
Om Prresterne i Vellev i Houlbjerg

Herred til O. Flensborg.

Fran d s r, 
", 

*,'lu*r"r, Klakring.

\/ellev Sogn rax/nes allered,e undel Biskop

V Skielm i Aarhus (1207-15). Han tillagger i
et Gavebrev Tredjedelen af Tic.nden af en Del Lands-

byer i Stiftet til Kannikernes Underhold, deriblandt
Tienden af Vellev 1\\rrelef) Ul Kanniken Hr.
Palnes Prrebende ved Domkirken.

Omtrent 100 Aar senere) i Aaret 1300, omtales

Vellev Sogn igen i eL latinsk Brev fra Biskop J o-

hannes. I Brevet hedder det bl. a.: Skolegerningen
(Officium scholasticum J: Uddannelsen af Prrester

ved Domkirken) har saa ringtr Indtagter, at den ikke
kan gi tilstrrekkeligt Underhold til en Person, der
kan virke til Nytte i navnte Embede. Efter at Bispen

har taget Kapitlet og andre erfarne Mend paa Raad,

henlagges Wrelef Sogn, der hsrer under Aarhus Pa-

tronat, til nrevnte Embede med Beboernes Samtykke,
dog saaledes, at der skal irrdsrettes en tast Vikar
(Sogneprast) til at sorge for Sjreleplejen, ligeledes
med Behoernes Samtylike. Som Godtgor skal der til-
legges ham et tilstrrekkeligt Salrer af Sognets Ind-
tagter ,efter Bispens og hans Efterfolgeres Skon.

Om Bispens Bestemmelse er sket tryldest vides ikke.
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1327 nrelmes i et Tingsvidne, der vedror"er Forh<lld i
Vellev Sogn, Nicholaus. Pra:st i Hvosl6f, Petrus, Prest

i Grernyngh, mell ingen Prast i Vellev. 1351 nrevnes

Petrus, Prrest i Grandtzldf, Johannes, Prast i Thorhoy

(Thorso) og Petrus, Prast i Sael, m'en heller ikke her

omtales nogen Prrest i Vellev. Mon det skulde ha

noget paa sig, hvad en senere Prest skriver, at Vellev

lbrhen har v,rret et Kapellani til Ilvorslev?

I Aaret 1661 har I{r. Niels Jeusen med Tilnavn

I{armarch, der var Prrest i Vellev fra 1647 til 1675,

skrevet en Slags Indberetning orn Prcstekaldets Ind-

taegter. Det mestc er €n tor skematisk Opregning af

de Markstykker i F-allesjorden, der hsrte til Embedet'

f)er er dog adskilligt cleri, der er af Interesse, idet vi

faar Optysning om et jysh Prcstekalds Tilstand lige

etter Krigen med Sverrig, altsaa for 250 Aar siden.

Hr. Niels skriver, at hverken han seh' eller hatrs

salig F-ormaucl, der var Prast i dette enlige Sogn i

-14 Aar, kan havc spurgt cller fanget al vidc. at der

har vrcret andre Prcster i Yellev'efter Ilcfornrationen,

siden det blev skilt lra Hosltiff (Hv<'t'sler'), hvortil

clet forhen hade vrret ct Kapellani - uden disse

efterfolgende: 1, Hr. Bertel, 2, Hr. Peder, en l)resteson

Ira Vendsyssel, fodt i Narheden af Yrcjlcv l(loster,

rnen ,,fortrtiede", at han hade ladet sig kaldo til dette

enlige Sogn, hvorfor han saa sig om efter I(ald andre

Steder. Derefter stod Kalrlet ledigt en ,'hoobb" Aar,

indtil Sognefolket saa godt som betlede sig en Mand

til, der var Prrest ved Kallde SIot i en By ved Navn

Rynne (Ronde), et Kap'ellani til Thorsager.l; I{anden

r) Nu er Bregnet Annex til Thorsager, men Ronde ligger'

i Bregnet Sogn.
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hed Rasmus Rasmus,sen. I)a han korn til \-eller',

fandt han Prrcstegaardan helt otle og nedfaklen. Avlert

lrade en Mand i Sognet brugt, mens Kaldet stod l'edigt,

og megen Jord var i samme Tid ,,forvildet" fra Prreste-

gaarden. Hr. Rasmus maatte satte sig i GreId for ,.et

ganske Aars Seed". Det I(n^ek forvandt han aldrig.

Efter hans Dod i 1607 ,,kunde hans Gods ikke slaa

til uden den tredje Part af hans Gald at betale."

I sin Prrestehistorie nrevner Wiberg ellers en Hr.

Il a s m u s som den forste Prast efter lieformationen,

fra ca. 1509-1559. Derefl-:r folger saa IIr. Bertel,
der er dod ca. 1599. Wiberg navller ikke den Peder,

der lortrod Kaldelsen, da l,.an faktisk ilike blev Prrcst

i Vellev.

Som Nr. 1 i Rrkken kolnmer Pecler llansen
med Tilnavn Rand,ers. I fulde 25 Aar har han for-

staaet at slaa sig igennem i ,,dette 'enlige Sogn," saa

har han taht Nlodet og klaget til I{ongen. Ved kongelig

,.I3enaadning" resolveredc Christian den Fjer'dc som

lolger:
For dct siclste schall pr<:sten till Welltiff i Hoffuel-

bierg herritt nyde kirckens tiende till Welloff) naar

den ledig vorder, for sig og sine effterkommere (Etter-

Iolgere) uden freste for dend sechurnlig aarlig aff-

gifft. Giffnett Hafnie thend 18. Junij Anno 1632' 1)

Det vides ikke, naar Tienden er bleven ledig, men

det har vel ikke varet ret lange, for Hr. Peder sad

i Embedet endnu i 15 Aar og har vel siddet godt i
tlet, siden han har kunnet la saa smuk og anselig en

1) Det var ikke
Prmsteembeder blev

Ringheds Skyld.

noget helt enestaaende 'Iilf*lde. Flere

forhojerle paa lignende Maade for dores
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I-igsten rejse over sig, som den, der laa over hans

Grav i Kirkens I(or fra 1652 til 1863.

Peder Hansen blev en provet N[and under sin lange

Prastegarning i Vellev, sonr han betjente ,,lovlig og

ve[". I faa Ord fortreIler de kolde Bogstaver paa hans

Ligsten en hel Livstragedie. Han blev fodt i Randers

1575 og kaldet til \rellev 1607. N,{ed sin Hustru Anne

Jcrrsdatter hade han 4 Born, hvoraf en Son dade i
en Alder af 28 Aar som latinsk Skolemester i Falken-
berg i Halland. Det ser ud til, at han har mistet sin
Ilustru og dernrest alle fire Born i den voksne Alder.
Sr'lv er han blcven tilbage som ,,ct skaldet Tra paa

LIerlen," og han har da valgL de tungsindige Ord hos

derr grublende I.-orfatter ai Jobs Rog til at srettes paa

sin Ligsten: ,,Saaledes har jeg faaet Forfengelighcds
Jlaaneder mig til Arvedel og elendige Nretter er bleven
nrin Lod. Nat og Dag var jeg pint, og jeg blev met
af Drijvelse indtil Tusmdrke."

Peder Hansen resignerede 16.17 og blev boende i
Pla:stegaarden hos sin ,.Svoger" og Eftcnnantl Niels
.lcnsen, som for er nrvnt. Han dode 1651 og fandt
sit Hvilested i l{irkens Kor.

Niels Jensen er fodt 1616. Sit filnavn I(ar-
m a r c h har han nok faaet efter sin Fodegaard,
ruraaske Avlsgaarden l(armark under Skjerngaard i
Skjern Sogn, Middelsom llerred.l) Det ser ikke ud
til, at han har mrerket stort til Forbedringen af
Prastekaldet. I sin Indberetning blir han ved at slaa
pna ,.dette ringe I(ald" og dette ,,enlige" Sogn og

r) Da hans Eftermand
ben 1679, navnes blandt
i Randers.

Blichfeldt har en Sou, Niels, til Daa-
Fadderne Borgmester Jens Karmarch
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klager over de store Udgifter, d,er maa udredes baade

i Fred og Fejde, lige saa store som to eller tre Sogne

med Annex Prestegaard, hvert lige saa godt ellcr
bedre end ,,dette enlige". Presterne skulde nok nycle

Kirkens Tiende for l(aldets Ringheds Skyld, udcn
Faste, men de skulde yde Kirkevargeren hendes

aarlig Korn. Karmarch skliver videre, at han aldeles

ingen Fortjeneste har halt ef Forhojelsen. Benaad-

ningen blev fsrst stadfrestet af salig og velbyrdig Mancl

Hendrik Tot til Boltinggaard, den Tid kgl. Majests.

Lensmand paa Dronningbrlrg.
Hvis IIr. Karmarch har vreret gift med en Ssster

til Formanden Peder Hansen, saa maa han senere

vrcre bleven gift igen. Som hans Hustru navnes K i r-
stine Christensdatter Brasch, maaske on

Datter af Prresten i Nabosognet Hvonslev Christen
Jensen Brasch.

Niels Jensen blev Provst 1670 og dode 1675. Hans

Enke var fadt 1642 og altsaa ved hans Dsd kun 33

Aar. Som Skik og Brug bod, mgtede hun Eftermanden
i Embedet Hr. Blichfeldt. Kirkebogen melder saaledes

om Begivenheden: 1676 d. 13. Septbr. drak Prresten

i Vellev Henrik Frantsen Blichf eldt Bryllup
med salig Niels Karmarchis Efterleverske Kirstcn
Brask.

Blichfeldt var af en vidtforgrenet SIregt af I(ob-
mand og Prrersten:, 1) l'CIdt i Yitten Prrestegaard, Galten

Herred, 1649. Blichfeldt er den forste Prrest i Vellcv,

der forer Kirkebog, et lille Kvartbind, ikke stort stsrre
end en stor Stilebog, indbunden i Pergament og pr1'-

det med et Titelblad, prentet af Prre,sten selv med

r) Se Aarhus Stifts Aarbog 1911, S. 57.
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store snorklede tsegyndelsesbogstaver: IIeri findisz

de Fodde, dode, ,iEkte-samlede oc Offentligen Absolve-

rede Indfsrte ved dend dag och Thid naar d,e Menig-

lrcden forestilledisz och forefaldende f<rretninger

bestilledisz.

Henrik Blichfeldt satte sit Navn et Minde i Sognet

vcd at oprette et Slags l,egat paa 24 Rigsdaler til
fattige Skoleborn, et Vidnesbyrd om, at han har inter-
csserel sig for Skolen, og det paa en 'fid, da det

ruraa ha staaet smaat til rned den Sag. Den lille Kapital
er forsr.un(len, men Sogneprasten i \rellev afgir endnu

stadig Renterne (2 Iir. aarlig).

Illichteldt hade to Sonncr og to Dotre. Sonnenre

lirands Hcruiksen Bl. f. 1682. og Thoruas H. Bl.

1'. 1686. r'ecl vi ikke noget om. Den ene af Dstrene

Ilorothea Flcnriksdattcr BI. I. 1677 blev d. 28. Juti
1700. en Nlaaned for Iiaclerens Dsd, gift med Prresten

til Assens og Klakring i Bjerre Hcrred Jens Ssrensen

I;ilsted eller Assenius, der hade vrret Rektor i Skive

1683-84. Efter hans Dod :egtede hun 7717 - igen

ifolge Skik og Brug -- Eftermanden i Embedet Villads
Bendixen I(op af tidbyneder. Hun dode d. 20. Jan.

174i.

Aar 1698 slutter Blichieldt af i Kirkebogen og llans

Ilftermand tar fat. l)et er Hr. Peder Pedersen
A a ): o e f. 1666. uvist hvor. Den 8. Septbr. 1700 dsr
Ilr. Blichleldt, 51 Aar gl. En Nl,aanedstid for hans

I)od har den ene af hans Dotre haft Bryllup, soln

fnr el nevnt, og en Maaned efter hans Dsd er der

attel Br5rllup i Prrestegaardep, idet den anden af
Dotrene Nlaren Henriksdatter IJl. blir viet til Sogne-

przesten i Vellev Hr. Peder Aaboe af Biskop Braenr

i Aarhus. Det er Datteren, der h,er til en Forandring
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gaal i llloderens Sted. tslichleldts trnke l(irst'en Brask

dode i Veller' 13. Febr. 1716, 74 Aar gl.

1701 fodes der Peder Aaboe en Son) der meget natur-

ligt blev opkaldt efter Bedstefaderen og fik Navnet

Ilerrrik Blichfeldt I'edersen Aaboe. Han

blev F'aderens Ilftcrfolger som Prrest i Vellev. Aaboe

hade flere Born, deriblandt Anna Elisabeth f. 1703.

Hun blev d. 25. April 1731 gift med Sogneprresten

i Laurbjerg, Galten IIerred, Hr. Soren ,\ssenius. Ilfter
hans Docl maa hun viere flyttet hjem til sin liodeby,

for hun dodc som Enke i Vellev 1766. En anden

I)atter, Christine Nlargrethe f. 1705, holdt d. llJ. .Iuni

1738 - 5 Aar efter Irnderens Dod - Bryllup med

Fuldmaegtig paa 13idstrup, Pcde.r' Nielsetr Nloller.

1745 d. 5. Aug. a:gtecle en tredje I)attcr, Else Nlarie

1.1707, velrc.rva:rdige I{r. Rasmus Blichfeldt til Vinkel

og Rind. IIan er sagtens a[ den samme l]lichfeldt-

Slregt som deu forcgaacnde Vellev Prcst.

Om ,\aboc hedder det, at han blev helt lrlintl, rnen

gik rlog. uden at nogen behovede at lede luttn, bandc

for Alteret og paa Predikestolen, da han kunde de

s:edvanlige Kollekter, Epistler og Evangelier udenad ( !)

I)a hans Svn har svigtet ltam, er ]rans Ilukommelse

altsaa bleven sk:erpet i hoj Grad. Desvitrre ved man

ogsaa saa grumme lidt om ham. Ilans Dod omtales

sualedes i I(irkebogen: 171i3, d. 16. Septbr. begravct

Sogneprresten til Welldf trfenighed FIr. P,eder I)edersen

Aaboe, efter at han paa 34te Aar havde vrcr:et denne

Menighecls trofaste, omhyggelige og exemplisz Siele-

si)rger. Gud unde os som han i Embedet at handle

saa retsincligt, under l(aarset at leve saa taalmodig,

i Gudsfrygt saa bcstandig. i vor Gud saa trostig, i vor

Sygdom saa sagtmodig, og i vor Dtid saa glad fri-
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modig og salig, at vi maatte omsider samlis rned haur

i den evige Hvile i Himlen I

Det er et stort Lov og et smukt IJftermrcle, FIr.

,\aboe faarl men det er jo ogsaa en ,,krerlig Ifaand.

der har Runen ristet," nernlig hans Son. Hans llnkc
dsde i Vellev 4 Aar efter.

3 Aar for Faderens Dod er hans Son Henrik BI.
P. A a b o e, som for er navnt, ble'r,en kaldet eller
ansat til Fadcrens }ledhjrelper i I(aldet. Han var
fodt i Vellev Prrestegaard 1701. Han forblev stadig

ugift. I sine senerc Leveaar fik han ligesorn Faderen

ogsaa sit I(ors at bnrc. IIan vu' nernlig ,,i 10 Aar

nresten gauske kontralit (samrncnbojet, forkrympet)

- muligvis af Gigt - saaledes, at han hverken kunde

gaa eller star. og dog folrettede han for det meste

selv 'I'jcueslt'n. til hvilken Ijnde han lod sig bare
i en dertil aptcr-et (tildannet) Stol, der kundc snoes

ornkring, og sarl srraledes og pra.dihede derudi for
Alterct. ]rvormetl han continuerede (vedblev) indtil
ongefa' l-'1 Aar, for han docle i Aaret 1754.

IJc to ,\aboer, Fader og Son, er 15'sende Ilksenrpler
prra Pligttroskab og Udholdenhed i dcres Gerning.

De holder ud saa laenge clct er gr,lrligt, den ene uden

Syn, den anden sorn I(robling.
NIen N{indel otn cle omtalte Prrcster i Veller', ogsu:r

markvicrdigt nok de to r\aboers mrerkelige Skabne

er forlarngst forsvunden blar-dt Beboerne. De hviler
alle i Vellev Kirke eller Ifirkegaard, metr med. Und-

tagelse af Peder Hansen findes der ikke noget synligt

Minde om dem. Om dcn Sjalesorgcr, der folgcr paa

den sidste Aaboe, C hri sti an L auritz enM eyer.
hade min IJedstemor hurt sige. Meyer er Ia<lt 17T2,

kommen til Vellev sorn Hjrlpeprrest 1750, altsaa 4
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Aar, frlr den sidste Aaboe dode. Han var Student

fra Viborg Latinskolc med non (3dje Karakter), Stu-

dent uden Hoved, som det hed. Men har han end ikke
haft noget godt Hoved, saa har han dog haft Held

til at faa et godt I(aId i en Alder af kun 28 Aar.

Han blev gift med Anna Rodil Lene Borre t740.

Meyer har begyndt den nicste Kirkebog i Vellev

1763. Han skrev en megot smuk og sirlig llaandskrift.
I Modsrt til Formandens afblegede og utydelige

Skrift har han anvendt Blek af en ganske usrdvanlig
Holdbarhed. Skriften staar saa sort. skarp og tydelig,
som var den skrcvet i Gaar. r\f Hr. N{eyer findes

i Kirkebogen folgende Begivenhed optegnet: 1765 d.

12. Septbr. blev en ung ]Iolrr (r: Morian, Neger) af

hedensk Navn B a n n a. som Hs. Hdy Grevelige

Excellence FL Greve af \Vedell lrrijs havde overlev,eret

Sogneprresten for Well6rv Menighed Christian Meycr

til at oplrres i den Christelige Religion, examinereI
af Stiftcts Biskop Hans Hoyrervaerdighed H. Doct.

Bilds0e, og derpaa d. 15. Septbr. Dom. 15 post Trin.
annammet til den hellige Daab her i Welldv Kirke,
og i Daaben blev denne Mohr kaldet Christian Er-
hard. 1) liadderne var Hs. Hdygrevelige Excellence

H. Greve af Wedell trrijs tillige med Hcndes H<iy-

grevelige Naade Frue Grevinden. H. .lustitz Raad
de Lichtenberg, Hr. Jacob Roslrorg og I(jereste (Hu-

stru) paa Haraldslund, Jomfru Stolpenberg paa

Frijsenborg og Vela'vrerdige FIr. Hans Ilosenquist,
Sogneprast for Zeuthen (Soften) og Foelbye Menig-

heder. Talen som Sogneprresten Christian M,eyer

r) Efter Greven Elhard Wedell Frijs, gift d. 4. Okt. 1?43

med Christine Sophie Comtesse Frijs, Datter af Grev Chri-
stian Frijs, sidste Frijs paa Mandssiden d. 1?63.
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laoldt ved I)aabert" var over Ephes. 2,13. Denn'e Mohrs

,\lcler sluttes at vrre 1-1 eller 15 Aar.

Nleyer hade flere Born, der dode sorn sprcde. Et

I)ar Dstre naaede den voksne Alder. I)en re'ldste,

Margrethe, f. 18. Oktbr. 1758, blev i Frijsenborg Kapel

d. 13. Aug. 1790 viet til adjungerct o,g succederende

Prast (Hjrelpeprrest rued Haab om at folge ham i
ljmbedet) I{r. Hans Nicolaj Lund. 1795 agtede detr

lnden 1)attcr Christiane Sogneprasten i Vejerslev

IIr. Hans l-lasagger.

I 8O'erne blir Meyers smukke og fasle Haandskrift

usikker og rystende, og endelig maa den gi Plads

I'or Lunds. IIans Nicolai Lund var fra Grundfor

Prastegaard, lodt i Soby 1759, Student lra Aarhus

med Haud. ?2. Decbr. 1797 dade Meyer, 74 Aar gI.,

den af alle Prre,sterne i Vell,ev, der holdt lrengst ud,

rremlig 7754-97, Inen han var rigtignok ogsaa

cu af dem, der begyndte tidligst.

Ilvorledes det stotl til rned det aand,elige l,iv i
Sognet i Slutningen at' I\{eyers lirnbedstid, ses af

I3iskoppens Notits i Ifirkebogen: Denne Bog er mig

iorevist og af mig efterset ved Visitatsen i derme Me-

rrighed, hvori jeg fandt mig velforntijet med Menig-

hedens'I'ilstand og de Unges frerngang. W,ellev Prreste-

gaard d. 25. Septbr. 1790 -- Janson.
Ved Slutningen af Aarhundredet forsvinder den

staaende Rubrik over Publice absoluti, dem, der har

rnaattet staa aabenbar Skrifte i I(irken lbr en og

anden lastvzerdig Handling.

Om Hr. Lund (He-Loend kaldte min Bedstemor

ham) er der fortalt i Aarbog for Aarhus St. 1911 S. 95.

IIan faar en stor Ros af Provsten Stockholm, der ved

sin Visitats i 1813 lremhaver hans ypperlige Gerning
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og gode h.iertelige lrradiken. Han var en ivrig l(ort-
spiller. l'.ndnrr sallrme Aften han dode, spilletle han

Kort. .,Giv I(ortcne om. mens jeg lader mit Vand,"

sa han. men falrlt orn og var- dod metl det samme.

IIaus \Iorlel l{arcn lliixbro. l'lnke elter Sogneprasten

i Grunrllor. IIaus Nlit:hael l,und. boede hos ham i
\Iellev og dotle tlcr 11J10,71 Aal gl. Lrrnd dsde 1821

og bler. l-regravc[ r'etl tltrn nordre Sitle aI l(irken. 10

Aar cfler dntle hans llnkc. lrans ,.trofaste" )largrethe,

sorn tlel starr paa rlercs ganske oldinrcre Gravstottcr,

og htrn blev jordet vecl lrans Side.

De fleste l)rrester i Yellev er komnren dertil i en

ung Alder fi'a 2ti til 38 Aars Altlt:r'en. Luntls Efter-

lirlger dtrrinrotl har forst faaet I'lrnbctlet i cn ,\lder

aI 5ll ,\ar. I)ct er Schack Carl lrntil I"og, dcr

for hrde vit'ret l)riesl i l{rrrn]lle paa Langeland. Hatr

var fsdt i I)albl- paa li5'n. Sturlent t'r Odense med

2. I{arakter. gilt 1801 med .lolurnne -\nralir-' IIahne

f. 1770, d. llt17. I)atIcr lrf Ster.nlrelfon,altt'r' i l(iel
lrtatsraad Ilairnr:. Iiogs var nok I'ine Irolk. l)c ltade

la:rt hinanrlcn at kenrle paa .luellinge hos Baron

l(rag-.Iur:l-\'ind, der' 1799 arvr:tle Frijsenborg og foieclc

irrijs til cle tre Navne, han harle i Forvej,en. Irog var'

Iluslrtrer' <-rg .lomfru Ilalrne (iu'r't'r'rrante. I)t:t var der-

for natrrrligt. at lirijs, der var bleven Patron fr,rr Em-

)redet, valgtc Irog, da de[ blev l,ecligt. f)a dc nv Prrcste-

lolk k<,rm til Yellev i 1822, gik cter stort Il1' af deres

Itigdom. Sognefogden Soren Madsen. der var en

llemtrrtlt'rrtle )lantl paa sirr '['id. var til Stede og tog

en Haantl i med. da Prestens Flyttcgods skulde

skaffes intl. Illandt de rnange Sager vlu <lt:r ogsaa

en ,.jmrnburrden" I(iste, sonr dt'r' bley sagt om, at den

irrdeholdt 70,000 Rigsrlalcr. I hverl Fald var Kisten
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rneget tung, for Sorcn l{adsen clklmede. at dct yar

det storste Lt)rvt han hade taet.

Det med Pastor Irogs store Rigdorn hade vist ikke
noget paa sig, skont han var velstaaende. Det firre-
konrrner mig, at dct var ham, dcl skulde hl sagt.

at det vilde ha vrcret haru l<rcrt. hvis hans Sonncl

,,vilde ta Skovl og Greb". Ellcr rnalskc var det rinre,
ligere at tillregge Lund d6n Udtalelsc. Elan hade uenr-

lig flere Sonner', vi ikke vdd noget om. Kendeteg-

nende for Fogs ForkS'ndelsc er cn lldtalelse af sarnnre

Ssren Nladsen saalydcnde: .,Vor' lbrrige Prrest for-
taltc os kun det vi vidste; men Iiog fortreller os det,

vi ikke v6d." Paa sino gamle Dage blev liog tung-

sindig og plagedes af Sorg for Udkommct. ljn Sorr

af harn blev Prrcst i Skjold i Bjcrre Herred. Fog

var den fsrste Prast i Vellev, der holdt en egentlig
I(apcllan. Fra 1837 til hans Dod i 1840 val Andresen,

der sencre blev l)rrest i Ilarnrncl, I(apellau i Vellev.

li'og ligger begrar,eI i det tr1. l)rrcstegravsted forvc<l

Kirkedorcn. I'Ians Nlindcstotte er et simpelt Jernkors
med Indskrift: S. C. Ii. Fog f. 1768, cl. 1840.

Den sidste Prast i \rcllcv, dcr blev kaldet af Pa-

tronen Grev lirijs, er F'ogs Eftermand Ole Flens-
b o r g. Han cr fodt i IJorurn ved Aarhus 1806, hvor
hans Fader Arrclreas Nikolai Iil. var Prast. Ole var
Student fra r\alhus rncd Laud. 1826 flyttede Faderen

til Skivholme. ililie l:rngt fra Borurn. Dcn gamle

Flensborg \rar en gocl \Ieu af Greven paa Frijsenborg,
for Olc fik det gode og lorholdsvis lettc \Icllev l(ald,
og hans to Brsdle fik Nabocmbedeme i l-Ivorslev

og Njrer. I)a Flensbolg lik at vicle, at hans Broder
Johan Arnt hade faaet IIvo-r'slev Prrestekald, blev
han helt ellevild af Glrcde, han storrnede genn()ll1
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Verelserne i Prastegaarden, omfavn,ede og snurrede

sin Hustru rundt, foer dernrst ud i Kokkenet og

gav Pigerne 10 Rigsdaler. Da de to Sonner nu var

saa vel forsorgede, skal Greven ha sagt: ,,Nu faar

vi se. om vi kan finde et HuI til den tredje." Det

var Thoger Flensborg. I{an fik siden Haurun og Sall

og saaledes blev de tre Flensborgere Nabopraster.

Ole Flensborg var en meget folkelig Landsbyprrest,

helt lorskellig fra sine to Brodre. Han var jovial,

nrunter og meget selskabelig, nedladende indtil Javn-

hed. Naar han hilste paa sine Sogneborn enten det

var i Kirhen eller andre Steder, ga\r han dem altid

Haanden, ikke for at Bsnderne skulde kysse ,,vor Far"

paa Haanclen) en Skik som maaske nmppe endnu

var gaaet af Brug mange Steder. Nej han rakte dem

Haanden til en hjertelig Hilsen og samtidig lyste

hans Ansigt af Smil og straalede af Vcnlighed. Det

var derfor ingen Under, at han nresten blev VeI-

levernes Afgud. Han sad godt i det, og der var ingen

Kniberi i nogen Retning. Sognets Navn forklarede

han paa sin Vis saaledes: Vellev, det er det samme

som Levvel, naar der blev flyttet lidt om paa Sta-

velserne. og vi lever sandelig ogsaa vel her i Vellev.

I hvilken Grad Flensborg folte sig hjernme i Vellev

som en rigtig Lokalpatriot, fremgaar af en Udtalelse

i en Hostpradiken, han holdt i Langaa Kirke (det

har vel vreret under en Vakance): ,,Hosten her ovre

i l-angaa har jo vreret meget god, rnen s a a god som

ddn i Vellev har del naturligvis ikke vreret." Mon

Langaaerne har optaet de Ord i bedste Xlcning?

Flensborg vilde ogsaa gerne ,,leve vel"l han var

ingen Foragter af et godt besat Bord. Engang der

var Selskab, og de sad ved Bordet, udbrod han: ,,Men
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Kone, her er jo ingen Ost." ,.Jo vist er der saa. liilc
Mand," svarede Prastekonen. ,,Aa, nu ser jeg det,"
udbrod Presten, ,,jeg kunde jo ikke se for bare
Ajne."

Ole F'lensborg rrar gift rned Johanne Sophie Bach.e,

f. 1811, Datter af Toldkontrollor Bache i Ksbenhavu.

Skont hun var af en fin kabenhavnsk Iramilie, lig-
nede hun dog sin Prastemand i Javnhed og For-
dringsloshed. Hun bidrog sit til, at de beggc hlev
saa afholdte. Engang korn det pait Tale, hvorledes

Prrestefruen retteligst burde titulcrcs. I)et var den

almindclige Mening, at hun skulde r'a'e .,Iilue'' og

ikke ,,Madam". Folk sa vel noli ,,Prajslnradamrnon"
paa den Tid. trru Flensborg skal da ha ytret: ,,Jeg
forlanger ikke, at Folk skal kalde rnig Frue, naar
jeg maa faa N{adarn. saa er jeg saarnrnd godt for-
nrijet."

Flensborgs Maade al, predikc paa var ligefrern.
bred og anskuelig, dcrfor ogsaa mere folkelig entl
mange maaske vil synes orn: ,,Vi skal have 'l'illicl

til Gud saalodes sorn jeg havde Tillid til Pe Snedkel

i Koudal, der byggede min Ladc. .Ieg sagde: Du byggcr

nok Laden solidt Pe Snedker, jcg stoler paa dig. og

Pe Snedker svarede: Hr. I)astor, det skal jeg tor.e

Dem arligt og opr:igtigt. Jeg stolede paa Pe Snedker,

og Laden blev godt bygget."

Engang stod Flensborg paa Pradikestolen og talte
om Djavelen, der soger at trrnge ind i Menneske-

hjerterne. Gennem Vindu,et fik han i det samrne b1e
paa Degnen, Mollerup, der kom og vilde ind (han

maa vel ha varet ude i et eller andet ,tsrinde). Men

da Mollerup kom til Doren. var Noglen drejet or+r,

saa han ikke kunde lukke op. Han gir sig saa til
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at dundrc paa I)oren, lnen F'lensborg Iar sig slet

ikke forstyrre, han varierer sit Tema videre paa

Situationen i Ojeblikket: ,,Horer I ikke. han vil ind,

han staar udenfor og banker." Folk begyndte at se

betankelige ud, mon den Onde skinbarlig vil ind i
Kirken; men Flensborg blev ved: ,,Horer I ikke,

Mollerup vil ind, Iuk dog op for ham."

Da Flensborg viede en Datter af Peder Jensetl i

Holmriis, sa han som saa i sin Brudetale: ,,Der

staar et Trre i Holmriis Skov; det trdbroder sine

Grene mod alle fire Verdenshiorner. Del.s fire Grenc

er de firc Dotre. Alt har jeg viet de tre i 'de sidste

tre Aar, nu i Aar, som cr det fjerde, skal jeg vi dcn

sidste. En er i Langaa. en i Aidt. en i Vellev. og

nu er det din Tur Ane, der skal til Danstrup."

At det har staaet vel til i Vellev, at d'e har ,,levet

vel" ogsaa i aandelig Hcnseend'e ses al Riskop Bram-

mers \risitatser, der folger temmelig hurtigt paa hin-

anden. Forste Gang 1847, c{e.rnrcst 1852, 1858 og 1864-

Bispen bruger stmrke Udtryk til at skildre sin Glrccte

over de umiskendeligc lrnemskridt haade i Skolen

og i Kirken. ,,Vecl Prre'st og Skotelrerer udbred'es sarld

christelig Tro hos ddre og Yng'e, understottede af

et hrederligt,,Menighedsraad".

Flensborg var en vreldig Ryger. Hans Pibebreet

bugnede under alle Slags Piber. En af Lrcrer Peder-

sens Hjalpelserere har fortalt, at da han engang var

oppe i Prastegaarden, skulde han ha en lribe at

ryge paa. ,,Hvordan synes De om den," spurgte Prte-

sten, ,,Udmrerket", svarede l-erer:en, ,,det er cn

dejlig Pibe." .,Dct glreder mig," gentog Flensborg,

,,at De finder Behag i mine Piber, ieg vil forzere

Dem Piben."

I5
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Grev Frijs hade - som saa mange andre Steder
rundt om paa Godset - lejet Jagten i Vellev, og det
fulgte da af sig selv, at Prasten var med, naar Greven
var paa Jagt der i Sognet. Engang under Jagten maa
Prasten gaa lidt afsides i et naturligt ,€rinde. I
samme Ojeblik kommer der en Rav fonbi. Mikkel
kan jo som bekendt ikke alene var,e snu, han kan
ogsaa vere frrek. Den snapper uden vider.e den
Hone eller hvad det nu er for et Stykke Vildt, Prasten
har skudt og som ligger ved Siden af Bossen, uden
at han kan hindre det. At Flensborg har rergret sig,

er folstaaeligt, og da Greven har faaet Historien
at vide, har den aabenbart moret ham og hans Sel-
skab vreldigt. Til Minde om Begivenheden locl Greven
siden Situationen male og forre.rede Prresten N{aleriet:
Mikkel Rav med Vildtet i Munden; men Prastens
Person er dog diskret udeladt.

Flensborg kunde godt med Born, ja endog more sig
over deres smaa Spilopper. En Mand fra Vell,ev har
lortalt, at han engang som Barn var ude i Marken,
og der hade han lavet sig en Indretning af en Piske-
snor, som han trak i, og det skulde da forestille
I(irkeklokken, som han ringede. I det sarnme korn-
mer Prresten forbi og sporger Drengen om, hvad
Kirkeklokken sa. ,,Den si'er: Ding, dang, slaa prrej-

sten faa Pand mre hans Scilkand." Flensborg morede
sig hjertelig over Drengens frirnodige Svar.

En anden Gang, da nogle Drenge morede sig rned
at kaste med Sten efter Kirkeklokken, som den Gang
hang ude paa Ifirkegaarden, koru Flensborg forbi.
I Stedet for at skrende og iage Drengene bort, sorn
han jo kunde ha haft god Grund til, opmuntrede
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han dem til at bli ved, idet han sa:,,Lad mig saa

se, hvem af jer, der er den dygtigste til at ramme."
Flensborg dode d. 22. JuIi 1868. Endnu lever Mindet

om ham blandt den reldre Slregt af Sognebeboerne.

Hans Eftermand blev hans Svoger Theodor Bache.

Da Bache stadig levede ugift, blev Fru Fl,ensborg,

der var en Ssster til ham, ved at bo i Prastegaard,en

i hans Embedstid. Hun dode 1898.


