Degnens svage punkt var sangen
Niels Windfeld Lund, professor emeritus, historiker, dokumentarist og barnebarn til
Jakob og Agnes Kjeldbjerg, skriver:
Vi ved ikke præcist, hvornår i 1733 Jens Gelius Møldrup blev født, men vi ved, at han
kom fra Bergen i Norge, da han optrådte som fadder i Bergen i 1756 og som
brudgom den 13. marts 1757, da han blev gift med Abelone Joensdatter Kaae, døbt
den 15. december 1726 i Nykirken i Bergen. De boede i ”Tydskesmugen” i Bergen.
Da de blev gift, var Abelone 31, og Jens Gelius var 24 og fortsat under uddannelse.
På et eller andet tidspunkt inden 1765 drog Abelone og Jens Gelius sydpå til
hovedstaden København, hvor Jens Gelius blev student i 1765 efter
privatundervisning hos ingen ringere end professor Christian Gottlieb Kratzenstein,
som både var eksperimentalfysiker og læge og bl.a. grundlagde medicinstudiet i
Danmark.
Jens Gelius blev i 1768 skoleholder i Hammer-Lundby Sogne på Sydsjælland for året
efter, 1769, at flytte til Præstø og der blive kordegn og klokker. Der var han frem til
1777, da han blev forflyttet til Dalby-Thureby Sogne som kordegn og skoleholder.
Han var en dygtig og kundskabsrig lærer og havde børn af de finere folk på egnen
boende som kostelever i præstegården. Han havde et svagt punkt, og det var
kirkesangen, som grev Molkte på Bregentved kaldte for ”jammerlig brægen”. I 1792
overlod han kirkesang og kordegnetjeneste for Tureby Sogn til Peter Schousboe,
mens han beholdt embedet i Dalby Sogn.
I 1795, den 13. december, døde Abelone Jonsdatter, 69 år gammel, efter længere
tids smerteligt sygeleje. Da havde hun og Jens Gelius været gift i 39 år og 2
måneder. Året efter, 1796, giftede Jens Møldrup sig igen, 63 år gammel, med den
blot 23-årige Magdalene Christine Helmich og fik i 1800 en datter, som døbtes Ane
Margrethe Elisabeth Møldrup. Denne datter skulle blive Christen Hansens svigermor.
I modsætning til sin første kone levede Jens Gelius et virksomt liv helt til det sidste,
både inde og ude i sin frugthave, til han døde pludseligt 9. januar 1808.

