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Fra “Gorm den Gamle” til “Gitte den Gamle” 
 

1 Gorm den Gamle, født mellem 908 og 919, død 958/59, vel i Jelling ved Vejle, mellem 40 og 50 

år gammel! Derfor overskriften! 

Gift – vel i 930’erne - med Tyra Danebod (af ukendt herkomst), død før 958, da Gorm lod sætte 

den lille Jellingsten efter hendes død.  

Dansk konge, sikkert blot over dele af Jylland. Det er lidt spøjst, at han i vore historiebøger be-

nævnes ”den Gamle”, når han ikke engang rundede de 50 (men nogen ældes åbenbart før tid!). 

Han blev begravet i den nordligste af højene i Jelling, senere flyttet ind i kirken. Hans knogler be-

stemmer hans alder, og træ fra højens gravkammer hans dødsår. 

 

2 Harald Blåtand, vel født omkring 935-40, død 986/87 efter stridigheder med sønnen Svend. Harald 

var dansk konge, lod sig døbe i 960’erne, hævdede på den store Jellingsten, som han lod sætte ef-

ter forældrene, at han samlede sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. Han udbyg-

gede anlægget i Jelling, og i hans sidste år byggedes bl.a. den store Ravningbro syd for Jelling og 

”Trælleborgene” Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense og Træl-

leborg på Sjælland. 

Han var vist gift flere gange, bl.a. med Tove, datter af den slaviske obotriterfyrste Mistivoj, men 

om hun var mor til sønnen Svend, vides ikke. 

 

3 Svend Tveskæg, født omkr. 960, død 1014, dansk konge, erobrede England 1013, men døde straks 

efter. Mor til Estrid var vel den svenske kong Erik Sejersæls enke, en polskfødt fyrstedatter, der i 

Skandinavien blev benævnt Gunhild.  

 

4 Estrid Svendsdatter. Gift omkr. 1015 med den angelsaksiskfødte Ulf Jarl, som Estrids bror, den 

dansk-engelske kong Knud den Store lod dræbe i kirken i Roskilde ca. 1026.  

 

5 Svend Estridsen, født ca. 1019, død 1074, konge af Danmark fra 1047. Blandt hans uægtefødte 

sønner var:   

 

6 Erik Ejegod, født ca. 1056, død 1103 på Cypern på pilgrimsrejse mod Jerusalem, hvortil hans enke 

Bodil fortsatte, men døde på Oliebjerget. Erik blev konge af Danmark 1095. Dronning Bodil var 

af jysk stormandsslægt og skal på mødrene side være efterkommer af norske jarler. 

 

7 Knud Lavard, født ca. 1096, dræbt 1031 i Haraldsted på Sjælland af fætteren Magnus Nielsen. 

Knud var sønderjysk grænsejarl i Slesvig fra 1115 og knes (fyrste) over de slaviske obotriter øst 

for det nuv. Lübeck. Knud blev helgenkåret 1169 og begravet i Sct. Bendts Kirke i Ringsted, hvor 

også hans nærmeste efterkommere ligger begravet. – Knud blev gift ca. 1116 med den russiskfød-

te Ingeborg, datter af storfyrst Mstislav I (Harald) af Kiew, død 1132, og Christine af Sverige. In-

geborg lod 1131 sin søn opkalde efter sin egen farfar, storfyrst Vladimir II Monomachos, død 

1125 i Kiew.   

 

8 Valdemar I den Store, født 1131, død 1182, dansk enekonge fra 1157, udbyggede Dannevirke med 

Valdemarsmuren af teglsten, et af de allerældste bygningsværker i Danmark af dette materiale. 

Gift 1157 med den russiskfødte Sofie, hvis polskfødte mor tidligere havde været gift med Magnus 

Nielsen, Valdemars fars morder! 
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9 Valdemar II Sejr, født 1170, død 1241, konge af Danmark fra 1202, landets berømteste middelal-

derkonge, der erobrede bl.a. Estland 1219 og gav Jyske Lov 1241. Med Esbern Snares enke, den 

svenskfødte jarledatter Helene Guttormsdatter, fik han den uægtefødte søn:  

 

10 Knud Valdemarsen, født 1211 (ca. 1205?), død 1260, hertug af Estland/Reval ca. 1220-27, af Ble-

kinge fra omkr. 1235, efter oprør mod halvbroderen, kong Erik Plovpenning fængslet ca. 1246-48 

og fra 1249 hertug af Lolland. Hans ellers ukendte hustru var sikkert en slavisk fyrstedatter fra 

Østersøens sydkyst, men hendes herkomst kan ikke fastslås. 

 

11 Erik Knudsen, født mellem 1225 og -50, død 1304, nævnt 1277 som junker (domicellus), boede 

1279 på Sjælland, drost 1283-84, fra 1284 hertug/greve af Sønder Halland, ridderslag 1285. Gift 

med Elisabeth, nævnt 1317. 

 

12 Barnum/Barnim Eriksen, født mellem 1250 og 95, død 1328/29, nævnt 1326-28 som junker (do-

micellus), ejer af godset Skarsholm i Bjergsted Sogn ved Jyderup på Sjælland. Han var gift med 

en datter af Peder Tygesen til Stigs (nu Ruds) Vedby, en efterkommer af Skjalm Hvide. 

 

13 Erik Barnum- eller Barnimsen, født omkr. år 1300, død 1367/69, nævnt 1341-67, ejer af Skars-

holm, benævnes 1354 som junker (domicellus), 1355 som væbner og 1359 som ridder, var 1364 

høvedsmand på Korsør Slot (Tårnborg). Gift før 1355 med Gertrud Pedersdatter Grubbe, nævnt 

1367-1404, datter af ridderen Peder Grubbe og Arine Olufsdatter (Saltensee af Tystofte). 

 

14 Christine/Kirsten Eriksdatter, født mellem 1335 og -60, død mellem 1432 og -56. Gift senest 1374 

med Torben/Torbern Pedersen (Galen), nævnt 1364-83, ejer af Lyngbygaard på Sjælland. 

 

15 Inger Torben- eller Torbernsdatter (Galen), født mellem 1353 og -78, død 1440-56. Gift senest 

1396 med Bent Jonsen (Bille), nævnt 1392-1440, ejer af godserne Solbjerg og Allindegaard på 

Sjælland, 1395 bispelig lensmand på Dragsholm og Sjælland og 1418 på Bøvling (Rysensten) i 

Jylland. 

 

16 Erik Bille, født omkr. 1400, død 1455/56, nævnt fra 1433, ejer af Solbjerg, nævnt 1452 som rid-

der. Gift 2. gang senest 1445 med Else Jensdatter (Glob). 

 

17 Inger Bille, født omkr. 1450, død tidligst 1495. Gift før 1472 med Niels Jensen (Present), død se-

nest 1486, nævnt 1458-72 som ridder, ejer af hovedgården Vollerup i Gimlinge Sogn, V. Flakke-

bjerg Herred syd for Slagelse, hvor slægten hørte hjemme fra før 1390 til 1576! 

 

18 Torbern/Torben Nielsen (Present), død senest 1512, ejer af Vollerup. Gift med Ellen Pallesdatter 

(Ulfeld), død tidligst 1512. 

 

19 Inger/Ingerd Torbernsdatter (Present), ejer af Vollerup. Gift med 1521 med Erik Daa, død 

1538/39, nævnt fra 1498, ejer af forældrenes hovedgård Snedinge i Ørslev Sogn, ligeledes i V. 

Flakkebjerg Herred sydøst for Skælskør. Parret skænkede 1521 et monstranshus med parrets på-

malede våbener til Gimlinge Kirke, nu på Nationalmuseet. 

 

20 Jørgen Daa, født 1532, død 1598, ejer af Snedinge og Vollerup, lensmand ved Bergen i Norge i 

1560’erne, admiral. Han mageskiftede Snedinge 1576 med kong Frederik II mod gods i Skåne, 

Björkeberga i Gønge Herred. Gift 1559 med Kirsten Beck, født 1537, død 1598, datter af renteme-

ster Joachim/Jochum Beck til Førslev og Oregaard og hustru Anne Jakobsdatter Ravensberg.  
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21 Else Daa, ”drog til Sverige og skikkede sig ilde”! Gift med den langt fra rige adelige Lars Håkans-

son Dufva, død 1647, løjtnant i kavaleriet, ejer af slægtsgården Kårtorp i Kinne-Vedum Sogn i 

Skaraborg Län, som han ”af uvilje mod sine børn” solgte 1642 for 2.000 rdlr., men dog mod ret til 

at forblive boende på gården. Efter hans død blev der ført retssager vedrørende denne handel. 

 

22 Anders Larsson Dufva, født 1614, død 1659, løjtnant, ejer af gårdene Lövholmen i Vedum Sogn 

og Bölaholm i Vättlösa Sogn, begge dele i Skaraborg Län. 

 

23 Bengt Andersson Dufva, født omkr. 1650, død omkr. 1711, ejer af Lövholmen, kornet i Västgöta 

kavaleriregiment, slemt såret i slaget mod danskerne ved Landskrona 1677 og afskediget 1678, 

”forødte al sin arvede ejendom og solgte til slut selv familiegravstedet”! 

 

24 Anders Bengtsson Dufva, 1687-1745, konstabel ved admiralitet i Karlskrona. 

 

25 Anna Maria Andersdotter Dufva, 1718-1800. Gift 1744 med enkemand Andreas Kullberg, 1717-

1770, ”klokker” (degn) i Tving Sogn i Blekinge. 

 

26 Märtha Rebecka Kullberg, 1751-1815. Gift 1771 med Nils Estberg, 1742-1801, klokker i Tving. 

 

27 Dorothea Fredrika Estberg, 1797-1863. Gift 1831 med enkemand Guld og sølvsmeden Gustaf 

Bergendorff, 1769-1851. 

 

28 Otto Ferdinand Bergendorff, 1837-1909. Guld og sølvsmed i Tving Sogn, Blekinge län 

 

29 Hedvig Fredrika Bergendorff, 1871-1944, rejste fra Tving Sogn til København 1902. Gift med 

Sømand John Abraham Peterson, 1873-1919. 

 

30 Peter Villiam Bergendorff Peterson, 1900-1954. Kusk på Carlsberg 

 

31 Jørgen Villiam Peterson, 1926-1995. Forsølver på Georg Jensen 

 

32 Gitte Bergendorff Peterson, født 4. april 1964. Laborant og Ba i Historie (Kulturformidler) 

 

 

 

For denne slægtslinjes troværdighed taler, at hovedgården i Vollerup i Gimlinge Sogn fra senest 1390 

til 1576 gik i arv, jfr. generationerne 17-20, fornavnene Inger og Torben knytter generationerne 14-19 

sammen, og Erik-navnet i generation 16 knytter forbindelsen til generation 11. 

Stol trygt på linjen! 

 

En påstået slægtslinje over f.eks. Absalon og Esbern Snares mor, Asser Rigs hustru, fru Inge, tilbage 

til kong Knud den Hellige er mere ønsketænkning end seriøs forskning. Mellemleddet, Erik Jarl, knyt-

tes både til Sverige, Falster og Sjælland, så den linje må vi absolut se bort fra, hvis ”stamtavlen” da 

skal tages alvorligt! 


