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Sorrig og glæde Thomas Kingo Hent PDF Thomas Kingo var en søn af væveren Hans Thomsen Kingo og
Karen Sørensdatter. Hans Thomsen Kingo var søn af en skotsk indvandrer. Selvom hans forældre ikke var
velhavende, blev han som 16-årig 1650 sendt til Frederiksborg Latinskole. 1654 blev han optaget på

Københavns universitet, hvor han blev student og tog afsluttende teologisk eksamen 1658. Kort tid efter blev
han ansat som huslærer på Frederiksborg Slot i Hillerød, og fra 1659 var han på godset Vedbygård ved Tissø,
hvor han skrev en del af sine første digte. I 1661 blev han ansat som kapellan hos præsten Peder Worm i

Kirke Helsinge og Drøsselbjerg. To sogne, der ligger ud mod Storebælt, nordvest for Slagelse. 1668 blev han
sognepræst i sin fødeby Slangerup.

Hans første kone Sille Blackenborg, som han havde tilegnet digtet Chrysillis, mit Hjeertes Guld døde året
efter deres bryllup i 1670, den anden var 13 år ældre end han selv. Hans sidste kone var kun 30 år gammel, da

den 60-årige Kingo i 1694 giftede sig med hende.
1677 udnævntes han til biskop over Fyens Stift. 1679 blev han optaget i adelstanden og i 1682 udnævnt til

dr.theol. 1690 fik han rang med justitsråder.
Kingo debuterede 1665 med digtet "Sæby-Gaards-koe-klage". Fra 1665 udgav han jævnligt digtsamlinger
med fædrelandsdigte, kærlighedsdigte og salmer. Han skrev mange salmer til verdslige melodier, fordi han

mente, at alle skulle kunne synge dem.

I 1674 udgav Kingo første del af sin andagtsbog Aandelige Sjungekor. Anden del af Aandelige Sjungekor
udkom 1681. Sangene er karakteristiske for barokken.

Kingos salme-bog fra 1699 indeholdt 300 salmer, hvoraf 85 er skrevet af Kingo. Den blev i 1699 beordret til
brug i danske, norske og færøske kirker. Menighederne tog melodierne til sig og sang dem på varierende

måder.

Thomas Kingo plagedes sine sidste leveår af en alvorlig hudsygdom og døde 1703 68 år gammel. Da han lå
for døden, sagde han verden ret farvel med afklaret ro.

I Odense og Slangerup findes mindesmærker om ham. Hans største minde er salmerne, som stadig synges
overalt i de nordiske landes kirker. Thomas Kingo er begravet i Fraugde Kirke uden for Odense.

Kingos digte og særlig hans salmer er formet i et sprog, som både udtrykker følelser og gør dem troværdige
ved at vise deres udspring i konkrete situationer, i genkendelige psykiske tilstande og i konfrontationen med

tilværelsens grundspørgsmål, som også almindelige kristne kan forstå.
(Wikipedia)
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