
Vejle, torsdag den 29. december 2016 
 
Som du ved er jeg adoptivbarn. Jeg er en søn af en pastor Mogens Poulsen og Aase Nielsen, et 
resultat af en voldsom forelskelse i 1946. 
Jeg opsøgte min mor da jeg var 19 og hørte fra hende om mit faderlige ophav, der dengang var 
anmelder og journalist ved Kristeligt Dagblad. Jeg skrev til ham da han senere var blevet præst i 
folkekirken, men han nægtede at have noget med mig at gøre, men beklagede dog "dette 
sidespring i min grønne ungdom". 
Jeg kendte heller ikke min slægt på min mors side.  
Nu er min søn imidlertid gået ind i slægtsforskning på internettet, og det er mildest talt ikke 
småting, der er kommet for dagen. 
Han er dykket ned i en lang række kirkebøger, lokalregistre og folketællinger. 
Med min fars slægt gik den derud af. Nogle har tilhørt det absolut bedre borgerskab. Således var 
der en herre, der var borgmester i Odense. 
Så nåede han imidlertid senmiddelalderen, og her dukkede en adelsmand pludseligt op. Jeg 
husker ikke hans navn (min søn sender mig mere materiale senere), men via denne adelsmand 
dukkede 3 adelsslægter ud af mørket. Glob slægten, Due slægten og en fyr fra en forgrening af 
den mægtige Hvide slægt, der jo er blevet anklaget for at have myrdet Erik Glipping i Finderup 
Lade. 
Men det bliver endnu mere spændende, for så dukkede den middelalderlige, gamle danske 
kongeslægt pludseligt op! 
 
Jeg er intet mindre end et tipoldebarn i 24de led af Valdemar den Store! 
 
Det må jeg nok sige. Og så kastes der pludseligt lys over hele rævekagen. 
Valdemar den Store var en søn af Knud Lavard, der var en søn af Erik Ejegod, der var en af de 5 
sønner af Sven Estridsen, der har beklædt den danske trone. 
Sven Estridsen opkaldte sig selv efter sin kone Estrid, der var en søster af Sven Tveskæg, der var 
en søn af Harald blåtand, der var en søn af Gorm. Det såkaldte Jelling dynasti. 
Så Gorm af Jelling må være en tipoldefar i cirka 30te led! 
Den slags er sgu' da morsomt. 
Jeg er i langt nærmere familie med Gorm den Gamle end de Glücksburgere, der i øjeblikket sidder 
på tronen! 
Min mors familie stammer fra en flok hollændere, der ca. 1500 kom til Amager for at dyrke hvidkål. 
De besluttede efter 50-75 år at vende tilbage til Holland via Lolland Falster. De strandede imidlertid 
på den lille ø Femø, en diminutiv ø på 11 km2 nord for Falster. Derfra var der pludseligt ingen 
skibsforbindelse til fastlandet. Men den lokale herremand tilbød dem at blive hans fæstebønder på 
Femø, og der har de været siden. Min søn opsporede et foto af min grankusine dernede fra, og 
hun ligner sgu mig! 
Min søn og jeg må naturligvis derned til sommer. Alt hvad der er er en kirke, en kro og et 
kursuscenter. 
Mange af min mors familie er i generationer blevet begravet på den lille kirkegård. 
Jeg har forgæves ledt efter ligheder mellem middelalderkongerne og jeg, men de eneste portrætter 
er fra renæssancen og dermed flere århundreder yngre end f.eks. Valdemar den Store. 
Engang havde jeg drukket mig en bøhmand til på pubben Harald Blåtand i Jelling. Det var en varm 
sommerdag, så jeg gik op på Gorms høj og lagde mig i solen og knaldede brandert ud. 
Da jeg vågnede og satte mig op, var det første jeg så en ca. 40 cm lang stålorm, der forsvandt ned 
i højen. 
Nu er ORMEN jo et centralt symbol i al vikingekunst (f.eks. på selve Jellingstenene) så tanken fløj 
gennem mit hoved: "En hilsen fra Gorm den Gamle!". 
Lidet anede jeg jeg var i SÅ tæt familie med Gamle Gorm! 
Det lyder nok lidt mærkeligt, men jeg er faktisk overtroisk og udelukker ikke det var en hilsen fra 
Jelling Dynastiet!!! 



Alt dette lyder som en fantastisk historie. Daniel (min søn) arbejder for tiden på et stamtræ så den 
emailer jeg til dig, når den dukker op. 
 
For mig som er adoptivbarn, der aldrig har ment jeg kunne opspore min kødelige slægt på begge 
sider, er denne udvikling ærke-fantastisk! Jeg troede jeg kom ud af "intet", af "mørket" så at sige, 
og så viser det sig pludseligt at valdemarernes og Jelling dynastiets blod rinder i mine årer. Også 2 
helgeners blod løber i mine årer: Skt. Knud den Helliges og Skt. Knud Lavards. Jeg (der tilhører 
den gamle kirke) er begyndt at anråbe dem om hjælp til en fjern efterkommer. 
Knud Lavard (min tipoldefar i ca. 25de led) blev som bekendt myrdet i Haraldsted Skov ved 
Ringsted. Som barn var jeg hyppigt på ferie i Kbh. hos venner af mine adoptivforældre. De boede i 
Knud Lavardsgade på Vesterbro. Endnu en sær tilfældighed. 
Jeg har overværet en opførelse af Händels Messias i Skt. Bendts Kirke i Ringsted, hvor Valdemar 
den Store er stedt til hvile. Jeg må naturligvis på pilgrimsfærd derover og lægge en buket!!!! 
 
Dette var historien som naturligvis fylder en del i mit hoved her i nytåret. 
Jeg fejrer nytår her i min lejlighed på Vardevej. Jeg går end ikke på Ølstuen da det ville indebære 
jeg skulle gå hjem gennem byen netop når skyderiet er på sit højeste og det har jeg bestemt ikke 
lyst til. 
 
                                                     Godt nytår 
 


