pi.^ Med denne Deel af 

Als, over hvilken saaledes Hertugen dog kun L geistlig 

Hensecnde udovede Hoihedsretten som dansk Autoritet ind

til 1730, da Herredet faldt tilbage til Kronen, havde 

Fyens Biskop altsaa i Kingos Tid ikke noget umiddel- 

bart Tilsyn. Fyens Bispedomme havde saaledes en 

betydelig Udstrcrkning, og Forretningerne for Biskoppcn 

vanffeliggjordes derved, at Districtet var adsplittet i flere 

Oer og underlagt flere verdslige Embedsmcend. Men, end- 

ogsaa afseet herfra, vare en Viskops Embedsforretninger 

allerede dengang mange og forfkjellige. I religiös Hen- 

seende var Tidsalderen vel uden synderlig Bevwgclse, og 

de Kämpe, som Kirkens Forstandere havde at sore, sor- 

drede ikke saameget Dygtighed til at fore Aandens Svcrrd 

som en vis practisk Forstandighed og ordnende Virksom- 

hed. Men disse sidste Egenskaber gjorde Tiden i hoi 

Grad Fordring paa ogsaa hos Kirkens Embedsmcend i 

de hoiere Stillingcr, da der baade paa det kirkclige og 

verdslige Gebet sandtes Meget, der skulde bringes i en 

anden Orden. Allerede ved Reformationen var den 

danske Kirke bleven en Statßkirke, der eftertragtede Eens- 

formighed i Lcrre og Skikke uden dog at indskrcrnke 

Friheden i det Uvcrsentlige. Men efter Enevoldsmag- 

tens Jndfsrelse indskrcenkedes Friheden mere og mere. 

Kirken bandtes efterhaanden paa alle Punkter ved bc- 

stemte Former, og Alt sogtcs bragt ind under Negjerin- 

gens Control. Bestrcrbelsen herefter viste sig iscrr i

^) De geistlige Forhold paa Als og ALro. Berlingste Tidende No. 4 
og 5 1849.
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Christian den femtes Tid/) og Kingo, der baade af 

Naturen og ved sin Stilling folte sig kaldet til at herffc, 

tog virksom Andeel i alle samtidige kirkelige Foranstalt- 

ningcr. Men Tidens formelle Netning Lragte ham dog 

ikke til at glemme, at Herrens Kirke skal opbygges paa 

aandelig Viis, og dertil virkede han ikke atene ved sine 

Psalmer, der saa lange skulde ovcrleve ham, men ogsaa 

ved sin hele kräftige Personlighed, saalcrnge han bar 

Hyrdestaven. Denne Personligheds Trat har Tiden af- 

bleget, og de kunne nu kun opsrift'cö ved at käste et Dlik 

udover Enkclthederne af Hand Virksomhed i de 26 Aar 

han forestod det biskoppelige Embede, forsaavidtsom der 

cndnu findes Efterretninger bcrom. Til Deskrivelsen af 

den verdslige Side af Hans Embedsforelse ere disse fuld- 

standigere opbevarede; men hvor vi helft vilde have havt 

fuldstcrndig Vciledning, nemlig hvor det gjaldcr om at 

fremstille ham i Hans egcntlige Hyrdeembede, der findcö 

kun cnkelte, adspredte Vink, der ere vanft'elige at finde

Et ilke umarkeligt DidneSbyrd om RegjeringenS Bestroebelser for al 
udstrcrkke sit Blik og sin Zndflydelse over alle Forholdene var Restr. 
af 27 Aug. 1692 til alle Stiftamtmand, Bisiopper og Magistrats- 
pcrsoner i Anledning af den General-Procureuren d. 6 Aug. s. A. 
meddeelte Jnstrux. Denne Jnstrux meddeelteS "ogsaa Kingo ved en 
Skrivelse fra General-Procureuren Niels Bentzou d. L Septbr. 1692, 
hvorved det paalagdes ham at give noie Agt paa, „om enhver Geist- 
lig og Derdslig, Hoie og Lave dereS dem anbetroede Embede, In- 
structioner og Ordres forestaaer." Til den Ende stulde han holde 
flittig Correspondence med dem, fra .hvilke Gen..-Procureuren künde 
vente sandfardig og upartist Underretning om Sligt, og naar Noget 
forefaldt, da maatte det meldes ham med de fleste Beviisligheder, som 
derom künde bekommes, og om det er Säger, som Biskoppen vilde 
have sit Navn udenfor, da stulde han tilkjendegive sin Formening om, 
bvorledeS Beviislighederne bedst künde segeS og faacS!



61

og udlede, og af hvilke bet ikke er let at banne et no- 

genlunde anskueligt Billede.

12. Forend vi gaae over til Fremstitlingen af, hvor- 

ledes Kingo rogtede sit Embcde som Tilsynsmand i sit 

Stift, maae vi erindre om den forudskikkede Skildring af 

ham som Prcrst og Prcedikant. Denne er nemlig for 

en stör Deel hentet fra en Periode af Hans Liv, i hvit- 

ken han allerede lcenge havde vcrret Biskop. Hvad han 

derfor i Aaret 1688 i Odense ved Jacob Bircherods Grav 

udtalte „for en fornemme, folkeriig Forsamling" om Lcr- 

rerstanden og dens Levnet og om den christelige Prcrdi- 

ken, tor med god Grund tillige ansecs for en Udtalclse 

for Hans Geistlighcd om de Grundscrtninger, han gik ud 

fra i sine Fordringer til den, og om den Aand, i hvil

ken han selv forte sit Tilsynsembede.

Hvor mange de Forretningcr end vare, der paalaae 

Kingo som Biskop, saa ansaae han dog stedse Aandens 

Embede for det hoieste, Prcrsteembcdet, som det forste. *) 

Som Bistop vedblev han hyppigt at prwdike,^) hvorom 

Prcrdikestolen og Mcnighedcn i St. Knuds Kirke kaldtes 

til Vidne ved Hans Liigbegjcengelse, ligesom han stedse 

var en flittig Kirkegcrnger, fuld af brcrndendc Andagt. 

Han holdt mange Liigprcrdikencr baade i Odense og ellerö 

ude paa Landet, saa at han endog i Aaret 1697 d. 27 

Januar skrev: „siden Nytaar har jeg verret saa optagen

Deichmann p. 139. Nvtaarsdag 1678 pradikede han i St. 
Knuds Kirke og takkede for Kongens BundsforvantcS Seicr. Ind- 
gangen var Deut. 11, 12. Nvtaarsdag 1681 i St. Knuds Kirke og 
havde til Jndgang Ps. 139, 16. Den 25 Septbr. 1682 til Hoi- 
messe i St. Hans Kirke for Kongcn, Dronningen, Prinds Georg og 
mange (Bircher. Dagb. 0L Appendix Ms.)
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med Liigprcrdikener «de paa Landet, at jeg nu forst L 

Loverdags ankom." Ligcledcs forrettede han öftere

Brudevielser, ikke alene L sin egen Familie, men ogsaa 

i flere adelige Familier af Hans udbredte Bekjendtflab.^)

En stör Deel af Hans Tid var imidlertid optaget af 

Hans VisitatSreiser, under hvitke han naturligviiö ogsaa, 

iscrr paa de fraliggende Der, besorgcde andre Embeds

forretninger. Herom skriver han saaledes: 3) . . „jeg 

med min Kjcrreste og den storste Deel af min Familie 

er . . . den mindste Deel af Aaret hjemme, men maa 

ud i Visitats og mit Embeds Forretninger, vcrre nu i 

denne nu i de andre hertil Stiftet liggende Provincier", 

og öftere undskyldcr han,^) at han ikke for har kunnct 

expedere en Sag, ved sine „idelige Neiser udi Embeds- 

forretninger hist og her omkring i Stiftet, som for en

*) Liigprirdiken holdt han 1677 d. 1 Aug. over StiftSprovst Msx. 
L. Stouds Hustrue, (I. Bircherod og de Sludcnter, som opholdt sig 
i Odense, bare Liget, og B. striver: ,.om.Aftenen lod M. Ludvig 
oS, som havde baaret Liget, inde :aa et Diinhuus sä satietstem 
trsetere.") 1681 i St. HanS Kirke over Mx. Herman Bech over 
Ps. 25, 21 (Birch. App.) 1692, 2 t Novbr. over via». Hans Mule 
i Nyborg Kirke over Ps. 73, 25.26. (Sammest.) 1693, 27Seplbr. 
over vr. Christoffer BalSlov i Fraugde Kirke over Ps. 92, 13 ff. 
(Sammest.) 1697 i Januar over Provst Hans Bang i Scrrslev 
(Bxeve til Moth og Lützau 9 og 27 Jan. 1697. Od. Dispe-Arch.) 
1701, 3 Aug. i Nerre-Soby Kirke over Fru Anne Sophie Krabbe, 
Christian Urnes Enke (Birch. App.) -) 1679 d. 20 MartS viede 
han i Odense Oberstlieutenant JenS Steen Sehested (en nalurlig Son 
af Hannibal Sehested) og Jomfru Sidsel Parsbjerg fra Sellebjerg 
(Birch. Dagb.) 1694 paa Fjellebro Lüxdorffs (LandSdommer) Dat
ier og Major PulS (Birch. App.) ^) Brev Ul Magistraten i Odense 
17 Febr. 1696, i hvilket han tilbyder 30 Rbd. i aarlig ConsumtionS- 
afgift. Od. Bispe-Archiv. *) f. Ex. Brev til Rentekammeret fra 
Nykjobing d. 8 Juli 1696. Od. Bispe-Archiv.

5
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lang Tid har vcrret ham hinderligc." Visitatsreisen til 

Loltand og Falster medtogsaalcdes L Aaret 1696 fem Uger. *) 

Og det var nden Tvivl kun nndtagelsesviis, naar han i 

noget Aar ikke kom tilLolland; thi under 4 Juni 1688 

findes en Kgl. Bevillittg,^) at Kingo, som „for alle- 

haande vigtige Forfalds Skyld ikke saasnart künde reise 

over til Lolland og Falster, maatte constitnere Provsterne 

til i sit Sted at trcrde sammen med Stiftamtmanden for 

at ligne Degneindkomsterne og forhore Kirkeregnskaberne." 

Elldnu i Aaret 1702 forctog han, skjondt han om For- 

aarct havde lidt meget af Steensmerter, d. 4 Juli sin 

scedvanlige Reise til Loltand. 3) Disse Reiser over Ban

det vare ofte forbundne med Besvcrr og stundonl ikke

^) D. 21 Juni holdt han Ordination i Valdemars Slvtskirke paa 
Taasinge; (denne af NiclsJuel opbyggede Kirke var indviet af Kingo 
d. 3 Octbr. 1687 mcd stör Hoitidelighcd. Niels Juel og Hans Frue 
Margrethe Ulfeld „gjorde Bckostningen og havde dertil forordnet en 
onseelig proces kaade i Kirken saavelsom med et meget kosteligt Gjoeste- 
bud, som Gjasterne bleve indbudne til, og da heel ms^nikce trrrc- 
terid. Til dette solemne Lserum indfandt sig en anseelig Forsam- 
ling af Adel, Geistligc og Verdslige." 3 Provster vare tilstede, som 
efter hverandre paa Kirkegulvct oplaste 2 Sam. 7 Cap., 1 Kong. 8 
Cap. om ZcrusalemS Tempels Jndvielse og Joh. 10, 22—30. Deö- 
uden 24 Proester fra Fyen, Taasinge, Langeland og ALro. Kingo 
forrettede Tjenesten for Alteret og paa Pradikestolen, oegtcviede dcö- 
foruden et Par, holdt Altergang og introduccrcdc en Barselkone. sEf- 
ter en Optc-gnelse i Bjerrebvcs crldste Ministerialbog.1) D. 25 Juni 
var han i Kippinge; d. 29 Juni ved Landemodet i Maribo; d. 5 
Juli Ordination i Lingsted Kirke; (Ordinalioner holdtes saaledes me
get ofte paa det Sted, hvor Biskoppen visiterede eller for andre Aar- 
sagers Skyld opholdt sig. Navnlig ordinercdes Mange i Fraugde 
Kirke); under Hans Ophold i Juli i Nykjobing fandl flcre Forhand- 
linger Sted angaaende Skolens Pcngesager; d. 28 Juli kom han til- 
bage til Fyen. -) Od. B.-Arch. Brev til Stiftamtmand Schult 
12 Aug. 1702. Od. B.-Arch.
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uden Fare. Der foraarsagedes ham oste „stör Hindcr 

og Ophold ved Fcrrgestederne rmellem Fycn og Smaa- 

landene", saa at han maatte erhvervc et Kgl. Befor- 
dringspas af 17 Febr. 1682, *) hvorvcd Stistsbefalings- 

mcendene, Amtsforvaltcrne, Borgemestere og Naad, Fog- 

der og alle andre Vcdkommende besaledes at forsyne 

Biskoppen og Hans Tjenere, saa oste de foraarsagedes at 

reise i Kongcns eller Embedets Forretninger, med for- 

nodent Fartoi og Fcrrge og i alle andre Maadcr irden 

Ophold og Hindcr befordre og hjcrlpe dem frem ved alle 

Fsrgestcder. Og han saae sig stnndom, „naar han havde 

betroet sig til det ringe Trce imellem de stormcnde Bol- 

ger, ved adstillig Gjcnvordighcd som i det dybc Vand, 

men blev som Pedcr grebet under Armen, at han ikke 

stulde synke."^) Maaskee stylde vi en af disse Soreiser 

det dybc Hjertcsuk: „Naar jcg o Gnd paa Havct er",-^) 

ligesom vi ncrstcn ikke kunne tvivle om, at Hans stjdnne 

„Reise-Andagt": „I Jesu himmelsodc Navn o. s. v.",^) 

sremstillcr os ham selv i suld og rastlos Virksomhcd paa 

Hans idelige Reiser:

„Jo flerc Aar jeg faaer paa Vag, 
Jo flecr BethmringS Bylter, 
Jo mere voxcr Dag fra Dag 
Min Sorrigö Tal og Tylter: 
Tit gjcnnem MorgenrodenS Der 
Den gyldne Sol frcmtrcrder, 
Naar jcg staacr op og fcrrdiggjor 
Mit Reise-Toi og Klarer."

Og naar saa Tilsynsmanden, som i dybe og alvor- 

lige Tanker havde tilbagelagt sin Vei, sigcnde:

Od. B.-Arch. -) Lcichmann I. I. p. 23 ff. >) Nenger p. 43V- 
I. 1. p. 427 ff.
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»Stet intet jcg paa Veicn seer, 
Som kan mig jo betjene, 
At kjende Gud jo meer og meer 
Og mig fra Verdcn varine"

kom til Mtnighedcrne, saa kom han til dem, „saa at 

det künde siges om Hans Lcrrdom og Levnct, at deres 

Lyd opsyldte alle Menighederne, saa de künde glcrde sig 

over Hans Tro, at den blev forkyndt allevegne. Han 

künde uden Skromt i Troens Frimodighed stille sig selv 

til et Exempel baade for Lcrrerue og Menighederne." 

„Hail holdt fast ved det fände Ord og var mcrgtig til at 

formane og gjendrive dem, som sige imod. Det feilede 

ham ikke paa Viisdom til at lede Guds Folk eller sode 

Guds Hjord, som ham var befalet, og saae vel til, hvor- 

ledes han skulde anordne Alting skikkeligen og ordentli- 
gen." Og Bonnens Gave var ham i hoi Grad skjam^- 

ket: „Hans Skaal var stedse fuld af Rogelse" (Aab. 5, 8), 

„han oploftede stedse hellige Hamder for Menigheden, han 

lod ikke af at bede for den, at den maatte opfyldes med 

al Guds Fylde."^) „Han künde med Foie sige om alle 

Menigheder, hviS Tilsyn var ham betroet, som Paulus 

om den philippensiske: jeg har Eder L Hjertet; Gud er 

nn't Vidne, hvorledes jeg lcrnges efter Eder Alle i Jesu 

Christi inderlige Kjcrrlighed." Vistuok ere Udtrykkene 

stcrrke, naar det ved Hans Kiste hed:^) havde Gud aab- 

net os som Elisan Tjenere (2 Kong. 6, 17) LegemetS 

Die, vi skulde og have seet den salige Mand L Hans 
Embede omgivet af Engle, i Kirkerne, naar han i Dorne- 

lcrrdommens Forktaring aabenbarede for de Umyndige det,

Tcichmann I. I. p. 116. I. I. p. 106 ff. ') I. I. Fortalen.
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som er ffjult for de Vise, paa Prcrdikestolen, naar han 

kundgjorde Guds mangfoldige Viisdöm . .., ja ledsagct 

af Jesu selv, der gav ham af sin Aand Tanken i Hjer

tet og Ordet i Munden, det han sknlde täte til Gnds 

Wre og Menighedeus Opbyggelse, saa at Hans Faders 

Aand künde tale af ham;" — men disse Hans Samtids 

Uttringer vidne dog om, hvor kräftig og indflydelsesriig 

Kingos Virksomhed var i den Deel afTilsynsembedet, 

hvor Virkningcn just er betingct ved Personlighedeu og 

Aandens Gaver.

13. Den biskoppelige Visitats maatte blive hoit an- 

flaaet paa en Tid, da Menigheden L Almindelighed stod 

paa et lavt Oplysningstrin. Paa Landet fandtes der 
endnu saagodtsom ingen Skoler.^ Almue-Ungdommenv

2 FpenS Stift var Tilstanden som folger: Z Steenstrup Sogn 
var en Skole oprettet 1691 og Kingo blev tillagt Ordre om at mod- 
tage en Capital, 200 Rdl., fljanket af vr. Peder Zespersen til denS 
Dedligeholdelsc, og i Sollinge stiftede Christina Lützow, Zohan Chri
stoph v. Körbitz's Enke, en Skole. Efter hendes Dod anmodcde hen- 
deS Datter 1693 Bistoppen om at beordre Provstcn i Vinding Herred, 
ved Kirkevisitatserne ogsaa at visitere Skalen. (Od. D.-Arch. ci. 
Pont. Ann. IV psx. 673). Fra Aaret 1706 bereites det, (Lom- 
miSsionöact, fluttet 15 Zan. 1706. Od. B.-Arch.), at der paa Lan
det i Fpen kun fandtes 2 Skoler, nemlig i Hcsselager og Haarby, 
medens 2 andre Skoler, den ovenfor navnte i Steenstrup ogiQvarn- 
drup, vare nedlagte as Mangel paa Midier. Paa Langeland svnes 
denne Mangel paa en ordentlig Skoleunderviisning stärkest al have 
vcrret fclt. Thi endeel Donder fra Skrebelov Sogn klagede d. 8 
Septbr. 1697 (Blochs Brevsamling. Univers Nibl.) til Kongen vver, 
at deres Ungdom i alle Maader blev forsemt. Grev Frederik Ahle- 
feldt havde derfor eflcr dereS indstandige Degjcrring og SogneprcestenS, 
Hr. Riels GodsenS, Ansogning bestikkct dem en Student RaSmuS Pe- 
dersen til Sadedegn, men, „som fornemmeS, da maa ham ikke tilladeS 
at tiltrade Kalbet eller npde Noget deraf, men Capellanen i Kjobsta- 
den, som og tillige er Skolemester (s: Rector) i Skolen, ikke alene
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Underviisning indstrcrnkede sig i Regelen til Kirkecate- 

chisationerne og den ugentlige Lcrsning hoS Degncne. 

I Geistlighedcus Privilegier af 1661 var det vel Lleven 

besternt, at Scrdedegnene i Landsbyerne stulde have saa- 

danrre Boliger ndviste, at de i samme künde holde Skole, 

men denne Destemmelsc blev kun langsomt udfort. I 

Danste Lovs 2den Bog (1683) forestreves, at Degnenc 

stulde foruden den Underviisning, som gaves om Son- 

dagcn, een Gang om Ugen undervise Ungdommen i 

Bornetcrrdommen, og paa det Sligt des bcqvemmeligere 

stee kan, stal Ungdommen af Torper og smaa Bycr 

forfoie sig til det Sted, som Degncn dem henstevner 

med Prcrstens Villie og Raad. Med denne Underviis- 

ning stulde Prcrsterne have Tilsyn, saaledes at de idet- 

lnindste een Gang hver Uge saae til, „hvorledes dermed 

tilgaaer", ligesom Provsterne ogsaa ved deres aarlige 

Visitatser stulde forfare, hvorledes Prcrsterne udlagdc 

Dorueta'rdommen. Disse Foranstaltniuger, som bleve 

iudstjcrrpcde paa Landemodet i Odense 1689 med det 

Tiltcrg, at Degnene stulde holde rigtige Cataloger over 

Born og Tyende, som 2 Gange aarligt stulde levcrcö 

Provsten, künde ikke udrette Meget, og hvor tarveligt 

det endnu paa Lovens Tid stod Lit med Atmuens Re- 

ligionsunderviisning paa Landet, viser blaudt Andet den 

öftere *) strcrngt indstjcrrpede Befaling om Gatechiömi

oppebcrrer al Retligheden af Kalbet, men bortleier endog Degnebo- 
ligen til en Mand, som derudi fidder og holder Kro, og derimod 
tilflikker oS en Dreng af Stolen; den stal vi noics med til Degn." 
Herimod protestercr dog endeel andre Mcend i Sognet tilligemed Seien 
Ancher, (formodentlig Capellanen) paastaaende, at Intet var forsemt."

f. Ex. 1683. 8^no6. Vion^s. mon. 6 Ms.



7t

Forklaring i Ende« af Prcrdikcu. „Vil Nogen gaae 

videre, saa Huustavlen med." Der var saaledes i denne 

Henseende ikke gjort syndcrligt Fremffridt siden Refor- 

mationstideu; det var forst Frederik d. 4de, som 1719 

ved Oprettelscn af Skolcrne i Rytterdistricterne og Chri

stian d. 6te, som ved Skoleanordningen af 23 Januar 

17M bragte Skolevcrscnct paa en fastere Fod.^) Under 

saadanne Omstcrndighcder maatte det altsaa for en stör 

Deel beroe paa Visitatserne, der sammenholdt og con- 

trollerede de tarvelige Underviisningdanstalter, om disse 

skulde bare nogen Frugt. Udeblev Uugdommen eller 

Tyendet fra Catechiömus Examen ved Provste- og Bi- 

spevisitatserne, künde vedkommende Foraldre straffes endog 
med Kirkens Disciplin. 3)

14. „Med Prasterue og Leviterne," heddcr dct,^) 

„havde han det Tilsyu, at de gjorde det Embede, Gud 

havde bcfalet dem, og gjorde deres Tj^ueste redeligen. 

Han viste sig som en vaagen Vcrgter, der var aarvaa? 

gen L alle Stykker." Vi ville anfore nogle Provcr paa 

denne Hans Aarvaagenhed. Det var bleven ham beret- 

tet, at Sogneprasten i Schamby, Hr. Ananiaö Lehr- 

mann paa Taksigelscus Fest d. 11 Febr. 1697 havde 

ladet eil Student pradike for sig, saa at der imod Lo- 

vens Bydende den Dag ikke var bleven holdt nogen 

Altertjeneste i Kirken." Hau gav i den Anledning 

Provsten Ordre til „med tilborlig Nidkjarhed at erkyn- 

dige sig om denne Sags Beskaffenhed og snarest at

*) cf. Peder Palladius. Theo!. Tidsstr. 4 B. 2 H. p. 8b. ') US- 
singS Kirkeforfatning. 3 D. 1 B. § 18b og Guldbergs Skolehistone.

Danfle Lov og Forordn. 28 Febr. 1691. Pont. Ann. IV, 649. 
Deichmann I. I.
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meddele ham udforlig Underretning." *) Han havde 

erfaret, at Skotemestrene og Horerne i adskitlige Kjob- 

stcrdcr af Sogueprcrsterne besvcrredes med Aftensangs 

Prcrdi'kener, nagtet de Lngen Lon havde derfor, ikke ved 

noget Koi^gebud vare forpligtede dertil, afdrogcs fra 

deres Embcde og Stnderinger og oste prcrdikede uden at 

have Attestats. Han androg da hos Kongen om, ar 

Sogneprcrstcrne og Capellanerne selv maatte tilholdes at 

forrette deres Embede, efter som anordnet var ved gamle 

Dreve og Documenter Lmellem disse. Kongen svarede: 

Hermed skal forholdes efter Lovcn. I Kjertemindc 

havde Sogueprcrsten Bendt Pedersen Top, der skal 

have vcrret en meget vel begavet Mand og „scrr opbyg- 

gelig Prcedikant," paa den meest indstcrndize Begjcrring 

af en Mand, der formedclst en Forseelse in puneto sexti 

skulde staae aabenbare Skrifte, tilladt denne at nnderkaste 

sig Disciplinen om Fredagen og forst gaae til Alters 

om Sondagen, istedetfor at begge Delc skulde have skeet 

paa en og samme Dag. Synderen formeente ncmlig, 

at den Skam, der overgik ham ved Skriftemaalet, vilde 

scrtte Hans Sind i en saa heftig Devcrgelse, at han 

umuligt strax künde samle sin Andcigt og gaae til Guds 

Bord. Nogle af Prcrstens Uvenner Lndberettede denne 

Sag til Biskoppen, som i denne Anledning tilstillede 

ham et Vrcv, ved hvis Lcrsning han blev rort af et 

apoplectisk Slag og dode 4 Timer derefter 1698. „Del 

var Skade," tilfoier Referenten, „at denne gode Mand

*) Brev til Rasmuö i Klinte 26 Febr. 1697. Blochs Brevs. 
') Allerund Memorial Hr»kniD 11 Decbr. 1686 og Resolution 21 
Ter-r. s. A. Od. Bispe-Arch.
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ikke forst talede med sin Biskop." *) Dette var dog ikke 

det forste alvorlige Brev, som Bendt P. Top modtoz 

fra Diffoppen. Aaret forud havde Kingo tilffrevet 

ham saaledes: 2) „Saasom jeg fornemmer velvise Ma

gistraten i Kjerteminde deres christelige Nidkjcrrhed for 

at bringe Kjerteminde Skoles og Fattigcs Capitaler i 

sorsie og sorrige Rigtighed, da som Eders Embede og 

sorpligter Eder til at tage Haanden i med i saa hoinod- 

vendigt et Vcrrk, saa vil jeg og herved paa mit Embeds 

Vcgne have Eder erindret, at I nden al Udflugt og 

Forevending efter Eders Embedes Pligt tager Eder det 

alvorligt an, cngang for alle at faae det fort til Rig- 

tighed, saavidt Eders Embede vedkommer, saasom det er 

et Vcrrk, der ei lader sig gjore ved Snak, men 

incd samlede Hcrnder og alvorlig Nidkjcrrhed paa alle 

Sider vil fortscettes, med mindre det i Lcrngden skulde 

komme paa Eders eget Forsvar, om imod Forhaabning 

Noget derudi mod Eders Embeds Pligt paa Eders Side 

skulde vorde efterladt til videre og uendelig Urigtighed, 

hvitket vilde vcrre uforsvarligt baade for Gud og Men- 

nesker. I L)vrigt Eder Gud besalet!" I samme An

ledning skrev han til Provsten, Hr. Cornelius i Nyn- 

keby: . . . . „vil jeg herved alvorlig have Eder erindret 

om, at I efter Eders Embedes Pligt tilligemed Magi

straten tager Eder det alvorligst an, for at scrtte det 

engang for alle paa den Fod, at de sättige Skoleborn 

Intet afgaaer af hvis til dennem af Begyndelsen stiftet

Bcstrivelse over Bjerge Herred. Ms. forfattet af Provst Ricolai 
Seidelin Dsgh, Sogneprast i Kjerteminde -j- 1778. I Kjerteminde 
Pastorats Archiv. -) BlochS BrevsamUng. 10 Seplbr. 1697.
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er, med mindre det i Tiden skal komme paa Eders Wr- 

vcrrdighcds eget Forsvar, og dette saavelsom det forrige 

Langdrag imod Fnndatscn, Kgl. Befaling og ofte Erin- 

dringer vil, saavidt det Eders Embede eoneernerer, blive 

Eder som den, der ei har viltet til endclig Nigtighed, 

hjemfalden; Hvilket til ventig Efterretning rc." — En 

Ordre til Hr. Axel Weyle i Tryggelov om at 

sende en Gjenpart af et Skiftcbrev, som han imod For- 

modning og „det jeg ei noksom kan forundre" havde 

nergtet velbaarne Frn Mette von der Kula, Sal. 

Christian Banners til Frederiksgave, begyndcr Kingo 

med diöse Ord: „Jeg havde ingenlunde formodet, at mit 

forrige af 30te Juli sidstforleden .. . havde fundet saa- 

tiden Respect hos Eder."

Enhver Overtrcrdelse af den kirkelige Anordning blev 

strcrngt anseet. Saaledes blev Prcrsten i Annstev og 

Bovense, Knud Lerke, som ikke ufortovet begav sig 

til en dodssyg Rytter, for at berette ham, men forrettede 

forst en Jordöpaakastelse i Annexet, saa at Nytteren 

dode uden at have modtagct Sacramentet, ved Landemo- 

det 1693 domt til at betale 40 Slettcdaler til sättige 
Prcrsteenker og Processens Omkostninger. 2) Endog 

hvor Forscelseir beroede paa en Feiltagelse, gik den ikke 

upaatalt hen. I Schamby havde ved Nadverens Udde- 

ling en Disk Communicander faaet Vrcrndeviin istedetfor 

Viin. Der blev gjort megen Ophcrvelse af denne „fast 

uhorlige" Sag, i hvilken der faldt Landemods Dom d. 

7 Octobcr 1696. Sogneprcrsten L Schamby, Hr. Ana-

») 16 Oktbr. 1697. BlochS Brevs. LandemodSprotocol. Od.
B.-Arch.
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nias Lehrmann, i hvis Svaghed Tjenesten var for- 

rettet af Hr. Knud Krag i Sonderst, skulde for sin 

Uagtstmheds Skyld, ved ikke i sit Huus at have holdt 

Bramdevinen adsi'ilt fra Vincn og for ikke, esterat Com- 

munionen var holdt, at have confereret med Biskoppen 

om denne sjcldne ea8us eonseientiD samt uden nogen 

offentlig Paamindelse havde taget Communicanderne, der 

ikke havde tilkjendegivet den fnngerende Prcrst Feiltagel- 

sen, til privat Absolution, give til sättige Prcestecnker 

16 Ndlr. Hr. Knud Krag, som ikke havde forsikkret 

sig om, at Kalken indeholdt Viin, 10 Ndl. Provsten, 

Hr. Anders i Uggerslev, som ikke strax og af egen 

Drift havde meddeelt Biskoppen denne Sag, men endog 

havde givet den suspendcrcde Degn Peder Noed Lov 

til at betjene sit Embede strend Sagend Afgjorelse, 6 

Rdlr. Degnen, som var faldet Prcrsten i Hans Embede 

med at lcrgge Brodet paa Patellcn og si'sirnke Brcrnde- 

vinen i Bcrgeret, snspenderedes for en Tid.

Prcrsterne maatte ikke udeblive fra Calenter eller 

anden lovlig Sämling, ligesaalidt som Provsterne fra 

Landemodet uden lovlig Undskyldning. Udcblivelse straffe- 

des efter Provstemodets Bestemmelse med 2 og ^4 Mk. 

til Conventhusct.

Det vil af disse Exempler som overhovedet af hele 

den Maade, paa hvilken Kingo strte Tilsynet i Kirken, 

skjonlies, at der hos ham fandtes en stcerk Bestrcrbelse 

efter at bringe den geistlige Embedsstrelse saa ncrr som 

mnligt til Lovenö Bogstav, og han beraubte sig ogsaa

^) Sammesteds. Landemods-estemmelse den 18de April 1683. 
Sammesteds.
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i sine Meddelelser til Prcrsterne öftere paa Bogstaven ocp 

raadede til ikke at afvige derfra. Som Embedsmand re- 

prcrsentcrede han godt sin Tid; thi den var en Lodens Tid, 

og den personlige Frihed stulde levnes saa lidt Plads, 

som muligt. Jndtraf tvivlsomme Tilfcrlde, turde Prcr- 

sten ikke handle paa egen Hagnd. Han stulde, som oven- 

for er viist, forst raadfore sig med Biskoppen. Afstan- 

den var overhovcdet stör imellem Bistoppen og Prcesten, 

og der blev holdt over Subordinationen. Endogsaa 

Paastriften paa Circulair-Skrivelser vidnede herom. Det 

hedder saaledes til Provsterne: „Saa vilde vommus 

prDposiws ved Dag og Nat cito forstcrndige Patronernc 

rc." og til Degnene: „Under deres Kalds Fortabelse have 

Degnene dette cito ved Dag og Nat at befordre og hver 

at paategne, ved hvad Dag og Time han det annammer." 

En Prcest sra Dalby striver til Provsten Hr. Corne

lius Oleson i Rynkeby ved at tilbagesende et Circu- 

lairc: „Hs. Hoicrrvcrrdighcds Missive ankom fra Viby 

iastes ved Solcns Nedgang, hvorpaa jeg strax lod Hs. 

Excellente Hr. Baronen selv lcese den; men som Fuld- 

mcrgtigen ikke var tilstede, blev der ikke paastrevet, og 

jeg for Strafs Skyld turde ikke understaae mig at be- 

bolde Drevet hos mig til Hans Jgjenkomst fra Odense, 

men stikkede det strax bort. Beder derfor ydmygeligen, 

Hs. LErvcrrdighed ikke vilde fortornes, men mig paa 

denne Tid i den bedste Mening have undstyldt."

Regjeringen tillod Heller ikke, at nogen Prcest forbi- 

gik Bistoppen, hvorom haves et Exempel, da Prcesten

') D. 16 Novbr. 1688. Ob. B. Arch.



77

i Ronninge og Rolfsted Mads Trane i Aaret 1700 

havde ansogt Kongen om at blive Vice-Provst i Bjerge 

Herred, hvor Biskoppen allerede for flere Aar tilbagc 

havde udncrvnt en Vice-Provst, hvilken Omstcrndighed 

Trane havde fortiet i Ansogningen. Kingo fik kgl. 

Ordre til i Provstens og 2 Prcrstcrs Ncrrvcrrelse „al- 

vorligen at reprimandere ham, fordi han ulovmcrssig og 

saasom hinderlistig haver sogt at ville prcrjudicere Dig 

i dit Embede og snige sig ind i en fremmed Provstd 

Tjeneste."
Ester Loven havde hvert Herreds Prcester i Forbin- 

delse med Biskoppen Ret til selv at vcelge deres Provst, 

en Ret, de havde vcrret L Besiddelse af ligesiden Refor

mationen. Men Maaden, paa hvilken denne Ret blev 

udovet under Kingos Styrelse, vifer, at den ikke 

havde synderligt at betyde. Det frie Provstevalg blev 

allerede betydeligt indffrcenkct derved, at Biskoppen paa 

egen Haand udncrvnte en Vice-Provst, naar den fnngerende 

Provst var gammel eller svag, hvorpaa havcs flere 

Exempler, og at Prcrsterne ingenlunde havde frie Hcen- 

der, naar det kom til det cndelige Provstevalg, turde 
folgende Brev til samtlige Prcester i Skovby Herred d. 

11 Marts 1697 tilstrcrkkeligen godtgjore:^) „Saasom 

cervcrrdig, hcederlig og vellcrrd nu Sl. Mand Hr. Hans 

Berg, fordum Sogneprcrst i Sa'rslev og Provst i 

Skovby Herred, er ved Doden afgangcn, saa, paa det 

Intet udi Provstcembedet stal vorde forsomt, har jeg paa 

mit Embedes Vegne beordret . . . Hr. Anders Chel-

Kgl. Restript 2 MariS 1700. Od. B. Arch. -) BlochS Brev- 
samling.
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dorph, Sogneprcrst L Bogense og Skovby, det, han som 

Viee-prDpositus sig imidlcrtid Provstcembedets Forret- 

ninger lovmcessigen og forsvarligen skulde antage, som 

den, jeg til samme Tjeneste finder beqvcm. Ikke des- 

mindre vilde jeg dog ei hanncm til ProvstcemLedet fuld- 

kommelig beskikke, for jeg tilforn herved faaer ind- 

hentet samtlige hcederlige Herrcdöbrodrcs Vota, som de 

hver for sig vilde behage herpaa at tegne og mig til 

ncrrmcre Efterretning forderligst tilscnde; onsker imidler- 

tid, at Alting maa geraade til Guds Wre og Haus Mc- 

nigheds Opbyggelse, hvormed dcuuem samtlige Gud tro- 

ligen befalet."

En almindelig Gjenstand for Prcrsterues Sporgs- 

maal til Biskoppen var Anvcndelsen af Kirkctugtcn, der 

meget hyppigt blev brugt. Kingo befalede og tilraa- 

dede vistnok selv ofte denö Anvcndclse, hvor Loven tillod 

det, ja maa vel endogsaa kaldcö nidkjcrr i dette Stykke,

^) F. Ex. naar han striver til Oberst AHIefeldt 12 Aug. 1697, 
(Blochs Brevs.) at han ei vil formode, at Obersten bliver derimod, 
at en Rytter af Hans Compagnie formedelst flere med Forstjellige be- 
gangne Leiermaal udstaaer Kirkens Disciplin (fra hvilken Militaire i 
Regele» vare fritagne); eller naar han bestemmcr, at et Ovindfolk, 
som 5te Gang var nedkommen med et uagte Barn og havde anholdt 
om at admitteres til aabenbare Skrifle, ef:erat hun over Aar og Dag 
havde afholdt stg fra Sacramentet, „efter Lovens klare Bogstav", uag- 
t<t „Ministerium ei maa fraholde en Synder", skal overgivcs den 
vcrdflige Dvrighed, hvorpaa hun sidcn kan antageS, betjeneö og der- 
paa forviseS Sognet. Z det Hele anvendtes KirkcnS Disciplin 
hyppigt som Straf for Modre, der havde ligget dereS Born ihjcl; for 
Foraldre, ved hvis „Uomhvggelighcd" et Barn var drulnct; for 
Noglc, som paa Langeland „havde veerel med at svcrrge om Salt og 
Brod- (Krcv til Hr. Mons i Humblet 30 Decbr. 1696. Blochs 
Brevs.); for nogle Personcr, der, hvad der viser Tidsalderens endnu
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men der findes dog flere Beviser paa, at han var til- 

boielig til at tage alle formildende Omstcrndigheder i 

Detragtning. Han raadede derhos ofte Prcestcrne til 

Sindighed og til ikke at gaae videre eller strcrngere til- 

vcerks, end Lovens Bogstav tillod, men derimod forst at 

gjore Forsog paa at virke paa Bekommende ved For- 

maninger. Han tilst'rev saaledes Prcrstcn Jens Mar- 

strand paa Langetand, som havde truet tvcnde Tro- 

lovede, af hvitke Pigcn ikke vilde fnldbyrde Wgtcstavet, 

med Kirkens Band: „Efterdi jeg scer ei med Kirkens 

Band kan forfares, formcdelst nogcn Tvistighed kan 

komme imellem trolovede Pcrsoner, saa vilde I om al 

dessen Beskaffenhed meddele mig Eders ndsorlige Erklcr- 

ring; imidlertid tvivler jeg ei paa, at I jo tager Eder 

lagt, at I ei gaaer videre, end Bogstaven tillader, men 

Heller atvorligcn foreholder Fcrstemanden, det han sig 

hereftcr saaledes med sin trolovede Fcrstemo anstitler, saa 

de L Gndsfrygt og Kjcrrlighed kan fnldbyrde deres be- 

gyndte Wgtcskab, hvortit jeg onstcr paa alle Sidcr den 

Hellig Aands Naade og Bistand." Nogle Dage der- 
efter^) strev han til Hr. Jens i Bodstrnp om samme 

Sag: „Alligevel jeg hverken secr af Eders eller EderS 

Medbrodres Relation, at Skyldcn kan vEre paa Kartenö 

Side, saa vilde I derfor stig Hatsstarrighcd og Forar- 

gclse at forckomme, endnn reise til Hr. Jens Mar

store Dankundighcd og grove Ovcrtro, i Hillerslev Sogn i Fycn 
havde kästet Jord paa en endnu levende Syg „og ligesom levende be- 
gravet ham" o. s. v., hvilkct sidste Kingo dog rigtignok kalder „en 
salsom og fast uhort Onsus". (Drev til Provsten Claus i 
Norre-Brobye 6 Aug. 1096 l. l.)
') 23 Fcbr. 1697. Blochs Brevs. -) 28 Febr. 1697 l. l.
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strand og ndi Medhjcelpernes Ncrrvcrrelse foreholde 

Forcrldrene og Fcrstemoen, at de sig tager vare og ei 

efter Satans og Skarns Folkö Titskyndelse skjemtcr med 

LEgteskabs Säger, som dem i Fremtiden vil ilde be

komme; saa vilde I derhos lade dem vide, at dem endnu 

tillades 14 Dageö Tid at gjore Ende paa Sammenviel- 

sen, og hvis de dette ei efter min Ordre og velmeente 

Paamindelse vil antage, saa vilde I mig det strax lade 

vide, paa det Karlen, som er Fcrstemand, kan tage enten 

Landemodets eller Consistorii Stevning, hvitket, om det 

andet Parti kan vcrre tjent med, vil Tiden lcrre dem." 

I tvivlsomme Tilfcrlde, naar der f. Er. handledcs om 

at ncrgte eller tilstaae Adgang til Nadvercn eller om en 

christelig Begravelse, heldede Kingo stedse til den mildere 

Side i) og anbefalede som en Samvittighcds Sag at 

folge denne Fremgangsmaade, og künde Forargelse be- 

frygtes, f. Ex. i Wgteskabssager, fraraadede han al 

Strcrnghed og formanede til Billighcd eller anbefalede 

Bekommendes Ansogning. Han vilde ikke, at Nid- 

kjcrrheden for Kirkens Neenhed maatte gaae ud over de 

rette og lovbestemte Grcendser, og fremfor Alt tillod 

Hans levende Retfcrrdighedsfolelse ikke, at Nogen skeede 

Uret ved en vilkaarlig Anvendelse af Kirketugten. Viste

*) F. Ex. 22 Febr. 1696 til Frederik v. Haven i Odense og 6 MarrS 
1696 til Hr. Berte! i ASsenS. (BlochS Brevs.) -) Dreve til Hr. 
Berte! i ASsenS 28 Marts, 18 Juni og 11 Aug. 1696. BlochS 
Brevs. Z) F. Ex. HanS „Paastrift paa Jörgen Josons Supplique af 
Nuthmark paa AIS, ^vi s6ulterium eum serva sus commisernt": 
„Supplicanten er en god og redelig Danne-Mand, og som jeg fornv- 
lig var paa Also i DifitatS, onstede den gansie Menighed, at EdcrS 
Majestät vilde bevise ham den Naade, som han allerunderdanigst be- 
gjarer for det Leiermaal, han i sit Enkesade har begaaet." Uden 
Datum i BlochS Brevs.
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en Prcrst sig tilboielig til i saa Henseende at overskride 

Grcendsernc af sin Myndighcd, künde han vente en ikke 

mindre estertrykkelig Jrcttesattclse, end naar han viste sig 

ligegyldig og ikke i rette Tid iagttog det Fornodue. 

Saaledes ffrev han til Hr. Mads L Ronninge: 

„Saasom i:crrvcrrende Jacob Nielsen, Huusmand i 

Ronninge har L langsommelig Tid vcrret holdt fra Al- 

tcrcns Sacramentes Deelagtighed, formedelst han en meget 

uchristclig Exccs til et Vertskab udi sin Drukkcnskab 

skulle have begaaet, da, som Sligt ei udi rette Tide har 

vcrret taget udi Agt med den NLdkjcrrhed, som Eder 

sommede at drive siig en Sag til klar Oplysning, og 

det saalcrnge er forhalet, saa at ingen kräftig Vidnesbyrd 

er fort, der hannem sligt künde overtyde .... altsaa 

kan jeg i denne sorblommede easu ei andct siutte, end at 

I efter meerbemeldte Jacob Nielsens indstcrndige 

Begjcrring og andcrgtige Forberedelse tager hannem, naar 

han det sommelig begjcrrer, til hemmelig Skriftemaal, 

dog at I forst kalder ham for Eder udi Eders Med- 

hjcrlperes Ncrrvcrrclse, foreholder ham den ham tillagte 

Synds gruelige Grovhed (hvilken han dog ved hoieste 

Eed bekrcrstcr sig ei at kan erindre) og derhos formatier 

ham strcrngeligen og alvorligen, at han entholder sig fra 

Slemmerie og Drukkcnskab og. stedse beder Gud om sin 

Hellig Aands Ncrrvcrrclse og naadige Regjering. Hermed 

Gud befalet!"

Men nagtet Kingo vistnok ikke sparede paa skarp 

Tiltale og haandhcrvede sin Stilling med Myndighed,

19 Zuni 1696 l. l.

6
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hvor han ansaae det sornodcnt, *) saa beskrives han dog 

tillige som den, „der hvcrken brugte stolte eller haarde 

Ord, men lcrrte mcd Sagtmodighed dem, som satte sig 

imod, og viste sig venlig og broderlig i al sin Omgcrn- 

gelse med Prcrsteskabet." „Alle Levi Dorn, alle Herrens 

Prcrster, som raadforte sig med ham i deres Tvivlsmaal, 

maae give ham det Vidnesbyrd: han gav Svar efter sin 

Samvittighed." Flcre af Hans Breve vise ogsaa, at 

han med Venlighed mcddcelte sine kloge og bcsindige 

Raad, naar Prcrsterne enten havde raadsort sig med 

bam, eller han havde ersaret en Sag, i hvilken han 

mcentc, at de künde Lchove Hans Veilcdning, og de 

maatte fole, at han havde broderlig Omsorg for deres 

Del, naar han f. Ex., som nogle Breve vidne om, ved 

Anscrttelser af Capellaner hos gamle og svagclige Pr^r- 

ster ikke tog mindre Hensyn til deres end til Embedetö 

Tarv. „Jmidlertid", ffriver han til Mikkcl i 

Faaborg,^) „gjor I meget vel, at I tcrnker ndi den 
tvivlsomme Sygdom at forsyne Eders Menighed med en 

dygtig Person, der kan ordineres og Lrqvemmelig for- 

rette alle Eder ndi Embedet vedkommende Forretninger, 

paa det I baade selv kan vcrre rolig og veltilfreds udi 

Eders Sind, og Alting ndi sin Orden og Skik bliver 

vel forrettet i Menigheden, som derved kan kjende EderS 

Omhu for den, og Andre Intet have at sige. Den crr- 

vcrrdige Student, som I til denne Tjeneste anmelder og

r) Stiftamtmand Lützou paa Lolland havde beklaget sig over nogle 
falstersie Praster, navnlig over Hr. Ole. Kingo siriver da til ham: 
(Dlochs Brevs. 1 Septbr. 1697) „af al mit Hjerte sial jeg söge at 
holde .Prasterne i den tilberlige Respect til Hr. Sliftamtmandcn.* 

Dcichmann. ?) 11 Aug. 1696. BlochS Brevs.
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har saa god Forhaabning om, skal vcrre mig fremdcleß 

harrt, at han Eders gode Tanker om sig vil stracke at 

fyldestgjore, det jeg ham og har foreholdt." Til Hr. 

Mads Bjornsen hcdder det: ^) „Det, I saa sor- 

troligen talede med mig om, der jeg senest var hos Eder, 

at jeg vilde drage Omsorg for, at I künde faae en smuk, 

ffikkelig, beqvem og for Alt en gudfrygtig og crdru Per

son til at vcrre Eders Mcdtjener pro per8ons udi Eders 

Svaghed og besvcrrlige Embede, har. jeg efter Loste vcrret 

betcrnkt paa og rndelig opspnrgt en Person ved Navn 

Lauritz Hansen Billeschou, fodt hcrndi Fyen af 

gode og fornemme Forcrldre, deponeret her fra Staden, 

hvor han var en Discipel af meget godt Haab. . . 

Denne Person er mig af Ingen uden af sin egen Dyd 

og Skikkclighed rccommcnderet og skal derfor ingen 

recommenclstion af mig have nodig til Eder uden den 

selv samme. Jcg veed, at det er Guds Wrc, Hans 

Menigheds Tarv og Eders Hjcrlp og Trost udi Eders 

Alderdom det angaaer, hvorfor jeg i Hcnseende dertil 

intet Forflag vilde gjore om Nogen, paa hvilken jeg 

künde have Tvivl, at han ei künde eller vilde svare til 

alt dette. Vilde I nu lade mig Eders Tanker vide, 

paa hvad Maade I vil have det imellem hannem og 

Eder angaaende Tjenesten og Tonnen, saa skal jeg gjore 

mit dertil, at Alting skal gcraade til Eders og Eders 

Hnses Fornoielse, og at han er beqvem til at vcrre en 

god Tjener L Ordet, det har jeg med Fornoielse Hort og 

kan vcrre Vidne til. . . Min Kjcrrestc og jeg hilst 

Eder og Eders dydigste Kjcrreste med megen Taksigelse

23 Sepl-r. 1696 . l. l.

4^
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for sidste gode Medfart. Jeg forbliver Eders hulde Ven 

og Broker i Christo." Om en endnu storre Omsorg 

for den gamle udtjente Prcrst vidner folgende Brev til 

Hr. Peder L Sollinge: ^) „Saasom det forncmrnes, 

at det maaflee vil gelinges til nogen Proccs med Helte- 

rnp Hovedgaard og det dertil liggende ju§ patronatus, 

som ei kan vides, hvad Udflag kan faae, saa skulde jeg 

holde raadsomt, at I for at see paa Eders Hufes Con- 

servation, betimelig indgav en Supplique til Hs. Maje- 

stcrt, at Peder Lykkesen til Eders Successor aller- 

naadigst maatte vorde confirmeret, eftersom I formedelst 

boi Alderdom har afstaaet Eders Kald til ham, hvor- 

imod jeg herved vil have Eder forsikkret, at Lykkesen 

aldeled ingen Jndpas skal gjore Eder enten i Jndkomst 

eller i Embeds-Vcrrdighed. Jeg har dermed aldeles in- 

gen anden Henseende, end at jeg som Eders Ven gjerne 

saae, at Eders Huns künde efter Eders Dod vorde con- 

serveret, som ellers var at befrygte turde anderledes 

udfalde."

Vi have saaledes anfort Beviser paa, hvorledes Tit- 

wnsmanden vidste at bane sig og sin Virksomhed Vei 

baade ved Strenghed og ved Mildhed. Han ferstod 

imidlertid ogsaa ved given Leilighed at fore et andet 

Vaaben, at anvende Satirens Svobe. Han spurgte en- 

gang paa en Visitats en gammel Prcrst, som var Lnd- 

viklet i mange verdslige Ting, naar han fik Tid til at 

studere paa sin Prcrdiken. Han fik til Svar, at det 

betog ham ingen Tid; thi han künde prcedike, naar han 

skulde og over hvad Materie han vilde. Dertil svaredc

6 April 1696. Blochs Drevs.
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Kingo: Det kommer mig sor, ligesom hvad man har 

fortalt mig om en gammel Kone i Odense, at hun 

künde bide Nodder, endskjondt hun ikke havde en Tand 

L sin Mund. Da jeg vilde vide vist, hvordan det gik 

til, sagde man mig: ja, hun bider dem derefter, hun 

bider dem ikke op. 8at sapienti.

15. Det synes paa Kingos Tid, da den storste 

Deel af Prcrstestanden levede i en af Adelen meget as- 

hcrngig Stilling, ikke at have vceret ualmindeligt, at der 

til Skade for Gudstjenestens Vcrrdighed afveges fra de 

almindelige Kirkeskikke, naar Saadant blev sordret af for- 

nemme Personers Hovmod eller Magelighed. Dette 

künde han ikke vcrre en ligegyldig Tilskuer ved. Han 

forlangte derfor d. 11 Decbr. 1686 kongelig Resolution 

paa folgende Sporgsmaal: 1) Om Gudstjeneste maatte 

holdes og Sacramenter uddeles i uindviede Kirker, „hvad 

Heller de ere paa grevelige, friherrelige eller adelige Scrde- 

gaarde." (Kongen svarede: Med de Kirker, hvor det 

hidindtil har vcrret brugeligt, ville vi, at ei nogen For- 

andring flal foretages). 2) Om i den scedvanlige Bor: 

efter Prcrdiken alle Adelspersoner, som boe i Sognenc, 

ved Navn skal opregnes, eller og de alene, som ere 

Patroner og ellers udi nogen scrr Stand og Embede af 

Hs. Majestcrt ophoiet? (Svar: Vi have allernaadigst 

bevilget, at der maa skee Bon for Kirkernes Patroner 

og ei videre). 3) Om nogen Adelsmand, i hvad Em

bede han og har, maa, naar han vil gaae til Skriftc, 

sstte sig L Skriftestolen jevnsides hos Prcrsten og begjcrre

') Lr. konwppiäsn. OoUe^ium psstoi-sle prsctieum. Kbhavn 
1757. 4to ps§. 297.
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Aflosning, omendskjondt han künde vcrre noget skrobelig, 

esterdi det strider ligemod Ritualen, som siger, at de skal 

falde paa deres Kncr ligesom for Guds Ansigt, og aldrig 

har vcrret brugeligt i Kirkerne i Danmark, hvorfor den 

gemene Mand sig snart künde forarge til Prcrdikeembe- 

dets Foragt. Om da ikke Hs. Majestät naadigst maatte 

behage, at naar Nogen er saa kjendelig skrobelig, saa den 

ei kan boie sine Kncr i Skriftestolen, at den da enten 

hjemme lod sig betjene eller og lod sig bcrre en Stol til 

Skriftestolen, hvorpaa han siddende med den Wrbodighed 

og Mmyghed künde tage Aflosning, som han for Gud 

i sin Samvittighed vilde forsvare? (Svar: Vi have 

allernaadigst bevilget, at naar Nogen formedelst Skrobe- 

lighed ei kan falde paa sine Kncr, naar Aflosning be- 

gscrres, maa han paa en Stol siddende sin Devotion 

fremfore.) ^) Det var dog ikke alene Adelen, der gjordc 

Pr^rtentioner paa Udmcrrkelse under Gudstjenesten, men 

ogsaa andre distingverte Folk. En Borgermester Tho

mas Jversen havde forlangt, at der skulde gjores Bon 

sra Prcedikestolen for Hans Sons lykkelige Reise. Dette 

havde Provsten, Hr. Bertel i Assens, gjort Forbud 

imod, hvorover Borgermesteren klagede til Biskoppen. 

Denne ffrev til Provsten: „Saa vilde v» ?rDpositus 

strax med Posten mig inkormere udforlig, baade hvo der 

for stig Forbon for en particulair Person har gjort Be- 

gyndelse saa og omstcrndeligen, i hvad Form og paa hvad 

Maneer flig Forbon ffeet cr;"^) og senere: „Det var 

vel, at Eders Wrvcerdighed gjorde Forbud paa den

Memorial 11 Decbr. og Resolution 21 Dec-r. 1686. Od. Dispe- 
Archiv. -) 5 Juni 1696. BlochS Brevs.
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speeial Forbon som det, der ei künde passere, men ei 

vel gjort af den, som anden Pintsedag admitterede saa- 

dan en Seddet."
Disse Gjenstande synes at vcrre Ubetydeligheder, men 

betegne i flere Henseender Tidöalderens kirkelige Netning. 

Det maa herved ogsaa erindres, at Ritualet nyligt var 

udkommet, og at Kingo havde havt Andeel i dcts Ud- 

arbeidelse tilligemed H. Bagger, H. Bornemann og 

H. Leth, hvilke det ved Kgl. Befaling af 9 Septbr. 

1682 i) var paalagt at udarbeide et nyt Kirkcritnal. 

Det udkom 1685 og indfortes i alle Kirker forste Pintse

dag 1686. Hvormegen Andeel Kingo havde L dette 

fortrcrffelige Arbeide, kan nu ikke oplyses. At Nitual- 

eommissionen samledes til fcrlleds Overveielse, sces af 

Kingos Mtringer i et senere Brev til H. Borne- 

mann om hvad „de gode Mcrnd i Sessionen ved 

Ritualets Jndrettelse" havde begjcrrt af ham med Hcnsyn 

til Hans Psalmebog, og Pontoppidan bereiter,^) at 

Concepten til Kirkeritualet fandtes iblandt Biffop Har- 

boes Mannskripter, 5) og at det er „verschiedentlich" 

rettet af Biskop Bagger, saa at det vel Heras kan flut- 

tes, at Bagger, efterat Commissionen havde endt sine 

Sammenkomster, har lagt den sidste Haand paa Vcrrket^). 

I den Tid, der fulgte ncrrmest efter Udgivclsen af Lovcn

I. Möller, Nyt Theo!. Dibl. 16 Bd. p. 201 i Hans Baggers 
Levnct. 2) Ki„go var i Kjobenhavn i Novbr. 1685. CommissionS- 
act 15 Jan. 1706. Od. Bispe-Archiv. Brev 18 Jan. 1696 i 
Danst Kirket. 1846 p. 802. *) Pont. Ann. IV p. 630. ö) Det 
findeS ikke i den Harboeske Manuskriplsamling, af hvilken HanS Familie 
endnu er i Besiddclse; ef. Peder Palladius i Nyt Theol. Bibl. 4 Bd. 
2 H. p. 2. °) Jens Möller mener i Nvt Theol. Bibl. 5 Bd. p.
150, at Bagger er den egentlige Forfatter af Ritualet.
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og Nitualet, hvorefter 1688 Alterbogen sulgte som Slut- 

ningsstenen i den kirkelige Lovgivning, maa det da 

ikke forundre at finde en stark Bestrcrbelse hos Kirkens 

Styrere for de udgivne Loves noiagtige Overholdelse L 

alle Retninger. Varre var det, naar man sogte at fore 

Eenöformigheden nd over Lovens Bydende og ind paa 

det reent aandelige Gebet i den Grad, at det, som skeete 

ved en Landcmodsbeflntning d. 6 April 1692 i Odense, 

blev paalagt Provsterne at tage Themata til deres Lande- 

modspradikener af Brochmands System saaledes, at 

de skulde pradike over srti'eulis 6dei seeundum serivm 

Lroellmsndiani s^stematis. Paa Landemodet 1700 d. 21 

April blev saaledes bestemt, at der naste Landemodc 

stulde „tracteres den Articul de prDdestinstione, 1701 de 

reprobkltione og de inearnatione, 1702 de unione per8O- 

nali et exinde lluente idiomstum eommunieatione; de ststu 
exinsnitionis et exaltstionis o. s. v. 2)

16. At den danste Kirke under denne Periodes Bc- 

strcrbelser efter at ordne Alt indcnfor dens Enemarkcr 

under noiagtige Bestemmelser og et omhyggeligt Tilsyn 

ikke künde vcere ligegyldig, naar der syntes at vcvre Fare 

for, at fremmedc Neligionsbekjendere stulde brydc ind 

over det Gstrrde, der ligesidcn Reformationen var holdt 

vel hegnet omkring den, folger ncrstcn af sig selv. 

Endnn 1672 var det ved en Forordning forbudt at ind- 

fore og udbrede saadanne Boger i Danmark og Norge, 

af hvilke der künde befrygtes at komme Modsigelse mod 

den Augsburgste Confeösions Lcrre. 3) Man maa der-

Alierbogen blcv indfort i Fyens Stifts Kirker Iste Adventssondag
1688. Od. Bispe-Arch. -) Landemodsprotorollen i Od. Bispe-Nrch. 

Pont. Ann. IV, 563.
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for ncrsten undre sig oder, at de Reformeerte efter nogle 

Aars Modstand dog fik Tilladelse til at nedscrtte sig her L 

Landet. Forhandlinger herom bleve allerede forte i Aaret 

1672, da Wandal asgav en Betcenkning i den Anled

ning, og 1674 blev der paa Colloqvict i Colding atter 

givet Betcenkning herom. *) Et andet Forsog blev fra 

de Reformeerte eller deres Velynderes Side gjort i Aaret 
1680. Kingo fik under 4 Septbr. d. Ä. et kongeligt 

Reffript,2) saalydende: Chr d. 5te rc. Vor Naade til- 

forn. Vi tilskikke dig derhos en Extract af et Forflag 

anlangende nogen Frihed for de Reformeerte med deres 

Religionsovelse, hvis Beskaffenhed du deraf videre kan 

see og fornemme, og er vores allernaadigste Villie og 

Befating, at du de deri indforte Argumenter strax med 

storste Flid overveier og os derom dit allerunderdanigste 

ndforlige Udtcenkende til videre vores allernaadigste Re

solution med allerforderligste tilstiller, dog at du ikke med 

Nogen herom confererer, ei Heller dette for Nogen aaben- 

barer, men i alle Maader hemmeligt holder." Det med 

Neskriptet folgende Forflag er tydeligt nok det samme, 

som Biskop Bagger har havt for Die L det 3die Capi

tel af sin bek/endte Betcenkning om de Reformeerte af 

11te Marts 1684 3). Kort efterat H. Bagger havde

Gl. Manuflriptsamling paa Kongens Bibl. 1481. 2) Od. Bispe- 
Arch. Registr. p. 75 No. 63. Ritzels bereiter i Chr. d. 5tes 
Historie p. 452 Anm.. at Kongen 1680 lod de theologiste Professorer 
i Kjobenhavn sporge, om de Reformeerte vare Kjcrttere, og Zvergius p. 
344 benforer ttgeledeS Baggers Betcenkning til Aaret 1680, Hvilket 
Jens Möller i Hans Baggers Levnet N. Theol. Bibl. 16 Bd. p 
157 crklarer for urigtigt, eftersom den bekjcndtc Erklaring af Bagger, 
der forstegang blev trpkt i Maanedsstriftet Minerva for August 1790 
S. 146-201, er fra 1684. Efter det ovenfor Anforte vil det imid-
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indgivct denne Betcrnkning, udgik d. 19 April 1684 et 

Kongebrev til Rasmus Vinding, Peder Scave- 

nius, H. Bagger, H. Leth, Kingo og Coömus 

Dornemann, at de angaaende de Reformecrtes frie 

Religionsovelse „med det allerforderligste skee kan herom 

med Hinanden confererer og med Flid overveicr og be- 

tragter, hvorledes og paa hvad Conditioner I eragter 

stigt dem paa Ledste Maade at kunne bevilges og OS 

derom Eders allerund, udforlig Betankende til vores vi- 

dere allern. Resolution under Eders Hcrnder skriftlig til- 

stiller". Hvad der af Kingo blev svaret saavel denne 

Gang som tidligere, vides ikke, men det kan dog neppe 

vcrre tvivlsomt, at han i Hovedsagen har stemmet over- 

eens med Bagger og de ovrige samtidige Theologer; 

og naar dog de Reformeerte omsider 1685 fik nogen Fri- 

hed hertillands, saa maa dette uden Tvivl ene tilflrives 

den storre Jndflydelse, som Dronningen Charlotte 

Amalia fik efter Enke-Dronningens Sophie Ama- 

lias Dod, eller ialtfald den Nytte, man i statsoecono- 

misk Henseende ventcde sig af de vindskibelige Emigran- 

ter. Kingo kan ikke have vcrret en Forsvarer af de 

Reformeerte efter den Jver ser Lcerens Reenhed og hele

lertid sees, at Theologerne allerede bleve spurgte tidligere, men hem- 
meligt, saa at Sagen, da de fleste Theologer vistnok have erkläret sig 
imod den, ikke kom videre; men da den igjen kom frem 1684, er det 
ikke at undreS over, at Bagger i sin Erklaring fra dette Aar tog 
Hensvn til de Forsvarsgrunde, som allerede 1680 vare fremforte for 
de Reformeerte, nagtet han engang havde afgivet sin Betcrnkning. 
Dette hele Sporgsmaal om Forhandlingerne med Hensyn til de Re
formeerte, som efter de ovenfor opgivne Data begvndte langt tidligere, 
end hidtil er antaget, trcrnger til noiere Undersegelse.

Sjallandste Tegnelser i ZustitS-Archivet.



9t

Fremgangdmaade, vi see ham bruge imod de enkeltc af- 

vigende Neligionsbekjendere, der viste sig i Hans eget 

Stift. En catholst Prcest fra Fredcricia sorsogte saale

des L Aaret 1688 at gjore Proselyter paa Landet i Fyen, 

men anklaget af Kingo, blev han arresteret den 29 

Decbr. Dog blev han d. 8 Jan. 1689 paa Kgl. Be- 

faling atter srigiven nden videre Straf og henviist til at 

indffrcenke sig til sin Embedsgjerning i Fredericia, saa 

at Sagen vel har vceret af liden Betydenhed. Ca- 

tholikerne synes dog i lcengere Tid at have havt deres 

Garn ude; thi 1696 fandtes paa Gravensteen en gam- 

mel Skovrider, om hvem Kingo tilffriver Prcrsten 

Niels Bang, at han igjen künde antages som en 

Religions-Broder og efter privat Formaning og Jnti- 

mation fra Prcedikestolen optages i Menigheden, da han 
havde renunceret sin papistiske Vildfarelse.^) Og ende- 

lig fremstod 1701 i Odense en Separatist Jacob Jen- 

sen, der talede ilde om Lcrrerstanden og Naadcns Mid- 

ler. Tvende af Byens Sogneprcrster undcrsogte Sagen. 

Da han ikke, skriver Kingo, ved Sagtmodighed, ofte 

igjentagne Formaninger og Overbeviisninger af Skriften 

vilde lade sig rette, men fremturede i Halstarrighed, 

imodstod den Helligaand og foragtede Ordct og Sacra- 

menterne, stulde de ikke have mere med ham som en 

Forhcrrdet at gjore, men overgive ham til den verdflige 

Ovrighed. Fra Prcedikestolene stulde de advare Menig- 

hederue om Hans Vildfarelser og formane dem til at stye 

Hans Omgcrngelse. Magistraten stulde tillige anmodes

Pont. Ann. IV p. 640. -) BlochS Brevs. 31 Ian. 1698
") Bloch. Fernste Geistl. Hist. p. 167.



92

om at lade bekjendtgjore paa Raadstuen, at Ingen 

maatte Hufe eller hcrle ham. Maaskee kan ogsaa det 

henregnes til Kingos Jver for Lcrrens Reenhed, at 

han d. 16de Juni 1678 dovte en Qvcrker Johan Ja

cob, som blev kaldet Nathanael.

17. En ikke nvigtig Gjenstand for en Biskops Virk- 

somhed dengang var Tilsynet med Kirkebygningerne. 

Thi den Tid var forlcrngst forsvundcn, da man med 

gudetig Jver byggede og sorskjonnede Kirkerne til Guds 

Wre. De fleste Landsbykirker vare komne L private 

Patroners Harnder, der betragtede dem som andre Eien- 

domme, af hvilke de sogte at drage den störst mulige 

Fordeel uden at bekymre sig om at vedligeholde dem 

efter deres Bestemmelsc. Det var derfor ogsaa i Danste 

Lov paalagt Biskoppen i sin Visitats at forfare om 

Kirkernes Titstand, og angaves nogen Mangel, skulde 

ban ved Skrivelse give det Kirkens Forsvar eller Patron 

tilkjende, at der künde raades Bod paa. En ligncndc 

Befaling var givet Herredsprovsterne paa deres aarlige 

Visitatser. Forsaavidt var der vel anordnet et aarligt 

Kirkesyn, men Virkningen Heras var paa mange Steder 

kun ringe, fordi der ikke tillige var truffet Foranstalt- 

ninger til at tilholde de gjenstridige eller forsommetige 

Kirkeeiere at rette sig efter Syncts Udscrttelscr, og denne 

Sagend Stilling frembragte saa igjen Ligegyldighed hos 

Msynsmcrndene, naar de saae, at de ikke künde ndrette 

Noget, hvorom flere frugtedlose Paamindelser fra Kingo 

til Provstcrne om at medbringe Synsforretninger til

') Nloch I. I. 1, 153.
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Landemodet noksom vidne. Kingo var imidlertid 

meget virksom i denne Retning, saa det künde siges om 

ham: „Gjorde Gud ham til en Bygningsmand til sit 

Huscs Opbyggelse, saa viste han sig og derudi i al 

VindskiLclighed. Han byggede ei alene med Mose Gud 

eet Tabernakel, eet Huus, som David onskede og Salo- 

mon fuldkommede, men mange Hufe. Han lagde Bind 

paa Zions Mure og gik omkring i sit Embede, L sit 

Tilsyn og VisitatS ei alene at tcrlle, men og at forbcdre 

Zions Taarne. Hans Omsorg var med Propheten at 

see Kirkens Neeb vidt udstrcrkkes, hendes Mure.opbyg- 

ges, Hans Lyst var med David at see hendes Kalk og 

Steen tilredes . . . Hvad hau fandt lagt med Steen, 

vilde han gjerne, om det havde vcrret i Hans og Kir

kens Evue, tcrkke med Kobber .... For Kirkernes 

Opbyggelse og Vedligeholdelse bar han storste Omsorg; 

ei alene gik han Andre for med godt Exempel, som 

Hans egne saa vel vedligcholdte og prydede Kirker 

bevise, 2) men og paa alle de Maader, han künde, sogtc 

han at bringe Andre til det samme." I Aaret 1687 

havde Kingo indgivet en Beretning om den Forvirring, 

som var opstaaet med Hensyn til Kirkeregnskaberne der- 

ved, at adskillige Kirker vare lagte ind under Hoved- 

gaardenes Tarter, ligesom ogsaa at de fleste Kirkeeierc, 

som ved gamle og nye jura patronstus vare komne i 

Besiddelse af Kongens Kirker, ikke vilde aflcrggc noget 

Regnskab, saa man nu ikke vidste, „hvilken Kirke for-

f. Ex. Brev til Hr. Mogens 5rensen i Dsterstjerninge 12 Octbr.
1697. Blochs Brevs. ?) Kingo eiede i Fyen Fraugde og Nerre- 
Broby Kirker. Deichmann I. I. p. 41 og 66.
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muende eller faltig er," og klagede over, at der fandteö 

Mangc, som lode deres Kirker forfalde. Men paa denne 

Jndbcretning havde han ikke faaet Svar. Han st'river 

derfor til Moth: „Jmidlertid ei efterladt at paa-

minde en og anden Patron saavel ved deres Präger 

som Herredsprovsterne, hvilke jeg paa Landemodct har 

beordret at tage Syn paa Kirkcrne efter Loven, men 

lidet frugtet; thi de klage, at Ingen bctaler dem den 

Bekostning paa Synet, og Patronerne holde sig saadan 

aarlig Syn og Advarsel prsejuctioeerli^; men hoilig var 

det at onskc, at Eders Erccllence efter sin berommelig 

Nidkjcrrhed vil hertil finde det tjenligste Naad, thi ved 

Paamindelser ndrcttcs intet, og forudcn det at mange 

lade deres Kirker uforsvarlig forfalde, Kirkcns Orna- 

menter i nsle Maader afstide nden Forbedring, saa betale 

de deöforuden intet af Kirkernes ordinaire Udgifter efter 

Loven." Denne Tingencs Tilstand vedblev i hete Kin- 

goS Tid; thi endnu i Aaret 1700 Lcordredes Stiftamt- 

manden og Bistoppen at besigtige de brostfcrldige Kirker 

og at gjore Jndberetning om deres Tilstand, og 1702 

gaves der endnu eet Aars Frist til deres Reparation. 2) 

Efter den Maade, paa hvilken Negjeringen bchandlede 

dette som flere andre Anliggender, naar det gjcrldte om 

at scrtte Lovcnö Bestemmelser ivcrrk imod Herremcrnd og 

fornemme Personer, er det ikke forunderligt, om selv 

Embedsmcendcnes nidkjcereste Anstrarngelser forbtcve cnten 

frngtcslose eller dog nden synderlig Virkning. Thi de 

bleve ikke understottcde af Negjeringen, som de bnrde,

^) 31 Zuli 1697. Blocks Brevs. ") Odense Bispe-Arch. Negistr.
14, 114 og 115.
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medens Regjeringen dog forlangte, at de ffulde drive 

Sagerne igjennem ved deres pcrsonlige Jndflydelse i 

deres Kreds. Herpaa haves ogsaa et andet ret mcrr- 

keligt Exempel. Der var paabudcn hver Kirke en Af- 

gist af 5 Ndl. til Londons Kirke. Denne Afgivt kom 

meget langsomt ind. Stiftsovrigheden havde foreslaaet 

at inddrive Restancerne ved Execution, men Moth st'ri- 

ver under 10 August 1697, at Kongen var ikke veltil- 

fteds med, at den fastsatte Termin af 6 Ugcr var over- 

ssreden, uden at Afgiften var indkommen, estcrdi den 

forcsatte Sum ncrsten var indkommen fra de andre Stif

ter." Execution kan ikke skce mere end paa andre 

Steder, men mine Tanker skulde vcrre, at De nok for- 

uden künde faae dem indkrcevede, hvorfor jeg sormodcr, 

at De drage den vedborlige Omsorg." ^) Og under 

17 August 1697 gjcntages Befalingen, at Pengene st'ulde 

betales inden 14 Dage. Under saadanne Omstcrndighe- 

der maatte det blive til stör Roes for Embedsmanden, 

naar han künde udrette, hvad der blev ham befalet. 

Nedenanforte „Allerydmygste Memorial til Hs. hoigre- 

velig Excellente Hr. Gros-Kandseller Alefelt"^ tor 

maaskee ansees for en Typns paa den Fremgaugsmaade, 

som Biskoppen maatte anvende, naar han hos Kirkcrnes 

hoie Patroner vilde have udrettet Noget til Kirkernes 

Bedste: „Kirkerne udi Hs. Hoigr. Excell. Grevskab paa 

bangeland ere overalt saa brostfcrldige, at en stör Nnin 

vg Skade er at formode, dersom den ei endnu i Tide 

med nogen scrr og alvorlig Befaling til AmtSstriverne

BlochS Brtvs. ') äst. 20 MartS 1681. Od. Dispe- 
Archiv.
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om deres betimelige Reparation vorder forckommet. Hit- 

Lndtil have de Advarsier, aarlig derom er gjort, intet 

kunnet frugte. Dersom han af Hs. Hoigrev. Excell. 

selv alvorligcn bliver tilholdt at gjore Rigtighed for 

Kirkernes Jndkomst og deres Brostfceldighed at lade 

reparere, tvivlcs ei, at fligt jo, saa hoilig som det beho- 

ves, betimeligen L Vcrrk stilles, hvilket jeg paa mit 

Embeds Vegne ei haver kunnet efterlade Hö. Hoigrev. 

Excell. allerydmygst at erindre." Der viste sig over- 

hovedet i denne Periode en storre Lyst til at nedlcrgge 

end til at opbygge Kirker, men Kingo stod kräftigt 

imod, da Taten ogsaa var derom i Hans Stift. En 

Commission var 1687 nedsat i Anledning af Tiendevcr- 

senets Ordning paa Lolland. De 3 Commissaircr 

havde foreslaaet, at Horeby, Sonder Alslov og to af 

de fire Kirker i Skovlcenge, Sollested, Ryde og Gurreby 

skulde nedlcrgges, men i sit Separatvotum erklcercdc 

Kingo, at baade han og Provstcrne fandt dette For- 

flag at vcrre „en Ting af saa hoi Eftertanke," at han 

paa Embedövegne fandt sig pligtig til i Scerdeleshed at 

lcrgge Kongen denne Sag paa Hjerte, at Kirkerne ikke 

omsider ligesom i Fyen og andre Steder skulde 

staae „som nogle Spektakler mange Guds Born 

til Srrk og gode Christne til Forargelse." Det gik 

imidlertid ikke ganske, som Kingo onskede, i dette Punkt. 

Ved Restriptet af 17 April 1688 bleve flere Annette- 

ringer og Kirkers Nedlcrggelse besternt, som ban havde 

modsat sig. Men Eftertiden viste snart, at Kingo havde 

havt Retten paa sin Side. Vi see dette af Hans ikke

i) Kgl. Restr. 1 Juli 1687. Od. Bispe-Archiv.
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umcrrkelige Brev til Moth 1697, ^) i hvilket det blandt 

Andet hedder: „Eders Excellente forlanger at vide af 

mig om den Annectering, som skeede med endeet Kirker 

i Lolland og Falster Anno 1688, og af hvad Aarsag 

Horeby Kirke i Falster skulde tillukkes, saa veed Gud, 

at feg saavel ved Annecteringen paa adskillige Steder, 

og iscrrdeleshed at nogen Kirke skulde tillukkes, talede 

det, jeg paa mit Embedes Vegne burde; men som jeg 

intet formaaede, lod jeg mig for min Samvittigheds 

Skyld undskylde for Commissionen at underskrive. Ho- 

reby Sognemcrnd gjorde for Hr. Stiftamtmanden og 

mig den samme Klage, da jeg forledeu Sommer var 

udi Visitats i Falster, men nnderstod os Intet derudi 

at gjore, saasom der var for os en kougctig Slutning 

til allerund. Esterretning. Men som E. E. behager at 

lade indkalde min ringe Meniug, om ei i Henseende det 

synes at kunne geraade til Guds Wre, Horeby Kirke 

igjen künde aabnes og Guds Tjeueste derudi herefter 

som tilforn forrettcs, og paa hvad Maade Sligt bedst 

künde lade sig gjore, da er mit uforgribelige Betankende 

derom saaledes, at dersom det allern. skulde behage Hs. 

Majestät igjen at lade aabne Horeby Kirke for Guds 

Wres og de sättige sukkende Sjcrles Skyld, künde det 

bcqvemmeligst lade sig gjore paa denne Maade, 1) „at 

der L de 3 Vintermaaneder skulde alteruercs med Guds- 

tjeneste i Horeby og Norre-^rölov; 2) i de andre 

Maanedcr prcedikes i alle 3 Kirker, alligevel 

det vilde falde tungt, besynderlig naar en 

Mand blev gammel og si'robelig; 3) dersom Rum

^) 9 Januar 1697. BlochS Brevs.
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sattes i de to KLrkcr, saa künde vel af andre sormuende 

Kirker forskydcs nogen Hjcrlp til et Pulpitur .. .

Dette er min eenfoldige Betcenkning, saavidt jeg tjen- 

ligst har kunnet eragte. Gud velsigne, styrke og bevarc 
Kongen og alle dem, der have Hjerte til Zions Mure."^ 

At Kingo ogsaa havde et omhyggeligt Jndseende 

med KjobstadkirkerneS Vedtigeholdelse, fremgaaer baade 

af flere af Hans Brcve^) og navnlig af den störe Ho- 

vedreparation, som St. Knuds Kirke L Odense efter 

Hans Foranstaltniug modtog i Aaret 1696, da Hoved- 

spiret, der af Brostscrldighed var faldet ned, blev opfort 

igjen og Kirken udbedret indvendig. Ved denne Leilig- 

hed blev Muren Lagved Alteret, i hvilken Kong Knuds 

og Prinds Benedicts Levninger hvilede, aabnet, Kisterne 

ndtagne og aabnede i Stiftamtmandens og Diffoppens 

Ncrrvcerelse og nogle Vers indlagte i de nye Kister, der 

bleve indmurede paa samme Sted, og da Spiret blev 

opsat, lagdes i den forgyldte Knap L en paa Stangen 

hcrftet Blyrulle et af Kingo forsattet Vers, der tillige- 

med gode Onffer for Kirken indeholdt Navnene paa de 

kongelige Personer og Embedsmcrnd i Odense, der levede 

paa den Tid.
Til denne Omsorg for Kirkernes Bygning henhorer 

ogsaa Hans Bestrcrbelser for at ordne deres Regnskabs-

^) Kgl. Resol. faldt overeenSstemmende med denne Zndstilling d. 20 
Febr. 1697. Od. B.-Arch. (Nu er dog Horeby Kirke ikke til, cf. 
Engelstoft. Theol. TidSskr. 6 Bd. 2 H. p. 57. Noten). -) f. Ex. 
til Kirkeffriveren Lauritz Ho- anlangende AsscnS Kirke 7 Octbr. 1697 
og til F-rsten paa Glncksborg 28 Febr. 1696. Blochs Brevs. 
*) H. P. Mumme. St. KnudS Kirke i Odense p. 18 og 49, hvor 
Dersene lcrseS.
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vcrsen og Jndtcrgter. Vi have alt anfort, at Patronerne 

vare uvillige til de befalede Regnffabers Aflcrggelse. I 

Kjobstcrderne, der selv eiede deres Kirker, synes Sage» 

lettere at maatte kunne ordnes; men den bragte dog 

Kingo megen Modstand og Fortrcrd, da Magistraten^ 

ikke altid med Villighed adlode Lovens Dud og Stifts- 

ovrighedens Tilhold. I Assens maatte saaledes Magi

straten ved Rettergang tvinges til at lade en ordentlig 

Kirkevcrrge udncrvne og til at aflcrgge Regnffab, og 

Borgerne til at yde Kirken Tiende, ligesom ogsaa til at 

lade Stolestaderne bortfcrste, dem de i mange Aar havde 

betragtet som arvelige og brugt „til uforsvarlig Forprang 

og egen Nytte, men Kirkens Ruin og Skade. *) Men 

iscrr i Odense fandt han megen Modstand hos Magi

straten, der ikke vilde aflcrgge Kirkens Regnskaber, og 

havde megen Fortrcrd med Stistamtmcrndene for at faae 
dem til tilligemed sig at decidere („forhore") Regnskaberne, 

naar de endeligt vare aflagte, hvorom mere nedensor. 

Var der Sporgsmaal om paa nogen Maadc at berove 

Kirkerne deres Jndtcrgter, saa gjorde Kingo, hvad han 

formaaede, for at forhindre dette. Da det saaledes I68V 

var i Vcrrk at henlcrgge noget ode Kirke- og Hospitals- 

gods til Ryttergodd, fordi der var ingen Patron til at 

svare Skatterne, gjorde han og Stiftamtmand Winter- 

feldt Forestilling derimod og ffrev: „vi ere atdeles sor- 

sikkrede, at Hs. Majestcrt uden vores Bon ffal bruge 

den christelige Nidkjcrrhed og ret kongelige Myndighed 

at afvcrrge og forbyde, at Christi Kjortel ei paany ffal 

vorde Stridsmcrnd tildeel . . ., fordi vi have endnu

') Skr. 7 Octbr. 1697. DlochS Brtvs.



100

inter Exempel havt under Solen, at noget Harnist er 

bleven seierrigt eller studfri, fordi det har gjort Christi 

og de Fattiges Klcrder tyndflidte og deres Doliger ufrie." 

St. Knuds Kirke i Odense stylder endog Kingo Erhver- 

velsen af en betydclig Capital, som Gcnerallicutenant 

Hans Ahleseldts Enke Anna Rumohr til Glorup 

legerede til Kirken til den Ahlefeldtske Familiebe- 

gravclses Vedligeholdelse m. v. 2) Han Leretter selv L 

et Brev til Moth 3) sine ufortrodne Vestrcrvelscr sor 

denne Sag: „Jeg har nu paa andet Aar ladet mig 

vcrre meget magtpaaliggende, der jeg horte Fru General

inde Sl. Hans v. Ahleseldts til Glorup havde et 

anseeligt Legatum, som hun vilde give til en Kirke udi 

Holstein, hvor hendes Sl. Mands Liig skulde herfra Lan

det henfores og et siirligt Epitaphium opscettes, at jeg 

med alt det, muligt var at optcrnke, künde 

overtale Fru Gencralinden til at lade saa anseelig en 

Capital, nemlig 12,000 Ndl. Llive herudi Landet og iscrr 

herudi Odense, hvorpaa hun endelig stuttede at lade 

Bygmesteren fra Kiel hidfordre, som det Epitaphium 

skulde forfcrrdige, at han skulde see om en beqvem Be- 

gravelseösted ndi St. Knuds Kirke, og som han ingen 

skikkeligere fandt end den Sted, som jeg mig af Kirken 

havde kjobt, begjcrrte hun, at. jeg den tit hende vilde 

ovcrlade, det jeg og gjerne tilstod, forend jeg stulde see, 

at Kirken og de Fattige stig en ugemeen Capital stulde 

fragaae." Denne Omsorg for Kirkernes Jndtcrgter gik,

8 Juni 1680. Extraet af KingoS Copicbogcr i Commissionsacten 
15 Jan. 1706. Od. Bispe-Archiv. cf. Mumme St. Knuds 
Kirke p. 34. Anna RumohrS Legat er 4000 Rbdlr. 23 Septbr. 
1697. BlochS Brevs.
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som et enkelt Exempel viser, der forovrigt tjener til at 

belyse Tidens Vedhcrngen ved Overtroen, maaskee noget 

vel vidt. Den til Tiendevcrscnets Ordning paa Loltand 

og Falster nedsatte, forhenncrvnte Commission havde an- 

gaaende Kippinge Kirke paa Falster, der fra gamle Dage 

af var anseet for en hellig, af Mirakter bekjendt Kirke, 

til hvilken der gjordes Valfarter, *) andraget om, „at 

den Afgudötjeneste maatte afflaffes og forbydes, som ved 

Kippinge Kirke offentlig foroves; thi hverken er Jorden 

der Mineral, ei Heller er der scrre Vandspring, som ncrst 

Guds Forsyn og Velsignelse künde have en Ue6ies1 Kraft 

til Syges Heling; ikke destomindre lobes derhen i Tu- 

sindetal Aaret igjennem iscrr ved St. Hans Dags Tid 

med en besynderlig Devotion til den Kirke iscrr; Tiden 

er i de Uskyldiges Jndbildning af scrr Kraft, og ellers 

agtet uden Hjcrlp, og Vantroen er saa stör derhos, at 

det maa endelig vcrre ulige Penge, som 5, 7, 9 ö.s.v., 

som der skal offres, hvitket, hvor Gndstjenesten er saa 

reen sorovrigt, ligner dog ftux Kalven og Hoiene i det 

Gl. Testamente og Papisterne siden L det nye, hvorover 

Superstitions Magt og er beviistig til at samle Riig- 

dom, efterdi, hvor andre Kirker har lidt Nod, denne 

Kirke, hvis Sogn i sig selv er ringe, har gode Capitaler 

paa Rente." Til et meget utilstrcekkeligt Forsvar anforer 

Kingo nu herimod, at der ikke var Fare for noget 

Afguderie, „eftersom der holdted Prcrdiken for Folket, 

som sogte derhen, at det ikke maatte tillcrgge Stedet eller 

Kirken nogen ftrrdeles Vcrgt, men ene söge til Gud om

') Pont. Ann. II, 705.
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Helbredelse." *) Men Sagen var, at den practiske 

Kingo saae hen til Anvendelsen af de indkommende 

rige Gaver; thi af disse fik de fteste af Lollands og 

Falsters Prcrsteenker foruden mange andre af Stiftets 

Trcrngende betydelig Understottelse.^)

18. For at faae paalidelig Underretning om Geist- 

lighedens Jndkomster, der tillige künde tjene til Efterret- 

ning for Fremtiden, var det i Lovens 2—22—12 be

sätet, at der skulde indrettes Stiftsboger, af hvilke Stift- 

amtmanden og Biskoppen skulde have et Exemplar til 

Opbevaring. Vel vare flige Stiftsboger allerede befalede 

i Kirkeordinantsen og indrettede i Aaret 1647, men for

medelst adskillige Forandringer ved Kaldene vare de 

blevne ufuldstamdige og upaalidelige. Ved den gjentagne 

Defaling synes det at have vceret Negjeringens Hensigt, 

efterat have indhentet noiagtig Underretning om Geistlig- 

hedens Jndtcrgter, at paatale, hvor disse med Uret maatte 

befindes at vcrre forringede; men da Regjeriugen i dette 

Tilfcrlde, som ellers öftere, naar dens Foranstaltninger 

kom L Strid med formaaende Pcrsonerö Interesse, gik 

vaktende frem og lod det beroe ved halve Forholdsregler, 

blev der ikke udrettet synderligt. Forst udkom der d. 2 

Octbr. 1689 en Befaling „om Prcrsternes Jndkomsters 

Betagelse siden 1660", men denne blev tilbagekaldt ved 

et Restript as 23 Novbr. s. A., som anordnede, at det, 

somPrcrsterne künde vcrre frakommet, ffulde ved Loven 

indtales. Da ogsaa denne Bestemmelse opvakte Frygt 

hos Adskillige for at Et og Andet af deres Omgang

') 12 Septbr. 1687. Od. B.-Arch. -) Z. Barfod, Den falstersse 
Geistligh. Personal. Hist. Fort. VII. Anm.
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med de geistlige Embeder skulde komme for Lyset, blev 

den tilbagekaldt ved et Neskript af 1 Febr. 1690, hvor- 

ved det paalagdes Biffopperue at lade nye Stiftsboger 

indrette efter et opgivet Schema („Methode"), hvorefter 

kongelige Resolutioner paa Prcrsternes Besvcrrin- 

ger og Tab künde forventes. *) Ved derefter d. 29 

Marts 1690 at paalcrgge Provsterne at sammenkalde 

Prcrsterne, Degnene, Rectorerne og andre Geistlige for 

at indhente Underretning om Embedernes Beffaffenhed, 

tilfoier Kingo: „Jeg tvivler ingenlunde, at jovomini 

prDpositi med allerdybeste og nnderdanigste Alvorlighed 

soredrage Prcrsterne og samtlige Geistligheden Hs. Maje- 

stcrts störe Naade og kongelige Omsorg for deres Vel- 

stand, saavel for dem selv som for deres Efterkommere 

at befordre og scrtte paa en vis og beständig Fod, hvil- 

ket dem og deres Efterkommere i Evighed bor forpligte 

ei alene med idelige og alvorlige Bonner at anholde hos 

Gud for Hs. Majestcrts egen Kongel. Persons og det 

ganske Kongel. Arvehuses evigvarende Velstand og Vel- 

signelse, men og forbinde dem til Liv og Blöd at vove 

for saa naadig en Konge, hvis Throne Gud stadfcrste og 

lade Hans Krone blomstre, saalcrngesom Sol og Maane 

varer." Nogen mere Vished vandtes jo vistnok ved 

disse Stiftsboger med Hensyn til de Prcrstekaldene 

tillagte Jndtcrgter; men Geistligheden havde neppe saa 

stör Aarsag tit at glcrde sig over den ved Reskr. af 1 

Febr. 1690 forandrede Maade at afgjore opstaaede Jn- 

teressesporgsmaal paa, som Kingo meente. Thi som

9 USsingS Kirkeforfatning. 3 D. § 229. ') CommiSstonSact 13
Aug. 1705. Od. Bispe-Arch.
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en Optegnelse af ham selv „om Prwstekaldenes Jnd- 

komsters Formindffelse i Fyens Distrikt siden Anno 1660 

og til dette Aar 1690" udviser, fandtes der iblandt de 
forringede Kald flere, (f. Er. Ryslinge og Kjolstrup) 

om hvilke der sencre (1692 1699) blev givet Stifts-

ovrigheden Befaling at domme Herremamdene og Prar- 

sterne imellem. Men flige Kjendelser faldt scrdvanligt 

ud til Prnstekaldenes Forringelse. Stiftsbogerne bleve 

ikke saaledes forfattede og skulde det ikke Heller, at de L 

paakommende Tilfcrlde künde tjene til Beviis; ei Hel

ler kom de for Fyens Stift fnldkomment istand i 

Kingos Tid, og Stistamtmandcn fik uagtet mange 

Erindringer „ingen Gjenpart af den, men de fleste 

Matcrialier dertil findes under Navn af Jordeboger for 

de enkelte Herreder i Bispearchivet i Odense. Kingos 

Enke skriver herom, at han ikke havde modtaget nogen 

Stiftsbog fra sine Formend, og da der fordres gyldige 

Docnmenter til en saadans Jndretning, som han ikke 

havde kunnet crholde, ei Heller forefandt Noget L Stifts

kisten, hvorcster den künde forscrrdiges efter Lovens Dy- 

dende, saa havde han gjort, hvad der stod i Hans Magt 
ved at indhente Oplysninger fra Provsterne.^)

*) Od. Dispe-Arch. Regkstr. 27, 261. -) Som et Exempel herpaa
tjener: Om Kjolstrup Kalb hedder det i BistoppenS Optegnelse, at 
„Prasten i nogle Aar er bleven nagtet den aarlige Afgift, han af 
Ulriksholm stulde have, nemlig 4 Pd. Bpg, 1 Pd. Rüg. samt nod- 
terflig Zldebrand og Grasning for Kprsinge ByeS Jorder, som under 
Lemeldte Hovedgaard er lagt, alligevel Hs. Majestats NaadeS Brev 
og Confirmation derpaa er givet." Men denne Refuston erlagges nu 
med 16 Rbd. aarligt, som altsaa maa vare -lren bestem! ved oven- 
anforte Kjendelse af 1699. Commissionsact 29 Novbr. 1704. 
Od. Bispe-Arch. Tommissionsact 13 Aug. 1705. Sammest.
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Forovrigt var Kingo stedse rede til at haandhceve 

den ham underlagte Geistligheds Rettigheder og at for- 

bedre deres Vilkaar, naar Leiligheden dertil frembod sig. 
Han ndvirkede den Kgl. Bcvilling af 28 Juni 1696, ^) 

hvorefter Provsterne fik Net til at forestaae Auctionerne 

ved geistlige Stifter. Ester Hans Forestitling bleve ved 

Reskr. af 24 Marts 1683 de residerende Capellanier af- 

staffede i den Kgl. Deel af Als, esterhaandcn som de 

bleve vacante, eftersom de kun vare Sogneprcrsterne, der 

godt künde forrette Embederne uden Medhjcrlp, til Byrde. 

Capellanboligerne bleve Prcrsterne fljcenkede og skulde 
indrettcs til Enkcscrder ^). Det var efter „Hans atternn- 

derdanigste Andragende og gjorte Beretning", at Reskr. 

af 3 Octbr. 1685 tillagde Prcrsierne i Fyens Stift al 

Tienden af Boghvede, Hör, Hamp, Fol, Bier og An- 

det, som de ovrige Tiendetagere vilde ncrgte dem, „uan- 

seet Prcesterne ffal efter derom fremviste gamle Breve 

og Domme flig Tiende af gammel Tid have nydt og 

oppebaaret." Jfolge Hans Ansogninger blev det geist

lige Gods i de vanffelige Krigsaar befriet fra den halve 
Skat i hele 13 Aar^). Han indgav d. 20 Marts 1697 

et Jndlcrg til Hoiesteret for „kräftigen at sorsvare" Sogne- 

prcrsten i Giislev Hr. Jens Fabers Rettighed til et 

Sted i Holme-Hauger 5). Men fremfor Alt viser Ord- 

ningen af Tiendevcrsenet i Lollands-Falsters Stift ikke 

mindre Hans Selvstamdighed og practiffe Dygtighed end 

Hans kräftige Virksomhed for Kirkens, Hospitalernes og

') Bloch, Fyenste Geistl. Hist. 1, 166. 2) Pont Ann. IV, 618.
Od. Bispe-Arch. H. BartholinS Um'versitetsprogram 13 Rovbr. 

1703. °) BlochS Brevs.
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det geistlige Gods> som var HanS Bestyrelse underlagt. 

Ved Forordn. af 1 Juli 1687 var det besternt, at Tien- 

den i dette Stift, „hvor en scrr Skik med at tiende hid- 

indtil haver vcrret", skulde ydes, ligesom i de andre 

Provindser af Riget, efter Loven, hvorfor den saakaldte 

Biskopstiende og „det Almucskorn, Helmissemad" og an

dre deslige Smaaindtcrgter, som Prcrsterne hidtil havde 

nydt, flulde vcrre aldeles ophcrvet. De Prcrster, som 

ved denne Forandring lede et for stört Tab i deres 

Jndkomster, skulde som Vederlag tillcrgges Noget af 

Kongetienden, indtil de efterhaanden künde faae Erstat- 

ning ved et beteiligt Prcrstekalds Annectering. Som 

Commissairer til efter Loven og denne Forordning at 

bringe denne Sag i Orden udncrvntes^) Geheimeraad, 

Stiftamtmand Marcu's Gioe, Cancellieraad, Lands- 

dommer Poul Matthiesen, Landcommissarius Hie- 

ronymus Hofman og Kingo. De bedste Kald 

ffulde have deres Tab erstattet med det Halve og de 

maadelige med det Hele, foruden ved hvad de künde faae 

ved den paatcrnkte Annectering af Kaldene. Ved denne 

Leilighed viste det sig ret, hvor vanskeligt det dengang 

var at erhverve noiagtige Oplysninger fra Prcrsterne om 

deres Jndtcrgter; thi nagtet Commissionen flere Gange 

tog Sagen for, stk den dog kun for Falsters Vedkom- 

mende de forlangte Jndberetninger fra Sonder-Herred, 

men maatte lade det passere, at „Prcrsterne ikke havde 

just saa rigtigt opgivet" dereS Kalds Beskaffenhed, hvor-

i) Tienden var nemlig -leven oppebaaret med hver 15de eller hver 
20de Kjarv. -) Ved Restr. af 1 Juli 1687. -) Efter Ressr. af 
16 Aug. 1687.
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for Commissionen kun „saa orntrentlig, en §ros og ester- 

som det kom ei saa noie an paa en noiagtig Underret- 

ning" künde opgive Kaldenes Beflaffenhed. Det efter 

vidtlostige Forhandlinger af Commissionen indsendte For

flag vcrgrede Kingo sig imidlertid ved at underflrive, 

hvorimod et scrrflilt Forflag af ham angaaende Kaldenes 

Annectering og et Separatvotum om Sagen i det Hele 

findes Commissionsacten tilfoiet Han melder her, at 

den forste Grund, hvorfor han ikke kan tiltrcrde de gjorte 

Forflag, er „Eders Majestcrts störe Naade, som E. M. 

har behaget at tilsige Prcrsterne om Vedcrlag for hviS 

dennem ved denne Forandring udi deres Kalds Jndkom- 

ster afgaaer, til hvilken jeg efter mit Embedes Pligt paa 

Prcrsteskabets Vegne bor at holde mig som et helligt 

Anker, der ei skal svigte, eftersom det er heftet paa Kjcrr- 

lighed til Guds Kirkes Tjenere og Eders Majestcrts egne 

naadigste Privilegier, hvilke jeg fornam at vilde lide et 

mcrrkvcrrdigt Skaar." . . . Han gjor opmcrrksom paa, 

at de ovrige Commissarier ikke synes at ville finde sig i, 

at Prcrsterne fik noget Vederlag for Tiendens Afgang 

efter den hidtil brugte Maade at tiende paa; at de vilde 

regne Calente-Godset iblandt anden prcrstelig Jndkomst, 

da dette dog ifolge sin Oprindelse ene horte Prcrsteska- 

bet til; at Degnenes Rettighed til deres uvisse Jndtceg- 

tcr efter Commissionens Jndstilling stod Fare for at gaae 

tabt. Paa disse Grunde indstilter han derfor: 1) at 

Prcrsterne paa Lolland maatte faae Refnsion for hvad de 

mistede ved Tiendeydelscns Forandring; 2) at de maatte 

beholde Bcrlgkornet alene; 3) ligeledes Paafferente og

Dateret Kjsbenhavn d. 12 Stptbr. 1687.
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Smaaredsel m. v. ligesom i Sjcelland og Fyen; -^) at 

Tiende af Landsbykald, der vare annecterede til Kjob- 

stadkald, kun maatte deles i 2 Dete; 5) at Degnene 

maatte nyde deres Mader efter Loven samt Klokker- 

skjeppe (o: Ringepenge) og Offer; 6) at der maatte gi- 

ves de Fattige, som havde nydt Almues-Korn, Nefusion; 

7) ligeledes Nykjobing Hospital for dets Tab, og at det 

maatte beholde sin Rettighed til Jdestrup Kald; 8) at 

Skoterne maatte faae fuldt Vederlag ved Reguleringen 

af Degnenes Pensioner til disse; 9) at Kongen vilde 

give Refnsionerne af Konge- og en Deel af Kirketien- 

den; 10) angaaende Annecteringen af Sognene yttrede 

han det Haab, at det maatte forblive, saasom Provsterne 

tilligemed ham havde gjort allerunderdanigst Forsiag om, 

og flutter saaledes: „Paa Prcrsteskabets, Skolerneö, Deg

nenes saavelsom de Fattiges Vegne vil jeg allenind. 

formode Eders Majestcrts naadigste og milde Svar til en 

fnldkommcn Fortrostning .for dcnnem alle og Eders 

Majestcrts störe Naade og Netfcrrdighed til et priseligt 

og udodeligt Minde."2) Sammenholder man nu For- 

ordn. af 17 April 1688, ved hvilken disse Forhold en- 

deligen ordnedes, med Kingos Forestillinger, vil det 

sees, at disse ikke vare forgjcrves.

i) Jblandt de flere PrastekaldeneS uvisse Jndtcrgter anforer CommiS- 
sionsacten: Mikkelmisse, Helmisse, Iulemader, Korsemader, om hvilken 
sidste det siges, at, „naar Prasten og Degnen havde faaet sin Part, 
lob Smaadrenge og Piger op til Alteret, hvad enten de vare rige eller 
faltige, at faae Korsemad, som det kaldeö." Dette stete udentvivl 
paa „FattigfolkS Dag", som P. PalladiuS omtaler; cf. P. PalladiuS. 
Theol. Tidsstr. 4 B. 2 H. p. 46. ?) Commissionsact i Od. Bispe- 
Archiv. Registr. 47, 517.
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Jblandt de Geistligheden i Aaret 1661 meddeelte 

Privilegier var ogsaa det, at den ffnlde vcrre fri for al 

Jndqvartering; men dette Privilegium forblev ikke uan- 

fcrgtet. Borgermester og Raad i Odense sorlangte 1677, 

at Stadens Geistlige „stulde udcommandere enten deres 

Gaardskarle eller andre mereenarios til Landevcrrn, men 

deres samtlige Resolution var saaledes, at som de vare 

Pressurer nok undergivne deöforuden, saa vilde de ikke 

beqvemme sig til bemeldte M3§i8tratu8 eivili'8 p08wlatum 

at efterkomme. I det folgende Aar sorlangte Magi

straten i Odense, at Geistligheden stulde tage Deel i 

Jndqvarteringsskatten, og havde anmodct om, at nogle 

Geistlige vilde give Mode for i Forening med den at 

fordele denne Skat; men da Ingen modte, og Kingo 

opponcrede paa Geistlighedens Vegne, tilskrev Magistra

ten ham et Vrev, der ikke er uden Animositet imod ham 

og Beklagelse over, at Geistligheden vilde vcrlte den hele 

Byrde over paa det sättige og trykkede Borgerst'ab. 2) 

Og da der senere i Aaret 1681 blev paatagt hele Geist

ligheden den saakaldte „Noötjeneste", 3) indgav Kingo 

en Memorial dcrom i Skattckammeret, „men fik ikkun 

stet Svar derpaa." Af Bircherods Bcretning Heroin sces, 

at denne Skat ansaaes for meget trykkende, og at man 

med spcendt Forventning imodesaae Resolutionen paa den 

Ansogning, som Kingo havde indgivet om Forstaansel 

for denne Nostjeneste.

Der blev i Chr. d. 5tcs Tid gjort ftere Forseg paa 

at faae Dcgnenes meget uvisse Jndkomster bestemte og

*) 3- Bircherods Dagboger p. 187. Bispe-Arch. Efter
3. Bircherods Dagboger p. 205 en Afgift af 1 pr. Td. Hartkorn 
„af hvis Landgjald, de Geistlige pro officio nyder "
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forbedrede og det navnligen derved, at der ffulde tillcrg- 

ges dem Tiende til Belob af Deel af, hvad Prcr

sterne fik. Kingos Erklcrring blev forlangt, *) og han 
forestog da: 2) 1) at Prcrsternes Tiendeboger skulde 

gjennemgaaes afBiffoppen og Provsterne, og deraf Mid- 

deltallet af 3 Aars Tiende beregnes til en fast aarlig 

Lon for Degnene, hvoraf de saa igjen ffulde pensere 

Deel til Skolerne; 2) han gjor opmcrrksom paa, at det 

vilde blive vanffetigt for Degnene at faae denne Afgift 

af Bonderne, „saasom de Flestes Vitkaar ere heelt ffette", 

dersom det ikke blev dem tilladt at tage Tienden paa 

Ageren; 3) dersom Bonderne ffulde yde Degnetiende i 

Skjeppen, maatte Kgl. Befaling udgaae til Proprietai- 

rerne at give Bondeil Tilhold om denne Afgifts Erlceg- 

gelse; 4) foreflaacr endelig, at Stiftamtmanden og han 

maatte faae Befaling om at fortscrtte og overholde denne 

Sag. Neffriptet af 9 Septbr. 1690 stadfcrstede Degne- 

nes Nettighed, men hvorlidet den alvorlige Kgl. Befa- 

ling blev gjennemsort, er velbekjendt. At det ogsaa 

scrdvanligt blev Biffoppen meget ugunstigt optaget, naar 

han hos Patronerne vilde tale Degncnes Sag, vifer et 

Svar, som Kingo fik paa et Brev til Vincentz 

Lerche paa Rygaard angaaende Degnen Peder Mor- 

tensen L Oure og Veistrup, i hvilket han havde yttret, 

„at han var forsikkret, at det ingenlunde var med Hans 

Vitlie, at Degnen saa hart medtages".
En Enkekaöse blev efter Landemodets^) Jndstilling^)

21 Januar 1690. -) 20 MartS 1690. Od. Bispe-Arch. us- 
singS Kirkeforfatning. 3 D. § 166. 13 Zuni 1693. Od. Dispe:
Arch. ») 28 Zuni 1693.
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oprettet for Lolland og Falster 1694,^ og Kingo be

strebte sig i de folgende Aar for at faae en lignende 

Enkekasse oprettet i Fyen. Han paalagde Provsterne at 

conferere herom med deres Herredöbrodre og melde 

ham Udfaldet, og paa Landemodet d. 6 Octbr. 1697 blev 

det efter Hans Forsiag befluttet at oprette en Capital til 

fattige Prcesteenker. 3) Aaret efter blev paa Landemo

det atter forhandlet om at oprette en Enke-Kasse- 

Fundats ligesom den i Lolland. Denne Fundats kom 

dog ikke istand, medens Kingo lcvcde; thi paa det 

fldste Landemode, ved hvilket han var tilstede, „blev igjen 

meldet om den Capital til Prcesteenker at oprette, om 

det künde naae sin Fuldkommenhcd og Endskab engang." 5)

En Assuranceforening blev ogsaa vedtaget imellem 

Prcrsterne paa Lolland 1689 og i hele Stiftet 1690.6)

Uagtet vi saaledes trcrffe paa ikke saa Foranstalt- 

ninger til at sikkre og forbedre Geistlighedcnd Kaar, 

ffjonnes det dog, og tildeels af disse, at dens oeconomiffe 

Stilling i denne Periode ingenlunde kan kaldes günstig. 

Det manglede vel ikke paa Lovbestemmelser, men disses 

Overholdelse var mangensteds mistig, fordi Standen i 

det Hele taget endnu var altfor afhcrngig af de mwgtige 

Patroner. Ogsaa var Landbobefolkningen i hine afKri- 

gen haardt medtagne Aaringer, medens Landbruget stod 

paa et ringe Trin, udmarvet og öftere ikke istand til at

') FundatS af 28 April 1694. Hver Prcrst siulde give 1 Rdl. aar- 
ligt, og Enkerne fik fcrst 2, siden 4 og 6 Mk. maanedligt, som stulde 
stige indtil 24 Rdl. aarligt. -) BlochS Brevs. ') HverPrast stulde 
fra Paaste 1697 give 1 Rdl. aarligt. *) 4 Mai 1698. °) Fyen- 
Landemodcprotocol fra 1680. Enkekasse-Fundatsen for hele Fyen- 
Stift er af 10 August 1722. °) Med 1 eller 2 Slettedaler stulde 
Prcrsterne komme hverandre til Hjcrlp. SammestedS.
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svare sine Afgifter, hvorved Kirkens Tjenere naturligviis 

ogsaa maatte lide Tab L deres Jndtcrgter. Det er vel 

derfor ikke saa meget overdrevent, naar Bircherod skri- 

ver om de Geistlige, at „en Deel ere mere end An

dre i disse Tider acl mectullam emaeiati^ og Beviserne 

saavel herfor, som for Landets stette Tilstand overhove- 

det, ere ogsaa tilstede fra Kingos Embedsforelse. At 

faae Capitaler og resterende Renter ind fra Prachegaar- 

dene var meget besvcrrligt. Ofte maatte Kingo skrive 

til Provsterne hcrom og Hans Amanuensis paaminde Prcr- 

sterne. I et Brev til Moth yttrer han: „Gud 

kjender, med hvad Flid og Fortrcd jeg er kommen saa- 

vidt med det, som der findes saamange, der have vcrret 

feige at drive til Endskab. Dodsfald og Fattigdom har 

og en stör Deel Langdrag foraarsaget." Skatterestant- 

ser maatte ofte eftergives Bonderne, da det var umuligt 

at faae dem inddrevne; men for Aaret 1685, der var 

et frugtbart Aar, skulde de^inddrives. Kingo snpplice- 

rede derfor om nogle visse Aars Eftergivelse endnn, 

for at Bonden künde komme paa Fode igjen, da han 

ellers snart vilde komme L samme Elendighed som for- 

hen; „thi", siger han: „imidlertid bed Björnen, som var 

bunden, og den Kage, der laae nach forhaanden, blev 
forst fortcrret.4) Da imidlertid en uformodet Resolution

^) Dagboger p. 204. -) 15 Aug. 1697. Blochs Brevs. -) An- 
sogning dat. Ilklfnikv d. 2 Novbr. 1685. Commissionsact 15 Jan. 
1706. Od. Bispe-Arch. I hvor ringe Priis Bendergaardene 
stode, sees af Rentekammer-Skr. til Kingo 11 Mai 1695, hvorvcd 
2de Gaarde i Gjestelev Bpe paa 5^/, og 3^/, Td. Hartkorn fra Ho- 
spitalet salges til Biceadmiral Frcderik Gjcdde til Hans HovedgaardS, 
Rordsiovs, Complettering for 182 Rdl. 90 ß. og 137 Rdl. 48 ß. 
Od. Bispe-Arch. Hospitalcts Copiebog p. 111.
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kom herpaa sra Nentekammeret, hvorved Hospitalets for- 

armede Gods kun fik Skattefrihed i 1 Aar og det ode 

Gods i 3 Aar, men Prcrsterne ffulde miste deres Men- 

salgods, dersom de ikke betalte; saa ansogte Kingo hos 

Kongen om 5 Aars Skattefrihed for det forarmede og 

om 10 Aars for det ode Gods, da det ellers ikke künde 

hjcrlpe, og for at give sin Ansogning mere Vcrgt frem- 

bar han sin Bon i et Nytaarövers til Kronprindsen, 

hvilket han tilstitlede Geheimeraad Wibe med disseOrd: 

„Jeg Hader understaaet mig ved en liden Nytaarsonffe i 

dybeste Underdanighed at overdrage Hs. Kongel. Hoihed, 

min allernaadigste Prinds og Herre denne de fattigc 

Prcrsters og Hospitalslemmers Supplieation, hvilken in- 

gen bedre Vei künde finde til lykkelig Fremgang end 

igjennem Eders Excellentes hoigunstige Hcrnder." I 

denne Prcrstestandens mindre gode Formuestilstand maa 

vel ogsaa Gründen sogcs til, at, da der 1694 blev paa- 

budet et tvungent Laan, ved hvilken Leilighed Hs. 

Majestcrt forudsatte, at Biffoppen „i det ringeste 500 

Rdl. paa 3 Aar skal ville forstrcekke", Prcrsterne ikke 

bleve paalagte noget Laan, men kun fik en Opmuntring 

til at yde det paa folgende Maade^): „Og beviste Hr. 

Biffop herforuden en scrrdeled allerunderdanigst Nidkjcrr- 

hed for Hs. Kongel. Majestcrts Tjenestes Befordring, 

dersom han paa en god Maade künde söge at persvadcre 

de meest formuende af Geistligheden udi det ham anbe- 

troede Stift, at de af sig selv til forffrevne Tid en god,

^) Dat. 3l og 30 Decbr. 1685. Sammesteds. ?) Brev til Kingo 
30 MartS 1694 fra Gyldenlove, Reventlow rc. Od. B.-Arch. Den 
samme Skrivelse udgik til I. Bircherod; cf. hgnS Dagboger p. 289.

8
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villig Forstrcrkning til Hs. Kongl. Majestät allerunderd. 

vilde gjore." Uagtet Virkningcn af denne Anmodning 

kun blev den, at, medens K iugo indsendte de forlangte 

500 Rbd., hele Fyens Geistlighed kun lovede 1^00 Rdl. 

og Lollands 900 Rdl. Croner, modtog Kingo dog 

igjcnnem Geheimeraad Pl essen den Tilkjendegivelse, 

at „den Maade, han har brugt med at samle den aller- 

naadigst begjcrrte Forstrcrkning af den sycnskc Gcistlig- 

hed, er saare vel."

19. Prachekaldene bleve i Christian d. 5tes Tid 

besatte deels af Kirkepatronernc og deels af Kongen, 

efterat Mcnighedernes Kaldsret cndog forend Danske 
Lovs Udgivelse efterhaanden var ophort, ^) og Patroner- 

nes uindskrcrnkede Kaldsret vedvarede egentligen kun, 

indtil Reskriptet af 1 Juli 1690 bestemte, at Diflopperne 

skulde paasee, at allernaadigst Confirmation paa de af 

Proprietärer udstedte Kaldsbreve var erhvervet, forend 

de meddeelte Collatö, samt ogsaa tilholde de af Proprie- 

taircrne, selv om disse vare Grever eller Friherrer, be- 

skikkede Prcrster uden Ophold at ansoge derom, saafremt 

de ikke allerede maatte have den. Ved denne Bestem- 

melse var det opnaaet, hvad Regjcringen oiensynligen 

tragtede efter, om endog kun efter Navnet, at bringe 

Kaldsretten ind under den kongelige Hoihed. Men der 

havde visselig vcrret Grund for Negjeringen til at gribc 

ind i dette Forhold, der beviisligt blev flammelig mis- 

brugt, paa en kräftigere Maade, end den gjorde. Til

r) C. T. Engelötoft, Om Beflikkelse af KirkenS Tjenere i den dansse 
Kirke fra Reformationen til vore Tiber. Theol. LidSflr. 5Bd. 2H. 
og 6 Bd. 2 H.
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Viskopperne var nemlig d. 16 Juli 1681 udgaaet fol

gende Kgl. Neskript: ^) „Chr. d. 5te. Vor Naade til- 

forn! Efterat vi meget ugjerne haver fornummet, hvorle

des endeel af dcnnem, som nogen jura pati-onatus haver, 

dermed paa en heel forargerlig Maade flal omgaaes, i 

det de ei skal undsee sig for Kaldene for Penge saagodt- 

som paa offentlig Auction til den meest Bydende at 

scrtge, da som vi saadant, om de skyldige kan ndfindes, 

ingenlunde vil lade ustraffet hengaae, er vores allernaa- 

digste Villie og Befaling, at du i tvende Provsters 

Overvcrrelse lader for dig fordre alle de Prcrstcr, som 

siden vores Regjeringd Jndtrcrdelse af nogen kropriewrio, 

nden Forffjel i hvo de endog vcrre künde, som jus ps- 

tronstus til noget Kald haver, kan vcrre kaldet, og den- 

ne.n paa vore Vegne alvorligen tilholder, at de, saa 

kjcrr dennem vores Naade er, for Eder aflcrggcr deres 

hoieste Saligheds Eed, om de enten selv, deres Forcrl- 

dre, Slcrgt eller Venner haver udgivet Obligation, Penge 

eller Pendings Vcerd enten til Patronerne af Kaldene, 

som de betjener, deres Hustrner, Born eller nogen An

den paa deres Vegne, og det af Enhver skn'ftlig tager 

under Hans Haand, hvilket du og tillige med begge 

Provsterne haver at underskrive og os det siden allerun- 

derdanigst haver at tilskikke. Og paa det de, som fligt 

künde have udgivet, ei skulle befrygte sig for deres Kald 

derover at forbryde, haver du dennem, som saadant god- 

villigen vedstaae, paa vore Vegne at forsikkre, at den

nem ei alene allernaadigst skal vorde tilgivet og efterladt.

Omtalt af Ussing. Kirkeforfatning 3 D. p. 85 ff. og hos C. T. 
Engelötofl. Thcol. Tidsflr. 6 Bd. 2 H. p. 135, men kun exeerptvnS.

8*
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hvis Forseelse, som de i saa Maade kan have begangek, 

men endog derforuden igjen gives, hvad de i saa Maade 

kan have udgivet. Skulde nogen derimod finded, som 

sig herudi skulle ville vcrgre og hverken agte deres egen 

Salighed eller vores allern. Befaling, ffal de, om saa- 

dant kan vorde aabenbaret, uden al Naade straffes som 

Meenedere og derforuden af vores General-Fiskal Andre 

til Afsky som vores Mandaters Overtrcrdere tiltales, 

Og som dette alleneste er anseet paa Guds Wre og at 

saadan forargelig Simonie at afskaffe, saa ville vi og ei 

tvivle paa, at du jo uden nogen Persons Anseelse lader 

dig vcrre angelegen Sandhcden, saavidt dig muligt vcrre 

kau, at udforske, saaledes som du det forst for Gud i 

Himmeleu og siden for os selv agter at svare og be

kjendt vcrre. Herforuden haver du og de begge Prov- 

ster, som du til dig tagendes vorder, alvorligen at til- 

holde, at de dette tausholder, saavelsom og de Prcester, 

som i saa Maader forhort vorder, ved deres Eed for- 

binde, at de det ikke for Nogen, L hvo det og vcrre 

künde, mundtlig eller skriftlig aabenbarer, paa det at ikke 

Nogen, om de derom nogen Videnst'av bekomme künde, 

skulle i en eller anden Maade söge sig at prcrcavere. 

Dermed o. s. v." Resultatet af den derefter i Fyens 

Stift foretagne Jnqvisition bekrcrfter den allerede af 

Ussiug yttrede Formodning om, at Kongen fik flere 
Misbrug opdaget, end han havde ventet og onsket*); 

thi i Odense DLspcarchiv^) findes en „Forklaring paa 

nogle Prcesters Adkomst til deres Kald", der som et

cf. Udbyttet af Undcrsogelsen i Ribe Stift hoS C. T. EngelStoft l. l. 
No. 35.
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Bilag til him Tids Kaldsretshistorie sortjener at opbc- 

vares. Forklaringm lyder saaledes:

„Anno 1681 d. 8 August bora sexta sntemeriäian« var jeg 
Underflrevne efter Hs. MajestcrtS naadigste Befaling til vores vel- 
byrdige og velcrrvcrrdige Hr. Biskop indkaldt til Odense Dispegaard, 
hvor jeg saae og laste Hö. Majestcrts naadigste Villie og Befaling 
belangendes ulovlig Kald til Prasteembedet, hvorpaa jeg vedgaacr 
efterfolgcnde. At jeg selv haver talt nogle Penge til Hans hoigrc- 
velige Naade Grev Wedel til Wedelsborg for Orslev og FonS 
Sogne, benagter jeg aldeles; men at min Moder Mette Ras- 
muSdatter Sl. JenS Winters udi Aarhuus jo haver talt Hen- 
deS Naade nogle Penge, benagter jeg ikke, ungefar 200 Rdl. Dette 
bekrafter jeg med egen Haand og Saligheds Eed, saasandt hjalpe 
mig Gud og HanS heilige Ord.

P. Z. Winter.

Jeg Underflrevne bekjender, at jeg til den hoie og velb. Herre 
Hr. Wilhelm Friederich v. Wedel, Greve til Wedelsborg, 
Ridder, HanS Fuldmagtig HanS Knudsen (enddog jeg havde 
Hs. MajestatS min allern. HerreS og Arvekonges Benaadnings 
Brev, at jeg til Kjerte Kald allern. var voceret) haver dog maattet 
udgive efter ofte Anmodning min Obligation paa 112 Rdl., dog 
jeg bemeldte Obligation haver igjen bekommet; thi den blev mig 
igjen paa min Dryllupshoitid stjanket. Men 38 Rdl., som cn af 
mine Venner haver for mig udlagt, hvilke jeg endnu er bortflyldig, 
bliver hoS ovenbem. Hans Knudsen til Rest. Bekraftes med 
egen Haand, saasandt hjalpe mig Gud og HanS heüige Ord.

^ctum ut suprs. Niels Zprgensen,
Sogneprcrst til Kjerte.

Jeg Underflrevne efter HS. Kongel. Maj. naadigste Befaling 
bekjender, at jeg haver udgivet for Uby Kald paa Hans greveligc 
NaadeS Wilhelm Fredcrichs, Greve af Wedel, Ridder rc. til 
Sl. Albret Skrodder, Borger og Handelsmand i Kjobenhavn, 
min Obligation paa 260 Rdl., og er paa samme min Obligation 
med detS paagaacnde Rente endeel betalt, og haver jeg siden maattet 
forandre samme min Obligation og derpaa givet en anden puur Ob
ligation paa 200 Rdl. og det Hendrich Dreyer, Borger og Han- 
delSmand i Kjobenhavn, som Sl. Albret Skrodders Hustrue til- 
«gte haver bekommet, for hvilken min udgivne Obligation jeg faltige 
Mand i dybeste Underdanighed begjcerer at maatte forflaanes. Dette
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bekrwfter jeg med egen Haand ved min hsieste Saligheds Eed. Saa 
sandt hjcrlpe mig Gud.

äctum ut LUpra. Jens Biering.

At saaledes af overstrevne paa forn. Dag og Tid udi vores 
Naervoerelse ved hsieste Saligheds Eed er vidnet og vedstaaet, betraute 
vi understrevne med egne Hcrnder.

Kingo. Stoudt. Otte Rasmussen.

Efter Hs. Kongel. Maj. allem. Villie og Befaling haver jeg 
Understrevne allerunderd. indstillet mig udi Velb. Hr. Bistops Huus 
anlangende min Sandheds Bekjcndelse at aflagge om min Adkomst 
til mit Kald og haver derom d. 11 August udi indevcrrende Aar 1681, 
da jeg indkaldet var, gjort denne Underrctning, som jeg med en god 
Samvittighed kan vedstaae: Anno 1674 d. 19de Juni er jeg af 
Hans hoigr. Excell. Grev Wedel til Wedelsborg, Herre til Tybrind, 
Ridder rc. Exspectants paa Prastekaldet udi Balslcv og EibySogne 
benaadet efter Hr. Ssren Thomasens Dsd at nyde og imidlertid 
efter Hans BegMing udi Hans Svaghed som Capellan hannem at 
bctjenc, og da kan jeg med en god Samvittighed og ved hsieste Eed 
bekrcrfte, at der jeg havde ladet mig hsre paa samme Kald, og det 
paa min gode Patrons Dr. Christoffer Baltslous Recommendation 
var lovet og tilsagt, er ikke et eneste Ord fremfsrt af Greven om 
nogen Penge i nogen Maade derfor at erlcrgge, ei Heller jeg selv 
eller nogen paa mine Vegne da haver udlovet Noget at give. Men 
det kan jeg ikke ntrgte, at der jo fiden paa mine Vegne 2Ü0 Rdl. er 
fremstillet og udgivne. At dette saaledes er, som forestrevet staaer, 
bekrcefter jeg med egen Haand ved min Saligheds Eed, saasandt 
hjalpe mig Gud og Hans hcllige Ord.

^etum ut supra. LauriH Jenseit.
(Skjerning?)

Som jeg idag d. 8 August 1681 er indkaldet for Hs. Hoiarv. 
Bistoppen samt tvende Provster, at aflcrgge min Sandheds Eed 
angaaende Adkomsten til mit Kald, da kan jeg i al Sandhed ve- 
kjende og vedstaae, at der aldrig med min Villie og Vidstab er No
get derfor udgivet. Men, som fornemmes, haver min Fader til HanS 
hsigr. Naade Wilhelm Friederich, Greve til Wedclsborg, Rid
der, afhcrndet og bortstjsdet en Bondegaard i Gamby, liggende i 
Haarslev Sogn, hvilken forbersrte Gaard en Mand beboer navnlig 
Claus Hansen, 7 Td. 6 Sk. i Hartkorn, som jeg ved min Sa-
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ligheds Eed kan bekrcefte. Saa sandt hjcelpe mig Gud og HanS 
heilige Ord.

Datum ut suprs. Niels Hansen Husum.

At Hr. Nielö Hansen Husum, Sogneprcrst til Gjclsted og 
Royerup Sogne, saalcdes ved hoieste Saligheds Eed havcr vidnet 
og vedstaact udi vores Ncrrvcrrelse, bekrcefte vi underflrevne med egne 
Hcrnder. Odense Bispegaard ut suprs.

Kingo. L. Stoudt. S. Otte Rasmussen.

Anno 81 d. 9 Aug. var jeg Anders Lerke indkaldet for Hs. 
Hoicrrv. Biskoppen og blev i tvende ProvsterS Ncrrvcrrelse tilspurgt, 
om jeg, mine Forcrldre eller Venner ei havde udlovet til Hs. Excell. 
Hr. Gcnerallieutenant HanS v. Ahlefeldt til Glorup Noget, 
enten Penge eller Pcngeövcrrd eller og givet ham min Obligation 
paa Noget, derfor at jeg Svindinge Kald maatte nyde. Da svarer 
jeg hertil, at hverken jeg eller mine i nogen Maade har udlovet eller 
givet Noget, enten Penge, Obligation eller Andet til forbem. HS. 
Ercell., der jeg blev kaldet til Svindinge Kald. Men den Tiende 
af Glorup „Locher," som er en Deel af KaldetS Rettighed, maatte 
jeg forpligte mig til at afstaae, hvilket jeg ved hoieste Saligheds 
Eed bekrcrfter. Saa sandt hjcrlpe mig Gud og HanS hellige Ord.

Anders Lerke.

At Hr. Anders Lerke, Sogneprcrst til Svindinge, saaledes 
paa ovcnbem. Dag og Tid for os underflrevne haver vidnet og ved- 
staaet, bekrcefte vi med vore Hcrnder.

^etum Odense Bispegaard ut suprs.
Th. Kingo. L. Stoudt. Otte Rasmussen."

Den ncrrmeste Folge af disse Oplysninger var dog 

nok kun den, at man i Lodens 2, 3, 8 indforte eller 

rettere sagt igjentog den Bestemmelse, at hvo som havde 

budet eller givet nogen (Jave for at faae et Prcestekald, 

skulde have forbrudt det samt Adgang til Prcrsteembede 

for Lestandigt, og den, soüi havde taget Gaven, skulde

*) Tiden og Personerne havde forandret sig siden Christoffer Walken- 
dorffs Tid, der tiendede Svindinge Prast hver 20de Kjarv af Glo
rup. Zac. Madsen Beiles Disitatsbog, af A. Crone. Jndbpdelses- 
strift til Examen i Odense Cathedralstole. 1851. p. 11.
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miste Kaldsrettigheden; og det maa beklages, at Ne- 

gjeringen ikke benyttede de indhentede Oplysninger til 

at gjore aldeles Ende paa det Uvcrsen, som den private 

Kaldsret mcdforte. Hensynet til de Paagjcrldendes an- 

seelige Stilling gjorde sig ogsaa her gjcrldende, saa at 

det kom til at beroe ved Lovens Bestemmelse og de i 

ovenanforte Restript af 1 Juli 1690 trufne halve For- 

holdsregler, hvilke Regjeringen desuden modarbeidedc 

derved, at den i sin Pengeforlegenhed folgte Patronats- 

retten til alle og enhver. Af en Optegnelse om jus 

patronatus til 104 Kirker i Fyen fremgaaer det, at Chr. 

d. 5te i sin Regjeringstid bortskjodede 38 af diosc.

Kaldsrctten til Prcrstekaldene i Kjobstcrderne havde 

i Almindelighed aldrig vcrret overgivet til Menigheden, 

men efter Ordinantfen til Magistraten, hvis Ret dog i 

Tidens Lob var bleven indskramket ved den Jndftydelse, 

som iscer Lehnsmanden fik paa Valgene.^) I Odense 

var der dog ved en scrregen Kgl. Bevilling af 1618 

forundt Menigheden Ret til at kalde Prcrst til St. Knuds 

Kirke, og der forekommer maaskee det sidste Exempel 

efter Souverainiteten paa, at Magistraten vilde hcrvdc 

den Menigheden tidligere tilstaaede Kaldsret. Men i en 

Erklcrring, som Kingo i Anledning af dette og flere 

Stridspunkter imellem ham og Magistraten indgav til 

Kongen i Aaret 1688, yttrer han sig saaledes: „Er det 

vist og vitterligt nok, at Hoilovlig Jhukommelse Eders 

Majestcrts hoisalige Farfader Okristisnus qvartus Anno 

1618 forundte Menigheden i St. Albani Sogn St.

r) Ussing. l. l. y xf. T. EngelStoft. Theol. TidSflr. 5 Bd.
2 H. p. 221 ff.
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Knuds Kirke til en Sognekirke, gav dem Frihed til at 

kalde Prcrster o. s. v. Den Naade med at kalde Prcr- 

ster var efter Ordinantsen i de Dage, hvor Kongen havde 

ju8, almindelig paa Landet, men i Kjobstcrderne her og 

der ved scrr Naade anderledes anordnet, saasom og ved 

denne St. Knuds Kirke i Odense, hvilken scrr Kgl. 

Naade ved Recessen, som udgik Anno 1643, saaledes da 

blev forklaret L den sorste Bog om Geistligheden 4de 

Capitels 4de Artikel, at Borgermestere og Naad ere 

deres egne Kirkers Forsvarere, dog under Lehnsmandens 

Direction og Jndseende. Jeg veed ei om Eders Maje- 

stcrts naadige Tanke maatte did henfalde, at Hr. Chri

stian Thomason, som da var Kgl. Majestcrts Can- 

celler og Befalingsmand over St. Knuds Kloster, saa

som L Fortalen for Recessen anmeldes, da künde havt 

Aarsag et og andet nsdvendigt om St. Knuds Kirke 

tilligemed andet at erindre. Efter Eders Majestcrts Hoil. 

Jhuk. Hr. Faders lyksalige Arveregimente ere saadanne 

jurs voeanäi igjenkaldte, og ingen af Capitels Herrer cl- 

ler andre haver understaaet sig efter den Dag at kalde 

det et Privilegium, som for nogen Tid var givet og 

hcrngte af en Enevolds Herres blotte Naade. Hermed 

havde og Odense Magistrat til Datum vcrret tilfreds, 

som udi Sal. Dr. Rudolph Moths, Usx. Ludvig 

Stouds og Hr. Mads Rostocks, Medtjener til 

St. Knuds Kirke, deres Kaldsbrev er at erfare. Heras 

vilde Eders Majestcrt naadig behage at eftertcrnke, om 

det Privilegium for Odense By med at kalde Prcrster ... 

er iscrrdcleshed stadfcrst, hvorpaa jeg ikke lidet tvivler." *)

^) Erklär, af 27 Octbr. 1688. Od. Bisp. Arch. Rtgist. p. 49 No. L37.
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Dette Document kaster ikke alene Lys paa det hidtil li- 

det bekjendte Forhold angaaende Kjobstcrderneö Net til 

at vcrlge deres Prcester, men vifer ogsaa dets Forfatters 

absolut royalistiffe Tcenkemaade i Modscrtning til de 

Bestrcrbelser, af hvilke der i Fyens Stift findcs flere 

Spor hos Kjobstcrdernes Magistrater L Almindelighed og 

hos Magistraten L Odense i Scrrdeleshed, efter at holde 

paa Rcsterne af den tidligere ndovede storre Frihed og 

Myndighed L communale Säger. Thi det skeede ikke 

uden Modstrcrben fra Borgerffabet og dets Reprcrsentan- 

ter, at alle borgerlige Forhold esterhaanden og iscer efter 

1683 bragtes under Embedsmcrndenes Tilsyn, og der- 

ved Magten ogsaa igjennem alle Enkeltheder concentrc- 

redes hos Regjeringen.

20. Det lcrrde Skolevcrsen var ncrsten aldeles hen- 

lagt under Biskoppernes Bestyrelse, dog saaledes, at de 

i Forening med Stistamtmcendene ffulde have Titsyn 

med Regnffabsvcrsenet. Man tcrnkte under Christian d. 

5tes Regjering paa at formindffe de overflodige Skolers 

Antal, hvorfor Oplysninger bleve indhentede fraBLffop- 

perne om Skolernes Tilstand^) og en Commission ud- 

ncrvnt, der 1682 fik Ordre til at tilkalde Biffoppcrne 

hver for sit Stifts Vedkommende. Men der udrettcdes 

Intet og Alt blev ved det Gamle indtil Skoleanordnin- 

gen af 17 April 1739. Der mangler fra Kingos 

Embedsforelse ikke Vidnesbyrd for, at han baade forte 

et kyndigt og nidkjcert Tilsyn med Skoten; ffulde dette 

end undertiden forekomme os vel myndigt og formlost,

cf. Restr. 17 Febr. 1683. -) Kgl. Befaling 12 Februar 1681.
') Restr. 2 Decbr. 1682. Commissionens Medlemmer vare Wibe, 
P. Brandt, Lüxdorff, SchaveniuS, H. Bagger og H. Leth.
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saa opveies det paa den anden Side ved den oprigtige 

Omsorg baade for Lcrrere og Disciple, der aabenbarcr 

sig igjennem flere af Hans Handlinger, ligesom det L det 

Hele ikke maa glemmes, at en Biskop for 150 Aar siden 

levede under ganffe andre Forhold end de nuvcrrendc og 

maatte, selv om han var en mindre sremragende Person- 

lighed, end Kingo var, langt öftere foranlediges til di

rekte at gribe ind i de ham underlagte Forhold.

Med Hensyn til Underviisningen gjorde Kingo 1691 

det Forsiag, at der istedetfor en af de 6 Horere ved 

Odense Skole skulde antages en Skrivemester, „somDi- 

sciplene 1 Time om Dagen i Regnen og Skriven kan 

undervise, hvilket künde vcrre et stört Gavn for Disci- 

plene og iscrr for dem, (der) ellers ei vare beqvemme til 

Bogen, at de künde gaae ud af Skolen, beqvemme til 

noget Verdfligt, foruden paa ny at begynde Sligt at 

lcrre med Bekostning og deres Aars Spilde", ^) og fra 

1692 blev Sinkelcctiehorerö Kostpenge lagt til Conrectors 

ringe Lon, og en Discipcl af Rectors Lectie eller Ousws 

informerede Sinkernc, hvilket blev approberet af Kongen 

1701.2) For Musikunderviisningen interessercde han sig 

levende. En Contract blev d. 1 Mai 1686 oprettet med 

en Gerhardt Bürger, der skulde vcrre Director 

musiees ved Odense Skole med 120 Rdl. Lon og Acci- 

dentser ligesom i Kjobenhavn. Han skulde give 2 Ti

mers Underviisning daglig fra Kl. 12 til 2; desuden 

maatte de scrrt begavede Disciple komme til ham i Hans 

,/Lossemente" Onsdag og Lordag Eftermiddag for at faae

*) 6 April 1691. Od. B. Arch. 2) Commission-act 15 Juni 1706.
Od. B. Arch.
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Underviisning baade i Instrumental- og Vocal-Musik. 

Viste Disciplene Ulydighed imod ham, skulde de straffes 

1ste Gang med Skolens Disciplin, 2den Gang miste det 

halve og 3die Gang det-hele Stipendium. Men opfyldte 

Director musiees ikke stn Pligt, stod han til Rette for 

Bispcn alene. Til Provsten Claus Mule i 

Nyborg striver han: „vnus krsepositus vilde alvor-

ligen foreholde den overste Hörer Jesper Gosman, 

at han med Mustquen gjor Skolen al mulig Tjeneste, 

iscrr esterdi Rector vil betale ham derfor; men stulde 

han ei vcrre dertil at formaae, saa vil I lade mig det 

vide, paa det jeg kan vcrre betcrnkt paa at faae en An

den L Hans Sted, der vil og kan tjene Mustquen." 

Odense Skole ^ar forsynet med endeel Jnstrumenter, og 

de bedste Musici blandt Disciplene bleve scrrdeles be- 

tcrukte med Stipendier. „Han beneficerede aparte de 

Disciple, som kom fta Slangerup Skole, saasom de vare 

gemeenlig Musici baade instrumentales og vocates." 

Og for at opmuntre Skolen til at dyrke Musiken, blev 

der under 31 Januar 1682 erhvervet en Kgl. Resol. 

for, at de privilegerede Jnstrumentister i Odense ikke 

maatte formene Skolens Disciple og Organisier sig med 

deres Musique at lade bruge ved Bryllupper eller andre 

Forsamlinger, men det stulde vcrre disse overalt i Fyens 

Kjobstceder tilladt ligesom i Kjobenhavn at betjene Alle

i) Od. D. Arch. Musikant Henrik Lauritzen i Odense tillagdes 10 
Td. Byg for at informere Disciplene paa Jnstrumenter, og 2den 
Lectiehorer Frantz Stoud af extraordinair Gunst og isar i Henseende 
til den Opvartning, han havde gjort ved Musiken, 20 Td. Bvg. 
-) 30 Decbr. 1696. Blochs Brevs. E. NaurS Skolebog.

E. Naurs Erklaring. Commiösionsact 20 MartS 1711. Od. 
Bisp. Arch.



125

og Enhver med Skolernes Jnstrumenter, Orgclvcrrker 

eller Positiver.
Lcrrerpladscrnes Bescrttelse synes forstorstedelen at 

have beroet paa Biskoppens Godtbefindende, ligesom han 

ogsaa tildeels künde Lestemme deres Lon. Til Provsten

Claus Mule i Nyborg striver saaledes Kingo: *) 

„Saasom keetor sebolD i Nyborg Leth for mig 

klarligen har demonstreret, hvorledes den nederste Collega 

der i Skolen Knud Olsen forgangen Juleasten ei 

alene skal have begegnet ham med Skjeldsord, men 

endog med Hug og Slag, saa haver I ermeldte Knud 

Olsen ab ottieio at removere og i Hans Sted igjen at 

beskikke den forrige Hörer Hans Chrog, som jeg ihen- 

seende til Hans usle Tilstand samme Plads har forundt." 

Og til Rektoren i Nykjobing Alax. Hoyelse^): „Til 

den ledige 3die Lectie vil jeg ingenlunde, at den Collega, 

som er i 2den Lectie, maa ascendere, men mit Votum 

skal vcrre for Apotequerens Son der i Byen, at komme 

immeäiate ind udi Vidsteds Sted." Et senere Brev-*) 

vifer dog, at Kingo rettede sig efter Rectorens Forflag 

om at faae en af sine egne Disciple til Hörer, saasom 

han forsaae sig til, at han „eneste derudi ffulde see paa 

Guds LEre og Skolens Fremtarv." En Hörer i Odense 

Frands Friderichsen Stod beder Jens Birche- 
rod^) om at ville skrive til Conrectorcn, „at han gjor 

mig ingen Modstand hos Hs. Hoicrrvcrrdighcd, naar no- 

gcn Ascension ffeer, som han gjorde sidste Gang." Og 

en Hörer i Nykjobing Jens Rasmussen Snitger^)

l) 30 Decbr. 1696. BlochS Brevs. -) 4 Fcdr. 1697 l. l. -) 17 
MartS 1697. *) 17 Octbr. 1686. Bircherods Bre^s. Ms. Appen
dix til Dagbegernc. 20 Septbr. 1687. Bircherods Brevs.



126

skriver, efterat have beklaget sig over ncrsten i 3 Aar 

ikke at have faaet sin Lon: „Rector (P. Hoyelse), 

som er Biskoppens particular gode Ven, han faaer sin 

Lon, men vi andre intet. Vi leve saa ved Forhaabnin- 

gen, som ffeer hvert Aar, naar Biskoppen visiterer 

her... Siden Dronningen saligcn dode, saa dode Lyk- 

ken oasaa for oö cloeentes her, nden den, som Biffop- 

pen desbedre ynder." I Aaret 1695 klagede ogsaa Nec- 

toren til Kongen over, at baade han og Horerne havde 

en betydelig Sum resterende Lon tilgode. Gründen til 

at Nykjobing Skoles Lcrrere ikke künde faae deres Lon, 

sees af senere Forhandlingcr herom have vcrret den, 

at Dronning Sophies Donation til Skolen tildeels 

bcstod i nogle Kirketiender i Sjcelland, der ved et Mage- 

ffifte vare komne i Fru Anne Elisabeth Linde- 

nows, Sal. Axel Urncs til Bekkeskov, Besiddelse, 

der havde bortfa'stct dem til Bonderne imod en stör Jnd- 

fcrstning, men ringe Ticndcafgift, af hvilken Lcrrernes 

Lonning ikke künde udredes. Der synes imidlertid ogsaa 

at have fundet nogen Forsommelse Sied hos de 6 Exe- 

cutores af Dronningens Fundatö, af hvilke Kingo var 

den ene; thi ved en Commissionsdom i Mariebo d. 8 

Febr. 1689 vare samtlige Executorer tilpligtede at svare 

til Fundatsen, hvortil Kingo ogsaa sor sin Person er- 

ktcrrcde sig pligtig. Denne Sag gav Anledning til en 

Deel Forhandlinger i Nykjobing under Kingos Ophold 

der i Juli 1696 og til en Deel „Fortred og mange 

Disputer" for Stiftamtmanden og Biskoppen med de 

ovrige Executorer, hvorover Kingo bitterlig beklagcr sig 

for Stiftamtmand Lützou. Efter Stistamtmandens

Brev 24 Febr. 1697. BlochS Brevs.
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og Biskoppcnö JndsMing flk de cndetig under 5 Decbr. 

1696 Kgl. Befaling til paa Nykjobing Skoles Vegne 

at maatte igjengive ovenanforte Kirkctiendefcrstere deres 

Jndfcrstning og selv gjore sig Tiendcrne saa nyttige som 

muligt, hvorpaa Naß. Hoyelfe kjobte jus patronstus til 

de 3 Kirker Kjong, Udby og Orstcv.^) I denne An

ledning skriver Kingo til Lützon: „Og er mig kjcrrt, 

at vi kan komme engang til Relighed med den Capital 

og siden lce ad deres Capricer, som intet andet beflitte 

sig paa end at gjore Disputer og Forvirring, hvilket 

man endnu saa kjendeligen kan see af den forste og an- 

den Mands Paaffrist paa vores Beskikkelse; men de kan 

saa efter eget Behag sorlyste sig med deres Parlier; det 

vil og skal vcrre os for Gud og Kongen fornoieligt nok, 

at vor Intention haver intet andet Maat havt end Guds 

Wre og den hoichristclige Fundats igjen at bringe til 

sin forrige Frugt og Stand Lgjennem saamange Forvir- 

ringer og adskitlige Hoveders usamhcrngige Meningcr." 

Senere fortrod Naß. Hoyelfe Handelen; thi Kingo 

skrev til Lützon^) „angaaende Naß. Hoyelses Sinds 

Forandring paa vort Skjode": „at vi ingenlunde kan 

saadan en Supplication til Hs. Majestcet enten opscrtte 

eller underskrive, med mindre vi vilde scrtte os i ny 

Fortred med Skolens Handel og gjore os selv suspeet 

til Hove, det os ei vel skulde anstaae. Dersom Naß. 

Hoyelse vil selv supplieere i den Form, at vi den kan 

underskrive, saa er jeg for min Person gjerne overbodig 

dertil. Jligemaade om.han for des Aarsag vil anholde

^) 16 Zuli 1696. l. l. 2) 17 MartS 1697 for en Sum af 3096 
Rdl. 53 ß. -) 22 Septbr. 1697. Blochs Brevs.
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om Magestifte, vil jeg ei alene tilligemed Hr. Stiftamt- 

manden den villig understrive, men vg hos Ven og 

Vens Ven L Kjobenhavn gjore ham al mulig Assistance, 

men videre kan jeg intet love; thi det, som engang strit

tet er med Skjode og Obligation samt Qvittering for 

Skolen, gaaer jeg ingenlunde fra. Beder tjenlig, at 

Hr. Stiftamtmandcn ei lader nogen see mit Brev, men 

alene beholder min Mening for sig selv." Maastee var 

det Nsx. Hoyelfe selv, som Kingo ved denne sidste 

Dttring havde i Tanker; thi at det ovenfor omtalte parti- 

culaire Venstab mellem den dygtige Skolemand og ivrige 

Befordrer af Musikunderviisningen i Nykjobing Skole

Hoyelfe og Kingo ikke altid bestod lige varmt, 

derom vidner blandt Andet folgende Passus af et Brev 

fra Kingo til ham: 2) „Af Eders seneste gode Skri-

velse fornemmer jeg det, I af Hr. Stistamtmanden skal

have faaet en Neprimande, og den tykkes I mig igjen

have villet yde paa mig, det jeg Leder, I en anden

Gang vil forstaane mig for saavelsom og for Eders 

Truster. I vilde jo kun jo for jo bedre fare fort med, 

hvis I saa meget truer af."

Ved at reducere Lcrrernes Antal og ved forstjellige 

andre Foranstaltninger sogte Kingo at forbedre deres 

Lon. I Aaret 1691 gjorde han saaledes Forstag om 

at afstaffe 2de af Odense Skoles 6 Horere og med den 

enes Ion at forbedre Conrectors ringe Lon, og ved 

Svendborg Skole, hvis Jndkomster i Tidens Lob vare 

forringede, gjorde han „den Anordning", at Skolen iste-

cf. I. Barfod. Den falsterffe GeistlighedS Personalhistorie. Abhavn 
1849 p. 70 ff. -) 4 Febr. 1697. BlochS Brevs.
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detfor tvende kun skulde have eeu Hörer. *) Rectoren i 

Assens oppebar efter Hans „Bevilling" Jndkomsten af 

Kjcrrum Sogn. Provsterne paa Langeland gav han 

1697 Befaling til i ForLindetse med Nectoren i Nnd- 

kjobing at ligne Degnepensionerne til Skolen saaledes, 

at Horeren künde faae suldkommen Erstatning for hvad 

han havde mistet ved TulleLolle Degnerentes Afgang, 

medens Reetors Lon stulde forblive uforandret. Denne 

sidste Foranstaltm'ng afgiver forovrigt et Exempel ikke 

alene paa den usikkre og mistige Stilling, i hvilken 

Skolens Lcrrere befandt sig, men ogsaa paa den Vilkaar- 

lighed, hvormed der künde gjores Forandringcr i Vc- 

staaende Forhold. Thi den var forantediget ved, at 

Grev Ahlefeldt havde kaldet Degnen i Tranekjcrr tit 

tillige at vcrre Scrdedegn i Tullebolte, nagtet Tullebolle 

Degnekald fra Arilds Tid havde ligget til Horerens Lon 

i Rudkjobing. Kingo erkjendte „i underdanig Respect 

til hoibemeldte Hs. hoigrevelige Naades Kaldsbrev" den 

Udncrvnte for Scrdedegn, men maatte saa igjen for at 

staffe Horeren Refusion udstede ovenncrvnte Befaling om 

en ny Ligning af Degnepensionerne. Provsterne fandt 

formodentlig Modsigelse eller have ikke villet indlade sig 

paa denne Sag; thi Kingo forfattede „paa HS. hoi

grevelige Naades hoigunstige Behag" en Ligning, som 

han sendte Inspecteuren paa Langeland til Ratifikation.^) 

Stundom fortes der ogsaa Kläger (f. Ex. fra Odense 

Skole) over, at Kingo havde forringet Skolens Jnd-

*) Ob. Bispe-Arch. -) Bloch- Brevs. Til Inspektionen paa 
Langeland. 19 Mart- 1697. BlochS Brevs.

9
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komst vcd at have givet Degnene „Befrielses-Sedler" paa 

deres Pensioncr til Skolen.

Ogsaa Stipendiernes Uddeling var for en stör Deel 

overladt til Bifkoppens Godtbefindende. Nectoren i 
Odense Skole vidste ikke engaug, fra hvilke Capitaler 

de Nenter kom, som han af Biskoppen modtog for at 

nddcle blandt Disciplene 2). Biskoppen besternte som of- 

test, hvilke Disciple der skulde have Skolcstipendierne og 

uddcelte dem ofte selv nden at raadfore sig med Nec

toren. Og dette blev, medens Kingo levede, anseet 

for at vcrre aldeles i sin Orden. Dengang forlangtes 

der endnu ikke noget andet Regnffab, end at Biskoppen 

havde uddeelt Stipendierne. Nectoren Thomas Bro- 

der Bircherod erklcrrer saaledes efter Hans Dsd: 

„Hvad Qvantum det kan belobe sig til, som Sal. Di- 

ffoppcn har uddeelt, er mig uvitterligt. Det veed feg 

og kan med Sandhed bestaae, at ofte, naar feg har sav- 

net Disciplene af Skolen i Sal. Diskoppens Tid, blev 

mig svaret, at de vare tilsagte at mode i Hr. Viffop- 

peus Huus for at oppebcrre et eller andre Stipendier og 

Beneficicr, hvortil jeg og undertiden insinuerede Amanu- 

eusi min Tanke om de nodtorftigste og forllam derefter, 

at de havde faaet Penge. Summen veed jeg ikke, men 

lempede uvk, at de, som der fik, bleve ikke af andre 

Beneficicr hos mig Letcenkte. Dertil var det mig ganffe 

uanstcrndigt at gjore Eftersporgsmaal om St. Biskoppens 

Forretninger i saa Maade." Saameget mindre have 

vel ogsaa Nectorerne vcd Odense Skole i Hans Tid

') CommiSsionSact 20 Mark- 1711. Qd. Dispe-Arch. Samme- 
stlds. Sammtsteds.
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gjort nogen Jndsigelse imod denne Hans Fremgangs- 

maade ved StipendLernes Uddeling, som han med megen 

Kjcerlighed antog sig Disciplene og understottede dem 

oste af sine egne MLdler. Rektoren Elias Naur vid- 

ner herom: „Scerdeles var der i min Tid Laurids 

Kielsen, Jmmanuel og Andre, som havde af Sal. 

Biffoppens Haand, hvad de baade til Klcrde og Fode 

künde behove. Naar og nogle sättige Born herfra Sta- 

den deponerede, meddeelte Sal. Biskoppen dem en god 

Reisepenge, og om han paa den Tid ikke saa lige var 

hjemme, vidste de nok alligevel at besoge ham til deres 

Fordeel i Kjobenhavn, scerdeles de, som han havde Hort 

svare noget vel og srxute for sig in publieo Lxamine; 

saa det bliver mine og mangfoldige Veldommende deres 

Tanker, at Sal. Biskoppen ffulde hellere lcegge til end 

tage fra de sättige Skoleborns Underholdning." Ligele- 

des ffrivcr Bircherod (til Fraugdegaard): 2) „Del 

künde godtgjores ved mange Hundrede Exemplcr af dem, 

som udi den Sal. Mands Tid have freqventeret Odense 

Skole og siden ere komne til Prceste- og Degneembeder, 

at den Sal. Mand af en rund og gavmild Haand har 

uddeelt til sättige Skoleborns Nodtorft baade Klader og 

Penge af egne Midler, om der ikke saa just er holdt 

Protocol derover in oswntationem." Denne Mangel paa 

Protocolsorelse blev efter Hans Dod, som vi siden skulle 

faae at see, lagt ham haardt til Last. At dette ffulde 

skee, har han neppe havt nogen Ähnelst om, medens han 

paa sin Bekostning lod tcrnde Lys paa Helligaftenernc

I) Erkl. 15 MartS 1710. Sammesteds. -) Zndlag 17 Febr. 1710.
Sammesteds.

9*
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for Disciplene i den Lysekrone, han havde forcrret Sto

len *), eller naar han glcrdede sig ved i Bispegaarden 

St. Mikkelsaften at modtage de 24 fattige Born, der 

kom for at takte for „den smnkke, nye Habit", som de 

ffyldte deres „Hoicrrvcrrdige Hr. Faders faderlige Affec- 
tion "2)

Over Skoledisciplinen maatte der holdes med Alvor 

paa en Tid, hvor saa mange karlevoxne Disciple, der 

for en stör Deel tilhorte den faltigere Borgerstand, sogte 

Skolen, og Scrderne i det Hele vare mere raae. Et 

Par C'rempter haves paa, at Kingo ikke saae igjennem 

Fingre med Legaaede Uordener i Skoterne, men holdt 

paa Lcrrernes Autoritet. Til Frands i Nakffov 
ffriver han 2): „De Disciple, som sig haver gjort opscrt- 

sige imod Arngrim, vilde jeg gjerne vide Navnene 

paa. I har gjort vel, at I saae dem revsede. lesti- 

monium fra Skolen bor dem ei tillades, med mindre de 

have anden Aarsag, end at andre deres Overmcrnd stulle 

vcrre pligtige at foie sig efter deres daarlige jusioium om 

deres Lcrrere; thi det vilde give mange Skarns Consc- 

qvenser." Rectoren i Maribo, Laasbye, havde tilmeldt 

ham, at nogle Forcrldre havde taget deres Born udaf 

Skolen alene af den Grund, at de ikke vare blevne op- 

flyttede, ffjondt de efter Jnspectors og Hans eget Skfon 

ikke vare modne dertil, og andraget om, 'at de dem til- 

deelte Stipendier maatte sratages dem, „os Lcrrere til en 

liden Autoritet baade hos Forcrldre og Born, at de 

siden lade sig fornoie med vore Betcrnkm'nger og For-

Hofmans Fundatser Tom V 53. -) EliaS NaurS 
Skolctog 1686. ') 16 Febr. 1697. BlochS Brevs.
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sorg, hvad deres Borns Skolegang angaaer." Herpaa 

resolverede Kingo:„Disciplene, som enten af Egen- 

sindighed eller Forcrldrenes uforstandige Raad forlober 

Skolen, skal miste de Beneficia, som dem ellers künde 

tilkomme, og gives stikkelige og stadige Disciple, for 

hvilke de egentlig ere stiftede."

For det i Odense af Christian d. 4de 1621 oprettede 

Gymnasium var Bistoppen Jnspector. Dette Gymnasium 

tankte man i Christian d. 5tes Tid paa at nedlcrgge, og 

navnlig blev der i Aaret 1692 arbeidet paa athenlcegge 

dets Midler til det adelige Academie i Kjobenhavn, der 

1695 begyndte sin körte TLlvcrrelse. Professorerne pro- 

testerede imidlertid herimod,^) og Kingo, der med Rette 

ansaae det med fem Lcrrere forsynede Gymnasium for at 

vcrre af Betydning for Stiftet, gik med Varme i For- 

Lon for dets Vedbliven hos OLersecretair Moth. „Hvad 

Ktagemaal", striver han, „Hr. Ober-Secreterer melder, 

at en Tid efter anden indkommer om Professorernes 

Uflittighed, veed jeg for Guds Ansigt at sige ei, hvad 

Foie Nogen kan have til, eftersom der lcrses med saa- 

dan Flid og Frugt, at jeg ei rettere veed, end Profes

sorerne paa Universitetet ere jo vel tilfreds med vore 

Discipler, og dersom det ei havde saa vcrret, vilde jeg 

formodet, at de havde ladet mig, som uvcrrdig er Jn

spector Gymnasii, vide, hvad de paa deres Information 

eller Uflittighed havde havt at anke, som dog ei er steet... 

Om Gymnasium at ophcrve og lcrgge til det nye Kgl.

*) 22 Septbr. 1697 l. l. -) 'Optegnelse paa Jndkomsterne ved Odense 
Gymnasii Profession» og Lectorrt fra Aaret 1692 Od. B. Arch. 
') 6 April 1692. I Commissionsaet 15 Januar 1706. Od. D. 
Archiv.
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Universitet L Kjobenhavn, da vil jeg hjertelig bede, at 

Hr. Ober-Secreterer vil vcrre denne lille Sted, som er 

den eneste i Danmark, en hoigunstig Patron og For- 

tolker hos Kongen, at den hoilovlig Jhukommelse Chr. 

4des Fundats endn-r for oS og Esterkommerne maatte 

blive i sin fulde Frugt, og endelig skal Hr. Ober-Se- 

creterer selv erfare, at det som er lagt til Professorerne, 

thi til Disciplerue er intet iscrr givet af Kongen, skal 

vcrre lidet klcrkkeligt til det Kgl. Universitet at hjcelpe." 

Som bekjendt blev Gymnasiet ikke dengang nedlagt, og 

efter Kingos Dod blev det af Hans Enke udtrykkeligt 

regnet ham til Fortjeneste, at han havde arbeidet paa 

at eonservere Gymnasiet og Professorerne ved deres 

Jndkomst. *)

21. Vi have i det Foregaaende mestendeels holdt es 

til den mere aandelige Side af Kingos Embedsvirk- 

somhed, og vi have just forudskikket Beskrivelsen af denne, 

der hidtil i Historien var saagodtsom ubekjendt og upaa- 

agtet, fordi den Dom, som nogle senere Skribenter 

have fcrldet om Hans Characteer og Virksomhed, at hau 

var myndig og paastaaende, eensidigt synes at vcrre be

gründet paa de tilmed saare ufuldstcrndige Beretninger, 

der hidtil havdes om Hans Embedsforelse i verdslige 

Säger, og de Stridigheder, i hvilke han derved indvik- 

ledes med flere af de Mcrnd, som Hans Stilling kaldte

Lommissions-Act 15 Jan. 1706. O. B. Arch. Efter Bircherods 
Dagbeger 304 synes Planen om Gymnasiets Redlcrggelse igjen 
al vcrre kommen frem 1695; men det er ogsaa muligt, at der hersig- 
teS til de tidligere Forhandlinger fra 1692. Bloch. Den svenske 
Geistl. Hist. 1, 161. Nyrup. Den danste Digtekunst 1, 173 og 
Fr. Barfod. Poetisk Lasedog.
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ham til at arbeidc sammeu med. Dersom vor Dom 

om den utrcrttetig arbeidsomme og embedsnidkjcrre Mand, 

at han var en ikke mindre mild og venligsindet end al- 

vorlig og myndig Tilsynsmand, maatte vcrre begrmldet 

i den forudgaaede Fremstilling, saa vil Veien derved 

vcrre banet til en retfcrrdigere Bedommelse af Hans Cha- 

racteer, naar vi i det Folgende finde ham kjcrmpende, og 

det ofte med flarpe Vaabeu, imod de ikke faa Modstan- 

dere, han fandt paa sin Vei. En fnldstcrndigere Kund- 

skab vil forhaabentlig bringe mere Lys i Sagen og, som 

det pleier at ffee, vise, at Skylden var ikke ene hos den 

ene af de stridende Parter. Fcrlledsbestyrelsen af de of- 

fentlige Stiftelser, iscrr af dem i Odense, hvilken Bi- 

ffoppen deelte med Stiftamtmanden og tildcels med 

Magistraten der i Byen, var som oftest Anledningen til 

de hyppigt stedfindende Tvistigheder, og det er aldeles 

aabenbart, naar vi gjennemgaae de tildeels meget vidt- 

loftige Forhandlinger, der i Kingos Tid bleve forte om 

disse Stiftelsers Bestyrelse, at Striden sjeldent foran- 

ledigedes af forskjellige Meninger om Sagernes Realitet, 

men som oftest af Etiqnettesporgsmaal, der dog ingen-

lnnde altid reisteö fra Kingos Side. At fortalle alt

Hidhorende i den for disse Stiftelsers Vel meget om-

hpggelige og virksomme Kingos Tid, vilde dog her 

sore til en altfor stör Vidtloftighed. Kun Saameget

maa tages med, som maa ansees fornodent til tilstrcrkke- 

ligt at belyse Hans Fcrrd under disse Forhold, eller som 

ellers fra en eller anden Side kan antages at have en 

almindeligere Interesse.

Helmnth Otto, Baron af Winterfcldt, Stiftamt- 

mand i Fyen fra Erik Banners Dod 1679 til 1694,
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var en tydsk Adelsmand, der efter lang Hostjeneste foul 

Overstjenk, Overstaldmester og Overhofmarst'al under 3 

danske Konger, var Lleven sorsat til en roligere Stilling 

i Fyen. Ester Christian d. ötes Uttring var han af et 

melancholfl Temperament. I Begyndelsen af sin 

Embedsforelse synes han ikke at have vcrret fuldkommen 

inde i sine Forretninger, og som UdlEnding kjendte han 

ei Heller ganske den Praxis, som efter Landets Skik 

havde dannet sig med Hensyn til Forretningsgangen i 

de Säger, hvis Bestyrelse var fcelleds for Stiftamtmand 

og Biskop. Enigheden varede derfor ikke lcrnge imellem 

ham og Kingo, der paa ingen Maade var tilboielig 

til at taale noget Jndgreb i de Nettigheder, som Hans 

Embede tillagde ham. Et Kgl. Rcskript til dem begge 

af 17 Scptbr. 1^81 vifer den ncrrmeste Anledning tit 

deres Uenighed. „Eftersom", saa hedder det, „vi af de 

af os anlangende den Tvistighed imellem Eder allernaa- 

digst forordnede Eommissairer tit os allerunderdanigst 

indgivne Relation fornemme, at samme Tvistighed sig 

meest af Eders Session paa Landemodet og i Consistorio 

ffal reise, da er vores allern. Villie og Befaling, at I 

Eder herefter, saavidt Eders Session paa Landemodet 

angaaer, forholder efter den Maade, som her L Sjcrllands 

Stift brugeligt er, hvis Deskaffenhed I af hosfolgende 

Aftidsning videre kan see og erfare, efter hvilken I

') Chr. d. 5tes Dagboger. 18 Marts 1690 „Tog Wintcrfeld Afsted 
og reiste til Fyen, dog misnoiet udi sine Griller." Nyt hist. Tidsstr. 
1 Bd. 2 H. p. 512. -) Od. B. Arch. -) 1681 d. 20 Juni bleve 
som CommiSsairer til at domme Kingo og Winterfeldt imellem ud- 
navnte Körbitz, Holger Wind, Otte Scheel, Michael Wibe, H. Bag
ger, H. Leth og Christen Lodberg. Sjallandste legnelser 
JustitSminist. Archiv.
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Siedet, hvor Landemodet, der i Fyens Stift holdes, 

saavidt det kan taale, strar haver at lade indrette. *) 

Belangendes Eders Session in Oonnstoi-io, saa haver I 

derom med forderligste vores videre allernaadigste Anord- 

ning, hvorledes vi det dermed vil have forholdet, at er- 

varte. I det Ovrige ville vi allernaadigst 

formode, at I til al videre Strid og Uenig- 

hed at forekomme, Hinanden Herester ved alle 

forefaldne Leiligheder saaledes begegne, 

som Eder paa begge Sider vel kan vcrre an

st cr n d i g. Og vi sorblive Eder enhver iscrr med al Kgl. 

Naade bevaagne." Ester denne temmelig alvorlige Jrette- 

scrttelse kan det vel med Sikkerhed antages, at der har 

vcrret begaaet Misgreb af begge de stridende Parter. 

Jmidlertid vise nogle Mtringer af Kingo til en Slcrgt- 

ning mange Aar derefter, da der rimeligviis i en lig- 

nende Anledning var opstaaet et noget spcendt Forhold 

imellem ham og Stistamtmand Schult, at han bctrag- 

tede Sagen med Winterfeldt som afgjort til sin 

Fordeel; thi han skriver: 2) I det Ovrige kan jeg vel 

see, hvorledes og ved hvis Hjcrlp der tragtes efter at 

scrtte Hr. Stiftamtmanden og mig i Uvillie sammen, 

men jeg er forsikkrct om, at de engang skal vorde be-

Denne ^Afridsning" er et moerkeligt Exempel paa TidsalderenS 
Rangsyge. Den fremviser et rundt Bord i Midten, hvorom Stiftamt
manden, Biskoppen, Stiftsprovsten og en Professor ved Gymnasiet 
skulle have Plads, men dereS Navne ere skrevne saaledes, at hverandet 
staaer bagvendt, naturligviis for at undgaae SpergSmaalet om, hvem 
der ffulde sidde paa heire Side. Provsternes Server ere langtfra 
Bordet langsmed det Pladsen indefluttende Tralvark. Forresten blev 
denne Befaling om LandemodssalenS Zndretning ikke efterkommet den- 
gang, thi et Reffr. af 20 Febr. 1703 gjentager den. Od. B. Arch. 
-) 1b Septbr. 1696. BlochS Brevs.
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skjcrmmede i deres uforstandige Distinctioner, de gjor 

anlangende scrr Hoihed, hvilket de gode Tjenere ei for- 

staae, og er allerede under HS. Majestcrts Haand og 

Segl afgjort imellem Sal. Winterfeldt og mig, det 

jeg omsider skal lade Hr. Stiftamtmanden see; thi det 

foraarsagede ogsaa nogle tydske Tjenere, 

der intet forstod det danske Sammenhcrng og 

hvorledes Praxis er og har vcrret over al 

Danmark siden Reformationen. . . Jeg vil 

nok formode, at Hr. Stiftamtmanden og jeg Vlive for- 

trolige Vcnner." Den Kgl. Resolution tilveiebragte dog 

ikke nogen Enighed; thi allerede ncrste Aar 1682 klagede 

Winterfeldt over, at Kingo havde uden Hans 

Vidende ladet Gymnasiets Dygninger reparere og dertil 

begjcert et Sammenffud af Stiftets Geistlighed, og at 

han imod de Gcistliges Privilcgier havde paalagt Prce- 

sten L Gamborg et Formyndcrskab, og da Stistamtman- 

den paa PrcrstenS Begjcrring havde Lefriet ham derfra, 

dog drevet sin Villie igjennem. Kingo bcraaber sig i 

sin Erktcrring angaaende Gymnasiet paa, at dette stod 

under Hans Tilsyn alene som perpetuus ü^mnasii inspector, 

og fik ved Kgl. Resol. af 3 NovLr. 1682 fuldkommcnt 

Medhold i Legge Punkter, hvorhos Stiftamtmanden blev 

betydet, at han vel paa Embedsvegne skulde staae Geist- 

lighedeu bi, men kun i Overeensstemmelse med Kirkc- 

ordinantsen og efter Anmodning af Biskop eller Provst, 

men ingenlunde saaledes, at han understottede en Prcrst 

i Opscetsighed imod den rette geistlige L^vrighed. Tillige 

udtaltes der i Resolutionen, at de Forretninger, som

') Memorial 25 Oct-r. 1682. Dloch. Den fpenfle Geistl. Hist. 1, 155.
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Stiftamtmanden havde i Forening med Biskoppen, vare 

folgende: Han stulde vcere titstede ved Landemoderne 

for at vaage over, at Alt gik retligt til, og der have sit 

Votum i Retssagerne; naar disse vare tilendebragte, 

havde han Intet at gjore med de Geistliges ovrige For- 

handlinger. Han skulde vvervcrre Kirkeregnstabernes Af- 

lcrggelse og paasee Kirkebygningernes Vedligeholdelse. 

Ligeledes stulde han vcrre tilstede ved Hospitalsregnsta- 

bernes Aflcrggelse, men havde forovrigt ingen Myndighed 

med Hensyn til Hospitalets Bestyrelse. Thi Kingo 

havde oplyst2), at Hospitals Directionen fra Frcderik 

d. Ldens Tid bestandigt havde vcrret hos Bistoppen, 

Sogneprcrsterne, Borgermester og Raad, men aldrig hos 

Stistamtmanden, og forestaaet, at Saadant fremdeles 

maatte vedblive og Directionen samled, „naar Bispen 

dem advarer og nodigt er Noget til Hospitalets Gavn 

og Fremtarv at ftemsartte." Stistamtmanden var saa

ledes viist indenfor sit Embedes rette Skranker, men 

Embedsforholdet imellem disse to Mcend, blev neppe no- 

gensinde rigtigt godt. Thi det blev efter Winterfeldts 
Dod paalagt Hans Son^) at betale Kingo 128 Rdl. 

3 Mk., som denne havde udlagt forst for Reparationen af 

den öftre Kirkegaardsmuur ved St. Hans Kirke L Odense, 

og, da Winterfeldt havde givet Ordre til at 

lade denne nedbryde, for Opforelsen af en ny 

Muur, som Winterfeldt allerede d. 30 Decbr. 1693

Pont. Ann. IV, 615. 2) Allerund. Underretning om Odense
Hospitals Bestaffenbed 4 Aug. 1682. Od. B.-Arch. Be
faling 11 Decdr. 1694 til Kammerjunker og Capitain i Livgarden til 
FodS Baron Gustav Winterfeldt. Od. B.-Arch.
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havde faaet Kgl. Ordre til af egne Midler at lade op

fere inden Pintsedag 1694.^

Det synes ogsaa, at Winterfeldt ikke har vcrret 

villig til at ^eeiäere Regnskaberne i Forbindelse med 

Kingo, og at disse derfor ligesom L den folgende Tid 

i lcrngere Tid henstode uafgjorte. Thi strax efterat Ge- 

heimeraad Diderich Schult, hvem Kingo, da han 

d. 18 April 1694 forste Gang modte i Landemodet, mod- 
tog med en Lykonffningötale, 2) havde tiltraadt Stift- 

amtmandsemvedet, klagede han over, at Stistets offentlige 

Regnskaber ikke vare i Orden, hvorfor Kingo ved Kgl. 

Befaling af 10 Marts 1694 fik Ordre til i Forbindelse 

med 2 Provster at bringe alle foregaaende Regnskaber i 

Rigtighed og at notificere Stistamtmanden det, saasnart 

dette Arbeide var tilendebragt. Dette skeede. Fra Aaret 

1694 skulde naturligviis Geheimeraad Schult have deel- 

taget i Regnskabernes „Forhor", men hertil var han 

aldrig at formaae, ligesom han ogsaa paa Grund af 

Reskr. 5 Decbr. 1685 frasagde sig al Andeel i Hospita- 

lets Bestyrelse. Kingo tilffrev ham mange Gange og 

bad ham indstcrndigt om at samles med sig til Regn- 

skabernes Afgjorelse, men forgjcrved. Ja Schult ud- 

virkede endog i Aaret 1698 Constitution for en anden 

Mand, Etatsraad Uhrne, til at varetage sine Partes 

med Hensyn til Regnskabsvcrsenet. Det Haab, som 

Kingo havde yttret L det ovenanforte Brev fra 1696,

9 Od. B.-Arch. 9 Bircherods Brevsamling. 9 3 CommissionS- 
act 15 3an. 1706. Od. B.-Arch. Registr. p. 49 No. 537 finde- 
Breve fra Kingo til Schult i den navnte Anledning af 22 Juni 
1698, 30 Mai 1700, 1ste Paassedag 1701, 17 Aug. 1701, 13 og 
17 Aug. 1702.
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at hall formodede, at Stiftamtmanden og han nok skulde 

blive fortrolige Venner, gik ikke i Opfyldelse, og at dette 

Misforhold gik Kingo ncrr til Hjertet, vife mange Ut- 

tringcr i Hans Breve til Schult. „Vil dog formode", 

skriver han, *) „at saasom jeg har beordret Kirkeffrive- 

ren at comparcre ved Landemodet og tage med sig alle 

Kjobstad Kirkers Regnffaber, som Maneer er ved alle 

Landemoder i Danmark, . . . . at Eders Excellente da 

enten i egen Person vilde behage at vcrre paa Lande- 

modet for engang at faae de Kirkeregnffaber esterseet, at 

de ikke saaledes Aar uklarered skal henstaae og komme 

paa vores Forsvar eller og saae Hr. Etatsraad Uhrne 

dertil disponered ... for at rcekke mig Haanden ved de 

Forretninger, som Hs. Majestcrts Lov tilholder, thi jeg 

ene kan og tor ei Heller gjore det, som baade er imod 

Hs. Majestcrts Lov og al kraxin, det jeg Eders Exc. 

ofte har erindret om. Saa vilde jeg og til forn: 

Landemode efter Hs. Kgl. M. allern. til oS senest ud- 

gangne Befaling gjore en Anfang paa Hans Majest. 

Kirker med Pensionerne imellcm Skolerne og Degnene, 

hvortil jeg ogsaa behover E. E. Naad og Hjcelp." I 

et senere Brev 2) hedder det: „Den Kgl. Befaling 

(1694) har jeg allerund, efterlevet for alte Kirker, Sko- 

ler og Hospitäler, som nogen af E. E. Formcrnd baade 

ved mine Formcrnd og mig have vcrret forpligtede at 

gjore Regnskab for. Vilde af mit ganffe Hjerte onffe, 

E. E. siden den Tid vilde antaget sig Kirkeregnffaber- 

nes Forhor, som nu ere i Vidtlostighed og Vilderede. 

Jeg beder endnu hjertelig, at E. E. vilde gunstelig

') 1701, 1ste Paastedag. -) 17 Aug. 1701.
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behage, at vi engang for alle maatte ved eu besternt Tid 

af E. E. famles til Endelighed. . . . Skal det videre 

komme i Forhaling, saa kjender Gud, at det ei er miu 

Skyld. Thi ved den mindste Videnskab af E. E.ö Villie 

og Behag udi det og alt Andet skal aldrig efterlade at 

tilkjendegive, hvor hoit jeg crrer og ansecr E. E.ö Ordre 

og günstige Villie." Og Aaret efter L det sidste Brev 

til Schult angaaende denne Gjeustand skrev Kingo 

„Som jeg ingenlunde tvivler, at E. E. har L Jhukom- 

melse og ftist Minde, hvor ofte jeg baade mundtlig og 

ffriftlig har erindret om Hs. Kgl. Maj. resterendc og 

uklarerede Kirkeregnskaber fra Anno 1694, da E. E. an- 

traadte Stiftamtmands Charge herudi Fyen .... saa 

har E. Ex.s Lcilighed ei endnu faldet derudi noget 

Kirkeregnskab med mig efter Lovens Formelding person- 

lig at forhore. Men, som der resterer for alle Kjob- 

stad Kirkerne heri Fyens Distrikt 8 Aars uklarerede 

Regnflaber, og det kan komme paa et stört Forsvar, 

saa bedcr jeg endnu, som ofte tilforn, at E. E. vilde 

behage at besale en vis Tid til vor Sämling. . . Saa 

erbyder jeg mig endnu, som altid tilforn, baade under- 

danig at gjore tilligemcd E. E. mit Embede efter Loven 

og tilborligen at cere E. E.s derom bedste Anordning 

og ved Nat og Dag aldrig nogen Flid eller Opvartning 

at spare." Det maatte forekomme nisten ubegribeligt, 

at Stistamtmanden efter saamange Anmodninger ikke var 

at bcvcege til at efterkomme, hvad der ligefrem synes at 

vcrre Hans Pligt, dersom vi ikke havde Noglen til Hans 

Fremgangsmaade i en Klage, som han indgav over

l) 13 MartS 1702.
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Kingo i Aaret 1702, normest soranlediget, som det sy

nes, af en Tilforsel, som Biskoppen havde ladet gjore i 

Landemodsprotocollen 1701, at han ikke ene künde revi- 

dere Kirkeregnskaberne, men behovede Stistamtmandens 

Ncrrvcrrelse. Dette tog Stiftamtmanden saa Ltde op, at 

han paa ncrste Foraarslandcmode 1702 indgav en skrist- 

lig Bcgjcrring til Stiftsprovsten, „at, som Noget Hans 

Person angaacnde skulde tilforn vcrre indfort i Provstc- 

modetö Protoeol, saa Legjcrrcde han en Udskrift derom 

og efter hvis Ordre det var indfort", hvorimod Biskoppen 

„hoiligen protestcrede, Intet at vcrre indfort i Landemo- 

dets Protoeol uden med al Respect til Hs. Excellentes 

Person, nden hvis Ncrrvcrrelse han Intet künde eller 

turde i den Post forrette eller foretage, og tilladcö gjernc, 

at Hs. Exe. nyder Cvpie dcraf." Af Stistamtmandens 

Klage fremgaaer det, at han har skndt sig ind under 

den ovenfor omtalte Kgl. Befaling af 10 Marts 1694 

for at bevirke sig fritaget for at have med Negnskabs- 

vcrsenet at gjore, nagtet han dog tidligcre, i det mindstc 

ved Etatsraad Uhrne s Constitution, maa have erkjendt 

sin Forpligtelse. Da Kingos veemodige Skrivelse 

til Gros-Cantster Grev Neventlov bedst oplyscr Sa

gen og desuden lader os käste et Dlik ind i den al- 

drende, svagelige og af Livets Strid nu snart mcrttedc 

Mands Jndre, ville vi anfore dette Brev heelt:

„Hoibaarne Hr. GroS Canceller, Naadige Greve, mcegtige Patron! 
' Med HjertenS Veemodighed haver jeg maattct fornemme, hvorledes 

Hr. Geheime-Raad og Stiftamptmand Schult haver allerundcrdanigst 
behaget at indgive en Memorial eller Suplique over mig med Be- 
skyldning, at jeg en kongelig Befaling udi hsilovlig Jhukommelse

Septbr. 1702.
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Okristiani tzvinti Tid af Dato 10 MartS 1694 angaaende Kirkers, 
Skolers og Hospitalcrs uklarerede Regnffaber med videre samme aller- 
naadigste Befalingö Jndhold, ei endnu ffal have efterkommet, ogder- 
for alter paany udvirket til mig HanS kongclige Majsts. vor aller- 
naadigste nu regjerende Konges Befaling af 1 September indevcerende 
Aar med allernaadigste Befaling, at jeg tilligemcd tvende af de naste 
her i Stiftet vcerende Provster, som jeg haver til mig at tage, alle 
de gamle Kirke-, Skole- og HospitalS-Regnffaber til den 1ste Mai 
sidstforleden uklarerede tilbagestaaer, strax og uden videre Ophold ffal 
foretage og med allerforderligste efter Loven til endelig og forsvarlig 
Rigtighed bringe, med videre samme allernaadigste Befalings Ermel- 
ding; saa maa jeg herudi for Hoibaarne Hr. Gros-Canceller under- 
danigst bejamre min tynde Skjcrbne, at Hans Excellente Hr. Geheime- 
Raad og Stiftamptmand Hr. Diderick Schult haver behaget uden 
Foie at indgive over mig saa ncrrgaaende en Supplique, at jeg i 
saa mange Aar haver siddet kongelig Befaling overhorig' og aldeles 
intet haver holdt mig den efterrettclig, hvilket maatte komme paa et 
stört Forsvar for mig, om det sig saa i Sandhed skulde befinde, som 
jeg aldeles ei vil forhaabe; hvorfor jeg indffyder mig underdanigst 
til Eders Hoigrevelige Excellentes naadigste og ncermere Eftertanke, 
naar De, som jeg underdanigst beder, vitle käste et naadigt Die paa 
en underdanigst Memorial, som jeg til des Oplysning til Hr. Ju- 
stitsraad Helt haver indgivet. Naadigste Hr. Gros-Canceller jeg 
indffyder mig underdanigst til Eders hoiberommelige og mere end 
hoibekjendte retsindige Nidkjcrrhed og Retfcerdighed, at Lov og Ret 
og Skjel udi Eders Hoigrevelige Excellentes Tiid, under Vingerne 
af HanS Magts Lov og retfcerdige Scepter til Enhver uden Persons 
Anseelse, enten til den Uffyldiges Beffjermelse eller SkyldigeS for- 
tjente Straf ved en lige Vcrgt kan uddeles. Og saasom jeg, Eders 
Hoigrevelige Excellentes underdanigste Tjener, er en Mand, der trce- 
der til Aarene og gjerne onffer, at jeg maatte ende mine Aar i Fred, 
dog ei saa lyksalig, at jeg ei haver fundet dem, som jeg efter Guds 
og Kongenö Villie haver hjulpet igjcnnem megen Ufred og Ulykke, 
nu at fore mine graae Haar i Graven med Uro, og (maaffee) Be- 
ffjcmmelse, om Guds og Kongens retfcerdigste Haand og mcegtige 
Midler ei skulle det forckomme. Dette er en Torn i mit Die og 
tvinger mig paa den ene Side; hvorudi jeg giver mig gjerne til 
Taals og venter, hvad Gud og Kongen vil behage at orgele. Paa 
den anden Side er denne HanS Excellentes saa uformodcntlige og 
aldrig forventede Jndgivelse over mig en Bvrde til den Anden, saa
som jeg i min Samvittigheds Vidnesbprd veed, at jeg aldrig, det
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mig vitterligt er, haver givet ringeste Anledning til at HanS Excellente 
Schult künde havt nogen Aarsag til at have nogen Miönoie over 
mig, da jeg altid haver efter Skyldighed og al tilborlig Respect sogt 
HanS Excellentes bedste Villie og Venskab, det han mig og ved Haand 
og Mund og allerbedste Mine og Manerer haver gjort mig forsikkret 
om, hvorudover jeg intet mindre künde tcrnke, end at HanS Excellente 
havde nogen Mishag enten udi min Person eller mine Forretninger, 
som han aldrig udi min Ncrrvcrrelse nogen Tid anket paa eller udi 
ringcste Maade ved ringestc Mundsord ladet sig udi egen Person 
forlyde, at han ei var tilfrcds mcd mig. Dette er derfor min un- 
derdanigste Bon og Begjcrring til hoibaarne Hr. GroS-Canceller, min 
merglige Patron, at, som jeg altid haver havt en stör Afflye til Tratte 
og Ufred, ei alene med min Ligemand, men meget mere med min 
Overmand, Ederö Hoigreveltge Excellente ville da for den brave 
Sjcrls Upperlighed, der er hoS dennem, formaac HanS Excellente 
Schult enten ved Ord eller Skrivelse, at han maatte behage at lade 
mig udi Rolighcd, som intet andet efter min Tanke enten imod kon
gelige Befalinger, HanS Excellentes Person, eller min Embedöpligt 
gjort haver, paa det jeg sättige Mand maatte blive uden uforstyldt 
Fortrcrd og derpaa folgende Vidtloftighed, hvilket om imod al For- 
haabning skulde vcrre forgjcrves, da bonfalder jeg underdanigst, at Hr. 
Gros-Canceller ville naadigst befordre RettenS Gang imellem oö 
begge, saa at der gode og brave Mcrnd til CommiSsarier imellem oö 
paa begge Sider maatte erlanges til endelig Forliig eller Paakjen- 
delse, hvorvidt jeg efter mcer velbemcldte HanS ExeellenceS Angivelse 
mig i mit Embede og imod kongelig Befaling kan have forseet, og 
hvad Fundament HanS Excellente haver havt mig saaledeö at angivc 
og lade Hans Majestcrts Kirke-Regnskaber efter saa mange mundt- 
lige og skriftlige Erindringer og Begjcrrtnger til HanS Excellente 
endnu stikke i Urigtighed og til Ingen endelig og forsvarlig Regnflab 
og Slutning befordre. Herren skal igjen velsigne EderS Hoigrevelige 
Excellentes HuuS med Fred og Flor og evigvarende Velftand og Vel- 
signelse; det af et underdanigt og uforfalsket Hjerte dagligen skal til- 
onske Hoibaarne Hr. GroS-Canceller, naadige Greve og magtige Pa
tron. EderS Hoigrevelige Excellentes re.

Kingo havde, som vi have seet, i sine forste Em- 

bedSaar vundet en Sestr over Stistamtmanden ved at 

faae Grcrndserne bestemt for dennes Embedsmyndighed; 

men det var formodentlig denne Seier i Forbindelse med

10
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Hans senere beständige, oiensynlige Destrcrbelser for at 

faae Stiftamtmanden til indenfor de Lestemte Grcrnd- 

ser at samvirke med sig, der fjernede dem fra Hinanden 

og bar saa bittre Frugter for Kingo ligetit Hans Dod. 

Med Stiftamtmanden i Lolland, Lützou, synes Kingo 

i det Hele at have staaet paa en venffabelig Fod. De 

vare ikke Hinanden saa ncrr, at en daglig Omgang künde 

give Anledning til Rivninger. At der dog i det mindste 

ved cen Leitighed har vcrret Fare for, at det gode For- 

hold imellem dem ffnlde forstyrres, seeö af et Brev til 

Lützou, i hvilkct Kingo ffriver: ^) „Jcg protesterer 

for Gud, at jeg er og vil beständig vcrre Hr. Stift- 

amtmandens redelige Ben og Tjener af mit Hjerte, og 

Satan skal ei formaae mig til Andet, formoder og visse- 

lig, at Hr. Stiftamtmanden vil med egen Haand lade 

mig vide sine Tanker, om Noget forefalder, hvorudi han 

künde synes, at min Mening künde ei saa just vcrre saa 

censtemmig, som jeg vel gjerne onskede."

22. Dog var det ikke alene hos de aristokratiske 

Stiftamtmamd Kingo sandt Modstand, naar han lige- 

overfor dem vilde gjcnnemfore sin Embedsmyndighed. 

Den modte ham ncrsten heftigere fra en anden Side, fra 

det borgerlige Aristokratie, der havde dannet sig imellem 

de velhavende Familier i Odense, af hvilke i Almindc- 

lighcd Magistratspersonerne der vare udgaaede, hvem det, 

hvad allerede forhen er bemcrrket, ikke var til Behag, at 

deres kommunale Embedsmyndighed, der i foregaaende 

Tider og navnlig med Hensyn til Regnskabsvcrsenet al- 

deles ikke synes at have vcrret controlleret, bragteö in-

1 Septbr. 1697. BlochS Brevs.
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densor snevrere Grcrndser af de hoiere staaende EmbedS- 

mcend. Denne Modstand af Odense Magistrat viste sig 

ved flere Leitigheder, men iscrr ved Bestyrelsen af Graa- 

brodrehospitalet i Odense. Denne i sig selv betydelige 

Stistelse var af doppelt Vigtighed paa en Tid, da der 

med Undtagclse af de enkelte Hospitäler og milde Stis- 

telser, som ved privat Goddcrdighed vare sundercde hist 

og her — og som bestyredes efter Fnndatserne «den 

endnu at vcrre underlagte Stiftsovrighedens Tilsyn — 

ikke fandtes noget offentligt Fattigvcrsen. Neppe havde 

derfor Kingo tiltraadt sit EmLede i Fyen, forend vi 

finde ham i suld Best'jcrftigelse med Graabrodrehospitalets 

Anliggender. Han indgav allcrede 1677 ^) en Memorial, 

i hvilken han forestillede HospitaletS slette Tilstand og 

den Gjcrld, det i de vanskelige Tidcr var kommen i, saa 

at dets Undergang var at besrygte, og talede med Varme 

de Faltiges Sag, „som veemodeligen vilde drages", der- 

som Hospitalet gik tilgrunde. Han viste, at Eet af To 

maatte skee, enten maatte Lemmernes Tal og Skolebor- 

nenes Underholdning indskrcrnkes, eller Hospitalbetjentenes 

Antal formindskes. Endelig androg han om, at 4 Com- 

missairer maatte Llive udncrvnte, som tittigcmcd Stift

amtmanden og ham selv künde gjennemsee Regnskaberne 

og give Betcrnkning om Midlerne til Hospitalets Con- 

servation. Denne Memorial anbefalcr han dcrhos i et 

indstcrndigt Andragende til „sin mcrgtige Beforder" Cant- 
fleren Grev Ahleseldt.2) I Forening med Win

terfeldt indgav han 1680 3) en Supplik, for at det

Dat. IlAknise d. 24 Octbr. 1677. I CommiSsionSart 15 Zan.
1706. -) Odense 28 Novbr. 1677. 8 Zuni 1680.

10'
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forarmede og ode Hospitals Jordegods maatte Lefries for 

at udlcrgges til Ryttergods; 1682 *) indgav harr en Me

morial om Lindring for Skatterne paa Hospitalets Gods, 

da det, hvis Skatten „i denne Sommer atene langes 

paa de meget Faa, som ere nogenledes vcd Magt", vilde 

skee, „at samtlige Gaarde lcrgges plat ode, og de sättige 

Kroblinger og Elendige derved udi deres Usselhed blive 

forladte, hvis Naab og Skrig vilde bevcrge Himmelen til 

Medlidenhed." I et lignende Andragende til Geheime- 
raad Wibe^) hcdder det: „Nod gjor ncrsedjerv og 

man finder ingen Bluss-Betlere", thi der var Intet at 

faae hos Bonderne, „om det saa skulde ud af deres 

Neglerodder." Han havde beklaget Tilstanden for Rente- 

kammeret; „men der pikker de mig af paa de Fattiges 

Vegne og vife mig igjen til Hs. Majestät, i hvis egne 

Hamder jeg leverede den forrige Supplication, men ingen 

fuldkommen Svar, Trost eller Hjcrlp er paafulgt." . . . 

Skulde der ingen Hjcrlp kunne forventes, udbeder han 

sig Forholdsregler med Hensyn til de sättige Mennesker, 

der aldrig künde hjcrlpe sig selv af Sengen. „De An

dre, som kan krybe ud paa Klamper og Krykker, faaer 

man at udvise til den fcrlleds Elendighed i Landet og 

forsoge, hvad Brod i denne dyre Tid vil brydcs for dem, 

nu de fleste Hufe ere brodlose." Han vifer derhos, at 

de fordcrrvelige Mageskister i tidligere Tider, ved hvilke 

godt Gods og sikkre Tiender vare blevne magelagte med 

hoitflyldende, langtbortliggende, nu ode Bondergodö, 

havde vcrret Aarsagen til Hospitalets siette Tilstand. . . 

„Jeg fkrider ud", tilfoier han, „til ncrrmere Vidtloftig-

») 16 MartS 1682. ') 22 MartS 1685.
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heb, end E. Exe. vel kan anstaae; det er en Skrobelig- 

hed, som folger Lekymmerlige Sind, at de gjerne ödste 

ud paa eengang, hvad der er om Hjertet, om de (end) 

kan vcrre Andre dermed besvcrrlige." Flere lignende Lnd- 

trcrngende Andragender i de folgende Aar vidne om, 

hvor heiligt Hospitalets Vel laa Kingo paa Hjertet, 

ligesom han ogsaa bevirkede Nedscrttelsen af flere Com- 

missioner for at bringe dets Regnstabsvcesen i Orden. 

Magistraten fandt sig imidlertid tilsidesat ved den Maade, 

paa hvilken Kingo tog sig af Hospitalets Anliggender, 

og ncrgtede ham og Prcesteskabet at give Mode, naar 

disse forhandledes. Men Misforholdet imellem dem blev 

endnu vcrrre, da Kingo udvirkede et Kgl. Reffript af 

5 Decbr. 168b, i hvilket det bestemtes, at Biskoppen og 

Sogneprcrsterne i Odense skulde vcrre Formcend i Hospi- 

talsdirectionen, „og vr. Thomas Kingo og Hans Es- 

terkommere, Superintendenter, deöforuden herefter Magt 

have, hvis paa Hospitalets og SkolenS Fremtarv og 

Gavn künde sorefalde . . . saaledes at beordre og be- 

skikke, som de for Gud og vore Efterkommere, Konnin- 

ger udi Danmark, agter at sorsvare og bekjendt vcrre, 

og skal Alt, hvis som af hannem med dennem og den- 

nem med hannem til Hospitalets og Skolens Gavn og 

Nytte udi en god Henseende beordres, ei vcrre Regnskabs 

Forhoreres eller Andres Mangler undergivne. De an

dre Regnskabs Forhorere ved bemeldte Hospital og Skole 

skal med deres Raad og Betankende gaae forn. vores nu-

*) Commission, flultet 29 April 1681 vver HanS JorgensenS Regn- 
flaber 1669-70. Commission, fluttet 21 MartS 1688 over Jörgen 
Grolls Regnskaber 1670-7Ä. Commission, fluttet 27 Septbr. 1661 
over Erik Banners 3V, Aar- Regnskaber til Mai 1679.
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darrende eller efterkommende Superintendenter tilhaande, 

naar noget Hoinodvendigt forefalder og det af dennem 
begjcrres". *) Folgen af den L dette Restript Bistoppen 

tillagte Forrang blev den, at Magistraten 1688 sogte 

om, aldeles at maatte befried fra at svare til Hospita

lets Regnstaber, ja indgav endog en Klage over Bistop

pen, hvilken vi kjende af dennes Erklcrring af 27 Octbr. 
1688^). „Saalidet", striver han, „som jeg havde sor- 

modet, at Magistraten i Odense mig stulde have angi- 

vet for Deres Majestcrt . . . nden foregaaende deres 

kjcrrlige, christelige og tilborlige Advarsel, om der No

get, saavidt mig egentlig vedkom, künde vcrre at crndre, 

saa besvcrrligt og overmaade fortrydeligt falder det mig 

at fornemme, det de mig i mange Poster saa hart har 

angrebet, at de söge at svcerte mig i Eders Majestcrts 

naadige Oine, paa det deres egne Beretninger under det 

Skjul kan blive billige og blanke." Magistratens Ktagc- 

punkter vare folgende:
1) at Kingo sorlangte, at de stulde aflcrgge Regn- 

stab for St. Knuds Kirke, medend de dog i over 1V0 

Aar selv tilligemed Sogneprcrsterne havde forhort Kirkens 

Regnstaber. Kingo siger ligefrem, at dette er nsandt.

2) at Kingo havde ladet nedscrtte sin Steddatters 

og Moders Liig i St. Knuds Kirkes almiudelige Begra- 

vetse nden deres Tilladelse og uden derfor at have vdet 

den tartmcrssige Betaling. Men han forsikkrer ved sin 

Saligheds Eed, at han ved sine Folk har henvendt sig

Od. B. Arch. Dette Reflript ophavedeS, da Erfaringen tilstrakle- 
lig havde beviist dets NhensigtSmaSsighed, ved Fred. d. 4deS Restript 
af 4 Octbr. 1709. -) Od. B. Arch.
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til Klokkeren, hvem Magistraten selv havde Letroet Nog- 

lerne, og aldrig havt Tanke om at ville forbigaac nogen 

Bedkommende. Magistraten havde ogsaa selv fulgt de 

Dode til deres Leiested. Ja han havde cndog af den 

og navnlig af Borgermester Jens Eriksen bcgjcrrt et Be- 

gravelsessted, som han skulde betale med den scrdvanlige 

Priis 100 Rdl./ som han, da Skolen var faldefcerdig, 

aftalte med Borgermesteren at skulle forffyde til dennes 

Reparation. Denne Accord var underffreven af Stift

amtmanden og opfyldt, ja Kingo havde endog ndlagt 

185 Rdl., saa at han havde Penge titgode.

3) at Hospitalskirken efter „Biskoppens Ordre ffal 

holdes vedlige, men hvordan den holdes vedlige, er Gud 

bedst bekjendt". Hertil svarer Kingo: saa dolger Ma

gistraten i dette/ som udi Andet, den klare Sandhed; 

thi det er langtfra efter min, men efter Kgl. naadigste 

Anordning, at Graabrodre Kirke ffal af Hospitalsforstan- 

deren holdes vedlige .... og jeg siger: Gud veed bedst, 

hvor hendes Midler hende er frakommen, hvoraf hun 

skulde holdes vedlige. I den forncrvnte Kgl. Forord- 
ning meldes om rn Kirkelykke^, hvilken uden Tvivl 

Borgermester Jens Eriksen har i Brug, men at 

Graabrodre Kirke har af den nogen aarlig Jndkomst, 

tvivler jeg ikke lidet paa, hvilket ved nu forestaaende 

Regnffaber kommer for Lyset.

4) „At Magistraten, siger Kingo, kan gjore mine 

Forretninger mere mistcrnkelige, saa frygte de, at det 

vil gaae med Kirkeregnffaberne, ligesom med Hospitals- 

regnffaberne, af hvilke intet i 12 Aar, eller i min Tid

2: Jordlod.
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er bragt til Endelighcd." Han viser ftemdetes, at hau 

just havde Aarsag til at klage over dem, og de ikke 

over ham. Thi i mange Aar, for han kom til Fyen, 

var intet Negust'ab aflagt; han havde derfor, for at faae 

Regnskaberne opgjorte, Llandt Andet bevirket den Com- 

missions Ncdscettelse, som om faa Dage ventcdes at blive 

fcrrdig, men om denne CommiSsious Forhandlinger havde 

begge Borgcrmestrene ikke i ringeste Maade bekymret sig; 

Blanckenborg havde endog tilbageholdt de ham leve- 

rede Ncgnffabcr indtil 1684, og dog „forcr han med de 

Andre af Magistraten den Dristighed at klage over mig, 

alligevel jeg havde storste Aarsag til at beklage mig over 

dem, og paa det at denne min Beretning ei skal vcrre 

som deres uden Sandhed, saa medfotger her et rigtigt 

Udtog derom af Hospitalets Protoeol."

5) Magistraten havde anket over Neskriptet af 5 

Dccbr. 1685." Det falder nu Magistraten saa tungt at 

fordrage, at de endelig vil vrage det" . . . „men hvor

for Magistraten nu vil ncrgte at gaae mig tilhaande, 

naar jeg deres Raad künde i nogen Maade behove, kan 

jeg ei, omendskjondt jeg begjcrrede det^ selv vcrre Dom- 

mer i, men henstiller det til E. Maj.s retfcrrdige Kjen- 

delse, altern, formodende, at E. M. ei scrtter mig under 

deres Mangter, men naadelig anseer flig deres Begjcr- 

ring at vcrre saavel imod E. K. Maj.s naadige Anord- 

ning som den crldgamle Drug, og mig til storste For- 

kleinelse og Skade."

Endelig fremsenderKingo, for at give en Commen

tar til en Erklcrring af Magistraten fra Aaret 1686, om 

hvor billigt og christeligt den bestyrede de Fattiges og 

Skolebornenes Capitaler til et Velob af 8000 Rdl., en
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Klage fra de fattige Skoleborn, ligesom han ogsaa be- 

retter, at de Fattige og Huusarme ofte med mange Suk 

havde beklaget sig for ham og Sogneprcrsten ved St. 

KnudS Kirke over at deres „Fredags Penge" tit og ofte 

bleve dem forholdte. Han sorlanger derfor, at Magi

straten maatte blive sat tilrette og tilholdt at opfylde 

sin Pligt saavel med Hensyn til Kirken, som Hospitalet.

Da Hospitalslemmerne, hvis Forpleining formedelst 

Hospitalets siette oeconomiffe Tilstand var bleven noget 

forringet, mcrrkede Uenigheden imellem Directionens Med- 

lemmer, indgave de en Besvcrring til Kongen i 12 Po

ster. Justitsraad Hjort og Assessor Landorph bleve nd- 

ncrvnte til som Commissairer at undersoge denne Sag 

og til derefter at indgive en Betcrnkning om Hospitalets 

Conservation. *) Denne Commission yttrede, „at en stör 

Deel af den Misforstaaelse, som imellem Biskoppen og 

Magistraten falder anlangende Hospitalet, kommer deras, 

at den Ene holder sig fremmed for den Anden, hvorudaf 

det synes vel, at de Fattige, som have fornummet saa- 

dan Misforstand imellem Jnspecteurerne, have taget An- 

ledning til Klage over det, som de ikkun liden eller 
ringe Foie havde til". 2) Blandt Midlerne til Hospita-

Commissionsact, fluttet d. 16 Decbr. 1690. Odense Bisp. Archiv. 
*) Dog formeente Commissionen, at det Lemmerne tildeelte Ovanlum 
Kjod, 9 Lod i raa Tilstand, var forlidet, og at dereS Grod og Val- 
ling, hvortil de om Dinteren ingen Mcrlk fik, var for tynd. Lemmerne 
havde ogsaa klaget over, at et Bonstrift fra dem til Kongen af 9 
Octbr. 1687 var bleven holdt tilbage, og at de bleve straffede med 
onde Ord, Hunger og Torst, naar de beklagede sig for Bistoppen og 
Spisemesteren MogenS Mortensen. Det oplvsteS herved, at Bonstrif- 
tet havde varet til RidefogdenS Erklaring, men da Directeurerne havde 
fundet de Faltiges Klage utilborlig og usandfardig, bleve 4 af Ho-
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lets Ophjcrlpning foreflog Commissionen, da der ingen 

egentlig Fundats fandtes, at det maatte blive paalagt de 

nuvcrrende Directeurer at indkomme med Forflag til en 

fuldkommen Anordning, i hvilken det blandt Andet skulde 

bestemmes, hvem der ffulde vcrre Directeurer. I sit 

skarpe Jndlcrg L denne Sag af 12 Decbr. 1690 forun- 

drer Kingo sig forst over, hvad der künde have beva- 

get Magistraten til at give en scrrffilt Erklcrring i An- 

ledning af Hospitalslemmernes Bonffrift, da den dog ikke 

i denne Sag var forbigaaet, men havde afgivet sine Vota 

til Protocollen. Han beskylder Magistraten for at have 

vcrret Aarsag til, at Stiftamtmand Erik Banner tvert- 

imod (Frederik d. 2dens) Fundatsen var bleven valgt til 

Hospitalsforstander 1675, og i den Tid, for Hans An- 

komst til Stiftet, bleve ingen Regnskaber aflagte og „in

gen endelig Rigtighed gjort i nogen Ting." Han bc- 

retter, at Magistraten 1655 havde udvirket, at der blev 

ansat en lonnet Hospitalsforstander, istedetfor at efter den 

oprindelige Fundats 2 nlonnede Borgere ffulde vcrre For- 

standere, og fra 1655 til 1675 havde to af Magistrates 

Medlemmer vcrret Forstandere. „Det lader sig", tilfoier 

han, „og af deres Erklcrring ktarlig see, at det er den 

gamle Lon, Magistraten vilde have paa Fode igjen, om 

de eller deres Middeler, som forhen, ffulde vcere For- 

staudere." Han omtaler endelig Winterfeldts og sin 

egen Flid med at bringe Hospitalet paa Fode, men om 

Magistraten hedder det: „Da lode de mig gjerne vcrre

vedmandene forholdte dereS SpiiSning i 4 Uger, hvilket Commissio
nen fuldkommen! billigede som en lovlig og „nogen liden Straf for 
dereS Opsatfkghed og »billige Klagemaal."
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ene til Rands, naar det om Umage, Reiser og Omkost- 

ning var at gjore. De imidlertid satte ei deres Fod 

nden deres Dor eller Pen til noget Papir for Hospita

lets Nytte, langt mindre kostede een Skilling af deres 
Pnng noget Gavnligt for det at udvirke." ^) Jfolge 

Commissionenö Jndstilling fik Hospitalsdirectionen deref- 

ter d. 17 Januar 1691 Befaling om „at indrette en 

god Skik og Anordning for Hospitalet, men ved dens 

Jndsendelse d. 9 April s. A. klagede Kingo over Bor

germester Blanchenborg, at han ikke var at formaae 

til at aflwgge noget Regnskab for ftere Skolecapitaler, 

medens Magistraten skaltede og valtede med dem, Bispen 

og Sogneprcrsten uadspurgte, efter eget Behag, hvorfor 

han androg om cerlige og upartiske Commissairer til 

Sagend Undersogelse. Samme Aar d. 10 Januar kla

gede Winterfeldt og Kingo over Magistraten, som 

nagtet den almindelige Befaling om Regnskab for Kjob- 

stadkirkerne, der paa det alvorligste var gjentaget d. 24 

Juli 1688, endnu ikke havde aflagt noget Kirkeregnskab, 

men^ paa given Paamindelse end ikke villet vcerdige dem 

et Ord til Svar. Endvidere havde de Heller ikke faaet 

noget Regnskab for de anseelige Legater til Fattigvcesenet, 

som henstode under Magistraten, hvorfor de bede om, at 

enten Magistraten maatte faae et endeligt Tilhold om at 

opfylde sin Pligt, eller de befries for alt Ansvar L 

Fremtiden.

*) Winterfeldt og Kingo havde allerede d. 25 Nov-r. 1688, i An
ledning af de ovenfor nannte Commissioner for at bringe Regnsia- 
berne i Orden, forespurgt, om det faltige Hospital, „eller de gode 
Mand, som Regnsiaberne i saa mange Aar havde ladet uforhort og 
derved foraarsagct den langvarige Commission", siulde betale Com- 
missionSsiriverne 50 Rdl. i Skriverpenge.
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I det hidtil Berettede finde vi iscrr 2 Aarsager til 

den heftige Strid imellem Biskoppen og Magistraten, 

den ene den, at han vilde tilholde dem at opfylde deres 

Pligtcr, som heiligt künde Lehovcs, og den anden den, 

at han vel gik videre, end det just var fornodent i at 

betage dem deres Myndighed, i det han vistnok vilde 

have dem til Medarbeidere, men stedse som Underordnede, 

og kun, naar han forlangte deres Hjcrtp. Men da der 

nu engang var fremkommen en saa stör Spaltning imel

lem dem, blev Forholdet aldrig mere godt, og Striden 

gik undertiden over til smaaligt Rethaveri, hvorpaa iscrr 

havcs Exempel i de Forhandlinger, der bleve forte om 

den ovenfor omtalte Ahlefeldtste Begravclse i St. Knuds 

Kirke. Generallieutenant Ahlefeldts Enke Anna 

Rumohr til Glorup havde, som vi i det Foregaaende 

have seet, opmuntret dertil as Kingo, besluttet sig til 

at indrette en Familiebegravelse i St. Knuds Kirke. 

Hun henvendte sig derfor skristligt til Stiftsovrigheden 

om en Plads dertil foruden den, somKingo havde over- 

ladt hende. Stiftsovrigheden gav derpaa Kirkevcrrgen 

Ordre 2) til at lade Vedkommende vide, at den for- 

langte Plads stulde anvises, da hendes Tilbud var saa 

fordeelagtigt for Kirken. Men Magistraten tog det Ord 

„Vedkommende" sortrydeligt op, og svarede ikke Kirke

vcrrgen, der henvendte sig til den. Da Bygmesteren alt 

havde sendt Svende for at begynde paa Arbeidet, og Af- 

gjorelsen saaledes ikke künde opscettes, lod Kingo 

Kirkevcrrgen formelig bestikke saaledes: „Jeg Understrevne 

udi Hs. Ere. Hr. Geheimeraad og Stiftamtmand Hr.

') 18 Sepl-r. 1697. Bl. Brevs. ') 20 Sepibr. 23 Septbr.
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Diderich Schutts Fravcrrelse foraarsager heilig at 

fornemme, om Kirkevcrrgen til St. Knuds Kirke Hr. 

Hans Thomcrsen Flensborger vil efterleve den 

Ordre, som Hr. Stiftamtmanden og jcg har givet anlan

gende den Begravelscs Jndrettelse i St. Knuds Kirke. . 

og i Scrrdelcshed, om han og vil vcrre mig hinderlig 

udi min Begravelsesstcd at for Kirkens og An

dres Nytte, saavelsom i det Vindue at nedtage over min 

Begravelse, som jeg selv har Letalt .... Jeg vil her- 

paa forvcnte Hans fuldkomne Svar, saasom han det i 

Fremtiden, om Kirken ved siig Hinder lider nogen ubo- 

delig Skade, kan vcrre gestcendig." Samme Dag sva- 

rede Kirkevcrrgen: „Hvis mig Underskrevne er tilstillet, 

er straren udi al Respect efterlevet, hvorvel den ikkun 

synes for mig noget forblommet, at jeg Vedko mm ende 

den skulde lade vide; jcg er anordnet af Magistraten Herr 

Byen nvcrrdig at vcrre Kirkevcrrge; for dem har jeg 

gjort min Eed, og ei for nu har fornummen, det No

gen künde nogen Begravelse eeäere uden deres egen 

Oession. Jeg sättige Mand er Ovrighed undergivet; 

naar jeg skal udrette Noget ved Kirken, har jeg altid 

erlanget Ordre som mine Formcrnd i lige Tilscrlde sra 

Ovrigheden herpaa Stedet, som sig tilholder efter kgl. 

meddeelte Privilegier alene at have i saa Maader med 

St. Knuds Kirke at bestille. Velbaarne Hr. Biskoppen 

er bedre vidende, end jeg sättige Mand, hvorledes Hans 

Begravelse er Hannem eeöeret og hvorledes dermed maa 

omgaaes, og er for ringe til at vil eller kan vcrre Hs. 

Velbaarenhed hinderlig L Noget, men er stedse Eders 

Hoicervcrrdigheds Velb. Hr. Biskoppens ydmygste Tjencr." 

Da Kingo fik dette Svar, skrev han oieblikkeligt til
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Moth og meldte ham alle denne Sags Omstcrndighe- 

der, og „at Magistraten havde gjort alt dette for en li- 

den Hoihed" og fordi Fruen havde gjort Begjceringen 

til Stistsovrigheden og ei til Magistraten, „det hun in- 

genlnnde vilde, endog Borgermcster Blanchenborg 

hende derom har ansogt." Han fremforer derncrst de 

scrdvantige Kläger over Magistraten, at de til Dato ikke 

havde efterlevet een eneste af de til den udgaaede Kgl. 

Befalinger. „Beder derfor crrbodigst, at E. Exe. dog 

for sin hoiberommelige Nidkjcrrhed vil rcekke mig Haan- 

den, at jeg for Dodelighedö Skyld maatte dermed en- 

gang komme til Endelighed, og at de ei Heller skulle 

faae Lov til at kuldkaste den hoichristelige Fundats, som 

Fruen agter at gjore sor St. Knuds Kirkes og Fatti- 

ges Dedste."

Moth lod ikke vente paa Svar, men strev allerede 

ncrste Postdag til Kingo saaledes: „Det, han bcgjcr- 

rer udi Hans gode Skrivelse af 23de kujus, fiuder jeg 

meget billigt, og har derfor skreven Magistraten til saa- 

ledeS, som han af indlagte Copie kau sorncmme, saa jeg 

vilformode, at denn ei mereffal vcrre dcrimod. At Magistra

ten ei endnu har efterlevet de Kgl. Befalinger, som Hr. Bi- 

skop isamme sin Skrivelse ommelder, det siunes mig kan 

Stistamtmanden og Bispen selv vcrreAarsag 

til, som ei har lcrrt dem at gjore, hvad Hs. 

Majestcrt har befalet." Nu havde Kingo faaet 

sin Villie frem, og hvor meget Seiren glcrdede hani, 

fremgaaer af folgende Hans Taksigelsesskrivelse til Moth

26 Septbr.
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af 29de Septbr. „Jeg takker crrbodigst for E. Exe. 

günstige Skrivelse, hvilken kommer mig som en stör 

Trost og Lettelse for mit Sind tilhcrnde, hvoraf jeg ei 

alene fornemmer E. Ere. günstige Tanker anlangende 

det Begravelsessted, som Frn Generalinden paa Glorup 

fortanger L St. Knuds Kirke, men endogsaa den hoie 

Gunst at give mig Part af, hvad E. Exc. havde desan- 

gaaende Magistraten tiljkrevet. Jeg troer vel, at Ma

gistraten vil gjore sig meget fremmed fra, ei at have 

gjort nogen Ophold, eftersom Ingen, som de vel i de

res Skrivelse til E. E. vil foregive, har talt dem til 

om Sligt , . . Da vilde jeg crrbodigst kalde Eders Exc. 

til Hukommelse, at Kirkevcrrgen 1) var beordret at lade 

de Vedkommende (hvilket Ord jeg formener dem at have 
stodt sig paa) vide Fru Generalindens Begjcrrm Lhvit- 

ket Ords Sted vel künde vcrre sat „Magistraten", men 

som Hs. Exc. Hr. Stiftamtmanden det saa havde ladet 

opscrtte, fandt jeg mig ei derudi at hindres fra at un- 

derskrive det titligemed, efterdi derudi var intet uden en 

Uskyldighed af Stiil for os begge. 2) At Kirkevcrrgen, 

som er en god, cerlig Mand, vel forstod, hvem de Ved

kommende var, sees af Hans redelige og eenfoldige Gjen- 

svar paa min Skrivelse til ham af 22 Septbr. Men 

som jeg om Dagen efter, formedelst der intet blev sva- 

ret af Magistraten, blev foraarsaget at lade ham beskikke, 

da faldt den gode, crrlige Mand i en anden Stiil . ., 

hvilket Svar er neppelig Hans................ Nu haaber jeg 

vist, at de ffal beqvemme sig, esterat E. Exc. har givet 

dem saa nyttig en Erindring." Jmidlertid havde Gene- 

ralinden, der var bleven underrettet om disse Stridighc- 

der og vilde forhindre dem, sendt sin Fuldmcrgtig en
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Usr. Becher, til Magistraten for at underhandle med 

den om Begravelsesstedet. Dette vilde Kingo, som ikke 

vilde lade den fulde Seir undflippe sig, forhindre og flrev 

derfor d. 3V Septbr. til PrEsten Hr. Bernt i Hessel

ager: „Jeg beder, at I vilde strax reise til Generalin

den og paa bedste Maade anmelde hende, at Hr. Stist- 

amtmanden og jeg er Kirkens Forsvar og ffal nden al 

Frue Generalindens Fortrcd msintenere vor Forretning. 

Det er kun idel Machinationer af Magistraten, dem Hr. 

Stistamtmanden med mig udcn Fru Generalindens rin- 

geste Molest stal vide at finde os udi til hendes For- 

noielse."

Ogsaa i Nakskov fandt Kingo endecl Modstand hos 

Magistraten. Det var ham i Aaret 1695 ved Kgl. Bc- 

faling paalagt i Forening med Stiftamtmand Lützou 

at bringe Orden i Nakskov Skoles, Kirkes og Fattig- 

vwsens Regilffabcr. Denne Forretning blev endt 1697, 

og Kingo sendte den, skreven med sin egen Haand, til 

Stiftamtmandens Underskrift, men nden selv at have 

underskrevet den, for det Tilfcrldes Skyld om Stiftamt- 

manden vilde rette Noget deri. Herover klagede Bor

germester Hopner i Nakffov til Moth og gjorde „me- 

gen Allarm", saa Kingo skrev til Moth^)». „Det 

var haardt at gaae paa med Magistraten L Nakskov."

Vi have nu givet en Udsigt ogsaa over den verdstige 

Deel af Kingos Embedsforelse og have seet, hvorledes 

han lige Lndtil sine sidste Leveaar med utrcettelig Jver 

og ubrudt Kraft, skjondt han modte saa megen Modstand, 

arbeidede for at scrtte igjennem, hvad han ansaae for

») 3 Aug. 1695. Dl. Drevs. ') 23 Septbr 1697. Bl. Brevs.
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Ret. „Holdt han sig end ikke L sine Fo.rretninger ganske 

englereen og fuldkommen", som Hans Biograph Deich- 

mann, der kjendte ham saa noie, sagde om ham, saa 

maae vi ogsaa troe Hans Ord om ham, at han mod 

sine Fjender beteede sig sagtmodig og forligelig, og vidste 

at give sine Overmcrnd al tilborlig Respect og Mrbo- 

dighed. Vi maae fremdeles Letcrnke Forholdenes Magt, 

og at han, som Nehemias, maatte L sin Tid opbygge 

Murene med Svcerdet i den ene Haand. Men at han 

ikke fcrgtede som den, der flaaer i Veiret, viser den forholds- 

viis gode Tilstand, i hvilken de offentlige Stiftelser, Kic

ker, Skolen, Gymnasiet og Hospitalet L Odense befandt 

sig ved Hans Dod, saa at ikke alene Hans Ven ved Hans 

Daare künde vise hen til disse som synlige MLndesmcrr- 

ker om Hans Virksomhed, men en af Hans bittreste Mod- 

standere i Livet Jörgen Carstensen afgav efter 

Hans Dod den Erklcrring just angaaende Hans saa haardt 

angrebne Bestyrelse af Hospitalet: „at saavidt moäus 

s6mimstrsn6i angaaer, -a er Hospitalet ikke ilde handlet 

i nogle og tyve Aar, der i den Sted det tilforn var i 

stör Gjcrld, har nu Capitaler paa Rente; havde mange 

forfaldne Huse, har nu sine Bygninger reparerede og en- 

deel af nyt opbygte, istedetfor omtrent 30 Personer i 

Hospitalet, nu hartad dobbclt saa mange, og haabcs med 

det Forste at kunne forsorge flere". *)

23. Jmidlertid vare under alle disse Embedets Ar- 

beider og Sorger Strcrngene paa Kingos Harpe ikke 

forstummede:

Erkl. 19 Aug. 1705. Commiss. Beretn. 15 Zuni 1706.

11
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„Altid var han fuld af Sang 
Nu i Sorrig, nu i Glade, 
Nu i Fald og nu i Sade."

Og han havde lct ved og betankte sig ikke lange 

paa, naar Leilighcden frcmbod sig, at fremscrtte sine 

Tanker og Folelser i bunden StiLl. Uagtet derfor, som 

naturligt var, Storstedelen af Hans Psatmcdigtm'ng til- 

horer Hans crldre Dage; saa vedblev han dog indtil sin 

Dod at skrive Leilighedsvers. Og det var da iscrr Kon

gen og den kongelige Familie, som vare Gjenstande for 

disse Digte. Der haves endnu endeel Nytaarsvers til 

Kongen og Lykonskninger ved forskjcllige Anleduinger f. 

Er. til Hans Fodselsdag, eller naar han havde vcrret 

syg, eller reiste fra Holsteen igjennem Odense. Saa- 

danne Lykonskninger tryktes scrdvanligt paa et Folio 

Dlad. i) Digtene til Kongcn bleve efterhaanden hyppi- 

gere, men ogsaa ringere baade i Omfang og Jndhold. 

Beskrivelsen af Kongens Ledingstog fluttedes med det i 

Odense skrevne „Andet Anhang", et ubetydeligt Digt, der 

afhandler Dronningens Barsel i August, Lante-Nügcns 

Erobring i September og den Havsnod, i hvilken Kon

gen havde vcrret i October 1677. Han forsogte sig og

saa i et Slags dramatisk Digt, 2) besternt til at opforcs 

paa Christian d. 5tes Fodselsdag d. 15 April 1683 hos 

Grev U. F. Gytdenlove, og da Kronprindsen havde 

Bryllup med Prindsesse Lovise af Meklenborg, skrev han

*) F- Ex. Allerunderdanigste Tanker og Dnfle rc. til Christian den 
5teS Sundhed efter et Anstod af Feber. Udi storste Hast med Po
sten d. 9 Juni 1687 af Th. Kingo. Trykt i Odense af Jörgen 
Skroder. -) Trykt i den danste Digtekunsts Middelalder 1ste Deel 
p. 210 ff.
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til hendes Wre: „Den feilende Venus" der dog, som 

han selv siger, fandt mcrgtig Modstand for sin Titels 

Skyld, nagtet det havde Kongen og alle andre purpurs- 

tos paa sin Side. 2) Hans Understrifter under Chr. d. 

5tes Portraiter i den danste og norste Lovbog ere al- 

mindelig bekjendte. Han forfattede et Digt, der tryktes 

i scrdvanligt Format, „til Skibet Prinds Frcderik, som 

lykkelig aflob fra Vankestokken i Kjobcnhavn d. 4 Dccbr. 

1686." Overhovedet synes det efter nogle Smaadigte 

at domme rimeligt, at Kingo ikke alene skrev for Hof

fet, men ogsaa ved selve Hoffet öftere har givet Prover 

paa sin Fwrdighed i at improvisere. Christian d. 5te 

gjorde i Aaret 1685 en Reise til Norge. Kingo be

sang da ikke alene Kongens Nedstigning i Solvbjerget 

ved Kongsberg d. 10 Juni 1685 og Hans Reise i Juli 

over de farlige Klipper i Norge, hvilket sidste Digt blev 

indgravet i Laaget af en kostbar Pokal, som Kongen ved 

Hjemkomsten fra Norge d. 24 Juli stjamkede U. F. 

Gyldenlove, og endte saaledes:

„Mens Laurvig har Band og DovreFjeld tan staae,
Skal derfor Kongens Navn og Roes om Verden gaae",

ligesom ogsaa et Dnste for Kongens Sundhed blev ind

gravet i „den Norste Guld-Velkom", et Baeger, som 

Kongen havde ladet forfcrrdige af en funden Guldklump; 

men en for Gyldenlove udbragt Skaal:

„Mens ViinLcrr Elven gaaer, da vil vi Seil opvinde 
Og onfle Sncekken Ro til Gyldenloves Minde. 
Lad Misgunst dritte Band og Vattersottig doe, 
Vi faae HanS Skaal udi en loekker Drue-Ss," rc.

3 Wielands Vers 4 Bd. p. 10 ff. Prev m I. Bircherod. 
Dagboger p. 314.

11*
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siges udtrhkkeligt at vcrre extemporem d. 29 Novbr. 
1686 *). Som et andet Beviis paa Hans Fcrrdighed i 

ven extemporale Poesie anfores det, at han i Kon

gens Forgemak strax oversatte Sententsen:

Glückselig ist 
Der das vergißt, 
Was nicht zu ändern ist" 

ved:
„Lyksalig er den Mand, 
Der glemmer med Forstand, 
Hvad han ei andre kan."

Det var en i den Tid almindelig Skik ped Bordet 

at improvisere Riim. Som et saadant blev det Jm- 

promtu meget bekjendt og optegnedes igjennem et heelt 

Aarhundrede i alle Memorandeboger, fom han fremsagde 

i et Selskab hos den Schöllerske Familie 3) i Kjobm- 

havn, hvor Dorothea Engelbretsdatter var ncrr- 

vcrrende:

„Zeg havde rimet nar, men vidste ikke hvad, 
For Mesterinden mig saa nar ved Siden sad."

Hvorpaa hun strax svarede:

„O magelos Poet! du kald' mig ikke saa, <
At du min Mester est, gl Werden stjsnner paa"

og af samme Oprindelse ere formodentlig flere baade 

trykte og utrykte Smaavers.^) Af Bryllupdvers kjen-

RostgaardS Haandflr. paa Univ. Bibl. 152 Fol. -) MadS Pe- 
dersen Farstrup Dagbog p. 215. Dette Zmpromm kaldes i Nv 
Aongelig Sämling 820 tzvsrto: Lever Riim. Over Borde til 
SchöllertS. cfr. den danste Digtekunsts Middelalder 1 Deel p. 
325. *) en loS Seddel -landt KingoS Der- i Rostg. Haandstr. 
vaa Univers. Bibl. 152 Fol. finde- dette Der-:
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des foruden forannarvnte „Den feilende Venus" kun eet 

til B. L. (Bolle Lüxdorph?), der maa bedommes efter 

Tidens med Hensyn til den Slags Digte massive Smag. 

Jblandt Hans mange Begravelsesvers og Sorgedigte var 

„Tilborlig Wreminde over den hoiagtbare og velfornemme 

Mand Caspar Christoffersen Schöller" nok et 

af de heldigste^, nagtet Kingo skriver: „Jeg hannem 

aldrig meer end udaf Navnet kjendte." Verdens For- 

anderlighed var det stadige Thema L disse Digte:

„Der er, Gud veed, et vidt Gardine-Homg 
Udaf Dekymring om den glade Brudeseng."

Hoit satte han ogsaa et godt Estermcrle. I et 

Trostebrev til Niels Juels Enke^): „Samtale med 

Rygtet om den udi Liv og Dod triumpherende og nu 

hos Gud salige Herre, Hr. NielS Juel, skrevet ved 

Efterretningen om Hans Dod, omtaler han meget smukt 

Soheltens Fortjenester, Hans Wrlighed, Jevnhed og 

huuslige Dyder:

Op Rygte at forklare . . .
HanS Fodsel, Liv og Dod, om Dod det kaldeS kan, 
At gaae med Wre dort fra Dod til Livets Land."'

Kingos udbredte Bekjendtskab og den Navnkundig- 

hed, han havde vundet sonk Digter, har uden Tvivl til-

„Zeg Rotter og MuuS 
Bortjager og jager af Seng og af HuuS; 
For 15 Par Hagter jeg Künsten bortgav, 
Om Nogen vil Rottefangst lare mig af. 
Men Musekunst flipper jeg ikke saa let, 
Thi den er saa nct, 
Thi den er saa net."

*) LüxdorffS Sämling af smukke Derö 4 Bd. p. 291. Cft. den 
danste Digtekunsts Hist. 1. D. p. 209. y 1697 h. 1z Wg.
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fort ham mange Anmodninger om at ffrive Vers ved 

Leiligheder, hvor han ikke af sig selv vilde have traadt 

frem. Hans „Medlidigste Tanker til Etatsraad Hugo 

Lützov over det jammerlige Skibbrud, som skeede ved 

Solesand under Norge d. 10 OctLr. 1690, hvorved om- 

kom Lauritz Lindenov, Deliana Lützov og 

Flere", blev saaledes „efter Begjcrring opsat", hvllket vel 

ogsaa har vcrret en Aarsag til, at der iblandt skjonne 

Steder i dette Sorgedigt findes endeel almindelige Be- 

tragtninger. Hans ovrige Smaapoesier, Tilskrifter til 

Forfattere, Jnskriptioner paa Bygninger og Portraiter, 
spogefulde Smaating i hiin Tids jevne Stiil 2), ville vi 

kun her ncrvne. Af storre Betydning ere tvende lyriske 

Stykker: „Chrysillis! Du mit Verdens Guld", der 

vaudt megen Dubest og blev oste optrykt som Gadevise^); 

og „Thomas Kingo til sin Frue", der dog snarere 

maa betragtes som et Frieri, (og i saa Fald er skrevet 

til Hans sidste Hustrue), hvorfor ogsaa den anden Titel, 

hvorunder det findes, nemlig „Hyrden til sin Hyrdinde"^), 

uden Tvivl er den rette. Dette sidste Digt viser, at 

Forfatteren ogsaa forstod at tolke denne Art Kjcrrlighed 

i Digtersprogets livlige og i Sammenligning med andre 

Tidens Elflovsvcrs smagfulde Billeder. At han ogsaa 

künde bruge Poesien til skarp Tiltale, sees af Hans 

Feide med Jacob Worm, der nedenfor vil blive 

omtalt.
Sine aandelige Sänge fortsatte han i Odense med

l) Cfr. den danffe Digtek. Hist. 1 D. p. 239 ff. -) F. Ex. Th. 
Kingos Mortensgaas. cfr. l. l. p. 246. l. l. p. 210. I. l. 
p. 247.
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„Det aandelige Sjungechors 2den Part", der udkom 

1681. Det blev ligesom dets forste Deel hilset med 

Glcrde og Begeistring. Biftop Bagger kaldte i Appro

bationen dets Forfatter Fcedrelandets Asaph og bekjendte, 

at han ved dets Lcrsning var bleven saa bevceget, at 

han onftede fremtidigen kun at maatte lcrse Vers. 

Kingo dedicerede denne Deel til Dronningen Char

lotte Amalia d. 1 Scptbr. 1681 og bcnyttede atter 

Leiligheden til at udtale sin Kjcrrlighed til Modersmaa

let og sin Harme over dets utilborlige, langvarige Tit- 

sidescrttelse i de hoiere Kredse. „Jbtandt andre mange 

kongelige og kjendelige Naadcr", skriver han, „med hvilke 

Himlene til Alles Fornoielse og Forundring saa over- 

slodeligen har beriget og krönet Eders Majestcrt, er ikke 

denne den ringeste, at Eders Majestcet med en fri og 

fuld Kjcrrlighed ei alene elfter vort Lands Folk, men 

ogsaa vort Sprog. Disse lovlige Kongerigers tro, ly- 

dige Undersaatter bcrre det daglig med allerund, og hjerte- 

meent Berommelse paa deres Tnnger og Tale, at Ed. 

Maj. har naadigst ladet sig behage . . . ar vcrnne sig 

til at tale med vort Land, sorend Ed. Maj. tog Kronen 

i vort Land. Saa have vi samtlig lcrrt at kjende Ed. 

Majestcrts Hjerte as Eders Tunge, sorend vi havde den 

Lyksalighed at kjende E. M. af Ansigt eller Mne. . . . 

Udi denne Lyst, som E. M. har til at elfte vort Sprog, 

seer jeg, at E. M. paa en scrr heroisk og Heltemaade 

gjor mange af dem ftamrode, der have maaftee i tredive

i) Saero koe et ole§snti rk^tmo its, ksteor, snimum meum 
permulsit ^odilis poeta et ^sapkus noster Vir s6m. Veversn- 
6us Dr. LlsA. Ikomas Linxo, ut versum esse, qVicqvjä postes 
lezerem, pene jmmo6err»tus vellem.
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Aar crdt Fcrdrelandets Brod i Hs. Majestcets Tjeneste 

og have dog ikke Met lcere tredive danske Ord. Enten 

det nu er vort gode gamle danske Sprogs Skjcebne, at 

det skal agtes haant om af dem, som vi agte hoit om, 

eller og de indbilde sig, fordi de vil ikke forstaae det, 

at det er et Vadmels Sprog og derfor ei gide tage det 

paa deres Silke-Tunger, det lader jeg staae ved sit 

Vsrd denne Gang. Og som jeg for min Ringhed og 

det Pund, mig er betroet, tragter efter at lcrgge tilbor- 

lig Vcrrd paa vort kjcrre og crldgamle Moders-Sprog 

scrr udi aandelige Sänge og scrr udi andre Maa

de r, som Tiden ncest Guds Hjcrlp skal udvise, saa ^har 

jeg taget mig den allerund. Tillid, at jeg mit Aandelige 

Sjungc-Chors anden Part Landsens Moder, Eders Ma

jestät, ville tilskrive til et udodeligt Minde forEfterkom- 

merne, hvor berommelig og Dane-kjcrr en Dronning Eders 

Majestcet er." Sjungechorets anden Deel indeholder 20 

Sänge med 16 tilhorende Hjertesuk, og dets Titel ,/Sjce- 

lens Opvcrkkelse til allehaande Andagter i allehaande Til- 

scelde" angiver Forfatterens Hensigt med disse Sänge.

„At loste Sj«len op, 
At den paa Troens Vinger 
Med Andagt sig opsvinger 
Til Himlend Talt og Top. ')

Hvad han selv troede og stadig bekjendte:?)

„O Gud! Du veed og kjender, 
Det et i mine Hamder 
Og mine Kroester staaer, 
At jeg Dig fuldt kan dyrke, 
Om jeg ei daglig Styrke 
Fra dine Hamder faaer"

AndagtighedS Opmuntring. 1ste Sang. ') 5te Sang.
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det udforte han tLl daglig Gudftygtigheds Ovelse i disse 

Sänge, der, som Grundtvig siger „ere udsprungne 

af Huus-Capellet og annammedes derfor deri med saa 

inderlig Glade, som Sjunge-Chorets mange Oplag be- 

vidne." Det er ikke alene de deilige Sänge „Far, Wer

den, sar vel" og „Sorrig og Glcrde de vandre tilhobe", 

som vidne om, at Digterenö Sjcrl selv har vcrret gre- 

Len, forend han rorte Strengene; men Grundtonen L hele 

Sjungechoret, at Troen maa vinde Seier i Kämpen 

mod Synd og Sorg, at

„Sorrig skal doe, 
Lystigheds Fro 
Dlomstres paa Himle-Lyksaligheds O/

er saa reen og gribende, at det intet Under er, at den 

saa lcrnge sandt Gjenklang i Menighedens Hjerte. Og

saa denne anden Deel af Sjungechoret forsynedes med 

Melodierne, forsaavidt Sangene ikke künde synges paa 

de scrdvanlige Kirkemelodier, og ved Kgl. Bevilling af 

20 Aug. 1681 fik han Eneret paa 20 Aar til Forlaget 

saavel af denne Bog som af hvad Ovrigt, han enten 

havde eller var tilsinds at ville lade trykke.

Kong Christian d. 5te blev imidlertid betcrnkt 

paa at scette Slutningdstenen paa sit Lovgivningsvcrrk 

for den danske Kirke ved at forordne Udarbeidelsen af en 

ny Psalmebog, der künde trcrde istedenfor den siden 1569 

almindelig brugte Hans Thomissons Psalmebog. 

Denne Bog, som indtil Midten af det 17de Aarhun

drede oste var optrykt med ubetydelige Forandringer, 

aflostes fra denne Tid af en stör Mcengde sorskjellige

Thomas KingoS Psalmer og aandelige Sänge. Theol. MaanedS- 
sirift April 1828 p. 34.
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Psalmesamlinger, hvilke iscrr de kjobenhavnste Boghand- 

lere I. Moltken, Chr. Cassuben, Chr. Geert- 

son og Dan. Paulli efterhaanden udgave. Disse 

Samlinger Lndeholdt vistnok ogsaa H. Thomissons 

Psalmebog, men i Forbindelse med saa meget Andet, 

laant fra forstjellige Andagtsboger og stjodeslose Over- 

scrttelser, at den oprindelige Psalmebog i Almiudelighed 

udgjorde den mindste Deel. Det var dersor en stadig 

Klage L den sidste Halvdeel af Aarhundredet, at hver 

Kirke, ja ncesten hver Kirkegcrnger havde en forskjellig 

Psalmebog og at „Trykke-Vitdclserne" i disse Psalme- 

boger vare saa störe og hyppige, at de gode gamle Psal- 

mer neppe künde kjendes igjen. Menighederne havde 

imidlertid ved de mange Samlinger gjort Bekjendtfkab 

med mange baade gamle og nye Psalmer, som den havde 

Lyst til at synge, men heri var den endnu gjcrldende 

Gradual (N. Jespersens af 1573), der gav Degnene 

Anviisning saavel til Melodier som til de faste Psalmer, 

der hver Sondag stulde synges, til Hinder. At Lcrng- 

selen efter at faae nye Psalmer til kirkeligt Brug maatte 

vcrre vakt, efter at Flere, som Bording, Vrunsmand 

og Dorothea Engelbretsdattcr havde strevet saadanne, 

men iscrr Kingo havde udgivet sit Sjungechor, er let 

begribeligt, men ogsaa crsthetiste Grunde bestemte Mange 

til at onste en Forandring, L det de stodte sig paa de 

haarde Vers og Riim i de gamle Sänge og meente, at 

da Digtekunsten mere end tilsorn var uddyrket i disse 

Lande, maatte den nye Art anvendes til at forbedre de 

gamle Viser. Der var saaledes flere Grunde, som

^) cf. Brandt og Helweg, Bidrag til en danst Psalmehistorie i den 
danste Psalmedigtning. 2 Deel.
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samvirkede til at gjore Trangen til en ny Psatmebog 

folelig, saa at det er meget forklarligt, at Kongen just 

paa dette Punkt maatte onske en Forandring og den 

deraf folgende Eensformighed bragt tilveie. Og Kongens 

Tanker vendte sig da til Sjungechorets Forfatter som 

den, der ene stulde fuldbringe dette Arbeide; thi han 

stod dengang paa Hoidepunktet af sin Navnkundighed 

som Digter. Ved et konget. Nestript af 27 Marts 
1683^ fik Kingo Befaling til snarest muligt at sam- 

menstrive og indrette en ret Psatmebog af de gamle 

sardvantige og bedste Kirkesange og sine egne Psalmer, 

saa at der fremtidigen künde haves et storre Udvalg. 

Det blev ham tillige paalagt at lade Psalmerne til den 

sEdvanlige Sondags Messe for Prcrdiken uforandrede, 

uden hvor det ved et Ord her eller der künde gjores 

fornodent, og fremfor Alt ikke at forandre Meningen i 

Luthers Psalmer. Med Hensyn til den nye Psalmebogs 

Jndretning, da stulde hver Sondag have sine bestemte 

Psalmer, ikke altfor lange og efter de bedste og sardvan- 

ligste Kirkemelodier. Naar den udarbeidede Psatmebog 

var gjennemseet og samtykt, maatte Kingo lade 

den trykke paa sit Forlag og have Eneret til dens Salg 

for en billig Priis i 15 Aar, hvorhos det stulde paa- 

lwgges hver Kirke og Skole at kjobe et Exemplar, og 

Drugen af cnhver anden Psalmebog forbydes.

Kingo lagde nu Haand paa Varket, og at det ikke 

ansaaes for nogen Tvivl underkastet, at det lykkeligt 

vilde komme istand, sees af de Henviisninger, som det i 

Aaret 1685 udgivne Ritual stadigt gjor til den forven-

Od. D. Arch. Aftrykt i Danst Airkeridende 1846. Pag. 795 ff.
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tede Psalmebog. Der hengik imidlertid 6 Aar, forend 

den forste Halvdeel fra Advent til Paaske, den saakaldte 

Vinterpart, blev foerdig fra det Trykkeri, han selv havde 

anlagt i Odense. *) Der findes nogen ForskMighed i 

Exemplarerne af Udgaven fra 1689. I det forste Udkast 

ere alle de optagne Psalmer mere eller mindre rettede, 

men i den Udgave, der egentlig udkom, ere fiere Blade 

omtrykte, hvorved nogle Psalmer igjen ere optagne i 

deres oprindelige Form. Titelen var:

„DanmarkS og NorgeS Kirkerd forordnede Psalmebog. Efter 
soer Kgl. Befaling af Salig v. Morten Luthers saa og andre 
Gudfrygtige Loerde Mands Sänge og gamle Kirke-Psalmer sam- 
mendraget og med en stoor Deel til Hoytiderne, Sondagene og 
Fasten igjennem forbedret af Thomas Kingo v., Biskop udi 
Fyen."

(Paa SlutningSbladet: Odense, Trykt udi HanS Kongl. 
Mayst. privilegerede Trykkerj aff Jörgen Skroder. Aar 1689). 
697 Sider foruden Fortale og Register. 8vo.

I Tilffriften til Kongen d. 15de April 1689, Kon

gens Fodselödag, omtaler han isar med Noes denncö

') 3. Bircherod striver: (Dagboger 12 Zan. 1680) „Lprscopi Ama- 
nuensiS sagde mig, at HanS Principal, Bistop Kingo, havde i Sinde 
ikke aleneste et Typographie udi sit egel Huus at indrette, hvilket 
ogsaa allerede var fra Lübeck forstreven, men endog strax ved Odense 
en Papirmolle at lade oprette. Til hvilken Brug han havde i Sinde 
at kjobe Egby (Eiby) Molle, som ligger halvanden (?) Fjerdingvei 
Dsten fra Byen, saafremt Ekrmanden den vilde afhrndige." Af 
dette Sidste blev der nok ikke noget. Men Trykkeriet blev oprettet og 
eiedes af KingoS Enke endnu 1705 (Commissionsact 12MartS l705. 
O. B. Arch.) At dette Trykkeries Oprettelse ansaaeö for at ville 
blive til Nytte for Provinds-Litteraturen, synes L. Pontoppidans Brev 
af 6 Octbr. 1683 til 3. Bircherod (BircherodsBrevs.) at vidne om: 
»Dersom vr. Kingo faaer Trykkeri oprettet i Odense, vil det blive 
gavnligt baade for Fyen og 3ylland, og ter flere gode Skrifter komme 
for Lyset, som maaflee ellerS i disse Tiber forsommeS."
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lovgivende Virksomhed baade for Stat og Kirke og til- 

foier: „Endelig (har) Ed. Maj. (givet) scrr naadigste 

Befaling til mig, Eders Majestcrts ringeste og underda- 

nigste Tjener, ved det Pund, mig herudi af min Gud 

er betroet, at befordre til Lyset en ny Psalmebog for 

Kirkerne udi Danmark og Norge, hvoraf den forste 

Part, som er V inter Parten, udi allerdybeste Under- 

danighed overleveres udi Ed. Maj.'s Hcrnder." Han 

sammenligner Kongen blandt Andre med Christian d. 

3die, der „dovede og dumgjorde alle papististe Blabrer 

med deres gregorianste og latinske Sänge, hvormed Kir

kerne vare opfyldte, og beskikkede den nu brugelige Messe, 

som det gemeenlig kaldes, med Altertjeneste og Kirke- 

psalmer, som Hoie og Lave, Hovdinger og Hyrder af 

vore egne Landsmcrnd kunne forstaae, og ei som Pape- 

gojen prale med et Sprog, som de ei forstod, men med 

god Forstand og deres Sjcrles Oploftelse sjunge og 

lege sor Herren i deres Hjerter. Mange retsindige og 

lcrrde Guds Mcrnd iblandt os efter deres Lcrremester 

Dr. Luthers Exempel have faaet Lyst og Villie til den 

Gud bchagelige Frydetjeneste at fremme og forbedre, 

hvortil Enhver har tillagt sin Flid, nu ved vr. Luthers 

Psalmer af Tydffen paa Danste at overscrtte, nu ved 

Guds Aands Naade adstillige Psalmer selv at digte, 

hvorudi Enhvers Flid og Arbeide i Herren fortjener al 

berommelig Hukommclse og Eftrrmcrle. Men som den 

poetiste Kunst ei paa de Tider udi disse og andre Nigers 

Modersprog var kommen til den Art og Dvelse, som 

nu, lod de gode salige Mcrnd deres Riim lobe 

paa fri Haand, mcre agtende Slutningen end 

den vissc Maal og jevnlobende Sämling udi
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Vcrset og Ni imslu tn in g en. Det var saa de 

Dages Maneer og klingede da meget vel, og det bor 

at vcrre langt fra enhver af os, at vi skulle ville menc 

eller tale andet end vel om det, som har vcrret saa gu- 

deligt og vel meent til Guds Wre og Hans Menigheds 

Opbyggelse. Ingen af os er Heller saa fuldkommen, 

at han jo kan vente sig at blive overmcstret af en an

den; thi Gud giver ikke eet Slags Folk, meget mindre 

een eller saa Mcrnd paa een Tid og i een Atder at 

kunne begribe Alting, men een Dag ffal kundgjore den 

anden Vidffab. Denne beklagelige Skjcrbne have dog 

yvre forrige danffe Psalmeboger vcrret undergivne, at de 

have baade havt deres Brost i Overscrttelse, (ved hvis 

Feit veed jeg ikke) saa og deres störe Mangler Tid 

efter anden udi Oplcrggelse, foruden det, at derudi var 

ei den Forraad af Psalmer, som hver Hoitid, Sondag 

og andre Tider behovedes."

Saaledes havde Kingo altsaa opfattet sin Opgave, 

at han ffulde levere de gamle Psalmer, rettede efter sin 

Tids crsthetiffe Fvrdringer, nye Overscrttelser og nye 

Psalmer. See vi hen til, hvorledeö han i Vinterparten 

loste denne Opgave, saa finde vi de gamle Psalmer öm- 

arbeidede, medens han gav de Psalmer, som den Kgl. 

Befaling havde forbudt at rore ved, baade i den gamle 

og i en omarbeidet Skikkelse; de latinffe og tydffe 

Psalmer vare paa ny oversatte; nogle originale Psal

mer vare optagne af Wldre og Samtidige; men mere 

end Halvdelen, nemlig 136 af Vinterpartens 267 Psal

mer, vare af ham selv. Forend han lod Vinterparten 

udgaae, havde han L Overeensstemmelse med det ncrvnte 

Kongebrev og Forordn. af 6 Mai 1667 raadfort sig
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med Decanus i det theologiske Facultet. Denne havde 

raadet til de gamle Psalmers Forandring, men Biskop 

Bagger L 2de Skrivelser igjen fraraadet denne, hvilket 

gav Anledning til den ovenfor omtalte Omtrykning af 

nogle Blade af Vinterparten. Ligeledes siger Kingo 2), 

at Ritualeommissionen havde tilstyndet ham til at lade 

Vinterparten trykke, ja Ritualet Leraabte sig ligefrem 

paa „den forordnede Psalmebog," 3) som om den alt 

var fcrrdig. Forovrigt er det ikke bekjendt, at Kingo 

benyttede sig af Andres Raad eller havde nogen Med- 

arbeidere. Men han meente upaatvivleligt, at Hans Ar

beide ved at vcrre forelagt det theologiske Facultets De- 

can havde undergaaet den lovbestemte Censur; thi han 

siger udtrykkeligt,^) at han saavel efter kongelig For- 

ordning som efter den til ham naadigen udgangne Be

faling ene havde havt at handle med denne, og at han 

havde efterfulgt „myndig Censur," s) hvorved han sigter 

til, at han efter den theologiske Decans Raad havde 

forandret de gamle Psalmer, men igjen efter Biskop 

Baggers Tilskyndelse isort dem deres gamle Klcrdning. 

Strax i Begyudelsen reiste der sig Heller ikke nogen 

Jndvending imod den Maade, paa hvilken Kingo havde 

behandlet Sagen. Thi den 25de Januar 1690 udgik 

en Forordning om den nye Kirkcpsalmebog, i hvilken 

kundgjordes, at eftersom Kingo „til vores störe

') Brev til Bistop Bornemann 28 MartS 1696. D. Kirket. 1846 
p. 812 ff. 2) til Samme 18 Jan. 1696. l. l. p. 801 ff. 
b) f. Ex. Ritual p. 7 og 11 „stal synges en beqvem Psalme af den 
forordnede Psalmebog." Brev til Bornemann 28 Marts 1696. 
Danfl Kirketid. 1846 p. 813. Brev til Samme 18 Jan. 1696 
I. l. p. 802.
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Fornoielse" havde forfrrdiget den forste Part af en 

Psalmebog, som skulde bruges i Rigerned Kirker, og 

dermed havde havt stört Arbeide og stör Bekostning, der 

vilde foroges ved dens Fortscrttelse, stulde folgende Pri- 

vilegier vcrre ham meddeelte: 1. Hver Sognekirke i Dan- 

mark stulde til 11 Juni 1690 kjobe et Exemplar af en 

Psalmebog, hvis Priis stulde vcrre 6 Mk. indbunden og 

5 Mk. uindbunden. 2. Psalmebogen stulde indfores 

overalt 1ste Adventssondag s. A. og Brugen af andre 

Kirkepsalmeboger ophore. 3. Forfatteren stulde have 

Eneret til Forlaget i 20 Aar, og Straffen for Efter- 

tryk besterntes til 1000 Ndl. pr. Exemplar. 4. Ingen 

maatte scrlge Bogen, uden hvem Kingo overlod Salget. 

5. Alle Retsbetjente stulde vaage over Privilegiet og fik 

Net til Hnusundersogelse, dersom Mistanke opstod om, 

at eftertrykte Eremplarer fandtes nogensteds. Alt syntcs 
saaledes at vcrre i Ledste Orden; men Forordningen ^) 

blev strax derefter igjenkaldt ved et Restript til Kingo 
af 22 Febr. 1690,2) j hvilket det hedder: „Vor Naade 

tilforn! Vores allernaadigste Villie og Befaling er, at 

Du vores allern. udgangne Forordning, datcret d. 25 

Januar sidstforleden, angaaende en ny Kirke-Psalme- 

Bog, som vi dig til allerund. Efterretning under vores 

Eancellie-Segl haver ladet tilstikke, med de Exemplarier, 

der medfulgte, strax i vores danste Eancellie igjen ind- 

sender. Dermed steer vor Villie. Befatendes dig 

Gud!" Hvad der gav Anledning til, at Kongen saa 

hurtigt forandrcde sin Bcflutning, kan ikke ganste oply-

Forordningen, der for var en litterair Sjeldenhed, er trykt i Danfl 
Kirketidende 1846 Pag. 798 ff. -) Od. B. Arch. Registr 19,164 
og Danst Kirket. l. l.
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ses. Kingos Arbeide var imidlertid r sin forste Skikkelse 

af den Beffaffenhed, at det nodvendigt maatte finde Mod

stand. Der var foretaget altfor störe Forandringer ved 

de gamle af Menigheden kjendte Psalmer. Flere nye 

Psalmer af Brunsmand, Sorensen og Andre vare meget 

smaglose, som Kingo ogsaa maa have folt, da de ikke 

engang vare trykte L Versform. Flere Psalmer vare 

optagne i en doppelt Form, saa at Psalmebogen blev 

usorholdsmassig stör og kostbar.*) Disse Grunde have 

udentvivl og til al god Lykke gjort sig gjcrldende; thi 

at der reistes „Allarm" og „Tumult" over Psalmebogen, 

sees af flere Kingos senere Uttringer?) Ogsaa virkede 

maaffee, som det bereites^), Kingos personlige Uven, 

Etatsraad og Ceremonimester Fr. Gersdorff, der 

havde sit Frisprog hos Kongen, til den forandrede Be- 

stemmelse. Han soreflog nemlig en Dag Hs. Majestät 

tre nye Privilegier, et for sig selv paa en ny Catechis- 

mus, et for Grev Reventlov paa en ABC og et for 

Gyldenlove paa en Davids Psalter med Paabud til 

alle Kirker og Skoler at kjobe dem, saa vilde de alle Tre 

snart komme ud af deres Gjald. Over Kingos Arbeidc 

blev Staven nu ganffe brudt, saa at Soren Jonce- 

son endog 1691 fik Befaling at udarbeide en anden 

Psatmebog. 4) Udkastet til denne, der ikke optog en 

eneste af Kingos Psalmer, viser bedst den oieblikkelige

*) Vinterparten udgjorde 697 Pagina foruden Registeret. -) Brev 
til Bornmann 18 Jan. 1696. Danst Kirke Tid. 1846 p. 802 
og til Kongen s. D. I- I. p. 810.j Ester Klevenfeldts Sam- 
linger 1. I. p. 800. Efter Reenstriften af S. Jonasons Psal- 
mebog. Haandstr. No. 122 kol. i Karen Brahes Bibl. i Brandts 
og HelwegS D. banste Psalmedigtn. 2 D. XXXIX.

12
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Stemning nnod denne. Men S. Jonssons Arbeide 

blev Heller ikke antaget. Efter 2 Aars Forlob fik han 

det indsendte Haandffrist tilbage med Anmodning om at 

forandre nogle Steder, og, da dette var skeet, indsendte 

han atter Dogen L Aaret 1695. *) Medens dette stod 

paa, maatte Kingo jo vistnok antage, at Hans Psal

mebog var aldelcs forkastet, og han tog sig denne Sag, 

som naturligt var, meget ncrr, han klagede over, at den 

var ,/Udfaldet til Hans störe Fortred" og havde vcrret 

ham „et crrget Foster." Men han stolede dog paa, at 

der vilde oprinde en bedre Tid, i hvilken Hans Psalmer 

vilde blive anerkjendte, og midt under sin bittre Grcrm- 

melse udtalte han sin Fortrostning herom i det Vers, 

hvilket han indskrev r de Exemplarer af Psalmebogen, 

som han forcrrede Karen Brahe og Bispinde Bir

cherod: 2)

„Gak hudeflettet Bog, du tor vel Plaster finde 
Og rene Sjcrle, som vil dine Saar forbinde. 
Gak, sjung din Sorrig hen, det tor vel blive godt, 
Thi Mre fodes tit udaf vanartig Spot."

Forovrigt maatte han afvente Begivenhederncs Gang 

og har vel paa sine Reiser til Kjobenhavn i Aarene 

1693 b) og 16954) arbeidet paa at stemme sin Sag. 

Hans Brevvexling indtil Aaret 1696, sorsaavidt som den 

künde oplyse, hvad der Lmidlertid foregik, er tabt; men 

Hans Breve fra 1696 til Bornen, ann og Kongen 

vise, at det forst i dette Aar var kommen dertil, at der

i) I. I. 1 Deel i ForfatterneS Levnetslsb p. 54. -) Karen BraheS 
Bibl. og Z. Bircherods Dagboger (1694). *) d. 26 Zuli 1693 var 
han til Gjast hoS JenS Bircherod i Kjobenhavn. Dagboger p. 274. 
*) 3 Mai 1695. Bircherods Brevs.
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künde vcrre Tale om igjen at tage Hans Arbeide frem. 

„Med en fornemme, reisende Ven", skriver han d. 18 

Januar 1696 til Bornemann *), „har jegfornummet, 

at min saalcrnge ulyksalige Psalmebog skulde (maaskee) 

komme under kaeultatis tkeoIo^ieD videre Censur", og 

i sin Supplik til Kongen af samme Datums yttrer 

han: „Mod min Formodning sandt (jeg) Modstand as 

Adskillige, der stodte sig paa Et og Andet og muligt dog 

ei vidste, hvad jeg künde havt til mitForsvar; thi jeg 

blev aldrig Hort af dennem. Imidlertid har jeg 

aldrig fordristet mig til at bemode Ed. Maj. mcd nogen 

Erindring derom sorend for nogen kort Tid siden, i det 

Haab, at Gud vel engang aabnede ved Ed. Majestcrts 

mcrgtige Haand Kirkedoren for min Bog. . . Saa kncr- 

falder jeg i dybeste Underdanighed sor Eders Kongl. 

Majestcrts Fodder, at efterdi der dog as stör Fornoden- 

hed behoves en Kirke-Psalmebog, at E. K. M. allern. 

vilde behage at give en Befaling til kseult. tkeol. og Eders 

Majestcrts Professorer, (paa det at al videre Tumult, 

som senest reistes over mig, kan forekommes) at samtlig 

de gode Mcrnd maatte beordres til flitteligcn at cftersee: 

1) Hvorvidt jeg allerund, har efterlevet E. K. M.s Be

faling og Jnstrux udi forncrvnte Kirkc-Psalmebogs Jnd- 

rettelse. 2) Hvad jeg efter den forste Tryk siden derudi 

har eorrigeret, og om noget videre derudi var at erindre, 

der künde have det mindste Skin til nogen Stridighed 

at opvcrkke, da jeg strar erbyder mig fligt at lade corri- 

gere, saasnart de gode Mcrnd mig derom christelig og 

kjcrrlig vil paaminde. 3) At velbemeldte gode Mcrnd

Danft K. T. 1846 p. 801. -) I. I. p. 809.
l2E
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maatte med forderligste derom give Cd. K. M. allerund. 

Relation og derefter iligemaade eftersee den anden Deel 

eller Sommerparten af forncrvnle Kirke-Psalmebog, naar 

jeg dennem den tilsender, paa det at E. K. M.s Kirker 

og alle Menigheder kan have en skikkelig Uniformitet 

saavel med Sangen som med Andet til Gudstjenesten 

henhorende, og jeg, E. K. Ms. allerund. Tjener, ved 

den allern. Befaling og Privilegium maa haandthcrvcd 

og beffjarrmes til nogen Erstatning for min til Datum 

havte Skadeslidelsc. Dog er ei hermed min allcrund. 

Mening, at nogen Kirke den af sine Midler ffal til- 

kjobe eller bekoste." Dette Bonffrist sendte Kingo til 

Kongens Skriftefader vr. Jespersen, for at han 

ffulde overrcrkke Kongen det, og yttrcde d. 7 Marts 1696 

i et Brev til Bircherod,*) at han nu havde Haab 

for sin PsalmeLog, „eftersom en af de hoieste Ministre" 

(Grev Reventlov, hvem han takkcr i et hjerteligt 

Brev) 2) „sig den med stör Nidkjcerhed tilligemed en 

fornem Geistlig antager." Der blev da ved et Kongel. 

Reffript af 17 Marts 1696 nedsat en Commission, be- 

staaende af Biskop Dr. H. Bornemann, Confessiona- 

rius vr. P. Jespersen, de theologiffe Proseösorer 

vr. H. Wandal, vr. H. G. Masius, vr. H. Bar- 

tholin og vr. B. Botsak, samt 5 kjobenhavnske Sog- 

neprcester, Magistrene I. A. Bornemann, N. Hen- 

richsen, Es. Fleischer, Chr. Brcemer og Alb. F. 

Wit, til at gjennemsee Baggers Altcrbog og til at 

indrette en ny suldkommen Psalmebog, hvilken

l) Dagboger p. 314. -) D. K. T. 1846 p. 811. Brevet er da- 
teret d. 27 Marts.
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Kingo til Vederlag for sine störe Udgister fremdeles 

skulde have Eneret paa L 10 Aar at lade trykke og 

sslge. Med Hensyn til Psalmebogen hedder det i Re- 

ffriptet, at Commissionen skulde „med Flid gjennemgaae 

og cftersee saavel Kingos Psalmebog af 1689 som 

andre brugelige Psalmeboger og deraf udvcrlge de gode 

gamle og nye Psalmer, som pleiede at brnges ved Tje- 

nesten i Kirken og anden Gudftygtigheds Ovelse og as 

vr. Morten Luther og andre gudfrygtige Lcrrefcrdre efter 

den Augsborgske Confessions rene og enfoldige Lcrrdom 

ere forfattede, men deraf udelukke alle nyligen indforte 

Psalmer, som enten af Jndhold eller Stiil künde synes 

ubeqvemme til gemene og enfoldige Christnes Andagt at 

opvcekke." Skulde der i de gamle Psalmer findes Ord 

og Sententser, som künde udlcrgges vrangt af Religio- 

nens Fjender eller misforstaaes af Menigmand, ffulde 

Commissionen rette og forbedre disse paa soieligste og 

enfoldigste Maade" uden at gjore nogen nnyttig Foran- 

dring efter verdflig Veltalenheds Regler og Poesi, som 

i ringeste Maade künde besvcrre eller hindre de Enfol

dige i deres Andagt." Det paalagdes sremdeleö Com

missionen ved et Reffript af 13 Juni s. A., at den 

ffulde have sit Arbeide scerdigt til Paaffe 1697. Biffop 

Bornemann, der, som gift med Ole Worms Dat

ier, stod i Slcrgtskabsforhold til Kingos forste Kone 

og derfor as Kingo kaldtes „Svoger," underrettede denne 

om Commissionens Udncrvnelse, og Commissionen for- 

langte, at han ffulde tilsende den nogle Exemplarer af 

sin Psalmebog. Kingo ff^ev da til Bornemann *)

') 28 MartS 1696. Danst K. Tid. 1846. p. 812.
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anbefalede sin Sag og bad sig underrettet om, naar 

Commissionens Medlemmer skulde samles, for al han 

künde eonferere med dem, nagtet han vel vidste, „at 

deres Ordre og Befaling dem intet fligt tilholder, men 

beroer alene paa den Godhed, de vilde bevise ham, deres 

Medbroder i den fcrlleds Kjcrrlighed." Han lod det dog 

ikke beroe ved denne Henvendelse til Bor nemann, men 

ansaae det for rettest selv at reise til Kjobenhavn, „deelt," 

som han siger, „imellem Frygt og Haab, enten Hans 

saalcrnge stormflagne Skib vilde strande eller ikke," og 

opfordret til Reisen af „nogle fornemme Venner," der 

bragte ham det i Erindring, at der künde vcrre perieu- 

lum in mors. *) Paaskeaften kom han til Hovedstaden, 

agtede d. 15de April at gjore sin Opvartning hos Grev 

Reventlov og forblev i Kjobenhavn i 6 Uger. 2) 

Hvad han egentligen udrettede ved denne sin personlige 

Ncrrvcrrelse i Kjobenhavn, kan ikke oplyses. Det frem- 

gaaer imidlertid af Hans folgende Brevvexling med Pro

fessor Wandal, der dog kun er os bekjendt af Hans 

Svarskrivelser, af hvilke flere synes at mangle, at

') Brev til Stiftamtmand Schult 14 April 1696. -) Den 22 Mai
1696 gik han tilbage over Beltet,, som seeS af et Deviis, han i Ny- 
borg udstedte til Slipper Zacob Mathiesen, der samme Dag havde 
fort den svenske Brevsak over, og nu tog Kingo med tilbage, da denne 
ikke vilde vente i Korsor, indtil Slipper Arendt, „som forer Borger- 
mcsterS Smalke," fik fuld Fragt. „Dersom jeg skulde habe oppebiet 
det," hedder det'her, „maatte Bind og Deirligt have vendt sig til min 
Fortred og Ophold udi min Hjemlomst til mit Embedes magt^aalig- 
gende Forretninger. Slulde derfor noget vare af Slipper Mathiesen 
forseet, da lover jeg herudinden at holde ham siadesloS, hvormed jeg 
vil have mig forbeholden min Ret igjen paa behorigeSteder at söge." 
Dansk K. T. 1846. p. 815. ') 3 Blochs Brevsamling.
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han efter sin Hjemkomst stolede paa, at baade Wandal 

og P. Jespersen vare paa Hans Side. „Jeg havde," 

skriver han, „ved nun seneste Ncrrvcrrelse i Kjoben

havn mange Kjendetegn af Eders Velcrrvcrrdigheds rede- 

lige og velmenende Gemyt, hvorfor jeg hjertclig takker 

og tcrnker mere;" og „den gode vr. Peder Jespersen 

haver jeg ei at tvivle paa, han jo med Ed. Velcrrv. er 

af lige Mening, saavidt det er til Guds Wre, og Hans 

Kirke ved mit lille N kan have nogen Opbyggelse." 

Men han var ikke bleven enig med Commissionen om 

nogen fast Plan for Arbeidet og vidste ikke, hvorvidt den 

vilde benytte Psalmerne i Hans Vinterpart eller Pas- 

sions - Psalmerne til Fastetiden. „Jeg bruger," ffriver 

han derfor, „den Frihed at sporge mig for, som Van- 

6alorum esnäor et inSsnuitas alt for mange Aar har 

givet mig Adgang til." Commissionen var rimeligviis 

Heller ikke L Begyndelsen paa det Rene med, hvorvidt 

den vilde benytte Kingos Psalmer. Saameget er kun 

vist, at Kingo efterhaanden, som Commissionens Arbeide 

rykkede frem, til sin störe Grcrmmelse gjennem Wandal 

blev bekjendt med, hvormange af Hans Psalmer der 

bleve Udstodte. Han vedblev imidlertid at sremsende nye 

Psalmer til Sommerhalvaaret, og under mange Em- 

bedsforretninger, „Vidervcrrdighedcr" og tildeels Sygdom 

anvendte han enhver fri Time paa det ham saa magt- 

paaliggende Psalmevcerk i det Haab, at han nok ncrst 

Jesu Hjcrlp „skulde folge Commissionen med sine Psal

mer at forscrrdige, saa at de til den Termin, som Hs. 

Majestcrt havde foreskrevet, skulde vcrre klare." Han

r) 17 Juni 1696. Danst K. Tid. 1846 p. 816.
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ventede imidlertid forgjcrves Underretning fra Commis

sionen om, hvorvidt den approberede de indsendte Psal

mer; men nagtet Arbeidet under denne Uvished blev 

ham tungt, vedblev han dog dermed indtil i October 

1696 saa at det er tydeligt, at han endnu bestandigt 

stod L den Formening, at den nye fuldkomne Psatmebog 

hovedsageligen vilde blive Hans eget Vcrrk, hvilket Com

missionen stulde revidere og approbere. Bedre under- 

rettet om Commissionens Fremgangsmaade viste han sig 

at vcrre i November 1696^ da han for Wandal und- 

styldte, at han ikke havde fremsendt nogle lovede Psal

mer med den Mtring: „dersom jeg havde vidst, at noget 

Rum var efterladt for nogen Psalme fra min Haand, 

stulde jeg kjobt mig den Tid til, i hvor knap den end 

vilde faldet, at jeg ei dermed stulde udeblevet, og der- 

som noget videre derom i Commissionen stulde indfalde, 

da beder jeg tjenstlig, at det mig maatte vides." „I 

tilkommende Uge stal jeg see, om Gud sparer Livet, at 

affirrdige nogle Psalmer. Mig steer en scrrdcles Tje- 

neste, om Hs. Velcrrvcrrdighed vil lade mig vide, hvad 

Forandring i de Psalmer af Vinterparten sorlanges. 

Mine Passions Sänge, veed Gud, ligger mig meget L 

Huen, om de stulde forstydes; thi den Deling, som de 

vil sige, at ei overeensstemmer med Kjobenhavns Kirker, 

kan dog vel ikke vcrre nok til at jage dem fra andre 

Kirkers Brug, som med Tiden vilde brnge dem, og hvor 

Delingen i andre Stifter enten falder lige med dem, 

eller hvor en Psalme til en Text künde indfalde, hvor

cf. Brev til Wandal 10 Oct-r. 1696. I. I. p. 818. -) Brev
til Wandal 28 Novdr. 1696. I. I. p. 819.
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enten Prcrsten eller Menigheden fandt Behag at ville 

sjunge dem, hvilket skulde staae dem frit for." I et 

senere Brev i Begyndelsen af ncrste Aar tiljkriver han 

Wandals redelige Venskab, at Hans Passions - Sänge 

dog havde fundet nogen Plads, „der betager mig noget 

af de Passioner, hvormed jeg en Tidlang har vaeret be- 

trykt." „Den Aran6i!oqventis, som Nogle stodte sig paa, 

er Danske og kan ret vel af danske Folk forstaaeo, end- 

ogsaa gemene, der tit have mere Fattelse, end somme 

Lcerde tage sig vare for." Ogsaa i dette Brev lover 

han endnu at sende Psalmer til Aftensangs Tjenesten.

Commissionen suldforte sit Hverv til den besternte 

Tid. Haandskriftet til den forste Deel af den fuldkomne 

Psalmebog, eller Kirkepsalmebogen, blev derefter 

tilstillet Kingo med et Kgl. Privilegium af 1 Mai 

16972), der ncrst at gjentage Privilegiet af 17 Marts 

1696 paalcrgger Psalmebogens ufortovede Trykning samt 

bestemmer, at hver Kjobstadkirke og Hovedkixke paa Lan

det skulde have et Gradual med tilhorende Noder. Det 

tilsendte „Project" skulde uskadt sendes tilbage til Can- 
celliet^). Det har en Tilskrift til Kongen, undertegnet 

af alle Commissionens Medlemmer, i hvilken de i Kort- 

hed gjore Rede for deres Fremgangsmaade. De havde 

gjennemgaaet saavel Kingos som andre brugelige Psal-

28 Januar 1697 I. 1. p. 820. 2) Aftrykt hoS Bloch, den fyenste 
Geist!. Hist. 1, 169. Det er et Foliobind, indbundet i Lader 
under Titel: Den rette ny Psalmebog for begge Rigerne Danmark og 
Norge efter H. Maj. voreS aller». ArvekongeS og Herres Okristisnj 
«suinti allern. Befaling af en Deel dertil deputerede Geistlige med 
al Flid af gamle saavelsom nye (sardeleS Dr. Kingos Bistoppen i 
FyenS) Psalmer tilsammendraget, overseet og forfattet. Den forste 
Part, som er en Kirke-Psalmebog. 1697.



186

mebogcr, og saasom en stör Mcrngde Psalmer baade 

her og der befandtes, af hvilke hidtil kun mcget saa 

havde vcrret Lrugte ved Gudstjenesten, men dog vare 

bekjendte for Menigmand, saa havde de forst valgt de 

bedste af disse til Kirkepsalmebogen. Derncrst havde de 

blandt Resten udvalgt dem, som til Gudfrygtigheds 

Ovelse i Husene og ved allehaande Leiligheder udensor 

Kirken künde synes tjenligst, hvilke vilde blive samlede 

L en Psalmebog til Huusandagt. I det Enkelte meente 

de at have opfyldt den Kgl. Befaling ved at have be- 

holdt de bedste og brugeligste, tildeels crldgamle Psal

mer, der vare Menigheden bekjendte, med saa saa Wn- 

dringer som muligt, og havde ikke gjort sig saamegen 

Umage for at faae Verset og Rimet godt, som at satte 

en god Mening i tydelige Ord. Af de nye Psalmer, 

aavel Kingos som Andres, havde de valgt dem, der 

enten i sig selv vare beqvemme til helligt Brug og Op- 

byggelse, eller som i Mangel af bedre behsvedes for at 

faae passende Psalmer til. hver Son- og Festdag. Over- 

hovedet havde de i dette Vcerk sigtet til, at den gemene 

Mand og de Enfoldige, hvilke ere de fleste i enhver 

Menighed, ikke i deres Andagt ffulde besvcrres med alt- 

for mange Slags eller med altfor dybsindige Psalmer, 

paa det Alting med Sangen i Kirken maatte ffee til 

Guds A§re og Priis.
Bogen indeholdt L Alt 297 Psalmer, af hvilke 122 

vare beholdte fra H. Thomidsons Psalmebog, 85 ere op

tagne af Kingos og de ovrige 90 ere af crldre og nyere 

Forfattere i det 16de og 17de Aarhundrede. Da der 

alene i Kingos Vinterpart fandtes 136 Psalmer af ham 

selv, og han under Commissionens Forhandlinger var
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vedbleven at indsende nye Psalmer, maa han vcrre bleven 

overrasket paa en lidet glcrdelig Maade ved at modtage 

det ham tilsendte Udkast, der havde vraget saa mange af 

Hans Psalmer og deriblandt flere, som det maa fore- 

komme os ubegribeligt, at de künde vrage. Men det 

er med megen Sandhed bleven bemerket, *) „at man ikke 

kan ncrre Tvivl om, at Folket var langt bedre tjent 

med en saadan Psalmebog end med den, Kingos Vin- 

terpart bebudede. Den barokke Blanding as Hoihed og 

Plathed, som udmcrrker denne, var undgaaet, og skulde 

der skee et Offer, og et saadant krcrvede ialtfald Bogens 

Omfang, maatte det Heller gjcrlde de nye Psalmer, der 

ikke vare provede, end de gamle, der vare befundne gode. 

Ogsaa var Hans Vinterpart belemret med meget Vrag- 

gods as nyere Forfattere, medens den savnede mange 

smukke gamle Psalmer. Det var paa en Maade Gjen- 

gjcrldelsens Ret, der nu gik over den störe Digter, og 

Menigheden, der dog beholdt saamange og deriblandt 

Hans ypperste Psalmer, havde Vindingen."

Kingo modtog uden Tvivl det Kgl. Privilegium as 

1 Mai 1697 og dermed den fulde Vished om Afgjo- 

relsen af Psalmebogssagen i Kjobenhavn, hvorhen han 

atter, vistnok i dette Anliggende, var reist. 2) At han 

ikke der har kunnet skjule sin Misfornoielse over den 
'Krcrnkelse, han havde lidt, og sine skuffede Forhaabnin- 

ger, fremgaaer temmelig tydeligt af Hans Brev til Pro-

Bidrag til en Danst Psalmehistorie af Brandt og Helweg I. I. 
XL,!. 2^ Den 5te Mai var Kingo i Kjobenhavn og vendte tilbage
til Odense i Ugen for Pindse. cfr. Z. Bircherods Brev af 5 Mai 
og Kingos Svar af 10 Juni. Bircherods Brevs.
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fessor Wandal efter Hans Hjemkomst, i hvilket han 

Yttrer, at der ved den sidste Samtale faldt ham et Ord 

af Munden, som han siden ankede paa, men dog for- 

moder maatte blive udtolket til det Bedste. ^) Og det 

vil ikke kunne ncegtes, at den hele Fremgangsmaade 

imod Kingo fra Regjeringens Side var ubesindig og 

utilborlig, og at Commissionen, ved at henholde ham 

saalcrnge imellem Frygt og Haab, Heller ikke gik frem 

med den Skaansomhed, hvorpaa Tidsalderens storste 

Digter synes at have havt et retmcrssigt Krav. Maaffee 

har Commissionen frygtet Hand Hestighed og derfor 

valgt efterhaanden at forberede ham paa det endelige 

Resultat, ikke betankende, hvor piinlig den lange Uvis- 

hed, i hvilken han nagtet saa mange indstcrndige An- 

modninger om at faae Underretning om sine Psalmers 

Skjcrbne blev holdt, maatte vcrre ham.

Commissionen tog imidlertid fat paa anden Deel 

af Vcrrkct eller Hnusandagts-Psalmebogen og tilskrev 

ham ved Wandal d. 12 Juli 1697, om han ogsaa paa 

sin Bekostning vilde paatage sig Udgaven og Trykningen 

af denne. Hertil havde han i Begyndelsen ingen Lyst 

og havde reentud afsiaaet det ved sin Ncrrvcrrelse i Kjo

benhavn, da han indsaae, at det vilde blive bekoste- 

ligt for ham, dersom Huusandagts - Psalmebogen skulde 

vcrre et Vcrrk for sig selv og ikke et Anhang til Kirke- 

Psalmebogen; men han gik dog omsider ind derpaa og 

tillod Commissionen paa Hans Bekostning at antage 
Asskrivere, som han selv vilde forsyne med Papir.

') Danfi K. Tid. 1846 p. 823. -) Danst K. T. 1846. p. 834.
') Brev til Wandal 21 Juli 1697. l. I. p. 823.
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Han gik vel iscrr ind paa Forflaget i det Haab, at 

Hans af Kirke-Psalmebogen udelukte Psalmer ffulde 

blive optagne i Huusandagts-Bogen, hvortil Commis

sionen synes at have givet ham Udsigt, *) hvorfor han 

efter Commissionens Bemcrrkninger underkastede dem en 

Omarbeidelse, men bad dog om, at Udgivelsen af Kirke- 

Psalmebogen ikke maatte blive udsat, indtil den 2dcn 

Part var trykt, hvad der vilde blive til altfor stört 

Tab for ham, 2) og henvendte sig til Geheimeraad 

Moth om Hans „günstige Befordring til et kräftigt og 

beffjcrrmende kongeligt Privilegium, at han dog ei stet 

ffulde forlise oleum et operam." Privilegiet fik han 

L Lighed med det om Kirkepsalmebogen d. 20 Decbr. 

1698^) og dermed Huusandagtsbogen tilsendt; men her 

viste det sig da ogsaa, at Kingos Haab om de ud- 

stodte Psalmers Optageltz ikke ffulde gaae i Opfyldelse; 

thi kun Sjungechorets forste Part var optaget og 3 

Bordpsalmer af Sjungechorets 2dcn Part. (De Mor

gen- og Aftensuk, der vare tilfoiede de senere Udgaver 

af Sjungechorets 1ste Part, optoges i den vedhcestcde 

Bonnebog).

Kingo benyttede ikke selv den Rettighed, som det 

Kgl. Privilegium meddeelte ham til Huusandagtsbogens

^) Da Kingo allerede til Kirkepsalmebogen sendte Commissionen Psal
mer og nu alter til Tiden imellem Passte og Pindse, der hverken 
bleve optagne her eller der, maa der vel et eller andet Sted endnu 
findeS en Deel af Hans Psalmer utrykte og ubekjendte. Danst K. 
Tid. t. I. p. 83b Anm. 2. -) Breve til Wandal 11 Aug. og 18
Septbr. 1697 I. I. p. 834 ff. -) 18 Septbr. 1697 1. I. p. 836. 
r) Od. B. Arch. Registr 19,165. Aftrpkt i Danst K. T. 1846. 
p. 857.
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Udgivelse. Den forste Udgave Heras udgik fra Assessor, 

Directeur Johan Laureutzens Bogtrykkerie 1703 

under Titelen:

Den forordnede Huus-Andagts-Psatmebog, som efter Hs. Kgl. 
Maysts. allernaadigste Befaling af de fornemste Geiftlige her i 
Staden under sine visse Titelcr er sammcndragen, at bruges udi 
Danmark og Norge. Jndeholdende smukke Aandelige Psalmer og 
Sänge til Dagelig GudSfrygts Ovelse i allehaande Tilfalde inden 
og uden Huset, til Lands og Bands. (12mo obl. 341 Sider 
foruden Fortale og Register).

Men Forlcrggeren led, som Kingo rigtigt havde 

sorudseet, et stört Tab ved Udgivelsen af denne Bog, 

som kun Faa kjobte.

Trykningen af Kirkepsalmebogen blev begyndt strax i 

Son^meren 1697. Kingo sendte Wandal de to 

forste Ark af Octavudgaven d. 21de Juli, men gjort 

forsigtig ved Erfaringen vovede han ikke at lade mere 

trykkc, forend Commissionen underrettede ham om nogle 

Steder, som syntes at vcrre „forstrevne" L det ham til- 

sendte Udkast. Han havde da ogsaa i Lübeck gjort 

Bestitling paa Noder til Gradualen in folio og nye 

Typer til Duodesudgaven; men det medtog Tid, inden 

disse 3 Udgaver künde blive trykte. Forst i Aaret 1699 

udgik de fra Kingos Trykkerie i Odense Bispegaard 

under denne fra Udkastets noget forstjellige Titel:

Den forordnede ny Kirke-Psalme-Bog, Efter Hans Kongl. Mavest. 
Allernaadigste vefalning af de fornemste Geistlige i Kjobenhafn til 
Guds Tjenestc paa Sondagene, Festerne, Bededagene, og til an
den gudelig Brug i Kirken udi Danmark og Norge, af Gamle 
Aanderige Sänge Ordentlig indrettet og Flitteligen igjcnnemseet, 
og med mange Ny Psalmer forbedret, og iligemaader efter Kongl.

*) cf. Dänische Biblioth. 9 Th. p. 724.
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Lefalning til Trykken befordret af Thomas Kingo 0. Biflop 
udi Fyenö Stift. (Odense, Trhkt i HanS Kongl. Mähest. privi- 
ligerede Trykkerj af Christian Skroder.)

Gradualens Titel er:

6ra<jusle. En ny almindelig Kirke-Psalme-Bog under behorige 
Noder og Melodier o.s.v.

Kirkepsalmebogen er dediceret til Kongen paa Hans 

Fodselsdag d. 15de April 1699, Tiendeaarsdagen efter 

Dedikationen i Vinterparten. Et tilfoiet Register over 

Psalmedigternes Navne, „saavidt man haver Darret vi- 

dende," er ufuldstcrndigt og unoiagtigt, iscrr med Hensyn 

til Forsatterne i H. Thomissons Psalmebog, hvor 

disse meget noiagtigt ere opgivne.

Psalmebogen blev ved Reskr. af 21 Juli 1699 be- 

falet at indfores i alle Kirker paa 1ste Advents Sondag, 

og Prisen besternt for Gradualen 2 Rdl., for Octaven 

1 Rdl. og for Duodecen 2^ Mk., hvilken dog ved 

Fred. d. 4des Reskript af 21 Nov. s. A. blev nedsat 
Vz Deel 2) og Terminen for dens Jndforelse tillige 

forandret til Sondagen for Nytaar. Den blev derfor 

paa nogle Steder taget i Brug 1ste Advents Sondag, 

paa andre Sondagen for Nytaar d. 31 Decbr. 1699.3)

Var der hengaaet lang Tid, forend Kingo künde 

faae Psalmebogen frem, saa drev han nu med saa meget 

storre Jver paa at faae den udbredt og folgt. Han

cf. Brandt og Helweg l. I. Bidrag til en Danfi Psalmehistorie XL.II. 
') Bloch. D. fyenste Geistl. Hist. 1, 170. cf. I. Bircherods 
Beretning (Dagboger p. 372), at den blev introduceret d. 31 Decbr. 
1699 udi de ovrige Kirkcr i Danmark og Norge, hvor det ikke allerede 
tilforn er steet.
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stob L et saare stört Forskud og havde desuden lidt 

et betydeligt Tab ved Vinterpartens Udgivelse, som han 

nu under den forandrede Titel

En Ny Kirke - Psalme - Bog Effter Kongl. Mähst. Allernaadigste 
Defalning og Kirke-Ritual indrettet og sammendraget aff Sl. v 
Morten Luthers og andre Gudfrygtige, Lcrrde Mcends Sänge og 
gamle Kirken Psalmer, saa og med en stoor Deel til Hoytiderne, 
Sondagene og Fasten igjennem Forbedret aff Thomas Kingo 
0. Biskop udi Fyen,

lod indbinde og sende om til Kjobst^derne for at udde- 

les til sättige Born. 2) Dette Udlcrg og Tab sogte 

han nu at oprette paa den for sig meest indbringendc 

Maade. Han tilsendte derfor Biskopperne i de aildre 

Stifter 6ireete sine Psatmeboger til Fordeling imellem 

Kirkerne og til Forhandling og befattede sig, som flere 

Breve til Biskop Jens Bircherod i Aalborg vise, 

selv med Detaillen L denne Handel. Han skriver saale

des :^) „Min hoicrrede Svoger har havt Omsorg for at 

befordre dem, som skulde sended til Viborg, hvorfor jeg 

taknemmelig stal betale Vognleien," og, „Der sulgte 300 

Exemplarer med af Duodecen, som jeg gjerne beder, at 

Eders Amanuensis maatte have nogen Omsorg for, at 

de til Kjobende künde forhandles. I Kjobenhavn har 

min Committerede hvert Stykke Duodece for 2^ Mk. 

af Materien. Men dersom nogen vederhcrftig Bogbin-

^) Papir, Noder og Typer havde han forstasset sig ved äireete Ind- 
kjeb fra Lübeck og Flensborg. cfr. Niels Arclanders Brev 16Decbr. 
1696 om 400 Riis Trhkpapir til Jörgen DanSlof i Lübeck, 24Sept. 
1697 til Henrich Gültzou i FlenSborg. Kingos Breve til Wandal 
og Mvth. 18 Sept. 1697. Blochs Brevs. Brandt og Helweg 
I. I- Forfatternes Lcvnetslob p. 63. 9 Novbr. 1699. BlochS
Brevs.
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der findes hos Eder, vilde jeg lade hannem Stykket for 

2 Mk." Til Gjengjcrld for den Viffopperne herved 

soraarsagede Uteilighed sendte han dem „vel conditione- 

rede og paa Snittet forgyldte Eremplarer." Den Drif- 

tighed, som Kingo saaledes lagde for Dagen ved For- 

handlingen af Psalmebogen L Forening med den betydelige 

Jndtcrgt, der paa eengang tilflod ham, hvorom flere 

samtidige Forfattere tale uden just at tilfoie, hvilke Ud- 

gifter der vare sorudgaaede, gav Anledning til, at han 

blev dadlet, som f. Ex. hos Pontoppidan, „daß er aud 

der Gottseeligkeit ein Gewerbe gemacht", hvad der saa 

igjen hos nogle senere Skribenter er gaaet over til en 

Beflyldning for eller dog stcrrk Mistanke om Gjerrig- 

hed.4) At Fordelen endda ikke har vcrret saa stör for 

Kingo og Hans Efterlevende, synes at fremgaae af 

Bispindcns Klage i et Bonflrift til Kongen af 19 Deebr. 

1703,^) og Afscrtningen gik i den dercfter folgende Tid 

ingenlunde saa raff fra Haanden, som hun vel havde 

ventet sig. o)

Den kingoske Psalmebogs Forhold til Fortid ogEf- 

lertid er saa trceffende og klärt angivet andcnsteds, ?) at 

vi her, hvor vi ikke ville flrive en Psalmehistorie, troe

Sammest. I. Bircherod i Dagbegerne og M. B. FarstrupS 
og L. Axelsens Dagbog p. 155. ') Ann. IV, 112. *) Den danste 
Digtek. p. 173 og Poetist Lcesebog p. 485. Brandt og Helweg 
I. I. p. 63 (cf. Reenbergs Skr. 2 D. p. 132). «) I. Bircherod 
modtog d. 28 Zuli 1704 200 Exempl. fra Bispinden med Bon, om 
han vilde distrahere dem blandt Liebhavere, men han svarcde hende d. 
24 Septbr. s. A., at han ikke künde faae dem afsatte, med mindre 
hun vilde give bedre Ajob, „saasom de fleste Folk af ka^on havde 
allerede tilforn forsynet sig." Bircher. Brevs. ?) I Brandts og 
HelwegS Bidrag til en danfl Psalmehistorie I. I.

13
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at kunne satte os i Korthed. Med Kingo blev den 

danske Kirkesang, der hidtil mestendeels havde vcrret as- 

passet til de gamle Fotkesanges Toner, cn virkelig Cho- 

ralsang, i hvilken Texten baade i Form og Jndhold 

stemmede med de alvorlige og hoitidclige Melodier. 

Jscrrdeleshed havde Kingo sin Styrke „i en levende 

Opfattelse og hoitidelig Fremstilling af Bibelhistorien og 

de störe christclige Forjcrttelser." Naar han bevcrger sig 

indensor denne Krcds, fole vi, at han er paa sin rette 

Ptads. „Her stod Alt for ham i klare Billeder, her 

künde han tale med Liv og Sandhcd." Og Aarsagen 

var ncrst det störe Pund, der var ham bctroet som Dig- 

ter, at han levcde i det bibelfaste Aarhundrede, i hvilket 

man endnu gik ud sra Troens positive Jndhold som det 

sorste, og, hvad der scrrdeles og gjentagendc maa frcm- 

hcrves, at han selv var en fast troende og af Udodelig- 

hedens Haab opfyldt Christen, der med et af Naturen 

heftigt og lidenstabeligt Sind forte et ogsaa i udvortes 

Henseende paa mange Maader bevcrget og kjcrmpende 

Liv. Men hvad han oplevede, sin Glcrde og sin Sorg, 

sin Anfcrgtelse, Strid og Seier under daglig Gudfryg- 

tigheds Ovelse, det nedlagde han, tvungen dertil af Aan- 

dens uimodstaaelige Drift, i sine Sänge, der just ved 

denne deres indre Sandhed vandt en saa stör Jndflydelse 

baade paa Hans Samtid og Eftertid indtil denne Dag 

og nden Tvivl, ligesom Digteren selv, ville komme til 

at fore et udodeligt Liv her paa Jorden. Hermed skal 

det imidlertid ikke vcrre ncrgtet, „at der jo vare Strenge 

paa Davidsharpen, som han ikke künde mestre." Thi 

Hans Tidsaldcr, der var stärkere i Klagesangen end i 

Lovsangen, yttrede ogsaa sin Jndflydelse paa ham og
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kjendes navnlig i flere af Hans Ponitentspsalmer, om 

hvilke vor Tids storste Psalmedigter endog har udtrykt 

det Onste, at han havde ladet vcrre at strive dem. *)

Til den kingoste Psalmelitteratur Hörer endnu en lille 

Bog (6 Blade i aflang Duodes), trykt i Aaret 1700, 

der ikke nogensteds er ncrvnet blandt Hans Arbeider, da 

den hverken har Forfatterens Navn eller Trykkestedet. 

Den indeholder en Bon til de af Frederik d. 4de Aar 

1700 forordnede Bededage „om Fredens naadigste Be- 

fordring" og 2 Psalmer. Bogen er i Karen Brahes 

Bibliothek i Odense, og Karen Brahe har egcnhcrndig 

strevet bag i Bogen: „Denne Bon gort af D. Tommis 

Kingo, Bisp ndj Fyen." At Psalmerne ere af Kingo, 

kan da vel ikke betvivles. De ville derfor blive med- 

deelte nedenfor i et Bilag.

At Kingo L Begyndelsen as sit Ophold i Odense 

har tcrnkt paa ogsaa paa andre Maader end ved sine 

aandelige Sänge at lcrgge sin Kjcrrlighed til ^Moders- 

maalet for Dagen, fremgaaer af Hans foranforte Tilskrift 

til Dronningen (1681) af Hans Sjungechors 2den Part. 

Han er vel bleven hindret ved sine mange andre Arbei

der fra at faae Noget fuldendt og udgivet. Det kan 

Heller ikke besternt paavises, at han tog nogen personlig 

virksom Deel i Udarbeidelsen af Moths danste Ordbog, 

hvorom han fik Brev fra denne i Aaret 1697 2) med 

Opfordring om at skaffe Medarbeidere Lblandt Stiftets 

Geistlighed, Skolebetjente eller andre det danste Sprogs 

Elstere. Men han forstaffede flere Samlere og Med-

^) Grundtvig i Theol. MaanedSstr. April 1628 p. 36. ') 30Novbr.
1697. BlochS Brevs. og Npe danste Magazin 5 Bd. p. 252.

13'
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arbeidere fra Fyens Stift, blandt hvitke han i en Jnd- 

beretning til Moth ncrvner Prcesten Peder Jensen 

Lucoppidan i Bregninge paa Taasing, Capellanen 

Mads Rostock i Odense og Rectorcrne ved Skolerne 

L Assens Hans Jversen StuL, gift med 

Kingos Sosterdatter), Bogense og Kjerteminde (den 

for sin Lcrrdom meget beromte Matth. Henr. Schac- 

tins -j- 1700). Og han interesserede sig levende for 

Arbeidets Frcmgang, hvorom et Brev vidner, som han 

skrev til Lucoppidan, i hvilket han meget berommer 

dennes Arbeide til Bogstavet K, „der var saa vel udfort, 

at der skulde sattes faa danske Ord, som dertil künde 

soied, foruden at de vare givne bene latine." Dette Ar

beide vil han selv lade smukt indbinde og fremsende, saa- 

snart Hai: fik Resten. *) Forovrigt findes der en Uttring 

i H. Bartholins Universitetsprogram, 2) der synes at hen- 

tyde paa Samlinger af Kingo i samme Retning som 

Mothd Ordbog. Det hedder nemlig der: „Ovantus lin- 

xuse pstriD enltor fuerit, idiotismi notsnt 8olertiu8 

«d eoäem obsorvsti, voees in metris prDparatD, 

86mini8 mo6o 8par8D vire8 explieant in M3ximo8 suetus

Og det skulde da ncrsten vcrre forunderligt, der- 

som Kingo, om hvem dette sagdes just paa den Tid, 

da Moth arbeidede stcrrkt paa sin Ordbog, hvis storstc 

Fuldkommenhed „er den Rigdom af crgte danske Tale-

Brev 20 Novbr. 1698 i Nye Samlinger til den danske Historie 
4 Bd. 185. Ittringen, om at Lucoppidan havde givet Ordene ogsaa 
paa Latin, viser, at den latinske Oversattelse til alle danske Udtryk og 
Talemaader i MothS Ordbog ikke kan tilloeggeS Moth selv, hvad Mol- 
bech er i Tvivl om i Hist. Udstgt over de danske OrddvgS Arbeider. 
Nve danske Magazin 5 Bd. 248. -)>1Z NovVr. 1703. Univ. Bibl.
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maader, den Mcrngde as Jdiotismer, Ordsprog og Mund

held, som findes samlede ved ethvert Ord", *) ikke skulde 

have givet Bidrag til det störe Sprogvcrrk.

Ogsaa L andre Retninger var Kingo virksom sor 

Litteraturens Fremme. Han opmuntrede saaledes Tho

mas Broder Bircherod til at overscette Christian 

Gersons Jodiske Talmud paaDanst. Manustriptet 

findes paa Kongens Bibliothek med den tilfoiede Be- 

mcrrkning, „at Sal. Biskop Kingo og Cancellieraad, 

Landsdommer Luxdorph toge det til sig for at lade 

det trykke; men de dode."^)

Om Hans litteraire Fcrrd vide vi til Slutning kun 

endnu at anfore dette, at han havde samlet sig en be- 

tydelig Bogsamling, der ansaaes for at udgjore et af 

den Tids Letydeligere Privatbibliotheker.^)

25. Den Dygtighed, Kingo havde lagt, for Dagen 

som Embedsmand, og den Anseelse, i hvilken han stod 

som Digter, blev erkjendt og Lelonnet af Negjeringen 

deels ved Forogetsen af Hans og Bispestolens Jndtcrgter 

og deels ved den personlige Udmcrrkelse, der blev ham 

tildeel. As „scrr kongelig Gunst og Naade blev Sandby 

Kald i Lolland stjcrnket ham for Hans Person til Hans 
Jndkomsters Forbedring", 5) imod at han stulde holde en 

dygtig Capellan i Embedet. Og efter Hans Ansogning

Nye danste Äagazin I. I. 263. Christian Gersons Jodiste 

Talmud oversat paa Danst. Efter Sl. Bistop Kingos Begjcering af 
Th. B. Z) Thotts Ms. 351; cf. Ikura läe» Irist. litt. p. 338. 
*) Ikura I. I. p. 231. Det blev folgt ved Auction d. 31 MartS 
og folgende Dage 1704 og dyrt betalt, saa at Z. Bircherod ikke fik 
alle de Boger, han havde givet sin Svoger M. Knud Landorph i 
Commission at kjobe. Bircherods Brevs. Restr. iß Juni 1679. 
Bloch, D. fyenste G. H. 1, 166.
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blev endvidere Konge- og Kirketienden af samme Kald 

samt Kirketienden af Stokkemark Prcrstekald tillagt Bi- 

spestolen til Bisperesidentsens Vedligeholdelse. Han 

erhvervede Ret til at oppebcrre 1 Ndl. Ostke^ratieum as 

hver Kirke ligesom Biskopperne i de ovrige Stifter, hvil

ken Jndtcrgt han tidligere kun havde oppebaaret af Kir- 

kerne paa Als og Wro.?) Han sogte i Aaret 1697 

om Ret til fremdeles at oppebcrre en „Genant" af Ny

kjobing Amtstue af 5V Rdl., som ligefra Reformations

tiden var oppebaaret af Fyens Biskopper, men Amts- 

ffriveren fra 1694 havde ncrgtet at udbetale, da den ikke 

var opfert i Reglementet. Overhovedet vaagede han 

over sine Jndtcrgters Bevarelse og Stadfcrstelse, hvorom 

flere Forhandlinger bcrre Bidnesbyrd.^)

Kingo blev optaget i Adelsstanden d. 15 Juni

») Kgl- Restr. 12 Novbr. 1667. Od.B.-Arch. -) Restr. 29 MartS 
1687. Bloch I. I. 1, 165. Memorial til Geheimeraad Plessen 
17 MartS 1697. BlochS Brevs. *) Ags. Ordre til Zahlmester 
Brandt 29 Octbr. 1677 om Erlaggelse af 1 Td. Smor og 38 Lam 
aarlig af Odense GaardS Amts Jndtcrgter, som var tillagt Superin
tendenten i Fyen. Od. B.-Arch. — Kgl. Confirm. 28 Zuni 1681 
paa DispenS Rettighed til fri Skovhugst i Snestrup Lund saa og frit 
Fifleri i BispenS Dig og andre Steder, hvor han Paalob kan have. 
Sammest. — Chr. d. 5teS Skjsde 30 April 1689 paa ^us pstrons- 
tus til Fejo Kirke som Dederlag for 34 Tdr. 7 Skp. 2 Alb. Harl- 
korn BondergodS. Sammest. — Magestifte efter MagistratcnS Raad- 
stuebrev 30 April 1679 mellem et Stykke Have af Bisperesidentsens 
og en ode PladS, som stodte op til Haven, hvor den residerende Ca- 
pellanS til St. Knuds Kirke Resident- havde staaet. Sammest. — 
Han forsvarede sin Ret til Herligheden af Heden Kongetiende, med 
hvilken Bispestolen var bencficeret, imod en Madam Klingenberg, „HanS 
hoitcerede, meget fornemme Svogerste." Flere Breve fra 1696 i 
BlochS Brevsaml.
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1679*) med den bevingede Digterhest over Halvmaanen 

med 3 Stjerner til Vaaben, og d. 8 April 1682 ud- 

ncrvntes han per bullsm re^ism til Doctor i Theolo

gien, begge Udm«rkelser, sonr ikke ere enestaaende i Hirn 

Tids Historie. 2) Han fik Rang med Justitsraader d. 

4 Marts 1690, da Hans Psalmebog var casseret, og da 

Rangforordningen forandredes, forbeholdtcs Hans tidli- 

gere hoiere Rang ham d. 8 April 1699. Ansees nu 

end de anforte Gaver og Wresbeviisninger tillige som 

Beviser paa Kongens personlige Gunst, saa ville vi ikke 

ncrgte dette, men dog gjore opmcrrksom paa det aldeles 

Ubeviislige i, at Kingo skulde have Darret Gjenstand for 

Kongens Undest i den Grad, som en nyere Forsatter 

synes at mene, naar han siger, at „Fyens Biffop künde 

neppe pege paa en Ting, som han jo opnaaede." 0) 

Der er ikke Spor til, at Kingo stod i et saadant For- 

hold til Christian d. 5te. Tvertimod, den nylig for- 

talte Psalmebogs Historie giver Beviser nok sor det 

Modsatte. At han fik Medhold hos Negjeringen, hvor 

han havde Retten paa sin Side, f. Ex. i den forom- 

talte Strid med Winterfeldt, beviser jo aldeles Intet, 

og det maa endog herved bemarrkes, at Kingo ligesaa- 

lidt som Winterfeldt flap for en temmelig droiJret- 

tescrttelse. At han blev benaadet med et Par Tiender,

i) Den almindelige Angivelse er 1683, men her er den af Riegel- i 
Chr. d. 5te- Historie p. 678 ff. meddeelte Fortegnelse fulgt. 1681 
kaldes han ogsaa baade Mobilis poeta og Delbyrdig. Biffop 
Ssren Glud i Diborg var allerede bleven adlet d. 20 Marts 1679 og 
Diffopperne Bornemann og I. Bircherod bleve voctores Ideolog« 
buNati 1683 og 1698. Fr. Barfod. Poetist Lcrsebog. 1ste 
Udgave p. 483.
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er en saa almmdelig Sag L hiin Tids Historie, at der- 

paa Heller ikke kan lwgges stör Vcrgt; men naar det 

endeligen hos samme Forfatter bereites, at Chr. d. 5te 

„som Naadesbeviisning imod Digteren udstedte den hem- 

melige Befaling, at naar Embedsmanden Kingo, 

den, til hvem saamange vigtige Documenter og Regnsta- 

ber vare betroede, cngang dode, da stulde Hans Efter- 

mand annamme alle Ting, ligesom de forefandtes," og 

Kongen derved bestyldes for „et af de skjcendigste, des- 

vcrrre ikke aldeles erempellose Magtmisbrug, nogen uind- 

st'ramket Konge vel kan gjore sig styldig i," saa beroer 

denne uhjemlede Efterretning aldeles paa en Misfor- 

staaelse, som nedenfor skal blive oplyst ved Beretningen 

om Opgjorelsen af Negnstabsvcesenet efter Kingos Dod.

26. Meget ncrrmere ved Sandheden er det at an- 

tage, at Kingo vel, og navnlig ved sine Digte, strcrbte 

efter og vandt Undest hos Christian d. 5te og ved cn- 

kelte Leiligheder er kommen til Hoffet, men forovrigt ikke 

har staaet i noget egentlig personligt Forhold til Kongen. 

Thi der er ingen Anledning til at antage, at Kingo 

stod udenfor den almindelige Regel, efter hvilken Geist- 

ligheden blev behandlet ved Christian d. 5tes Etiquetten 

stramgt folgende Hof, ligesom han ogsaa öftere, naar 

han fremsendte Suppliker til Kongen, ikke sendte dem 

directe, men igjennem de Kongen ncermeststaaende Ma'nd

Molesworth yttrer: „Skjondt de Geistlige smigre Hoffet, have de 
intet at staffe med Regimentet. Man giver dem ikke let Anledning til 
at vise sig ved Hoffet eller at indsinde sig ved heitidelige Leiligheder. 
Pradikestolen er deres Plads, og den lader man dem beholde med fuld 
Frihed." Cf. Hans Bagger ved Zens Möller. Nyt Theol. Bibl. 
16 Bd. p. 189.
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med Bon, at de vilde tale Hans Sag. Gründen tit 

Kingos Forfremmelse og den ham af Regjeringen ved 

flere Leiligheder beviste Gunst maa overhovedet ikke alene 

soges L Kongens personlige Forkjcrrlighed for ham, men 

meget mere i, at han tillige vandt Velyndcre blandt 

flere af Landrts meest formaaende Mcrnd. Vi have i 

det Foregaaende blandt disse omtalt Griffenfeldt, 

Reetz og Lüxdorph. Hans senere Stilling som Bi

skop og Hans Digternavn bragte ham i en naturlig 

Forbindelse med de anseeligste Mcend, og disse Forbin- 

delser vedligeholdt han indtil sine sidste Dage med stör 

Opmcrrksomhed ved Brevvexling og de hyppige Neiser, 

han foretog til Kjobenhavn. Der finde vi ham ikke 

alene gjorende sin Opvartning hos Ministrene og Magt- 

haverne og besogende sine lcrrde Venner, blandt hvilke 

vi ville narvne H. Bagger, P. JeSpersen, Profes- 

sorerne Wandal, O. Borch, Bircherods og 

Worms udbredte Slcrgter, i Forretningssager, men 

ogsaa i selskabelige Samqvem i Schotters^ ogJens 

Bircherods Familier. Med den Juelske og 

flere adelige Familier i Fyen havde han noie Omgang. 

Harls Brevvexling vifer, at Nigscantslerne Greverne 

Ahlefeldt og Reventlov vare Hans scrrdeles Patro- 

ner, og til Geheimeraad Matthias Moth henvendte 

han sig oste, naar han vilde drive Noget igjennem, og 

ndbad sig Forholdsregler og Raad i vanskelige Tilfcrlde,

Hvor han var samlet med Dorothea Engcl-retsdatter. D. 26 
Juli 1693 skriver Jens Bircherod (Dagboger p. 274) havde jeg om 
Aftenen til Gjcrst i mit Huus vr. Th. Kingo, vr. Holger Jacoboeum, 

Joh. Ad. Bornemann, An». Alb. Fogson og UsA. Ole Ja- 
cobson Brochmand af khrondhjem.
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endogsaa i sine mere private Anliggender. Med den 

dannede Verdensmands Lethed bevcrgede Kingo sig 

imellem fit udbredte Bekjendtskab; det vise baade Hans 

Breve, af hvilke flere, end de til Jens Bircherod, 

vare fulde af „störe Civiliteter", 2) og Hans Samtids 

Dom om ham, at han baade var en beleven og en 

klog Mand. 3) Ved Leilighed sogte han ogsaa at bc- 

vise sin Villighcd til at rette sig efter sine Velynderes 

Onsker. Et characteristisk Beviis herpaa turde folgende 

Brev til Moth afgive: „Den Person Hans Jensen 

Storch, som Ed. Ere. behager at gjore Forflag om til 

det nu ledige Klokkerie til St. Knuds Kirke her L Odense, 

vil jeg hjertelig gjerne overlade mit Votum til og igjen- 

kalde det for den forrige Person P. I., som mig var 

noget paarorende, og dersom anmeldte Storch er Mu- 

sicus, som jeg ei paatvivler, skal jeg derforuden, om 

han undertiden vil lade sig bruge til Skolens Tjenestc, 

vcrre ham behjcrlpelig at faae noget af Skolens bene- 

ki6Ü8, at han saameget desbedre kan leve, og L det ov- 

rige gaae ham tilhaande udi alt det, mig muligt er, 

saa han skal fornemme, at Ed. Exs. Rccommendation 

skal finde hos mig den Lydighed og Tilboielighed for

i) f. Ex. i Sagen om Arven efter Hans andcn Kone (Brev 20 Marts 
1697); eller naar han anbefalede sin Kjarestes Broder Peder Dalslov, 
som 1688 var Secretair paa Flaaden og siden havde reist lange i Ud- 
landet og var gift i Engelland, til at antages i Fadrelandets eller, 
hvor det künde vare, til Hs. Majestatö Tjeneste (Brev 15 Aug. 1697); 
eller beder for sin gamle Tjener Andreas Brun, „som Ed. Exc. saa 
günstigen lovede mig til et lille Degnekald at ville befordre." (Brev 
1 Septbr. 1697). Blochs Brevs. -) Dagboger 12 MartS 1695. 
Z) „8i mornin linenments in Leato sävertimus, nil viro oomi, 
e»n6i6o, pruäenti svsvius." UniversitetSprogr. 13 Novbr. 1703.
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Personen selv, at ham intet ffal mangle af det Bifald, 

jeg ham i nogen Maade kan gjore." Kingo an- 

vendte ogsaa ellers gjerne sine bona oMem for sine for- 

nemme Venner, f. Ex. ved Salget af offentlige Stif
telsers Gods^) esser ved Udscrttelsen af offentlige Penge,^) 

hvor han meente at kunne gjore dette med en god Sam- 

vittighed.
27. Skildringen af Kingos offentlige Virksomhed 

er nu fuldendt. Vi have endnu at tilfoie nogle Trcrk 

af Hans Familieliv og private Forhold. Hans to forste 

Giftermaal have vi omtalt. Hans anden Hustrue Jo

hanne Lauritzdatter dode i Odense d. 19 Mai 1694 

om Aftenen Kl. 7^.4) Hun laae endnu Liig i Odense 

Bispegaard d. 6 Juni, da Kiugo sendte Fru Mette 

Sophie Krabbe, Etatsraad Monraths Enke, en 

Liigprardiken med disse Eimer:

„Hvad kan man andet af Liigstuen sig forvente 
End Dods Hukommelse saa hemmelig at heute.

20 MartS 1697. Blochs Brevs. Brev 7 MartS >697 til 
Delbaarne Henrich Steensen, der vilde afkjobe Odense Hospital en 
Part af en Bondegaard i Lille-Snode. Efterat have sagt, at man, 
saavidt muligt og tilborligt kan vare, bor see paa Hospitalets Gavn, 
tilfeier han: „Hr. Broker vilde kun behage at lade mig vide sit Be
tankende, hvormeget han vil give for samme Bondegaards Part, saa 
stal jeg nok gjore mit Bedste og saa trolig negotiere som for mig selv, 
det mon krere aldeles maa forlade sig til." Blochs Brevs. Brev 
17 Marts 1697 til Stiftamtmand Lützou. Sammest. „Intet kan 
vare mig kjarere, end at Hr. Stiftamtmanden kan gjore sig betjent 
saavel af denne som af den Capital paa Gammelgaard, det jeg af al 
mit Hjerte gjerne seer og samtykker, i fulde Forsikkring, at Hr. Stift
amtmanden, som selv er Directeur, jo giver Skolen flig Vished for 
sine Capitaler, som udi Fremtiden for Alle kan vare og blive anger- 
los." *) Bircherods Brevs.
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Saa gak, Liigprcrdiken, til Fruen Heu og siig, 
At Kingo sender Dig, hvis Hustrue ligger Liig."^

Hun blev begravet L St. Knuds Kirke d. 11 Juni 

omAftenen,^) men hendes Liig senere ftyttet til Fraugde 

Kirke, 3) hvor hendes Kiste findes med Paaskrift:

„Her kasted hun sin Bylt af Jord i denne Hhtte, 
Som Gud til Sjcrlen flal til Dommedag opflytte."^)

Hun efterlod sig en eneste Datier af sit forste Wgte- 

skab, der var gift med Niels Pedersen Brinch paa 

Molleborup L Sjcrlland. At Kingo maatte see sine to 

forste Hustruer gaae bort fra sig, var ikke den eneste 

Sorg, som disse barnlose Wgteskaber tilforte ham. Thi 

han blev ved flere af sine Stedborn fort ind i Forhold, 

der voldte ham mange Ubehageligheder. Vi have i det 

Foregaaende omtalt Jacob Worm, Hans forste Kones 

Stedson. Hvad der har givet denne Anledning til ogsaa 

at gjore Kingo til Gjcnstand for sine Smcrdeviser, vi- 

des ikke. Odin Wolf 5) mcner, „at Kingo som 

Undling af Griffenfeldt, Ven af Biskop Bagger 

og en maegtig Medbeiler i Poesien har vcrret den kildne 

Skosedigter en Torn i Met"; men der maa vel tillige 

have vcrret andre Grunde. I Satiren „En ny Nime- 

kunst" sigter I. Worm, hvad ogsaa O. Wolf har 

Tvivl om, vistnok ikke paa Kingo, men derimod, hvis 

O verskriften ellers er rigtig, i en anden Satire „Om

') Egenhcrndig paa et Blad i Rostgaards Haandsir. 152 Fol. Uni- 
vcrsitets Bibl. Bircherods Brevs. Kingo folgte, som forhen
fortalt, sin Begravelse i St. Knuds Kirke til Generalinde Ahlefeldt.

Hofmans Fundatssamlinger lom, V. p. 251, Iournal for 
Politik o. s. v. 1812.
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Kingos Kalot." *) Han siger ikke alene i dette Smcrde- 

vcrs, at det tjente ham bedre at vcrre Rytter end Prcrst, 

men beskylder ham for Fuldskab, og da der kom Svar 

paa dette Produkt i ligesaamange (10) Vers, som ncr- 

sten ikke staaer tilbage derfor hverken i Tone eller Jnd- 

hold, saa flrev Jacob Worm et „Contra-Svar" herpaa, 

atter i 10 Vers, i hvilket Beflyldningen gaaer ud paa 

intet mindre, end at han havde vcrret suld i Kirken, saa 

at han faldt omkuld paa Prcrdikestolen vg maatte med 

Skam og Spot bcrres ud af Kirken, og ofte havde lig- 

get i Nendestenen med brudte Been m. m. At I. 

Worm „foer frem efter Rygte og Mundsveir og det 

flcttc Menneffers, det han siden gik til Bekjendelse om", 

har foranforte HanS Biograf klarligen beviist.^) Angaae

') Af Jacob Worms VerS findeö der flere Affinster, men i Alm. 
noget forstjellige fra hverandre, paa Univerfitetets og KongenS Bibl. 
Verset om Kingos Kalot har jeg kun fundet i en Affinst i den gamle 
Manuflriptsamling paa Kongens Bibl. Det er stet ikke utankeligt, at 
den Omstcrndighcd, at Kingo bar Kalot, har givet Anledning lil, at 
de ovenncevnte Smadevers ere blevne tvdede paa ham og af en Af- 
firiver bleven forsvnet med den navnte Overfirift. Journal for 
Politik 1812, 1 Bd. p. 294. 2 Bd. p. 2. Af saadanne Rvgter, 
der som dunkle Skygger have lagt sig over den störe DigterS Minde, 
men som vel ogsaa have en ligesaa loS Grund, som de, paa hvilke I 
Worm byggede sine Befiyldninger, maae vi anfore en Notits, der fra 
et Manuskript er optaget i No. 493, 4to, i den Kallfie Sämling, 
(Kongens Bibl.), at han paa sine Disitatsreiscr holdt mere afPrcrste- 
konerne end det vel anstod en Difiop, hvorom der dog tilfeies: „maa- 
fiee og det er lognagtige Bcfiyldninger." Ligeledcs gaarr der og et 
Sagn om en Prcrst, der engang blev anklaget for i Fuldfiab at have 
redet baglcends paa en Hest i Ornat. Kingo kalbte ham til sig og 
talede ham haardt til, men da han havde udtalt, spurgte Prcrsten la- 
konist: hvoraf veed Deres Hoiarvcrrdighed det? Ja, det er bleven 
mig fortalt, som vist! Fa, men D. H. har dog ikke seet det. Nei, 
men Rygtet lpver ikke. Da Gud fri mig fra at troe Alt, hvad Ryg-
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Versene virkelig Kingo, og ligger der nogen Virkclig- 

hed til Grund for dem, saa maa Jnholdct vcrre hentet 

fta en Tid, der ligger Lagved Kingos Embeds- 

aar, fra den Tid maastee, han som Huuslcrrer hos 

Atche omgikkes med Grub Lerne og paa „den lystige 

Ort" muligviis kan have taget Deel i en eller anden 

Ungdoms Ubesindighed, der kan vcrre kommet Jacob 

Worm, (der 1663 blev dimitteret fra Slagelse Skole) 

for Ore, og han senere har vcrret lav nok til at 

oprippe. Jacob Worm blev, som bekjendt, ankla- 

get for Majestcrtöforbrydelse og suspenderet fra sit Em

bede imod Slutningen af 1680 eller i Begyndelsen af 

1681. ^) Der blev gjort meget Vcrsen af denne efter 

vor Tids Begreber ikke meget betydelige Sag, hvorom 

blandt Andet de mange Afskrifter af Worms Digte 

vidne, endskjondt disse Digte kun have Enkeltheder, der 

vise, at han havde Talent, men forovrigt bestaae af en 

Mcrngde ringe, pobelagtige og stundom aldeles ufor- 

staaelige Vers. Ogsaa Kingo fik nogen Andeel i den 

Undersogelse, der blev anstillet om Hans Brode. Han 

fik nemlig ved et Reskript af 28 Decbr. 1680 Befaling 

til L Kongens Navn strax at bcordre to af Prcrsterne 

i Odense til uformcrrkt at begive sig til en Feldtprcrst

tet har fortalt mig om Deres Hoicerv., svarede Prasten. Samtalen 
endte med, at Prcrsten blev indbudt til Mikdag i Bispegaarden, og 
Sagen faldt hen.
l) som Odin Wolf mener; men da han i nedenanforte Kgl. Restr. til 
Kingo af 28 Decbr. 1680 endnu kaldes Sogneprast for Graabrodre 
Kirke i Diborg, er Suspensionen vel forst steet 1681. Zeg formodcr, 
at han ligesom RaSmus Strangesen blev beordret at begive sig til 
Kjobenhavn og der er blevcn suspenderet og foengflet; thi han var i 
Fangsel d. 18 Januar 1681.
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Hr. Rasmus Strangesen Nakffov's Logemeut, 

for der i Generalfiskalens Fuldmcrgtigs Ncrrvcrrelse med 

Flid at eftersee, om der ikke Lblandt Hans Papirer eller 

andre Säger fandtes nogen Pasqm'l eller Anledning til 

Correspondents imellem ham og Jacob Worm. 

Fandtes der noget Saadant, ffulde Kingo indsende det. 

Sagen ffulde forovrigt holdes hemmelig og Rasmus 

Strangesen Nakffov efter fuldendt Jnqvisition be- 

give sig til Kjobenhavn for der at modtage videre Or

dre. Da Jacob Worm af den nedsatte Commis

sion var domt til Doden, indgav han flere Suppliker 

om Benaadning. I Anledning af en saadan paa Vers 

indgav Kingo ogsaa et Bonffrift for ham paa Vers, 

i hvilket Kongen anfores talende saaledes:

„See der, hvor Simei sig om i Stovet valter, 
See, hvor Hans knipste Sind i mange Taarcr smelter, 
See, hvor Hans Mund, som for var fuld af Skjeldestum, 
Er haanlig laaset til, som den var ganste stum. 
See, hvor han lover flux af Hjertet ud at rotte 
Den Friheds dristig' Aand, Guds Salvede at spotte.
See, hvor han ryster dog for Dommens grumme Frygt, 
Som Hans Samvittighed har paa Hans Hjerte trykt. 
Mens nei! han stal ei doe, thi Vardighed og Vcelde 
Paa Kongens Zepter staaer at reise op og falde; 
Mit krönet Hoved stal saa lavt ei Lukkes ned, 
At man stal marke, jeg blev paa en Flabmund vred. 
Var han en Goliath, var han en magtig Love, 
Til Doden stulde jeg HanS trodsig' Sjal bedrove;
Men nu han er en Spog, en lumpen Pladder-PloS, 
En selvviis Gantegjak, vil jcg dog faae ham loS. 
Han er dog nastcn dod af Frygt og betler Naade, 
Hvor let var det min Fod den Maddike at traade. 
Den Stymper, Mennest - Orm vil jeg dog lade gaae 
For Jesu Christi Skyld, mens han sig krymper saa

*) Od. B. Arch. Registr. 74 No. 61.
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Han tor sit Hoved vel i andre Skruer satte
Og Hjerte, Haand og Mund til lydig Pligt indrette,
Og gjor han ikke det, naar han er klcven fti, 
Saa er jeg David dog, og han kun Simei."

Det er nu vistnok, at et saadant Bonskrift, hvor 

vel det-end var meent, og herfor Lorger dets alvorlige 

Tone, maatte saare den iforveien dybt nedboiede Mand, 

til hvis Kundskab det kom. Kingo fik derfor ikke Tak 

for denne sin ForLon, men Worm svarede, og vi kunne 

ikke undre os over Hans Svar:

„Du est selv Simei, som sig i Stovet valter, 
See til, din Smigre-Sjal i Polen ikke smelter. 
Din Mund den er jo fuld af Smigcr-Hykkelskum 
Og haanlig laaset til for Gud og Verdcn stum." 

rc. rc.

Og fremdeles: „Den fromme Kong Davids For- 

klaring paa sine naadige Tanker over Simei 2 Sam. 

19 af Jac. Worm til Gsensvar paa Biskop Th. 

Kingos ForLon for ham hos Kongen o.s.v.

„Hör Flakmund, PladderploS og lumpen, selvviis Gante!
Hvad Griller har Du vel? hvad est Du for en Ovantc, 
Menö Du fordunkler saa mit ydmyg-naadig Sind?

Du est en Hykler Aand, som Haa Zeruia siagtcr,
Thi om Du bedcr end for Simei, dog nagter
Du Sandhed i din Sjcrl, idet du ncrvncr ham
En dode-skyldig Kncegt og gjor ham Spot og Skam
Med famme Skjcldcord, som ei en Christen sommer, 
Langt mindre Kongcrne, som naadig Alle dommcr

o^ s. v."

Historien vidner imidlertid om, at Kingo tilligemed 

visse andre störe Herrer, der vare blcvne forffaanede for 

I. Worms hvasse Pen, Lntercederede for ham og Li-
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droge derved til, at Hans Straf blev formildet til De

portation til Ostindien. *)

En Ubehagelighed af en anden Natur blev efter 

Hans anden Kones Dod paafort ham af Hans Sviger- 

son, Amtsskriver Niels Pedersen Brinch, der d. 

28 Juni 1694 klagede til Kongen over, at Kingo ikke 

vilde holde Stifte med ham efter Hans afdode Kone, 

med hvis eneste Datter han var gift, men beraabende 

sig paa et Kgl. Privilegium af 13 April 1689, ved 

hvilket der var ham meddeelt Bevilling til ved Testa

mente, eller paa hvilken anden Maade han vilde, at 

maatte disponere over sine Midler, havde efter sit cget 

Behag ladet ham titbyde 1090 Sldaler og en Guldkjede 

af 10V Sldalers Varrdie. Paa denne Klage havde 

Brinch faaet den Resolution, at det skulde forblive ved 

Kingos Disposition. Da han imidlertid ikke vilde 

modtage Arveparten, som gjentagne Gange blev ham 

tilbudt, og ikke vilde give Afkald, lod Kingo den d. 20 

Mai 1696 nedlargge hos Byfogden L Kjobenhavn Fre- 

derik Eisenberg med Begjcrring om, at Brinch 

maatte blive opfordret til at modtage og qvittere for 

den, da den i modsat Fald maatte henstaae paa Hans 

cget Nisico. Brinch lod derester Kingo indstevne til 

d. 11 August 1696 for Provsten L Odense Alax. Lud- 

vig Stoud, under hvis Skiftejurisdiction Biffoppen 

henhortc, men Provsten frikjendte Biskoppen, ja udeluk- 

kede endog Guldkjeden fra Arven. Utilfreds med denne 

Dom, lod Brinch den indstevne for Landemodet L Odense, 

hvor der d. 7 Octbr. 1696 blev afsagt folgende Dom: 2)

*) Pont. Ann. IV, 610. Odense LandcmodS-Protocol.

14
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„Saasom er secs, at 8r. N. P. BrLnch har havt nogen 

Skjcl og Feie til at indstcvne Provsten L. Stouds 

Dom, som er gründet paa Hs. Kgl. Majestcrts til Hs. 

Velcrdlc Hoicrrvcerdighed Biskoppen vr. ThomasKingo 

udgivne Privilegium og sidste allern. Resolution, da 

bor Provstens Dom i alle Maader ved Magt at blive, 

og 8r. N. P. Drinch at betale for nnodigt Stevne- 
maat til Sagens Omkostning 6 Rdl.^ Brinch klagede 

atter til Kongen over denne Dom, som Geheimeraad 

Schult ene havde afsagt, og forklarede, at Kingo, 

som lcvede i Wgtefcellcd med sin afgangne Hustrue, da 

det Kgl. Privilegium blev ham meddeelt og flere Aar 

dcrefter, ikke künde vide sin Andeels Midler, forend de 

ved Skifte vare deelte, og havde ikke Ret til, som han 

vilde, at sorklare det Kgl. Privilegium derhen, at han 

maatte henregne det hele Fcrlledsbo til sine egne Midler, 

og saaledes fraholde ham den Arvepart, som han efter 

Lovcn havde paa sin Hustrues Vegne. Stiftamtmanden, 

Provsten og Biskoppen indstevnedes derefter ved Kgl. 

Restr. af 27 Januar 1697 til at mode for Hoiesteret d. 

11 Marts. *) Hvorledes Sagen faldt ud ved Hoiesteret, 

er mig ikke bekjendt^, men d. 20 Marts 1697 strev 

Kingo til Mothr^) „Den Sag med min Svoger 

N. P. Brinch anlangende Hans Hustrues Arv efter 

min Sat. Hustrue, for hvilken jeg nu til Hoiesteret er 

indstevnet, .... beder jeg ydmygst at maae udi Ed. 

Grc.s fremdeles bedste Tanker forblive til lykkelig Be-

Forkyndt i Odense Bispegaard d. 22 Febr. 1697. 2)
Brostroph Albertin var Kingos Sagkorer. Drer til ham 2 Marts 
1697 med oplpsende Documenter. BlochS Brevs. Sammest.
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fordring, saasom jeg kan vidne for Gud, at jeg ei künde 

eller Lurde det anderledes at gjore, end jeg det gjort 

haver udi nogen Henseende."

Endnu vcrrre var den Uenighed, der opstod mellem 

Kingo og Hans anden Svigerson Jörgen Kar- 

stens/) hvoras han i sine sidste Leveaar havde megen 

Wrgrelse. Jörgen Karstens blev Stiftsprovst i 

Odense 1699. For den Tid skulle de have vcrret de 

bedste Venner, hvorom til Exempel det Vers vidner, 

Karstens skrev til Kingos Portrait, (for 1688)

„prsesuUs kree nostri korma est, qvo vinäice elerus 
8ui^it et arctoo sub ^ove te§men ksbet.
Ingenium, doctrina, üdes, kseundia, esnäor, 
dudicium, §ravitas, reliAionis amor, 
klurscive in sere latent seulpto, Landete kioni, 
lantum Lin^ovii luminis umbra capit."

men som siden, da de bleve uenige, blev casseret og L. 

Thuras sat istedet: „Her staaer en Skugge af den 

Mand" o.s.v. 2) Ligeledes viede Karstens Kingo og 

Birgitte Balslov 1694. Men da deres Embeds- 

Grcendser rykkedes ncermere, stodte de snart sammen. 

Den forste og egentlige Aarsag til deres Uenighed kjen- 
des ikke. Den soges b) i begges Myndighed, Paa- 

staaenhed og onde Raadgiveres Jndflydelse, der frygtedc 

for, at Karstens ved Kingos og Reventlovs An- 

befaling stulde faae Exspectance paa Bispestolen. Bist

Fedt i Kjobenhavn 28 Juli 1660, 1685 Scgneprast til Brende- 
rup og Ore og Provst i VendS Herred, 1688 til Haarslev, 1699 d. 
18 Novbr. Stiftsprovst i Odense, -b 23 Juni 1717, gift med Mette 
Worm 1686-94. cf. Blochs D. fyenste Geistl. H. 3, 652 ff.

No. 130 kol. Kallste Sämling. ») Bloch l. l. 1, 161.
14^
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er det, at Karstens i flere Forhold viste sig som en 

meget stridig, fremfusende og uforsonlig Mand, hvorom 

det Mundheld, som lcrnge holdt sig L Odense: „En 

Karl som Karstens," ogsaa vidner. *) Striden udbrod 

maast'ee i Anledning af, at der i Biskoppens Fravcrrelse 
kom en Befaling til denne om at forfatte en Von til 

en ertraordinair Bededag. 2) Som Stistsprovst aabnede 

Karstens Brevet og, da Sagen havde Hastvcerk, for- 

fattede han Donnen og udsendte den L Stiftet. Dette 

blev forestillet Biskoppen som et Jndgreb i Hans Embede, 

uagtet der siges, at han selv havde givet Karstens 

Ordre dertil, forend han reiste; han skal derefty: have 

ladet Karstens kalde, sat ham skarpt irette, ved Cir- 

culairer ladet Donnen tilbagekalde og selv forfattet en 

anden. I Anledning af et Par andre Stridspunkter 

imellem dem opstod der en formelig Proces, der varedc 

i to Aar, og som en Commission, bestaaende af H. 

Bornemann, P. Jespersen, H. Wandal og 

Joh. Dorschceus, blev sat til at paakjende. Af 

Odense Landemods-Protocol og Commissionens Dom 3) 

sccs Sagend Sammenhcrng at have vcrret denne: I 

Odense og paa flere Steder i Fyens Stift havde fra 

crldre Tider den Sk'ik vedligeholdt sig paa Sognedage 

at holde Brudevielse med Brudemeöse og Brudeprcrdiken. 

Denne Skik modsatte Karstens sig, uagtet han maatte 

tilstaae, at han selv baade som Prcest paa Landet og i

Nyrup har Hort dette i Odense. Den D. Tiglekunstö Middelalder 
1, 174. 2) Bloch l. l. 1, 162. Det er da vel den ovenfor om- 
talte Den til Bededagene 1700. Kjobenhavn d. 10 August 1703. 
Finde- i Afstrift i Bircherods Brevsamling.
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Odense oste havde sulgt den, og da Kingo vilde „folge 

den med nogle af sit Hnus og i Venlighed begjcrrede 

af Provsten, at han derudi vilde foie ham," ucrgtcdc 

han det, „ja satte sig derimod paa en ganske insolent 

og nsommelig Maade med Taarndorens og Prcrdikesto- 

lens Tillukkelse" og viste sig trodsig imod Biskoppen 

baade i Ord og Gjerninger, hvorom han lovlig blev 

overbeviist ved det derom holdte Forhor, hvortil Lands- 

dommer Rosenvinge og Provst Berndt i 

Hesselager vare beskikkede ved Kgl. Commissorium.

Han havde ogsaa i en Supplik til Kongen d. 20 Octbr. 

1701 „grovt og ubeviisligt" paasagt Biskoppen, at han 

vilde tvinge ham til at handle imod Nitualet, item at 

ville have Noget frem med absolut Villie imod Nitualet 

og mere deslige. Commissionen fcrldede angaaende dette 

Punkt den Dom, at Usx. I. Karstens Forhold „ei 

anderledes künde udtydes end til en aabenbar Foragt, 

Formastelse og Opscrtsighed imod Hans Biskop som Hans 

soresatte Ovrighed, hvorved han havde handlet imod sin 

prcrstelige Eed og imod Loven, saa at han derester künde 

ansees." „Men som Biskoppen selv ikke vil staae paa 

det Merste med Provsten, men ved sin Fuldmcrgtig 

Llsr. Brostroph Albertin modererer sin Jrettescrt- 

telse, künde Karstens dog ingenlunde srikjendes, at 

han jo for slig utilborlig Forhold L det mindste bor 

gjore Biskoppen en offentlig Asbedelse og Erklcrring paa 

sorste Landemode, hvorudi han forst bor bekjende sig 

utilborlig at have forseet sig imod sin Biskop og Ov-

*) Mx. Knud Landorphs Brev til JenS Bircherod 18 Januar 1702. 
Sammest.
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righed ved overbeviist Ulydighed og Opscrtsighed; derncrst 

erklcrre Biskoppen, for hvis ubeviislig grov Sag, han i 

sin Supplik hannem haver tillagt, og cndelig bede Bi

skoppen om Forladelse og forpligte sig til al sommelig 

Lydighed og Wrbodighed Herester." Desuden skulde 

han til Straf bode 100 Rdl. til fattige Prcrsteenker i 

Stiftet.

Det andet Hovedstridspnnkt dreiede sig om en Til- 

forsel til Landemodsprotoeollen, hvilken Karstens som 

Landemodets Notarius havde fort, men hvis Rigtighed 

Kingo ncrgtede. I Landemodsprotoeollen findes nem- 

lig for d. 6 April 1701 folgende Ord, skrevne med 

Karstens Haand: „Provsten i Odense Herred indgav 

en skristlig Memorial anlangende adskillig clillerenee udi 

Kirkeceremonier ved St. Knuds Kirke, at de maatte ind- 

rettes efter Lov og Ritual samt Vor Frue Kirkes Maade 

i Kjobenhavn, hvilket Biskoppen lovede at skulle 

skee strax." Dagen efter afgav Kingo en ffriftlig 

Resolution i modsat Retning og forte siden for Com

missionen Klage over, at de Ord, der vare ham tillagte, 

vare Lndsorte i Landemodsprotoeollen uden Hans og de 

tilstedevcrrende Provsters Videnstab og Consents. Ved 

Forhoret vilde „ingen af Provsterne vedstaae disse om- 

tvistede Ord af Biskoppens Mund at vcrre horte, Bi

skoppen selv og aldeles fragaaer dennem af sig at vcrre 

sagte, saasom de og ere hannem til stör prse- 

Commissionen domte da at det „vilde komme 

an paa Jörgen Karstens Eed," men hvis 

han „saadan Eed ikke kan eller vil gjore, da bor Bi

skoppen vcrre tilladt at betroe Protocollen til en anden
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as Provsterne, som han kan forlade sig paa." *) Noglc 

andre Ankeposter imod Karstens angaaende Hans Skif- 

tesorretninger og Mangel paa Regnstabs Aflceggelse for 

nogle af ham oppebaarne Collecter bleve afviste som 

ikke henhorende under denne Sag. Processens Om- 

kostninger stulde Karstens betale med 40 Rdlr.2)

Det var rimeligviis i Anledning af denne Sag, at 

Kingo maatte forctage sig sine sidste L Reiser til Kjo

benhavn. Det heddcr nemlig, at han 1701 2 ä 3 

Dage for Juul kom hjem fra Kjobenhavn med Forhaab- 

ning om en god Udgang paa sin Sag, og ligeledes 

d. 20 Mai 1703, „uden at vcrre kommen tilende med 

I. Karstens,"4) og at hau tog sig Sagen meget 

ncrr, sremgaaer af Bispindens öftere gjentagne Uttringer 

efter Hans Dod om de „Vidervcrrdigheder," som han 

havde i sine sidste Aar.

Den over Karstens fcrldede Dom blev kun tildeels 

exeqveret. Der blev, formodentlig formedelst Kingos 

Sygdom og Dod, ikke holdt noget Landemode i 2 Aar, 

og da det igjen samledes d. 8 og 9 Octbr. 1704, sorlangte 

Dispinden, at Karstens stulde gjore den ham idomte

i) Det er markeligt nok, at man dengang ikke tankte paa at oplase 
og undersirive LandemodSprotocollen. Naar Bloch l. l. 1, 164 
siger, at det af Dämmen „kan seeS, at Dommerne have indseet Skre- 
beligheder paa begge Sider," saa maa det bemarkes, at Dommen 
ingenlunde berettiger til denne Slutning. Men BlochS hele 
Fremstilling af dette Forhold er overhovedet partisi forKarstenS.

Knud Landorphs Brev ti! I. Bircherod 18 Jan. 1702. *)
til Z. Bircherod fra Jacob Gotfried Becker i Odense 22 Mai 1703. 
Bircher. Brevs. Dloch l. l. 1, 170 siger, at han 1702 var i Kjo
benhavn og der blev syg og efter Hjemkomsten kun kom lidet ud, men 
Aaret er vift feilagtigt, da han jo var i Kjobenhavn Aaret efter.
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Afbigt. Den ene Dag erklcrrede han da „for sin Ro- 

ligheds Skyld", „at Biskop Kingo for ham skal gjerne 

ligge en crrlig Mand i sin Grav: cle mortuis nil nisi 

vonum." Den anden Dag gav han samme Erklcrring 

paa Betingelse, at Bispinden igjen ffulde frafalde den 

gjortc Beskyldning angaaende Protocolten, som hau 

ved sin Eed havde fralagt sig; men da Dispin- 

dens Sagforer ikke künde indlade sig herpaa, og Af- 

bigten ikke egentlig künde gjores den dode 

Mand, blev Sagen atter fra Landemodet sendt til Af- 

gjorelse ved Hoiesteret, hvor Karstens dog ikke ffal 

have opnaaet noget bedre Resultat *). Kingo var alt- 

saa gaaet bort uden at vcrre bleven forligt med fin gamle 

Ven og Frcrnde. Fem Dage for Hans Dod bereiter 

I. Bircherods Moder, der boede i Odense, om „den 

störe Trodsighed og Stivsindighed, i hvilken Hans Anta- 

gonist immerfort blev sremturende." Men Kingo vilde 

paa sit Dodsleie forlige sig med Karstens og sendtc 

Dud til ham. Budet blev imidlertid „hindret" (holdt 

tilbage?), og det blev forebragt Kingo, at Karstens 

ikke vilde komme. Kingo erklcrrede dog paa sit Merste, 

at han dode som Karstens Ven af sit Hjerte."^)

Efterat have berettet disse uhyggelige Stridigheder, 

der formorkede Kingos sidste Leveaar, kunne vi vendc 

os til Betragtningen af den, som det synes, meget lykkc- 

lige Forbindelse, L hvilken han indtraadte ved sit 3die 

Wgteffab, med Jomfru Birgitte Balslov, en Dat- 

ter af vr. No^ieinD, Cancellieassessor Christopher

i) Pont. Ann. IV, 112. d. 9 Octbr. 1703, „da Kingo laae 
paa sit Aderste." Bircher. Brevs. Bloch l. l. 1, 164.
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Balslov til Fraugdegaard L Fyen. Hun var fodt d. 

13 Mai 1665. ^) De kjendte Hinanden L längere Tid. 

„Om deres Forlovelse og Gistermaal", siger Jacob 

Bircherods) „künde meget siges. Jeg har det af 

trovcerLige Folk og af dem, som vare om Alting vidende. 

Ordet gik, at han elskede hende, lcrnge forend Hans an

den Frue dode, og vist er det, at han Dagen efter hen

des Begravelse kom i mine Forceldres Huus for at 

declarere sin Amour for dem, som vare Hans Kjcrrestes 

ncrrmeste Slcegt heri Landet. Biskoppen var den Tid 

60 Aar, og hun, som var 30, havde imidlertid udflaget 

mange konsiderable Tilbud." Deres Bryllup stod paa 

Fraugdegaard d. 19 Decbr. 1694, hvor de bleve viede af

Jörgen Karstens.^) Birgitte Balslov 

fulgte i Almindelighed Kingo paa Hans Reiser^) og 

var ham en kjcrrlig og omhyggelig Hustrue i Hans Livs 

sidste Dage, i hvilke hun havde saa megen Modgang og 

Strid at dele med ham. „De, der kjendte, hvor kjcrr- 

ligt deres Wgtestab var, saae dem stedse samlede saa

i) Jens Bircherod striver d. 21 Mai 1665 (Brevs): „Eftersom min 
Mosterdatter Birgitte Balslov blev idag dobt, saa anrettede hcndeS 
Forcrldre udi deres Huus et stjont Barselmaaltid, i hvis trsctement 
jeg ogsaa blev deelagtig." Zustitsraad og Landsdommer Jacob 
Bircherods Samlinger til Hans Families Historie. (No. 130 kolio. 
Kallste Sämling). Jacob Bircherod -j-1737, var en Son af Thomas 
Broder Bircherod, Professor i Odense, og Anne Mule. ^) I Novbr. 
1694 inviterede Kingo Bistop I. Bircherod og Hans Frue til Bryl- 
luppet, der dengang var berammet til d. 14 Decbr., men de und- 
styldte sig med AarstidenS Besvarlighed. Bircherods Brevs. (7 og 8 
Decbr. 1694). *) Hun reiste med til Disitats paa Lolland, var
med ham i Kjobenhavn, og Kingo striver 1696 (til Madam Klingen- 
berg. Blochs Brevs.): „Jeg er ei egentlig viS paa, naar min Kjcr- 
reste og jeg kan vare her hjemme."
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ncrr, som Viinranken ved den Stav, som opholder den. 

Hvor han gik, gik og hun, hvor han blev, blev hun og; 

intet uden Doden künde skille dem ad, ja de, der have 

seet hendes Sorg, vide, at neppe Doden har kunnet skille 

hende fra ham."

Ved sit Wgteskab med Birgitte Balslov kom 

Kingo i Besiddelse af Herregaarden Fraugdegaard, een 

Miil fra Odense, som blev ham tilskjodet af hendes 

crldste levende Broder Peder Balslov, der opholdt 

sig i Engelland, 2) og fik vel en temmelig bethdelig 

Formue. For denne Tid kan det, naar man skal flutte 

efter den Arv, der tilfaldt Hans 2den Kones eneste Dat

ter, ikke antages, at Hans Formue var synderlig stör. 

Men efter Hans Giftermaal med Birgitte Balslov 

finde vi ham indviktet i forsksellige Pengesager, og han 

maatte ofte skrive Breve til Folk, der ikke opfyldte deres 

indgaaede Forpligtelser.

Ogsaa dette Hans sidste Wgteskab var barnlost; men 

da Birgitte Balslov tre Aar efter Kingos Dod 

d. 6 Decbr. 1706 indlod sig i Wgteskab med Commerce- 

raad, senere Justitsraad, Christian Carl Bircherod 

og fik en Son, kaldte hun denne Thomas Kingo. 

Det fortcrlles, at al Verden forundrede sig over, at 

Kingos Enke vilde gifte sig med Bircherod. Kong 

Frederik d. 4de, som ogsaa undrede sigderover, sagdc 

dog, at en levende Commerceraad var bedre end en dod

Deichmann. Fortale til Liigtalen. ?) Af Kjobesummen stulde, 
hvis P. BalSlov ikke vendte tilbage til Danmark, gives 6te og 10de 
Penge. KingoS Skr. til Rentekammeret 2 Keptbr. 1697. BlochS 
Brevs. 3) Han dode 1708 og ligger begraset i Fraugde Kirke. 
HofmanS FundatSs. V, 251.
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Biskop.*) Kingos Slcrgt paa Mandslinien uddodc 

altsaa med ham selv. Navnet findes dog nok cndnu 

som Familienavn i Jylland. En Hans Kingo, 

hvilken Kingo selv ncrvner som sin Sosterson,^) (af 

Elfe Kingos forste Wgteskab) blev Student 1694 og 

dode som Sogneprcrst i Vissenberg 1707. Han var gift 

med Enten efter Kingos forrige Amanuensis,^) den 

som Psalmedigter bekjendte Niels Christensen Arc- 

tander, og efterlod en Son Niels Arctander 

Kingo, der dode 1755 eller 1756 som Sogneprcrst for 

Hoe og Oxby i Ribe Stift. 6) Ogsaa fandtes der i 

Aaret 1700 en Discipel i Odense Skole ved Navn 

Thomas Kingo, om hvem ellers ikke noget er mig 

bekjendt. 6)

Nagtet Efterretningerne om Kingos private Livs- 

forhold kun ere saa og adspredte, som det scrdvanligt er 

Tilfcrldet L vor Historie, naar den gaaer lcrngere tilbage 

i Tiden end Mands Minde, saa fremgaaer det dog af 

de forhaandenvcrrende Data, at han stod i Venffabs- 

forhold til Flere af sine Omvcrrende L Odense og over- 

hovedet har fort et selskabeligt Liv. Blandt Prcrsterne 

i Odense ncevnes Stiftsprovsten Ludvig Stoud 
som Hans „fortrolige Ven",^) og Hans Eftermand Bar-

^) No. 130 kol. Kallste Sämling. Fr. Barfod. Poetist Loesebog 
1 Udg. p. 487. 3) Drey til Wandal. Danst Kirke-Tid. 1846 p. 
817. Brev til Hans Kingo i Kjobenhavn 19 Febr. 1697. BlochS 
Brevs. 4) Ahasveruö Bogvad navneS 1686 som NobiUssimi vo- 
mini Lpiscop: Tjener; Niels Zenfen, senere Prcrst, var ogsaa i HanS 
Tjeneste, og i Hans sidste Aar var Air. Pillegaard Hans Amanuensis.

Dloch. Den fvenste G. H 2, 344. «) A1s§. Elias NaurS Sko- 
lebog p. 652. Od. B. Archiv. ') Prcrsten i Schamby AnaniaS 
LehrmandS Brev til Kingo 6 Mai 1696. Odense B. Arch.
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tholomceus Deichman^ stod L den venskabeligste 

Forbindelse med ham og viste sig ved sin Liigtale over 

ham som Hand oprigtige Beundrer og taknemmelige Ven. *) 

Den med Balslovs og Bircherods Familier noie 

bekjendte Mads Pedersen Rostock, residerende Ca- 

pellan ved St. Knuds Kirke, der ogsaa var Digtet, var 

Hans Skristefader paa Hans Sygeseng. Af Rectorerne 

ved Odense Skole i Hans Tid var Elias Naur 

(af hvem 11 Passionspsalmer ere optagne i Psalmebo

gen fra 1689) Hans störe Beundrer og mangeaarige 

Ven. 2) Med Hans Eftermand (1694) Thomas Bro - 

der Bircherod og med Professor ved Gymnasiet 

Knud Landorph kom han i Slcrgtstabsforbindelse ved 

sit sidste Giftermaal. Ogsaa til Borgermester Plan

chen borg, med hvem han ellers i Embcdssorhold havde 

saa megen Strid, synes han at have staaet i venskabelig 
Forbindelse, i det mindste da han d. 11 Decbr. 1696 

gav ham Skjode paa en Jordlod udenfor Vesterport L 

Odense, som han havde forceret ham. ^) Det styldes 

imidlertid ene Bist'op Jens Bircherods Optegnelser, 

at ikke ethvert Spor af det selskabelige Liv L Bispegaar- 

dcn er forsvundet; ja disse synes endog at tyde hen paa, 

at der i det mindste ved cnkelte Leiligheder, naar Fa

milien samledes, fandt hyppige selstabelige Sammenkomstcr 

Sted. Han bereiter saaledes sra sit Ophold L Odense

I) 6um 5UMM» mentiZ voluptste 6e redus ilivinis mutuo et 
svnviter consilia communienrunt in^ve äomo Oei öulei tjvn-

»e frntern» societnte invieem xavisi sunt. H. Bornemann. 
Ä Approbationen af Deichmanns Liigtale. -) Kingo kalder ham: 
r»miee konoratissime. Brev 20 Septbr. 1687. Bloch, Den 
fpenfle G. H. p. 409. BlochS Brevs.
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1694, at han d. 4 Februar havde Besog af Kingo, 

Professor Lauritz Luja og flere Fornemme. Dagen 

efter var han med sin Hustrue, Moder og flere gode 

Venner, item Bispen, til Gjwst hos Knud 

Landorph, hvor de „bleve meget vel accomoderede." 

^Optimum at vere kereulum ipse kospitis aetivi eanäor." 

Den folgende Dag havde Kingo ham og flere Paa- 

rorende „til Gjast paa braff traetement." Liguende Sel- 

flaber og Visiter fandt Sted ved I. Bircherods Be

sog i Odense 1697 og 1698, *) og Kingo og Hans 

Frue havde lovet at gjore Gjengjcrld ved at komme til 

Aalborg.

Er der saaledes god Grund til at antage, at han 

ligeindtil sine sidste Aar fandt Glcede ved selfkabelig Om- 

gang og künde som en meget velhavende Mand samle 

Venne- og Frcrndekredsen omkring sig, saa var denne dog 

ikke den eneste Maade, paa hvilken han lod sin Rigdoms 

Kilder udflyde til Andre. Hans Godgjorenhed, paa 

hvilken alt flere Beviser ere anforte, omtales öftere, „og 

naar han gjorde vel, lod han ikke den hoire Haand vide, 

hvad den venstre gjorde. Han aad ikke sit Brod alene, 

men lod ogsaa de Faderlose cede deraf og uddeelte til 

dem, som Gud til ham, rigeligt og overflodigt. Han 

kom de Fattige ihn i sit eget Huus og talede til deres 

Bedste in 8^noäo hos sine Brodre."^) Som et Exem

pel paa, at han, naar han opmuntrcde Brodrene til at

i) d. 22 Marts 1698 havde Bircherods Moder og d. 24 MartS 
Kingo Selskav, hvor foruden Bircherods Slagt ogsaa Stiftamtmand 
Didcrich Schult var tilstede; d. 28 Marts aflagde Bircherod sine Af^ 
fledsvisiter hos Kingo og Andre, cfr. Kingos Brev 27 Znni 1698. 
Bircher. Brevs. 2) Deichmann I. I. p. 29, 44, 132.
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give til veldcedige Oiemed, selv gik foran, kan anfores, 

at han paa det sidste Landemode, der blev holdt i hanö 

Tid d. 4 Oetbr. 1702, ved hvilket han dog ikke Person- 

lig var tilstede, skjcrnkede 30 Rdl. til Collecten sor den 

lutherske Kirke L Dublin. Naar hertil foies et andet 

Beviis paa Hans Godhed, at han eftergav Prcrsten Mö

gend Bjergs Enke en Sum Penge og skrev til 

Provsten, at han erklcrrede Obligationen sor dod og 

magteslos, „hvilket Hr. Provsten ved denne min Mis- 

sive kan forsikkre den salig Mands efterladte Enke og 

Arvinger,"2) saa vil der vcrre heelt mcget at Lndvende 

imod den Beskyldning for Paaholdenhed, som Enkelte i 

en senere Tid have villet tillcegge ham.

Jmidlertid — Kingo havde sine Feil, dem han 

baade kjendte og bekjendte. Men naar han i Hjerte- 

sukket udbryder:

„ . . i mig selv der er et Hav 
Ret ved min dybe Hjerte-Grav, 
Hvor starke Storme tindre 
Og tuder om ved Nat og Dag, 
Enddog en Stang derfor er sat. 
Saa hver dog ikke kjender, 
Hvordan det ulmer i min Barm, 
Hvordan det pibler, naar jeg varm 
Af Harm og Vrede brcender, 
Hvordan DekymringS Storme gaae 
I mine AarerS lonlig' Vraa, 
Hvor Frygt udi mig valter, 
Hvor Blodet rutter om min Aand, 
Hvor Pulsen pikkcr mod min Haand, 
Til Hjertet nasten smelter."

l) Landemods-Protocol. Brandt og Helweg l. l. ForfatterneS 
Levnettzlob 1, 63. FengerS 2 Udgave af KingoS Psalmer p. 437.
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saa har han selv beffrevet sin heftige og urolige Natur. 

Den bidrog upaatvivlelig til Hans Evners ualmindelige 

Udvikling, men den tilforte ham ogsaa bittre Bekymrin- 

ger og udsatte ham for Verdens onde Omtale. Ogsaa 

Hans veltalende Ven, som ved Hans Baare lovpriste 

Hans Dyder, og for den störe Forsamling, der kjendte 

den Afdodes Levnet og hele Virksomhed, künde udtale 

den Forvisning: „Hans AEre er ikke begravet med ham, 

den lever efter ham i alle Troendes Minde og ffal leve, 

saalcenge Gud paa dette Sted har en Menighed, og der 

endnu er en Steen paa den anden af dette Tempel," ^) 

— begyndte ikke alene sin Liigtale med at omtale de 

onde og strcenge Domme over ham, men vendte tilbage 

til dette Emne og fluttede: „vil Spotteren endda fore- 

kaste os Aarons Feil og Forseelser; hvad mere? De 

stcrrkeste Dyr i Naturen have deres Skrobelighed, de 

Helligste i Naaden have deres Feil. De, hos hvem 

Gud har nedlagt det storste Liggendefcr, Lcrre det dog i 

strobelige Leerkar. De, der ligne Solen L sin Glands, 

ligne den og i sine Pletter. Ere end ikke Himmelens 

Engle ganffe rene for Gud, hvad ville Menighedens 

Engle vcrre den Stund, de endnu leve paa Jorden i 

denne forfcrngelige Verden, i dette syndige Legeme?" 

Men sporges der nu, hvilke vare da de Pletter, som 

fordunklede Glandsen afKingos Liv, saa have vi hver- 

ken fordulgt dem L den foregaaende Skildring, eller lcrgge 

her Skjul paa det Jndtrhk, som en lang Beffjcrftigelsc 

med Hans Levnet har gjort paa os, at Hans indvortes 

Liv var Hans udvortes ligt, fuldt af Strid og haard

Deichmann I. I. p. 139.
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Kamp, sorend han dankt Seier og sankt Fred. Hans 

naturlige Menneske var stcrrkt denkt mok Verken, mcrg- 

tigt grebet af Kens Lyst; men herved blev han ikke 

staaende: greben af Christus, sogte han at forglemme, 

hvad der var bagved, rakte efter det, som er foran, og 

ilede mok Maalet. Men eftersom Alt, hvad der bevcr- 

gede sig i Hans Jndre, tonede frem, naar han lod Haan- 

ken gaae over Strcrngene paa Davidsharpen, og Aanden 

stedse drev ham til ved den at udsynge sin Smerte saa- 

velsom sin Glcrde, saa vide vi ikke bedre at sige, hvor

ledes han var baade i sin Svaghek og i sin Styrkc, 

end med Hans egne Ord:

„Aldrig er jeg udcn Vaadc, 
Aldrig dog foruden Naade; 
Altid har jeg Suk og Vee, 
Altid kan dog Jesum see; 
Altid trykke mine Synder, 
Altid Jesus Hjcrlp tilflynder; 
Altid er jeg udi Tvang, 
Altid er jeg fuld af Sang, 
Nu i'Sorrig, nu i Glcrde, 
Nu i Fald og nu i Scrde, 
Ofte fuld af stör Uro, 
Altid fuld af Jesu Tro.

Saa er Sorg og Glcrde tanket, 
Saa er Bcrgeret iskjcrnket 
I mit Levnets Omgangd Skaal, 
Slig' er mine Levnets Maal." ^)

Men heri söge vi da ogsag den egentlige Grund til 

den störe Jndflydelse, Kingo fik som Digter, og til den 

Kjcrrlighed, som Menigheden saa lcrnge har bevaret for 

Hans Psalmer. De have et uforgcrngeligt Liv i sig,

Fenger I. I. p. 457 ff.
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fordi de ere fremgaaede af en findende og atvorlig Chri

stens virkeligt oplevede Liv. Jo heftigere han selv dro- 

ges paa den ene Side af Werden og dens Lyst, og paa 

den anden Side af det Udodelighedens Haab, i hvilket 

Hans Sjcrl sogte Hvile, desto stärkere og dybere lode 

Tönerne sra Hans Harpes Strcrnge. Saaledes fik hele 

den danste Kirke Vindingen af, at Psalmistens Vei gik 

igjennem Anfcrgtelse og Kamp.

I det vi saaledes mene at have paaviist, hvorledes 

Kingo som Prcrst og Kirkcns Tilsynsmand udovede en 

stör Jndflydelse paa sin Samtid i sin ncermeste Kreds, 

og som Psalmedigter paa Eftertiden i vidt Omfang, 

mene vi tillige ikke at vove formeget ved den Paastand, 

at han var sin Tids meest fremragende kirkelige Person- 

lighed L vort Fcrdreland, en Bevcrgetsens Mand L den 

stille Tid, en Mand, hvis Spor kjendtes lcrnge, efter at 

han havde tilbagelagt sin Vei. Naar vi derfor i det 

Foregaaende have fremstillet ham med Hensyn til Lcrr- 

dommen som staaende paa sin Tids orthodoxe Standpunkt, 

have vi tillige öftere antydet, at en dod Orthodoxie in

genlunde tilfredsstillede ham. Baade som Prcrdikant og 

Psalmedigter fordrede han indtrcrngende noget meget Merc. 

Og herved viser han sig som vcrrende foran sin Tid, saa 

at Hans Virksomhed i flere Henseender synes bedre at 

passe til den mere levende Tid, der efter Hans Bortgang 

ved de pietististe Bevcrgelser oprandt i den lutherste Kirke 

ogsaa i vort Fcrdreland, end til Hans egen. Maa end 

derfor Christian d. 5tes Regjering i det Hele betrag- 

tes som en i aandelig Henseende lidet bevcrget Periode 

og er meest mcrrkelig som en Overgangstid, i hvilken 

Krcefterne fra flere Sider samlede og rustede sig til en 

15
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Kamp, der i en ikke fjern Fremtid stulde bryde ud, og 

udovede end Tidsalderen ved sit strcrnge statskirkelige 

Vcrsen sin Jndflydelse ogsaa paa Kingo, saa maa han 

dog erkjendes at have opfattet Tidens dybeste kirkelige 

Brost og ved sin nmgtige Tale og gribende Sang at 

have rort og bragt Bevcrgelse i de stillestaaende Bande, 

ligesom han ogsaa vcd sin hele kräftige Virksomhed L en 

indflydelsesrig Stilling udkastede mangt et Sardekorn, 

der forst gronnedes og bar Frugt over Hand Grav.
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Kerde Capitel.

Thomas Kingos sidste Dage.

28. Kingo havde i det Hele en stcrrk Constitution 

og et godt Helbred. Indtil Hans sidste Leveaar findes 

han i uafbrudt Virksomhed, og kun eengang tidligere 

vides han at have vcrret syg, nemlig L Juli 1684, da 

Rygtet endog sagde, at han var dod.Men i sine 

sidste to Leveaar var han jevnlig syg og leed af Rosen 2) 

og iscrr as Steensmerter. De „Vidervcrrdigheder", som 

modte ham, bidroge til at svcrkke og nedtrykke ham. I 

October 1702 künde han „formedelst Svaghed" hverken 

mode ved Landemodet eller ved andre Embedsforhandlin- 

ger „eller holde Alting i den Orden, som han gjerne 

vilde." 3) Jmidlertid blev han dog atter saa vel, at han 

künde foretage den forhen omtalte Reise til Kjobenhavn 

i Mai 1703, men under Hans Ophold der angreb sidst- 

ncrvnte Sygdom ham med storre Hestighed, han over- 

faldtes desuden as stör Mathed og anden Skrobelighed, 

saa at han jevnlig maatte holde Sengen i Kjobenhavn, 

og efter sin Hjemkomst kom han kun sjeldent ud, og 

Krcrsterne Loge mere og mere as. Men ligesom der i

') Biskoppen i AarhuuS Erik Graves Brev til Zens Bircherod 
Juli 1684, hvor tiüige Rygtet berettes om, at M. Herlow, 
Sogneprast i AarhuuS, stulde vare Kingos Eftermand. Bircherods 
Brevs. -) Pont. Ann. IV, 112. Landemods-Protocollen og Brev 
til HospilalSdirectionen 3 Octbr. 1702. Od. Dispe-Arch. Registr. 
20, 169.
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det Hele vidnes om ham, „at som med Aarene Naturens 

Kraft tog af, saa tog Aandens Kraft til, og at ha» 

endnu i Alderdommen var blomstrende, saftig og gron", ^) 

saaledes viste iscrr Hans sidste Svaghed, i hvilken han 

med fuld Bevidsthed langsomt fortes sin Oplosning imode, 

at Verden ikke havde bundet ham med stcrrkere Baand, 

end at han jo med en troende Christens fulde Ro künde 

see dem briste. Hans Sjcrl var stcrrk og frimodig, fuld 

af Tro og Taalmod, og han opholdt den med den rigc 

Trost af Guds Ord, hvormed han saa ofte havde tröstet 

andre nodlidende Guds Born. Hans Skriftefader MadS 

Rostock kom hyppigt til ham, og han nod gjentagne 

Gange under sin Sygdom og sidst d. 6 Oktober i sine 

paarorende Venners Ncrrvcrrelse Alterend Sakramente. 

Mange besogte ham under Hand Sygdom, Hans Slcrgt 

og ncrrmeste Venner daglrgen og desforuden adskillige 

hoie Standspersoner af Legge Kjon baade inden- og 

udenbyes, som alle maatte benndre den störe Taalmo- 

dighed, med hvilken han bar sin Svaghed. For disse 

mange Beviser paa Deeltagelse viste han sig meget tak- 

ncnnnelig og onffede altid Guds Velsignclfe over dem, 

som kom til ham. Fra den Dag, han sidste Gang 

havde nydt Sacramentet, laae han stille hen, men Hans 

Skriftefader fandt ham altid fuld af Aandens rige Trost, 

og naar denne eller andre Trlstedevcrrende sang og lcrste 

for ham, gav han ei alene med lydelig Rost, men ogsaa 

mcd Hamdernes og Oinenes Oploftelse sin störe Andagt 

og Lcrngsel efter Himmelen tilkjende. Han Hortes sjel- 

dent at klage. Spurgte man ham, hvorledes han be-

') Teichmann I. I. p. 173.
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fandt sig, svarede han stedse: Alt vel, og naar han blev 

erindret om Sygdommens Heftighed og Dodens Bitter- 

hed, sagde han, at han led dog ikke saa meget; det 

künde dog ikke gaae af uden Smerte og Strid, forcnd 

de to kjcrre Venner, Sjcrl og Legeme, künde stilles ad, 

hvilket hver retstndig Jesu Discipel og god Stridsmand 

taalmodigen ved Guds Naade burde lide. Med Tak- 

sigclse til Gud, som styrkede ham til Taalmodighed, 

holdt han sig forvisset om, at han ogsaa vilde holde 

ham fast Lndtil Enden. Om det Jordiste bekymrede harr 

sig stet ikke. Da han mcrrkede, at Doden ncrrmede sig, 

tog han den kjcrrligste Afsted med sin Hustrue, der ikke 

veeg fra Hans Seng, men med al tcrnkelig Omhu og 

Kjcrrlighed pleiede ham til Hans sidste Aandedrcrt, takkede 

hende for al hendes Huldstab baade L Medgang og Mod- 

gang, trostede hende og overgav hende til Herren. Lige- 

saa tog han Afsted med sine Svogre og Venner og vel- 

signede dem. Dagen for sin Dod vaagnede han op „af 

en lille Slum" og udbrod: Herre, Gud! imorgen faae 

vi en deilig Musik at höre! Sondag Morgen d. 14 

Oktober 1703 tidlig kom Hans Skriftefader til ham, tro

stede ham med Guds Ord og formanede ham til at blive 

beständig indtil Enden. Da han ved Bortgangen lyste 

Herrens Velsignelse over ham, takkede han derfor med 

lydelig Rost og bad Gud velsigne ham og Hans Huus. 

Men da der strax derefter, Kl. 8 om Morgenen, *) med 

St. Knuds Kirkeö.Klokker ringedes til Hoimesse, var 

Hans Strid tilende og Forlosningens Time oprunden. 

Han, „som her med David havde vcrret lystelig i Israels

*) Bircherods Brevs.
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Psalmer", var kalbt bort, sor at höre den nye Sang 

for Thronen og bered Lyb, som lege paa be himmelffe 
Harper. ^)

Kingo havbe allerebe Aaret tilforn labet et Grav- 

steb berebe i Fraugbe Kirke for sin Svigerfaber, sig selv 

og sin Hustrue og labet et kostbart Marmorepitaphium 

forfsrbige, ber er opsat i bet til Kirkens sydlige Sibe 

stobenbe Capel ovenover Gravhvcrlvingen, L hvilken Ki- 

sterne henstaae. Hans Ven, Biskop B. Deichmann i 

Viborg, tilbob selv at ville holde Liigtalen over ham og 

kom i den Anledning i Begyndelsen af November til 

Odense. 2) Den 29 Novbr. fandt Liigbegamgelsen Stcd 

i St. Knuds Kirke. Der holdt Deichman^ „udi en 

rneget folkerig og ved adskillige Stcrnder anseclig For- 

samling" Taten ved Hans Baare over 4 Moseb. 20, 29: 

„Der al Menigheden saae, at Aaron havde opgivet Aan- 

ben, da begrcrb de Aaron i 30 Dage, det ganske Is

raels Huus", denne mesterlige Lü'gtale, der uden Tvivl 

Hörer til de storste Veltalenheds Provcr, vor Eldre ho- 

miletiske Litteratur har at opvise.^) Dagen efter, d. 30 

Novbr., holdt Nax. Thomas Broder Bircherod en 

latinfl Parentation til den Afdodes Derommelse paa 

Gymnasiet i Odense, og samme Dag blev Liget fort ub 

af St. Knuds Kirke og „med ziirlig Fcrrd samt Caros- 

sers Folge" bragt til Fraugde Kirke.

l) Joh. Aab. 14, 2. 3. -) Brev til I. Bircherod 12 Novbr. 1703 
fra Hans Moder i Odense. Bircherods Brevs. ?) Deichmanns Son 
henregner den ogsaa til HanS fortrinligste Arbeider; es. Jenö Möllers 
Mnemosyne 1, 300. Den er trykt i BispindenS Bogtryklerie i Odense 
1701 og udgior 203 Sider in kolio. *) Bircherods Brevs. Dispinden 
havde indbudt endogsaa de langtfravarende Slcegtninge, f. Ex. I. 
Bircherod, til Begravelsen; men han undjlyldte sig.
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Epitaphiet i Fraugde Kirkc troc vi bedst at kunne 

befkrive med Jngemanns Ord:

„Marmormindet staaer ved Graven 
Under LandSbykirkens Tag, 
Englen hist med Bispestaven 
Bonden seer hver Helttgdag, 
Og foroven staaer fremstillet 
Med fit Aasyns Kraft og Ro 
GubLen i sit djcrrve Billed 
Som en Christi Kjcrmpe tro. 
Stille ved sin HustrueS Side 
Seer af Marmoret han ud. -) 
Englene i Klceder hvide 
Bede for Hans Sjcel til Gud."

Det har folgende Inskription:

Oaveto vistor 
ne novum koo temere msrmor 

ereäas,
/^rte reeens est, seä canäore K6e 

et prisea probitate sntiquum 
«;voä 

nobiliss, et intexerr.

Vv. äe krauxäeAaarä sssessvri in 
OoIIe§. esncell. kp§io Aeöioo spud

») Fylla 1821 udg. af Nic. KroSsing; cf. Fengers 1ste Udgave af 
Kingos Psalmer XVI. 2) Hans Brystbillede paa Epitaphiet forekom- 
mer mig, stjondt det fremstiller ham i HanS Alderdom, at vcrre det 
Kobberstik, der finde- i HanS Sjungechors 1ste Part (Udgaven af 
1680), meget ligt, og dette sidste ter vel derfor antageS at vare det 
Billede, der giver oS den bedste Forestilling om Hans Udseende. Flere 
Hinanden temmelig ulige Portraiter af ham findes i Kobberstiksamlin- 
gen pya Kongens Bibliothek. ZustitSraadinde Berg til SkovSbo eier 
et rimeligviis originalt Portrait af ham og Birgitte Balslov i Olie- 
malerie, der er noget forstjelligt fra alle andre Portraiter af ham, som 
feg har stet.
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kionenses kelicissimo socero suo 
incomparabili

et kli» e^us lonxe Zvavissjmse

eon^u§i 8urv 8ancti88imD pienti8- 
8imD eksri88jmse

8. 8. Ikeol. Voctor Vioece8ev8 kion6N8i8 Lpi8copu8 
nee 8ibi nee illi8 in vsnse 6e8iäe-

riuin xiorikv 8eä pO8teritsti 
in ^Ioriv8r»m exempli keiiei8 

imitationem eri§en6um voluit 
pio8 8ie »§»^8 8ueee88vre8:

NuIIo marmoreu8 fs8tu Iapi8 kieee 8uperdit 
8eä 8ilet at muto vv8 monet ore p»tre8 
coHsp8O Irsne eineri nv8tro eoneeäile pscem 
qvsm petet elin§vi8 Itin^o 

ubi kactU8 erit.

Paa Foden: 
IK0MS8 0viHinu8 inventor et kecit 

^nno 1702.

Paa Kingos Kiste i Gravhvcelvingen findes folgende 

Inskription:
„See Laser

Een Soel neddalet af Guds Kirches Himmel 
udi

Dend Vel-Edle Velbiurdige og Hoy - Mrvardige 
Thomas Kingo 

til Fravde - Gaard

i) Epitaphiet er noget beendiget, og da der ikke er henkagt nogen 
Capital til dets Dedligeholdelse, er det at befrygte, at det vil forfalde. 
Et Jerngitter for det ligeoverfor, paa Kirkens nordlige Side, varende 
Gravcapel, stal efter et Sagn, som endnu horeS i Fraugde, have va- 
ret bestemt til at hegne om Hans Gravsted, men efter HanS Dod vare 
folgt, og benpttet af Fraugdegaards senere Eiere til dereS Begravel- 
sessted.
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8. 8. IdeoIoxiD voctor 
og 

Fordum Biskop over Fyens Stift 
HviS Opgang til lifvet udi Fotzelen var 

udi Slangerup .4n. 1634 
Fremgang udi lifvet efter Jgjenfotzelen fra Dyd til Dyd 

Fra TEre til Wre, indtil Hand opstigede til Et af de 
Hoyeste Mre-sceder udi Guds Kirche.

Huor til kom ogsaa dend Kong. Naade at Hand med Adelig schiold 
Og Vaaben Aller-Naadigst af Hans Mayst. er bleven anfeet 

Og Jmidlertid lysede vel udi Lcrrdom og Lefnet 
udi Guds Menighed.

I Oprigtig Kierlighed og Fromhed udi Trende Egteskaber 
og

I sine Aande- og Sinde-Rige Digter og Skrifter udi 
Gandske Fcrderne Landet 

Til fornyelse, forlystelse og forundring 
for Ald Norden

Indtil Hand d. 14 Octob. 1703 Efter 69 AarS Alder 
Giorde sin Nedgang ved Dsden til Grafven 

Til sin Hoybedrovede Efterladte Frues
Fr. Birgitts Balslovs 

til Fravde-Gaard 
Stoere Hierte - Sorrig og Bedrofvelsc. 

Saa Hand nu i saa Maader lyser iche meerc 
Dog lefver og lyser Hand endnu 

for alle Dyd-Elflende Efterkommere 
baade i et priiseligt Navn 

og i sine udedelige Skrifter paa Jorden 
og som dend der har underviist andre 

som Stjernerue «vindelig og altid udi Himmelen."
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Feinte Capitel.

Forhandlinger efter Thomas Kingos Dod
angaaen-e de offentlige StiftelferS Deftyrelfe.

29. Kingos Historie kan ikke fluttes med Hans 

Dod. Der hengik hele 8 Aar, forend den stänke Be- 

vcrgelse lagde sig, der opstod, da Hans Estermand I)r. 

Christian Rudolph Müller gjorde Vanfleligheder 

ved Modtagelsen af Vispearchivet og i flere Henseender 

besvcrrede sig over den Forfatning, i hvilken de offent- 

ligc Stistelsers Regnflabsvcrsen befandt sig. Gjennem 

saare vidtlostige Forhandlinger blev nu et uhyggeligt 

Drama opfort, der ikke alene gjorde et smerteligt Jnd- 

tryk paa Kingos Efterladte og Venner, men ogsaa 

en Tidlang satte Hans Mnde i et tvivlsomt Lys, og har 

rimeligviis udovet megen Jndflydelse paa Dommen over 

ham hos en Eftertid, til hvilken vel Rygtet naaede om 

den heftige og lcenge uafgjorte Klage, der reistes imod 

ham, men som forovrigt blev ubekjendt med de vidtlof- 

tige Forhandlinger og disseS endelige Udfald. Vi maae 

derfor meddele en Fremstilling af disse Forhandlinger, 

i hvilken vi dog skulle beflitte os paa den störst mulige 

Korthed.
Dagen efter Kingos Dod modte Stistsprovsten

Jörgen Karstens som geistlig Skifteforvalter 

tilligemed Skifteskriverens Fuldmcrgtig Schougaard i 

Bispegaarden for at soretage en Registreringdforretning. 

Bispinden lod da et imellem hendes afdode Mand og
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hende oprettet Kgl. confirm. Testamente af 29 Januar 

1701 fremlcrgge L den Formening, at dette Testamente 

fritog hende for al Forsegling. Men Skifteretten gjorde 

opmcrrksom paa, at det den foreviste Kgl. Bevillingsbrev 

kun angik Stervboet og deraf dependerende private Sä

ger med Biskoppens og Bispindens scrlleds Arvinger, 

hvorfor den afholdt sig fra Stervboets Behandling, 

hvorimod den proponerede at forsegle Stiftskisten med 

Rettend Segl, hvori Mss. Knud Landorph, Bispin- 

denS Laugvcrrge, paa hendes Vegne, der var sengelig- 

gende i det tilstodende Vcrrelse, indvilligedc.

Jmidlertid anholdt Biskop Müller hos Kongen 

om Nedscrttelsen af en Commission til at overlevere ham 

Stiftets Breve, som Kingo havde havt i sit Vcrrge, og 

ved Kgl. Restr. dat. Ringsted d. 15 Mai 1704, fik 

Professor ved Gymnasiet Lauridz Luja, Borgerme

ster Blanckenvorg og Alsx. Mads Hvid, Sogne

prcrst ved St. Hans Kirke i Odense, Befaling til at 

modtage Lemeldte Breve af Bispinden, eftersee og regi- 

strere dem og tilligemed Stiftskisten overlevere dem til 

Biskop Müller imod Hans Qvittering. Under denne 

Commissions Forhandlinger, ved hvilke Bispinden i lcrn- 

gere Tid vcrgrede sig for at lade give Mode, viste det 

sig, at Bispinden havde ladet de af Skifteretten for 

Stiftskisten satte Segl bryde og erklcrrede, at hun ikke 

erkjendte den stete Forsegling for lovlig, saasom Hs. 

Majestcrt havde dispenseret hende fra al Forsegling, 

hvorfor hun formeente, at hun alene paa sin Sal. 

Mands Vegne havde at svare til Alt, hvad Hans Suc- 

cessor künde paastaae, og at have fri Disposition til at 

ordne Hans esterladte Papirer, „saasom han paa et Par
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Aars Tid for sin Dod formedelst hannem adskillig til- 

foiede Vidervcrrdigheder og derpaa folgende Svaghed ikke 

künde have Leilighed til at holde Atting udi den Rig- 

tighed, som han forlangede." Bispinden vilde derfor d. 

21 Mai 1704 selv have overleveret Stiftskisten til Biskop 

Müller, men maatte dog, da denne vcrgrede sig, finde 

sig i, at Commissionen undersogte Sagen efter de af 

hende meddeelte Specificationer, og de i Stistskisten 

vcrrende og af Bispinden senere udleverede Documenter 

bleve dcrefter af Commissionen overleverede Biskop Mül

ler d. 29 Novbr. 1704, hvorved det viste sig, at nogle 

faa, som det synes, vcerdilose Documenter angaaende 

Säger, som vare tilendebragte for Kingos Embedstid, 

manglede. *)

Da Biskop Müller ligeledes havde indberettet, at 

der ved Hospitalerne L Odense „fandtes en stör og meget 

vanskelig Urigtighed," saa fik de foranncrvnte Commis- 

sairer ved et andet Kongebrev af samme Datum (d. 15 

Mai 1704) Befaling til at gjennemgaae alle Hospitaler- 

nes, men iscrr Odense Hospitals Boger og Breve, og 

undersoge, hvor Hospitalets og Skolens Capitaler vare 

ndsatte m. v. Men da Blanchenborg og Hvid 

bade sig fritagne for at indtrcrde i Commissionen, blev 

Amtmanden i Nyborg, Etatsraad Rosenkrantz, beffik- 

ket i disses Sted. Det blev derhos ved Rescript af 

12 August 1704 Commissionen paalagt iscrr at söge Un

derretning om 2 Poster, om hvilke Biskop Müller 

havde ladet andrage, at han L sit Embede behovede „nod-

i) CommissionSact 29 Novbr. 1704. Od. B. Arch. Registr. 29, 
281: cf. Registr. 29, 162.
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vendig Oplysning," nemlig 1) om Odense og de andre 

Skolers i Fyen egcntlr'ge Tilstand, forsaavidt deres Le- 

gaters og Jndkomsters Dispensation angik. 2) Om de 

i Hospitalerne og Skolerne gjorte Forandringer med 

dereS Aarsager, og hvilket Fundament de, hvor Fundat- 

serne vare forbigaaede, grundede sig paa. Provsterne, 

Borgemestre og Raad i Kjobstcrderne, Rectorerne og alle 

de Mcrnd, som havde havt Noget at gjore med Skolers 

og Hospitalers Bestyrelse ogsaa paa Landet, bleve nu 

indstevnede for at meddele Oplysninger, og Bispinden 

og hendes Laugvcrrge, for at svare til, forsaavidt Kingo 

havde havt med de omtalte Stiftelsers Administration 

at gjore. Etatsraad Rosenvinge protesterede i sit 

Jndlcrg af 26 Januar 1705 saavel imod, at Bispinden 

var stevnet, da Commissionen kun var sat forat under- 

soge Sagen, som imod, at Undersogelscn udstraktes til 

alle Skoler og Hospitäler paa Landet, istedetfor at den 

efter Lovens 2, 17—9—10—11 burde indskrcrnke sig til 

almindelige Hospitäler og Kjobstadskoter, men erklcrrede 

sig, naar Commissionen holdt sig indenfor de ved den 

Kgl. Befaling foreskrevne Grcrndser, villig til at meddele 

al Oplysning, hvorved det vilde vife sig, at de, som 

havde Levcrget Diskop Müller til at angive Kingo 

for Kongen, ikke dertil havde havt nogen Foie. Jfolge 

denne Protest blev det ved et Kgl. Rescr. af 21 Marts 

1705 bl. A. noiere besternt, at Commissionen kun stulde 

foranstalte Sagen undersogt, men ikke fcrlde Dom i den, 

men forovrigt stulde alle Hospitäler og Skoler i Fyens 

Stift medtages. Under denne Commissions Forhand- 

ling lod Bispinden mange Documenter fremlcrgge fra 

sin Mands Embedstid for at bevise, i hvor stet en Til-
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stand saavel Hospitalet, som Faltiges, SkolerS og Kir- 

kers samt det geistlige Gods fandtes ved Hans Ankomst 

til Stiftet, saa og, hvor stör Moie og Omsorg, samt 

Modstand og Fortred han udstod forat faae det conser- 

veret. (Disse Documentcr, der ere benyttede i den 

foregaaende Skildring af Kingos Embedsforelse, vilde, 

hvis denne Hans Enke paaforte Sag ikke havde givet 

Anledning til at fremdrage dem af Hand Copieboger efter 

hails Dod, have vcrret Labte tilligemed Copiebogerne. 

Vi have derfor denne for Hans Efterlevende saa kran

kende Undersogelse at takke for, at Hans Embedsforelse 

endnu kan stilles i sit rette Lys). Ligeledes viste hun 

i et Jndlcrg af 15 April 1705: 1) at Stiftsovrigheden 

1695 havde til Cancelliet indsendt „vedborlig Nigtighed 

paa Fattiges, Kirkers, Skolers, Hospitalers og andre 

dcslige Capitalers Documenter," saa at al Jnqvisition 

var ufornoden, 2) at Kingo med Sogneprcrsterne i 

Odense 1691 havde indsendt Beretning om Odense Sko- 

les Capitaler, og i afvigte Juni Termin havde hun ind- 

betalt Capitalcrne til Biffoppen og Vedkommende og 

havde Qvittering derfor, saa derom künde Biskoppen 

have sogt bcdst Underretning hos sig selv. 3) An- 

gaaende Gymnasiets Capitaler sendtes Underretning, hvit- 

kcn ogsaa Professor Knud Landorph künde meddete. 

4) Angaaende Odense Hospital sendtes Nidcfogdenö For- 

klaring af 26 Jan. 1703, „at alle Hospitalsregnskabernc 

i heirdes sal. Mands Tid og indtil han blev lagt paa 

sin Sötte-Seng af Vedkommende rigtig vare forhorte; 

saa at," saaledes stutter Bispinden, „jeg vil formodc, at 

al Biskop Müllers Angivelse om den störe og van- 

skelig befindende Urigtighed herved aldelcs forsvinder, og
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han selv maa bcrreFortrydelse, om han vil give sig den 

Umage dette at eftersee, at han med saamange Suppliker 

har bemodet Hs. Majestät udi det, som han saa lette- 

ligen L Mindelighed hos mig künde have erholdt, til 

hvilken Ende jeg og overlod ham min sal. Mands egen 

kamulum, der skulde Lnformere ham om Alting."

Af et andet af Bispindens Breve til Biskoppen af 

10 Juni 1705 sees, at denne havde angivet Kingo, 

„som med stör Moie og Bekostning ved scrr Kgl. Naade 

havde erholdt flere Benaadninger til Kirkernes og Bispe- 

residentsens Vedligeholdelse, for at han ikke havde an- 

vendt disse til Kirkernes og Residentsens BeLyggelse," 

hvorfor Bispinden tilvyder i Vidners Overvcrrelse at 

fremlcrgge documenteret Negnskab for at hendes Mand 

af egne Midler havde tilsat flere Hundrede Rigsdaler 

mere, end han havde oppebaaret, og giver Biskoppen at 

betcrnke, at han burde Levise hendes Mand storre Tak- 

nemmelighed for den störe Jndtcrgt, han havde forflaffet 

Dispestolen, end ved saaledes at forfolge hende ved saa 

ubillig og af hendes Mand uforstyldt ?retenti0n."

Denne Commission fluttede sine Forhandlinger d. 

15 Jan. 1706, efter noie at have undersogt alle de paa- 

gjcrldende Forhold. Det Eneste, som Commissionen 

fandt, at Kingo burde tilsvare, var Resten af en Capital, 

oprindelig 1559 Rdl. 82 ß., hvoraf 1000 Rdl. var ble

ven udsat, samt Renterne af 1000 Rdl. fra 1695 til 

1699 samt fra 1701 til 1702. Men af Commissions- 

aeten d. 4 Marts 1707 sees, at denne Capital 559 Rdl. 

82 ß. ifolge Hospitalsdirectionens protocollerede Bestem- 

melse af 15 Febr. 1697 stulde anvended til Skolens 

Reparation og andre til dens Tarv nodvendige Udgifter.
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I Anledning af det ved Stistskistens Opbrydelse 

Passerede og dens senere Overlevering til Biskop Mül

ler bleve efter deines Aydragende atter to Commis- 

sioner nedsatte ved Nescripter af 7 Febr. 1705. Den 

ene Commission bestod af Professor Luja og Borge- 

mester Blanckenborg, som stulde noie inqvirere efter, 

hvo der var styldig i Stistskistens Opbrydelse, samt 

efterforste hos Bispinden, hvor de manglende Documen- 

ter vare. Bispindens Laugvcrrge Landsdommer Rosen- 

vinge forte hendes Sag, og i de af ham fremlagte 

Jndlcrg staanes hverken Jörgen Karstens eller 

Biskop Müller. Bispinden ansaae Forseglingen som 

en anmassende Jurisdiction paa et Sted, hvor 

Karstens „og Hans ustyldige Medhjcrlpere" intet havde 

at befale, hvorfor hun „ikke Heller havde crstimeret Hans 

Forsegling videre end han vilde eller burde agte, om 

nogen af hendes Tjenere vilde have sat Segl for Haus 

Studerekammer;" hun anklagede ogsaa Karstens som 

den, „der havde ladet see nogen UalLee" imod hende for 

at svcrrte hende hos Hs. Majestät, og mener, at Hans 

Fremgangsmaade meget snarere künde kaldes en For- 

mastelse imod den Respect, der styldtes Hans Majestcrts 

Brev. Ligeledes bektager hun sig heilig over Bist'oppens 

Fremfcrrd, som uden nogensinde at have gjort hende den 

Wre at söge nogen Oplysning hos hende „af 

og forat bringe Kongen paa unaadige Tanker mod hende 

og fore hende i Lande-Ry og Udraab, som om hun 

havde begaaet en stör Formastelse," ikke havde taget no

get Hensyn til hendes for den forrige Commission af- 

givne Erklcrring. Hun formeente, at Retten var aldeles 

paa hendes Side, som med sin Mands Amanuensis
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(Mr. Pillegaard) og en Prast, Hr. Niels Jen- 

sen, som tidligere havde vceret i Kingos Tjeneste, 

havde ladet samle alle magtpaaliggende og Stistskisten 

tilhorende Dokumenter, der deels laae i Kingos eget 

Contoir, og deels paa Amanuenfls Kammer, og hen- 

lagge ordentligt i Stistskisten efter en derover forfattet 

Designation. Hun bonfalder siuttelig om, at „Biffoppen 

maa advares at bruge esterdags storre Betcrnksomhed" L 

sine Angivelser, og at, hvis flige i Estertidcn ffulde ind- 

komme, de da maatte komme til hendes Erklcrring." 

— Karstens og Ala§. v. Haven andrage paa 

deres Side om, at de, da Sagen ikke angik dem som 

particulaire Personer, men deres Embede, maatte blive 

maintenerede imod den Tort og Foragt, der var dem 

tilfeiet.*) Denne Commission fluttede sine Forhandlin- 

ger ved at indsende. samtlige Erklcrringer d. 13 Aug. 

1705. Den anden ved Rescript as 7 Febr. 1705 ned- 

satte Commission, i hvilken Etatsraad Rosenkrantz, 

Professor Luja og Borgemester Blanckenborg havde 

Scrde, ffulde, da Biskop Müller havde indberettet, at 

der efter den ham overleverede Designation paa Stifts

kisten. vare adffillige Capitaler, hvorom ingen Oplysning 

fandtes, forfatte en Fortegnelse med tilfoiede Oplysninger 

over alle Stiftets Capitaler. Bispinden protesterede vel 

stärkt mod det Ubillige i, at Biffoppen vedblev at for- 

lange Oplysninger, nagtet han ved en „Jnterloeutorie 

Dom" var domt til inden en vis Tid at fremkomme 

med alle sine formeentlige Krav, og ligeledes imod det 

Overflodige i atter at give Tilsvar i Säger, der alt ved

') CommiSfionSact 13 Aug. 1705. Od. B. A. Register 29, 262.
16
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de soregaaende Undersogelser vare besvarede, men maatte 

dog meddete Oplysninger til en Mcrngde Sporgsmaal 

om offentlige Capitalen De modtagne Oplysninger 

bleve af Commissionen Lndsendte til Kongen d. 4 Marts 

1707 med den Bemcrrkning, at da det ikke var Com

missionen besätet at eftersorske, om det forholdt sig saa

ledes med Alt, som det meddeelte Svar sormeldtc, hen- 

stilledeö dette „til Hs. Kgl. Majestcrts eget allernaadigste 
Behag, i)"

Alle disse tvistige Sporgsmaals endelige Afgjorelsc 

ved Dom blev tilsidst efter Biskop Müllers Forlan- 

gende ved 2 Kgl. Nescripter as 21 Novbr. 1707 over- 

givet til 2 Commissionen I den ene havde Rosen- 

krantz, Luja og Blanckenborg, og i den anden 

Luja og Blanckenborg Scrde. Dommen blev 

scrldet under Eet d. 20 Marts 1711. Cancellieadvoca- 

ten, Assessor Hans Seavenius fik tillige Ordre til 

i Kongens Navn efter Loven at udfore alle de Grava- 

mina og Prcrtensioner, som künde gjores til Kingos 

Enke og andre Jnteresserede med Hensyn til alle de 

offentlige Capitaler, der havde staact under Kingos De- 

styrelse.

Den Kgl. Befaling til Commissairerne om at fcrlde 

Dom undtog dog udtrykkelig de Säger, der allerede vare 

anhcrngiggjorte for andre Domstole eller paakjendtc. 

Saaledes oplyser Commissionsacten, at Blanckenborg, 

Assessor Landorph og Raadmand Mule havde som 

Commissairer fcrldet Dom om tvende Capitaler d. 12 

Aug. 1707, og at der i denne Sag d. 20 Juni 1708

^) Commissionsakt. Od. B. Arch. Registr. p. 19 No. 537.
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var afsagt en Hoiesteretsdom, der aldeles frikjendtc Kingo 

for at tilsvare deels en Capital paa 1000 Ndl. efter 

vr. Jens Mules Fundats, da Capitalen var gaaet 

tabt i Hans Formands Tid, og Kingo aldeles Intet 

havde forsomt „saa vidt hannem efter Fundatsens Jnd

hold til dessen Tilsvarelse vedkommer," og deels en Ca

pital af 200 Rdl., som af en Claus Lund 1668 

vare indbetalte som en Mulct til sättige Prcrsteenker, 

og as Kingo saaledes vare uddeelte nden noget videre Regn- 

skab, hvortil Hoiesteret erkjendte ham at have vcerct fuld- 

kommen berettiget. Det maa saaledes vcrre denne Hoie

steretsdom, som I. Bircherod sigter til, naar han 2 
og 6 Juni 1708 skriver*): ^oei Lpiseopus vr. Chr. 

R. Müller gav mig in domo mea materna en Visit 

paa 3 Timers Tid. Han fortalte mig med veemodige 

Gebcrrder adffillige sine Vidervcrrdigheder scrrdeles med 

de aetiones korenses, L hvilke han var indviklet. Men 

gid han ikke havde ved onde Raadforeres Tilskyndelse 

forvoldet sig selv en stör Deel deraf." Og „den 6tc 

Juni havde vi i Odense Tidende fra Kjobenhavn, at de 

Säger og Processer, som Lpi8eopu8 ki0N6N8i8 vr. Mül

ler havde paafort sin Formands Efterleverske og nu i 

disse Dage for Hoiesteret ageredes, de vilde ikke efter 

Hans Tanke og Forhaabning udfalde, men at Dommen 

var i nogen af dem allerede fceldet til Hans Misfor- 

noielse. Hendes Venner her paa Stedet havde Heras 

meget godt, saasom Manden havde dog (efter Alles Be- 

krcrstelse) begegnet hende utilborligt."

Cancellieadvocaten og Hans tilforordnede Adjunct,

') Dagboger p. 534.
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Mathias Povelsen paa Tanggaard, forte Sagen 

imod Bispinden med stör Bitterhed og usommelig Hen- 

synsloshed, der ikke sandt mindste Retfcrrdiggjorclse ved 

Sagens endelige Udfald. Thi efterat Sagen var fort 

med uendelig Vidtloftighed i mange Sessioner fra d. 

22 Juli 1709, blev d. 20 Marts 1711 Dommen afsagt 

i 13 Poster, af hvilke Hovedindholdet var folgende:

i Post. Om en de Fattige tilhsrende Capital skulde Letales i Species 
Mynt eller ikke. Commcrceraad Bircherods og BispindenS Paa- 
stand blev givet Medhold imod Actors Paastand.

- Post. Om Rede og Rigtighed for Renten af 2500 Ndl., Sko
lens Capital siden 1684, af hvilken efter Actors Paastand fattedes 
Regnskab for 1408 Rdl. Actor grundede sin Paastand paa, at 
Uddelingen af Renterne ikke var indfort i Skolebogen, der var 
approberet af Kingo for Rectoren 1684. Commissionen fcrldcde 
denne Dom: „Da som Lemeldte Protoeol ikke for noget tilstrcrkke- 
ligt og fuldkomment Beviis kan anseeS videre, end den efter sin 
egen Titel og Opstrift er indrettet til, ncmlig derudi at indfore, 
hvis som Rectori blev betroet til Udgift at fore, og i saa Maade 
ikkun er et Deviiö til Rigtighed imellem den Sl. Biskop og Rec
toren, forsaavtdt Rectori blev betroet og han skulde gjore Regnskab 
for til Biskoppen, og ingenlunde kan belaste den Sl. Biskop at 
gjore nogen Regnskab for det ovrigc, som han efter sorrige NectorS 

Elias Naurs egen Tilstaaclse af 8 MartS 1707 i Commis
sionen indgiven, befindeS efter eget Godtbefindende at have distri- 
bueret, saa at det i saa Maade er tilstaaet, at der flere Leuekeis 
af den Sl. Biskop ere uddeelte, end udi samme Protoeol ere ind- 
forte, hvilket vi ogsaa holde for at have vceret hannem tilladeligt, 
ssrdeleS formedelst den ved forrige Rectorem befundne Urigtighed, 
og kunne vi ikke eragte ham pligtig derfor til Nogen at staae til 
Regnskab og Beviis videre, end han efter sin for Gud og Kongen 
aflagte Eed med en god Samvittighed for Gud vilde vcrre bekjendt, 
imod hvilken HanS Eed og Embede vi holde det utroligt, at han, 
som for Redelighed altid har vceret rcnommeret, ffulde 
ved nogen saa uchristelig, flammelig og crreforglemmelig Egennyt-

CommissionSacten i Od. B. A. Rtgistr. p. 49 No. 539 inde- 
holder 905 psxins in kolio.
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tighed, Gjerrighed eller Begjcerlighed til sin Fordeel indeholde no
get as fattige BornS benekeia, hvilket aldrig Nogen udi 
Hans levende Live har understaaet sig hannem at turde 
tilloegge, ja end ikke ringeste Klagemaal enten af no
gen Rector eller Andre derom beviseS at vcrre indkom- 
men, forend han nu udi sin Grav saa haardeligen er 
bleven angiven. Efter hvilken Bestaffenhed vi ikke finde rin
geste Skjel eller Foie til at kunne paabyrde HanS Efterleverskc cllcr 
hendes nu havende Kjcrreste Commerceraad Bircherod at gjore no
gen Regnskab for de af den Sl. Biskop aarligen diftribuerede be- 
nekcia, langt mindre at vcrre ansvarlig til den af Matthias Po- 
velscn prcrtenderede 1408 Rdl. Erstatning, men derfor aldeles srt 
at vcrre. Og bor saadan »gründet og u-eviislig Bestyldning ikke 
at komme den Sl. Biskop paa Hans cerlige Navn og Rygte i sin 
Grav til ringeste Prcrjudice i nogen Maade.

3 Post. Actor havde „uden ringeste Toddel til Beviis" fordret, at Kin- 
god Enke stulde svare til et Skolelegat „Frederik Markdanners" 
paa 100 Rdl. Commissionen frikjendte hende aldeles.

4 Post. Paa en Bondegaard Damöboe, som Kingo siden 1684 havde 
besiddet imod at svare Skolen Renten af den Capital, for hvilken 
Gaarden efter Proces, som han havde fort paa sin egen Bekost- 
ning, var taget i Betaling, og som Hans Enke for 7 Aar siden 
havde udbetalt Skolen, havde Actor gjort Paastand tilligemed Regn- 
stab for dens Jndtcrgt siden 1684, men Commissionen frikjendte 
aldeles Boet.

5 Post. Den samme Dom fcrldtes angaaende noget andet Jordegods, 
som var taget i PoSsession for nogle SkolcnS og de Faltiges Ca
pitaler, hvilke ligeledes vare udrcdte af Boet med rede Penge, med 
Tilfoiende, at Actors Paastand var „meget urimelig".

6 Post. Commissionen frifandt aldeleS Boet fra at tilsvare noget 
Jordegods, som for en Capital af 1000 Rdl. af Mules Legat, 
var i de vanstelige Tider forkommet og bleven ode, og tillcrgger 
Kingo al fortjent Roes for at have gjort Alt, hvad der stod i Hans 
Magt for at conservere det ved Tiltale til HanS Formands Niels 
Baugö Arvinger :c.

7 Post. Paastod Actor, at Boet stulde svare til en Capital 100 Rdl., 
givet af Jörgen Brahe 1651 til RectorS Lon, hvilken Capital var 
gaaet Labt. Commissionen domte, at Capitalen var gaaet under 
13 Aar for Kingos Embedstid, og at han Intet havde efterladt, 
hvorved Capitalen igjen künde indhcntes, langt mindre var Aarsag 
i denS Undergang. Boet frikjendteö aldeles.
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8 Post. Kingo havde forcieret en Lysekrone til Odense Skole, hvis 
Paaskrift formeentlig viste, at han vilde give 50 Sldlr. til Lyse- 
penge. Actor sorlangte Capitalen og Renten fra 1693. Men 
Commissionen henstillxde det til HanS Efterleverfkeö Forgodtbefin- 
dcnde, da Kingo intet Beviis eller FundatS havde efterladt sig.

9 Post. Actor sorlangte Renten af 156 Rdl. for 7 Aar fra 1678 til 
1685 til Odense Skole, men Commissionen frikjendtc Boet, deel- 
fordi denne Sag forlcrngst ved en Commission og en Skifteret var 
afgjort, og deels fordi der ingen Tvivl var om, at Biskoppen i et- 
hvert Tilfcelde „havde gjort Skolen Fornoielse" for denne Ubety- 
delighed.

10 Post. Actor sorlangte Rigtighed for Renten af 1000 Rdlr., et Sti
pendium oprcttct af Sl. Bifkop vr. Hans Mikkelsen for fattige 
Studentcr, men Commissionen afviste denne Paastand, da Sti- 
pendiet stod under en Descendent af Testator Alrrx. Claus Mikkel
sen, Prcest i Rorbye, som havde givet Commissionen „fornoiclig 
Forklaring."

11 Post. Angaaende Holger Rosencrantzcs Legat 700 Rdl. til Odense 
Gymnasium sorlangte Actor Sikkerhed. Denne var efter CommiS- 
sions Dommen i Orden.

Derimod burde Boet svare S00 Rdl., som i Aaret 1687 var 
leveret Kingo af Sl. vr. Jörgen Hane til Gymnasiet. Thi vel 
var denne Sum efter Kingos Optegnelser anvendt til GymnasietS 
Reparation, hvortil han, naar kun Gymnasictö Midler i det Hele 
forLlive uformindskede, havde havt Net og Myndi'ghed, men da 
Hans Enke t sin Forklaring over Stiftets Capitaler 1704 havde 
tilbudet sig at erlcrgge denne Capital, burde den ogsaa tilsvarcs.

12 Post. Actor sorlangte Regnskab for en Mulct af 200 Rdl. hvori 
en Prcest var bleven domt til fattige Prcesteenkcr, men Commis
sionen domte, at den Sl. Biskop, som enhvcr andcn gcistlig og 
verdslig Ovrighed, havde havt Ret til at uddele saadan Mulct til 
Fattige efter sin Samvittighed, uden at behove at sorsyne sig med 
Vedkommendeö Qvitteringer.

13 Post. Slutteligen tilfoier Commissionen:
„Endelig og til Slutning paastaaer Commerceraad Bircherod Re
paration for denne vidtloftige og langvarige Forfolgelse og derved 
foraarsagede störe Bekostning med Formening, at det ikke impune 
burde vcrre tilladt saaledes Nogen at angive og med Proccs for- 
sslge, med mtndre Man derimod burde vcrre respousadel til hvis 
Bekostning og Ulempe, som ved mistige Sigtelser, Bcskyldninger 
og ProcesserS Paaforelfe foraarsages, hvorudi vi og holde hanncm
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befoict og derudi forbeholdc ham HanS Ret, hvor han bedst veed og 
kan."^ — (Med Hensvn hertil flrivcr saaledes Bircherod i et af 
sine Jndlceg d. ?S Juli 1709: „jeg stiller det til de gode HerrerS 
og alle Retsindiges Skjonsomhcd, om det nogen Tid er Hort, at 
en Bispe Enke saaledes af sin Mands Successor er blevcn tracte- 
ret, hvorudi jeg og stadig vil formode, at HS. Kgl. Majestät, naar 
disse Forfslgclser engang tage Ende, skal vcrre mig saa naadig at 
unde mig RegreS til min Forfolger og saakaldte venunciator."

Hermed endtes disse langvarige Undersogelser, som 

neppe Nogen vil kunne arbeide sig igjennem, uden at 

dele den Uvillighedsfolelse, der udtaler sig i Commerce- 
raad Chr. Bircherods Ord2): „Skal det impune vcrre 

tilladt at inqvirere efter en Mands Dod, om han ikke 

maa have begaaet Utroskab i sit Embede, ranct og be- 

rovet Faltige, begaaet Sacrilegium og andre deslige Mis- 

handlinger, og saa undffylde det derefter, at det ikkun 

er anseet, for at vilde derfor have Beviis til Rigtighed, 

saa kan og denne Procedure legitimeres, der absolute 

vilde fcrlde den Sal. Biskop i sin Grav som en ugude- 

lig, utro og uretfcrrdig Huusholder over Fattiges og 

Skolerö ham betroede Midler, dersom de Mislighedcr 

hos ham skulde fiudes, som imod ham opfores, saa 

Gud betale det Menneffe, som er Ophcrver og Aarsag 

til al den Allarm, som her i Landet nu i saa lang 

Tid har vcrret anrettet." At Biskop Müller af 

Svaghed og onde Raadgivere lod sig forlede til at gjore 

ntilborlige Ophcrvelser over Meget, som i Mindelighed 

og Sindighed künde vcrre bilagt, fremgaaer ogsaa tyde- 

ligt af hele Proceduren, og flere Uttringer^) f. Ex.

Zndlag 11 Novbr. 1709. Commissionsact p. 432. 2) IM-cg 
17 Fe-r. 1710. CommissionSacten. Zyf. Bircherod. Dag
boger af 2 Zuni 1708, som ovenfor er anfort.
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Commerceraad Bircherods, „at han efter sin Anfo- 

rers Information as utidig Nidkjcrrhed soger at 

«tempere sin Formand udi sin Grav," hvorved han 

udentvivl sigter til I. Karsten, der stod bagved og 

pustede til Jlden. Det, var Kingos Skjcrbne, medens 

han levede, at maatte stride sig frem, og Hans Efter- 

mcrle havde lcrnge den samme Skjcrbne, men det var 

Kingos Lykke i levende Live at kunne „trodse sine 

Forfolgere," og denne Lykke forlod ham ikke, da han 

var dod, thi Hans Gjerninger forsvarede ham. Og 

medens de tvistedes om Hans Wre over Hans Grav, 

og „der i Odense var en underlig Fcrrd og Vcrsen for

medelst hine saavel geistlige som verdslige Hoveder for- 

argelige Kiv og Uenighed og ?ubliei onde Administra

tion i mange Maader" saa blev han savnet og „de, 

som L forrige Tider earpereäe Sal. Biflop Kingos 

Forhold, vilde nu gjerne grave ham op af Jorden igjen, 

om det var muligt."?)

') Zndlag 11 Novbr. 1709. C. A. -) I. Bircherod. Dagboger 
p. 484.
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Bilag.
Da KingoS vigtigste Skrifter have fundet Omtale i foregaaende 

Levnetsbeskrivelse, anseeS det mindre hensigtSmcrssigt her at levere en 
Fortegnelse over HanS trykte og utrykte litteraire Efterladenskaber, der 
dog vilde komme til at savne Fuldstomdighed, eftersom der findeS endeel, 
som oftest uvetydelige VerS i forskjellige Manuflriptsamlinger, om hvilke 
det er usikkert, om de ere af ham eller ikke. Nogle OplySninger og 
Henviisninger formenes derfor at vcrre tilstrcrkkelige til Veiledning for 
dem, der künde onske at vide noiere Befled.

Til den i Almindeligt Litteraturlexicon af R. Nyerup og I. E. 
Kraft Kjobhvn. 1820 p. 308 meddeelte Fortegnelse over KingoS Skrif
ter maa foieS:

.4. Trykte Skrifter.

1. Bon, som til de forordnede Bedestunder om FredenS naadigste 
Defordring, efter Hans Kongel. Mayest. Kong Friderich dend Fjerdeö 
Defalning er forfattet for FyenS Stift. Anno 1700.

Da dette Skrist formodentlig kun findes i det cne Exemplar paa 
Karen BrahesBibliothek, (see foran p. 195), og det indeholder en med 
navnligt Hensyn til dens Liighed med Bonnen paa Almindelig Bede- 
dag mcrrkeligBon og 2de af Kingos ellers ikke trykte Psalmer, 
samt giver Underretning om, hvorledes GudStjenestcn holdteS paa de 
extraordinairt forordnede Bededage, aftrykkes det her heclt:

„For dit allerhelligste Anfigt, G du störe og forfardeNge Gud, 

komme vi stem udi vore AnsigterS Llusel, og nedbsyede i Ste

ven bekjende vore mangfoldige, og skammelige Mißgierninger, 

med hvilcke vi have opvagt dig til rcrtfcrröig Vrede over oS; 

Saa du ey alleene haver Aarsag til at lade os höre dit Ri- 

ses Rost, men og at flaa os med riset, ja plat at udseye os 

med ZordcrrvelsenS Loost. Du har antendt en stör LrigS-Lue 

omkring oS, men (des verre) vore gamle, grove og gruelige 

Synder har oppustet dend, hvor fore du haver ladet mange 

Modige og Listige Zjenders Magt og Hjerter ovvoekkeS imod 

os, som omringer og forfslger os allevegne, saa vi vel maa 

have Aarsag, som dit eget Zvlck Israel fordum, at frygte
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storligen og raabe til HErren. (v! HERRE, HERRE, Du 

eft dog Israels Glagt-OrdningS GUD, og som du seer at Gver- 

det hugger md baade paa dend Hsyre og Venstre side for at 
blifve meet og drucket af Blood; Saa er det dog dig en l«t 

Sag at stille Rrig i ald Verden, og at ssnderbryde af Landet, 

Bue og Gverd og Striid! Thi ligesom du est Rrigs-HcrreneS, 
saa eftu og FredenS GUD, til hvis Faderlige Zredelige og 

Medpncksomme Hjerte, vi med mange dybe Guck og salte Vp- 

neS Taare, i Gsnlig og Datterlig tilliid udi ftadig Troe til 

JESU Christi dyrebare Fortienneste indflyer, at du störe Him- 

lenS Regientere, som haver alle Rongers og Potentaters vier

ter i dine Hcrnder, vil Rrafteligen bsye dem efter din Villie 

og Lycksaliggisre de FredSforhandlinger, som under dit eget 

Vye nu foretageS, at de ved dit Himmelte Aaad saalediS maa 

bemidliS og ved din egen Haand saaledes ftadfcrsteS og beseglis at din 

2Ere i alt maa ssgeS, dendreene, Religion Rrafteligen understytteS, 

HanS Rongl. Mayestetö Arve-Throne i Fred stadstrsteS oghanS Ar- 

ve-Riger der ved i ald LpcksaligRolighed bestandeligen blomftres. G! 
HERRE GUD Fader, som er FredenS GUD, HERRE JESU 

som er FredsenS Fprste, HERRE GUD hellig Aand, som er 

FredenS og EenighedenS Aand hsr og bsnhsr os og giv os 

en pnMig og beständig Fred i vore Dage, at vi udi Fred 

og megen stille Roe maa crre, takke og tienne dig dend stund 

vi leve. Rcrtfcrrdiggisr oS ved Troen til JESUM Christum 

og gjsr oS beqvemme Ved din hellig Aand, til at viise vor 

TroeS og RcrtfcrrdighedS Lrugter og gode Gierninger, til dit 

hellige NafnS ALre, vor NasteS gode Exempel vor egenSam- 

vittighedS gode Vidnißbyrd, og SicrlenS Rolighed.
Imidlertiid, G du velsignede Gud af «vighed, befale vi dig 

i vore HierterS inderste Guck og Lsnner din Galvede, vor aller

naadigste Herre og Ronge Rong FRIDERILH dend Zierde, 

velsigne Rongen i sin Rongelige Person, saa dit Ansigt fslger 

stedse med hannem dit Vye Veyviiser ham, Din Aand Raad-
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fsrer ham og bin Mcrgtige Haand beskiermer ham. Lad Lon

gen glcrdeS i dend Velsignelse som du Naadelig vil gifve begge 

deris Mayesteter Dronningerne, i det at deris Velsignelse maa 

overgaae deris ZcrdreSVelsignelfer indtil de crvige HsyeS Grendser.

Velsigne Longen i sin Ssn HanS Longl. Hsyhed vor Naa- 

digste Arve printz, Printz CHRISTIAN, at Hand for Guds 

Larmhiertigheds skyld maa vcrre GudS Elskelige. Velfigne 

Longen i deris prinylige Hsyheder Printz CARL og Printz 

VILHELtN, at Hand altid maa see dem som 2Erestytter i det 

Longl. ArvehuuS, velsigne Longen i dend deel afLycke og Naade 

som du (v Gud vil meddele HanS Mayest. Hr. Zarbroder Printz 

GEGRG Velsigne Longen i dend Longl. printzesse, at hun 

maa vcrre som dend yndige Longe Daatter, der er idel deylig 

indvortiS, fuld af Guds fände frygt og Lierlighed, som maa 

fette NaadenS Gmycke yaa hendes Hoved, saa vel som og det 
gandske Longl. ArvehuuS inden og uden Lands. Velsigne 

Longen udi sine Hsye Letienter og Raad, at deris Raad maa 

vcrre af Guds Raad deris Anslag Velsignede af Himmelen til 

at udfsre HanS Mayest. Tieniste til GudS ZEre og HanS 

Mayestetz RigerS Velfcrrt. Velsigne Longen i AronS HuuS, 
og befal der din Velsignelse at vcrre, ja Livet indtil crvig tiid. 

velsigne Longen naar Hand nsdiS til at paatage sit Harnisk, 

Velsigne ham naar Hand skal aflegge det. velsigne Longen i 

sin LrigShcrr baade til Lands og VandS, Velsigne Longen i 
alt sit Zolck og Undersaatter fra Dan til Lerseba, fra HanS 

RigerS Begyndelse og til deris Ende. O! HERRE forlad os 

alle vore blodige Synder og trolove os til dig i Rcrtfcrrdighev 

og Dom og i Mlskundhed og megen Barmhiertighed. Lad 

Landet give sin Grsde og lad Enhver af oS boe under sit 

Vintrcr og Zigentrcr saa at ingen forfcrrder os. Befal at slaae 

Vore Gverd til plovjern og vore Gpyd til Segle og lad icke 

Lrig mere vcrre. G du ftore FredenS HErre giv os fred al- 

tid og i alle maader, at vi som dagligen vente ZrediHimme-
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len maa nyde Fred paa Iorden, indtil vi udi Fred og Sam- 

vittighedS Rolighed dig vore Sierle ved vor sidste Suck kand 

ofverantvorde; G! KLARE hsr G! KERRE v<rr Naadig 

O! KERRE lad det vel lyckeö. Amen

i JEsu velsignede Nafn 

AMEN.

Underretning
For Degnene i Fyens Stift, om Psalmerne som til 

de Naadigst forordnede Bedestunder kand sinn- 
ges, indtil videre Anordning.

Nemlig:
I Kiobstademe, 
Siunges for Bonnen om 

Mandagen.
Ach lefvende Gud jeg bettender for dig rc.

Tiisdagen.
Udi din störe Vrede.

Torsdagen.
V KErre Gud benaade mig for din rc.

Lpverdagen.
Jeg beder dig min KErre og Gud.

Til Beflutning efter Bonnen.
Kand siungeS en

Af disse hoStryckte pfalmer, og undertiben de S verS af dend 

Psalme, Jeg tacker dig ret Siertelig rc. <vg undertidend: 

vrede» din afvend, rc.
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Paa Landet.
Land iligemaader for Bsnnen SiungeS en af forncrfnte poeni- 

tentze psalmer og efter Bsnnen en af de psalmer som 

fsr er anmeldt.

M.

Efter Bsnnen, som Sogne-Prcrsterne selv l<rse af prcrdickestolene 

siungeS Litaniet gandske til Enden, hvorpaa prcrsten fal- 

der paa Lncr for Altert, og siunger: Vi have syndet 

med vore Zorfcrdre rc. Og derpaa dend Collect for Lon

gen, i Alterbogen, pag. 312.

Slutter saa med en af ommeldte psalmer.

Dend Tyvende Kong Davids Psalme, sangviis 
forfattet under dend Melodie,

Fader vor udi Himmerig.

1. Bsnhsr, O Gud, dit ZolkkiS Laab, Og fluck ep ud 

dend Troe og Saab, De hafver til din Hielp og Haand, Naar 

Lrig og Nsd og haarde Baand, Betrenger Longen og HanS 

Land, O hielp du stercke Gud og Mand.

2. Send Hielp udaf din Helligdom, Og Longen til Undset- 

ning kom, HanS BsnnerS offer naadig voer, Og gif ham hvad 

Hans Tarv begerr, Opfpld HanS Anflag til vort Gavn, I dit 
og IEsu fsde Navn.

3. Saa fryder vi os alle Mand, Hvert Lisn, hver Sicrl, 

Hver Stat og Stand, Og reifer vore Banner op, Med frep- 
digt Sind mod ZiendenS Trop, Opfyld, O Gud vor Hiertis 

Bsn, Og hsr os, O du Davids Ssn.

4. O lad os kiendeligen see, Du frelser selv din Galvede, 

At du af Himmelen altid vil, Ham Raad og Lycke sende til, 

Og at Hand af dig Styrcke faar, Mod hvilcken ingen sig formaar.
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5. Lad andre kun r Aofmod gaa, Og bramme for de sto- 

ler vaa, At de i Marcken fsre kand, Vogn, äeste, Lustning 

vcebnet Mand, Der udi Mcengd og Magt bestaar, og vore 

Lrnfter ofvergaar.

6. vi holder os mod deriS Spot, Til AErrenS Nafn der 

faste Slot, Gud deriS Magt kand lege ned, üand underlig at 

knege veed, Dend Lisdelige Zolcke-Arm, Naar vi kand staa 

foruden Lärm.

7. O HErre frels vor Longe saa, At Hand i alskens 8«re 

maa, LeskiermeS ved din egen äaand, Og styrckeS ved din 

gode Aand, Lonhsr, O Gud dit ZolckiS og send os 

Raad og äielp og Trost,

AMEN.

Dend sadvanlige Bonr HErren leyre sig omkring 
vor Konge rc. Sangviis sorfattet under 

dend Melodie.
JEsu sode Hukommelse.

1» Lefal, O Gud, din Engle-ä»r, At slaae en veldig Leyr 

i scrr, Omkring vor Longe ar Hand maa, udi din Zrelse al- 

tid ftaa.
2. Du som Rong David tog i agt, Mod LsvenS Mund 

og LisrnenS Magt, Rom du vor Longe og ihu, Din Magt 

ei svecket er endnu.

3. Naar stercke Lsver grummelig, Med bidskeBiorne rsre 

sig, Af deriS Huuler ril HanS meen, O Lnuus da deriS Marv 

og Leen.

4. Hold over Longen selv din vagt, At KenderS Laad 

og ftercke Magt, AdspredeS kand som Aavn og Straa, og Lon

gen i dig styrcke faa.

5. Naar Hand gaar ind, naar han gaar ud, velstgn ham 

da ald NaadeS Gud, Saa ald Hans Gierning Mercke bcrr, At 

Hand af dig Velstgnet er.
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Til EftermiddagS Bonnen i Kjobstcrderne kand 
siunges for Bonnen.

1. G 2Esu for bin piine, og rc.

Ester Bonnen.
L. Jeg lsfter hsyt op Vyne rc.

Tiisdagen.
1. paa Gud alleene rc.

2. Christe lad din «die Zred.

Onsdagen.
1. Af dybsenS Nod raaber.

2. vor HErreS IEsu Christi sted.

Torsdagen.
1. HErre IEsu Christ ald verds.

2. gorlaen 9s nie- Fred naadeiig

Fredagen.
1. Svo sig fortrsster.

2. Vor Gud Hand er saa fast en

Lpverdag.
1. Mit Saab og Trsst.

2. HErre IEsu Christ, min "

2. Flere af KingoS Leittghedsdigte finde« i D. W. LüxdorphS Säm
ling af smukke Verö og Miscellanea Sproget til Nytte og Ziir. 
Kjobhvn. 1742.

LigeledeS i Usrmora vanic», HofmanS FundatSsamling, JenS 
Munks Eenlige Enckis Sorge- og Trostestand 1673, i Liigprcrdikenerne 
over Elisabeth Hogh Frlherrtnde af Holck 1674, Susanne Christoffers 
Datier Tonder 1675, Christen Caspcrsen Schotter 1677; L Dorothea 
Engelbretsdatters Sangoffer 1678; i Joh. BrunSmandS Syngende 
Himmellyst etter ny Psalmebog 1687; ligesom ogsaa flere Vers til Kon
gen og Andre findes trykte paa enkelte Made in kol.
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3. Fortale (168S) til Samuel Jensen JldS Overfattelse af Joh. 
Arndts fände Christendom 1690.

4. I Samlinger til Fyenö Stifts PreSbyterologie paa KongenS 
Bibl. No. 130 Fol. Kallske Sämling angiveS, at Kingos Psalmer ere 
oversatte „paa eet Sprog i Indien."

5. KingoS Psalmer og aandelige Sänge ere samlede og udgivne af 
P. A. Fenger KjoLH. 18-7. 8. med DigterenS Portrait, -den Ud- 
gave. Kjobh. 1845.

k. Manustripter.

6. Paa UniverfitetSbibliotheket findeS utrykte VerS af Kingo (ogsaa 
entelte trykte Dlade) t RostgaardS Haandflr. 15- Fol. -37, säditsm: 148.

Ligeledes paa KongenS Bibliothek i Kalls Ms. 397 in Ovarto, i 
Thottö Sämling 1528, i den Gl. Manuflriptsamling Pag. 95 iblandt 
Affkristerne af Jacob WormS VerS.




