"Den 19/4-1562 drog han til Danmark for at hente arven efter sin fars død og var udi stor livsfare.
Den 25/7-1562 kom han tilbage fra Danmark henimod aften." (Han reiste med båt fra Randers til
Skien, deretter båt til Bergen.)
Han tog i 1544 afgangseksamen i filosofi og kort efter magistereksamen, 1551 professor i fysikken
ved Kjøbenhavns Universitet, 9. mar. 1553 medicinor baccalaureus, 1554 docent mediciner og 16.
juni 1557 biskop over Bergens Stift.
Han blev magister i Wittenberg og 1547 professor pædagogicus i København. I 1551 er »physicus«
Jens Skjelderup assistent hos Peter Capeteyn. Han begyndte at læse medicin under sin ansættelse
hos Capeteyn og modtog den første licentiatgrad i medicin fra Københavns Universitet. Omtrent
samtidig ægtede han Capeteyns datter. Da pestepidemien brød ud, ønskede physicus Skjelderup at
blive læge og indtræde i det medicinske fakultet. Hjulpet af sin svigerfar blev han i 1554
immatrikuleret ved Rostock Universitet, hvor han samme år blev dr. med.
Den 19. april 1565, drog han til Danmark, for at hente arven efter sin faders død, og var udi stor
livsfare «under Jullandt». Den 25. juli 1565, kom han tilbage fra Danmark hen mod aften, «kom fra
Randers til Skien, oc siden til lands indtil Hardanger, oc saa til Byen.»
At han rejste fra Randers kunne indikere, at hans familie stammede fra Skjellerup by ved Hobro,
ikke langt fra Randers.
Den 19. novbr. 1567 fortælles det (i et diplom/brev) at: «hederlig oc høglerd herre doctor Jens
Schelderop wor superintende(n)s oc medbroder wdj forne capitel [domkircken wdj Bergen] sampt
hans kere hustru Susanna oc beggis theris elschelige børn oc aruinge ...» - udtrykket "beggis
theris" henviser til forældrene og skal ikke tolkes som at der 1567 kun var to børn i ægteskabet.
Samtidig skriver Absalon Pederssøn om sønnen Torberns død: «7 Martij 1563, Dominica
Reminiscere, lige som klocken slo fult sex, döde doctor Iens Schellerups sön Torbern, hues moder
heder Susanna, och hans elste broder Daniel och elste söster, och den eniste igenleffuer Adrian.» Dette tyder på at kun et barn var i live 1563, datteren Adriane.
Bysp i Berenn doctter Jens Skillrop hans hystro hede Susana; othe disse Börn: Peder, Marien,
Adriana, Ellin.
Schøning skriver om hans moder at hun var «landflygtig fra Holland f. Dau de Alba», men dette
kan tænkes være en forveksling med biskopens hustru Susanna Leonardsdatter.
Kirken i Skjellerup, fotografert: Bygget ca 1100, men tårn og våpenhus langt senere. Trolig eid av
Skovsgård, men usikkert når.

