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Dagsorden for ordinær generalforsamling

torsdag den 13. marts 1997 kl. 19,30

på Aabybro bibliotek, Elmevej 2.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Valg til bestyrelse.

5. Valg af suppleanter.

6. Valg af to revisorer.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen, der forventes slut kl. 20,15,

fortæller Marianne Jensen

om en spændende tur til Thailand.



Der er i hele Danmark en stor og stigende interesse for
slægtsfurskning. På arkivet i Aaby mærkes det også, der er

flere og flere der kommer for at søge hjælp til opgaverne.

Udvandrerarkivet i Aalborg fik i 1991 en forespQrgsel fra
Amerika, om der stadig fandtes efterkommere af slægten i
Danmark. Arkivet bad slægtsforskeren Birgit Øskov, NQne-

sundby Jbrspge at løse opgaverne og det lykkedes fuldtud og
på meget kort tid.

Fra Lindholm via Aaby til Arizona

"Kan der findes nulevende danske slægtninge til mig?" spurgte
Loydeen Waitt i efteråret l99l Det danske Udvandrerarkiv i Aal-
borg. Hendes bedsteforældre var danske, født i Aaby og Jetsmark i
I 850'erne og udvandrede kort tid efter deres vielse i 1880 til Iowa
iUSA.

Samme spørgsmål stiller utallige mennesker sig selv i disse år.

Måske affødt af Alex Haileys store roman Rødder (Roots), det
blandt andet via tv-udgaven fik stor udbredelse. Her i landet hører
vi også flere og flere i vores måske lidt rodløse tid stille sig selv
lignende spørgsmål: "Hvor kommer jeg fra?" - "Hvem kan jeg
tænkes at være i familie med?" og "Hvilke forfædres karaktertræk
kan jeg genfinde i mine egne?"

Derfor var det meget spændende, da jeg fik lov til at prpve
kræfter med Loydeen Waitts henvendelse. Arkivet får nemlig
somme tider "stprre henvendelser" fra udlandet, som man af res-
sourcemæssige hensyn ikke kan påtage sig at l6se, og i den sam-
menhæng harjeg været inde i billedet et par gange. Jeg er en hyp-
pig gæst på Arkivet ved Vor Frue Kirke i Aalborg, så... Men at
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skulle gå "baglæns" for en vildt fremmed, ja, det havde jeg aldrig
prøvet. Et var at finde et andet menneskes rødder - denne lange
anerække af forfædre, som på et eller andet tidspunkt var spidset
sammen til 6n person - noget helt andet var da den opgave, som
jeg nu stod overfor. Nemlig at gå frem i tiden, ud til siderne,
måske tilbage igen - kort sagt søge lidt rundt omkring, og så
måske ende med at finde nulevende personer, der med glæde og
taknemlighed vil tage imod slægtninge i USA, som man måske
aldrig havde anet eksistensen af, eller som man måske heller
aldrig havde forestillet sig, at man skulle komme i kontakt med.

Opgaven blev løst - egentlig hurtigere og lettere end jeg havde
regnet med - blandt andet takket være arkivet i Aaby, og jeg ved,
at der i dag er stor kontakt tværs over Atlanten "imellem Arizona
og Gandrup."

Men lad os starte en gang for længe siden... nemlig tilbage i
1828 i Aaby Sogn, hvor Peder pedersen l:Boier/ så dagens lys.
Hans mor, en ganske ung pige fra sognet, Rise Christensdatter
havde haft et kort bekendtskab med en underofficer fra Aalborg,
og det resulterede i Peder 9 måneder senere. /:Boier:/ blev han
kaldt - efter morfar, der var /:Boier:/ - "bøjer" eller ',kalder" til
hoveri på Birkelse. Peder bliver meget "landfasf i Aaby, og ved
hans konfirmation i 1843 får han af præsten skudsm ålet: gode
Kundskaber og ordentlig og anstændig af Opførsel. 13 år senere
krydses hans vej af den jævnaldrende Karen Marie Christensdatter
fra Tranum Sogn, og for ikke at bringe alt for stor skam over fami_
lien bliver de gift i oktober 1856 i Aaby Kirke. Karen Marie var
nemlig allerede "med små" - panet får sgnnen, Christen pedersen
kort fgrjul 1856. Peder Pedersen ernærer sig selv og sin voksende
familie som tømrer i Aaby. I alt bliver parret forældre til ikke
færre end 8 børn (4 sønner og 4 døfte), hvoraf de dog oplever den
sorg at miste to sønner som ganske små.

Det er parrets ældste søn, Christen Pedersen, der som nygift 24
årig får udlængsel til det store land ..overthere". 

Christen får kik



på den jævnaldrende Zidsel Jensdatter fra Jetsmark Sogn, og de to
bliver enige om at mødes på Hvetbo Heneds Tingsted i Blokhus i
februar 1880 og blive borgerligt viede. Årsagen til den borgerlige
vielse kunne være den, at Zidsels forældre var baptister - en reli-
gi6s bevægelse, der fik stort tag i mange på egnen i den periode. 4
måneder efter vielsen i juni måned rejser parret tværs over Atlan-
ten til en ny tilværelse som amerikanske statsborgere; en tilværel-
se, der blandt andet resulterer i barnebarnet Loydeen Waitt, der i
1991 ønsker at finde sine danske rødder! En lille hilsen fra det

vendsysselske fglger dem dog i den nye verden: Mange "Christen

Pedersen'er" var dukket op i det forjættede land, så for at skille sig

ud fra mængden af disse kaldte Christen sig for "Christen Aaby".

Nøglen til gådens lgsning med at finde nulevende efterkommere
i slægt med Christen, Zidsel og Loydeen skulle findes i den store

søskendeflok, som mistede en storebror ved udrejsen i 1880. Lille-
sgster Regitze (født i 1859) levede nemlig hele sit liv i Aaby og
giftede sig december 1880 i Aaby Kirke med "daværende" Jens

Nicolai Severinsen. JNS "tjener på Birkelse", men var født i Lind-
holm ved N6rresundby. Også her ser vi, at fødestedet sender en

hilsen langt frem i tiden. Jens Nicolai blev nemlig aldrig kaldt
andet end "Jens Lindholm", så da der i 1905 blev åbnet mulighed
for ved den nye navnelovs indførelse, at man kunne skifte navn,
slog Jens til sammen med resten af sin familie.

På det tidspunkt var Jens Nicolai og Regitze nemlig blevet foræl-
dre til ikke fæne end 4 børn, alle sønner, der dermed skiftede fra
at være "Severinsen" til at være "Lindholm-drenge": Peder f.
1891, Severin f. 1895, Carl Marinus f. 1897 og Marius f. 1900.

Ansggningen herom stilles til henedsfogden i Ngnesundby og
lyder således:



Til Kjær Herreds Kontor

Undertegnede ansQger hermed om Tilladelse tit for
Fremtiden at føre Familjenavnet Lindholm, saa at det
træder i Stedet for Severinsen, saa at mit fulde Navn bli_
ver Jens Nicolaj Lindholm. Jeg bliver stadig kaldt med
det Navn og vedkender mig det. Jeg har ikke tidligere
faaet Navneforandring. Navneforandringen omfatter
ogsaa mine 4 B6rn, hvis Daabsattest medfplger

,ErbødiBSt.

Aaby 28/12 05 Jens Nicolaj Severinsen (Lindholm)
pr Aabybro

Jeg tiltræder min Mands Andragende Regitze pedersen.

Undertegnede, som har kendt Jens Nicolai Severinsen i
de sidste 20 Aa4 bevidner hermed, at han i den Tid sra_
dig.er blevet knldt med Efternavnet Lindhotm og selv har
vedkendt sig det.

Kristoffer S6rensen N. P. Conradsen,

Møller



Jens Lindholm og hans kone Regitze - søster til Grethe Bøje.

Jens Lindholms arbejde som "tjenende på Birkelse" strakte ud
over det almindelige. I 29 år var han ladefoged på hovedgården og
havde via dette arbejde stor indsigt i skrivningens kunst, tal og
dagbogsfgring, så da sognet.skulle have ny sognefoged og lægds-
mand i juli 1910, blev Jens Lindholm indstillet til denne post. Han
fik jobbet og bestred det til fuld tilfredshed for såvel 6vrighed og
beboere i l6 år indtil 1926.

Jens Lindholm mistede sin hustru, Regitze i 1944 og året efter
døde han selv. På Aaby Kirkegård findes et meget stort familie-
gravsted for Lindholm-slægten, hvor parret, deres 3 ugifte bøm, 1

sgn og I svigerdatter ligger begravet.

En af spnnerne, Peder, der blev gift og stiftede familie, fik en lang
række efterkommere i det vendsysselske. Kort tid før henvendel-
sen fra Loydeen i Amerika nåede Udvandrerarkivet i efteråret
1991, døde Peder over 100 år gammel. En af hans s6nner, Poul
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Lindholm i Gandrup, havde samlet meget materiale sammen om
slægten og blandt andet farfar, Jens's bitleder og diplomer. Disse
var i 1986 blevet afleveret til arkivet i Aaby, så dajeg i l99l rette-
de henvendelse til dene arkiv med "sognefoged Lindholm-halen"
og ville vide, om de kunne hjælpe med noget, kom svaret meget
hurtigt og på ægte vendelbomål: "Ham kjenner vi da godt!" Og
ved selvsyn kunne jeg konstatere nogle dage efter, at Jens Lind-
holms portræt fra ladefoged-tiden på Birkelse og hans mange
diplomer for god og tro tjeneste prydede væggene på arkivet i
Aaby. Og sønnesønnen i Gandrup ville hellere end gerne have
kontakt med Loydeen Waitt i Arizona, for man havde faktisk for
ikke så længe siden genlæst brevene fra Amerika dateret omkring
2. verdenskrig og så småt diskuteret, hvordan mon det var gået
familien derovre siden da!!!

Ja, sådan kunne vi "find their roots", og jeg ved, at billedet af
gravstedet i kirken i Aaby "gjorde noget" ved modtageme ovre i
Arizona.

Ngnesundby, januar 1994 - Birgit Øskov.



En gæst til en fest for Regitze og Jens Lindholm, holdt på det, der

engang hed: "Aabybro Gæstgivergaard", husker beundrede Regit-
ze for f6lgende, under middagen var den gamle bogbinder oppe at

tale, lang og salvelsesfuld. Da han var lærdig var der ingen, som

turde sige noget før Regitze sagde: Mikkelsen kan du huske den-

gang du var ovre at få formiddagskaffe, og Marinus kom ind og

sagde: "Mur a vil ha pat". Da kom Iatteren.
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Nuværende bestyrelse

Gunnar Mølgaard

Jens Jensen

Birgit Pedersen

Harry Nielsen

Villads Villadsen

Ellen Sofie Mumgaard

Johanne Hansen

Lars Nielsen

Ejvind Tranum

Kærvej 63

Kirkevej 36

Grundtvigsvej I

Fristrupvej 37

Fasanvej l7

Østergade 16

Kattedamsvej 106

Kærvej l3l
Kløvervej 28

98 24 t2 60

98 24 22 99

98 24 14 80

98 24 t4 02

98 24 19 23

98 24 t0 20
q8 24 t0 56

98 24 22'7 4

98 21 t4 54


