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Dengang jeg begyndte at forske i Jørgens slægt, havde jeg ikke forestillet mig, at det ville vare 2 år, 

før jeg kunne præsentere resultatet af mit arbejde. Et arbejde, der har involveret flere personer, 

som har været til stor hjælp for mig. Jeg har det problem, at jeg ikke kan læse gotisk håndskrift, og 

det er et must for slægtsforskere. Heldigvis kom jeg i kontakt med Helen Møller, som er gift med 

Anders, der også er en efterkommer af møller Anders Kristian Nielsen, Holme Mølle. Helen har 

transskriberet de gamle dokumenter til et mere forståeligt dansk. Jeg har også haft stor hjælp af 

Else Yndgård, som er en god bekendt af mig, og hun er ekspert i slægtsforskning. Else har taget 

med mig på Landsarkivet i Odense og på godsarkivet på Glorup, for så var jeg sikker på at komme 

hjem med de rigtige dokumenter – det er også noget med den der gotiske håndskrift! 

Mange tak til både Helen og Else for deres store hjælp. 

Jeg har lært Jørgen Nielsen fra Sandager at kende. Han er også ud af møllerslægten og bor i dag i 

det stuehus, der hørte til Stenbjerg Mølle i Sandager. Og Axel Larsen i Lamdrup Mølle kendte jeg 

heller ikke forvejen. 

Jeg har taget udgang i Jørgens forældre, Else og Edvard Nielsen fra Svindinge. 

Boltinge Mølle er nok noget særligt i slægten, for der blev Else født, og der er bevaret en del origi-

nale dokumenter fra møllen 

Når I skal igennem materialet, vil jeg foreslå, at I starter med at åbne en halvcirkel og følger den, 

og husk så at lægge en, to eller tre generationer til, alt efter hvilken en I selv tilhører. 

Jeg ved godt, at der stadig er mange tomme felter i halvcirklerne, men så er der jo mere at arbejde 

videre på! Hvis I gerne vil have en halvcirkel, der starter med f.eks. jeres eget navn, så sig bare til. 

Jeg bryder mig ikke om at lægge nulevende personers data ud på Internettet, så hvis I vil vide me-

re om de yngre generationer, bedes I rette henvendelse til mig. De oplysninger, jeg er i besiddelse 

af, vil kun blive givet til dem, der hører til slægten. 

Alt materialet er konverteret til PDF-filer, men kan også fås på en cd-rom som Word-filer, og øn-

skes enkelte billeder kan dette opfyldes. 

Jeg håber, I vil have stor glæde af se, hvad jeg har fundet ud af, og I er altid velkomne til at kontak-

te mig for hvad det nu måtte være. Rettelser og tilføjelser er meget velkomne. 

 

Juni 2012 

Vivian Lind 

vivianlind@vivianlind.dk 
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Der er foretaget følgende rettelser og tilføjelser: 

06. juli 2012 

Lamdrup Mølle: 

Der er tilføjet møller Lars Nielsen og møller Anders Rasmussen. 

15. juli 2012 

Lamdrup Mølle: 

Der er tilføjet gårdmand Rasmus Pedersen. 

22. juli 2012 

Boltinge Mølle: 

Der er lagt et bryllupsbillede med tal og navne ud for sig selv. 

15. august 2012 

Boltinge Mølle: 

Der er tilføjet to folketællinger, 1860 og 1890, under Vilhelm Nielsen. 

 


