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Sagsnr. 98300772KONTANT/UDB. 395.000/25.000
Brt./Nt. 2.732/2.760
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 1.697/1.847

Et hyggeligt hus med dejlig have.
En fin bolig beliggende i Lendum. Boligen er bl.a. indr. m. stor stue m. brændeovn, nyere
udestue med udgang til terrasse og haven, 1 værelse + sovevær. Kælderen er indr. m. 3
disponible rum hvor der ligeledes er adgang udefra. Desuden velanlagt have.

Bolig/kld. m2 136/66
Stue/vær 2/2 Opført 1950

Grund m2 1.003

NYHED

LENDUM TÅRSVEJ 51

Sagsnr. 98300715KONTANT/UDB. ���.���/25.000
Brt./Nt. 3.089/3.183
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 1.789/2.033

S���� r��s��ns ����g �� s��r gr�n�
Kom til åbent hus på torsdag d. 20. november, hvor vi byder på æbleskiver og en kop
kaffe og, hvor vi sammen med dig vil gennemgå mulighederne omkring huset.
Giv et bud - Afslag i prisen ved hurtig overtagelse.

Bolig/kld. m2 121/65
Stue/vær 1/2 Opført 1957

Grund m2 1.000
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Sagsnr. 98300659KONTANT/UDB. ���.���/30.000
Brt./Nt. 3.480/3.499
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 2.130/2.310

�� ��gg���g� ����s ��� �a�� �g ����� ����s���r�s���
Boligen er indrettet m. entré, lyst badeværelse, 2 stuer og pænt spisekøkken. På 1-sal
soveværelse og 1 vær samt kontor. Endv. kælder m. vaskerum, badevær. samt 2 disp.
rum. Til huset hører fint udhus m. værksted og egen lille grav - et fint begynder hus.

Bolig/kld. m2 89/66
Stue/vær 2/3 Opført 1929

Grund m2 1.340
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Sagsnr. 98300672KONTANT/UDB. �.���.���/65.000
Brt./Nt. 6.960/6.625
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 3.503/3.593

T�� ��n ��a�s�r���n�� �a����� � T�� �� s����n
En rigtig dejlig villa der overalt fremtræder pæn og velholdt. Boligen indeh. bl.a.
hyggeligt køkkenalrum, 4 vær.+sovevær. og pænt badevær. m. muret bruseniche. Endv.
stor have samt hyggeligt gårdmiljø med nyere flisebelægning samt udhus/garage

Bolig m2 231
Stue/vær 1/5 Opført 1924

Grund m2 1.437
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Sagsnr. 98300929KONTANT/UDB. ���.���/25.000
Brt./Nt. 2.746/2.724
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 1.462/1.587

����gg�n�� � ��gg���g� ��g����s�r ��� �g�n�r�� �a��.
Indflytningsklar bolig indrettet m.  bl.a. Entré m. adgang til bryggers, som let ville
kunne lægges sammen med køkkenet og laves til en rummelig køkkenalrum løsning.
Stue m. udg. til terrasse, vær.+sovevær. En dejlig bolig hvor du kan bo godt og billigt.

Bolig m2 77
Stue/vær 1/2 Opført 1986
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Sagsnr. 98300653KONTANT/UDB. ���.���/30.000
Brt./Nt. 3.069/2.980
Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit 1.630/1.711

��n�ra�� ����gg�n�� ���r�����g��� � T�rs
En indflytningsklar bolig indrettet med entré, badevær m. gulvvarme og installation til
vaskemaskine, sovevær + vær med faste skabe og vinkelstue endvidere køkken med fin
lille spiseplads. Til huset får du et mindre udhus samt dejlig velholdt have.

Bolig m2 72
Stue/vær 1/2 Opført 1985

Grund m2 1.255

T��S ���S�O���� 10D

A
B
C
D
E
F
G

Pia Thestrup
Ejendomsmægler MDE

Janine Velthuis
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Vendsyssel Årbog er at-
ter på gaden

Den 5. oktober 1915 gik før-
ste udgave af Vendsyssel 
Årbog i trykken. Det skete 
på initiativ af det nystif-
tede Historisk Samfund for 
Hjørring Amt.

Samfundet har senere 
taget navneforandring 
til Historisk Samfund for 
Vendsyssel, og der er fort-
sat masser af saft og kraft 
i årbogen.

Årbog nr. 100 udkom tors-
dag den 13. november, hvor 
den blev præsenteret på 
Idrætshøjskolen i Brønder-
slev.

Vendsyssel Årbog byder 
hvert år på en håndfuld 
topografi ske eller personal-
historiske artikler, som kan 
gøre vendelboerne – og de 
ulyksalige, som ikke kan 
gøre krav på titlen – kloge-
re på fortid og samtid i det 
prægtige territorium Vend-
syssel.

Formanden for Historisk 
Samfund, Anna Kathrine 
Nielsen, fortæller levende 
og detaljeret om forenin-
gens kulturelle virke gen-
nem de mange år fra star-
ten og frem til vore dage. 
Ganske vist er årbogen 
foreningens fl agskib, men 
der har været aktiviteter 
på mange andre fronter. I 
det vendsysselske landskab 
kan man for eksempel fi nde 
stribevis af mindesten rejst 
på initiativ af Historisk 
Samfund for Vendsyssel.

Foreningens kasserer, Ja-

kob Pedersen, har sluppet 
talkolonnerne og giver en 
fi n skildring af barndom-
men på husmandsbruget 
“Vestermarken”, der var 
udstykket af Voergaards 
mark. Vi kommer til Hjal-
lerup Marked og hører om 
pludderbukser og gasgene-
ratorer.

Arkivar Lars Schreiber 
Pedersen har kigget nær-
mere på det virke, som 
Danmarks National Socia-
listiske Arbejderparti hav-
de i Frederikshavn under 
besættelsen. En redelig og 
veldokumenteret beret-
ning, som portrætterer Ole 
Olsen, der var den lokale le-
der af DNSAP fra 1941-43.

Poul Bidstrup fortæller 
om huset på Nørre Allé 7 i 
Hjørring, som i en årrække 
var i familiens eje, og en 
af årbogens meget fl ittige 
bidragsydere gennem de 
seneste år, Peter Ussing, 
giver en broget skildring af 
Elling, hvor han trådte sine 
barnesko. Ussings forældre 
overtog gården “Engen” i 
1932, og vi præsenteres for 
et broget persongalleri i 
landsbyen Elling.

Om Pajhede Skov, hvor Si-
mon Jacobsens oldefar var 
skovfoged fra 1881 til 1887, 
hører vi om i en artikel, der 
formodentlig efterfølges 
senere af en beretning om 
Pajhede Skov i nyere tid.

For øjeblikket er Dan-
mark i krig med Tyskland 
hver søndag aften, og også i 
Vendsyssel Årbog markeres 
150 året for den skæbne-

svangre konfrontation. Ar-
kivar Erik Christensen fra 
Nordjyllands Kystmuseum 
fortæller i artiklen “1864 – 
da krigen kom til Vendsys-
sel” bl.a. om evakueringen 
via Frederikshavn af Det 
Nørrejyske Armékorps, som 
bestod af 15.000 soldater og 
4.500 heste.

Eyvind Huss opdagede 
eksistensen af Hundelev, 
da han i 1959 blev ansat 
som lærer i det lille bysam-
fund. Han giver i årbogen et 
varmhjertet portræt af det 
beskedne bysamfund.

En spændende beretning 
af Bent Madsens skildring 
af en fi skerfamilie i Fre-
derikshavn gennem op- og 
nedgangstider fra 1872 til 
1940, og dramatik er der 
også i Jens Skrivers artikel 
om forfaderen, der var lap-
skomager i Vendsyssel.

Svend Gram Jensen afl i-
ver sluttelig en skrøne om-
kring beliggenheden af den 
første skole i Hals, og årbo-
gen slutter med det meget 
populære afsnit, hvor mu-
seer og arkiver i Vendsyssel 
fortæller om deres aktivite-
ter i det forgangne år.

Vendsyssel Årbog leveres 
gratis til medlemmer af Hi-
storisk Samfund for Vend-
syssel, og den bliver bragt 
til døren af samfundets sog-
nerepræsentanter, som er 
kernetropperne i Historisk 
Samfund: I Østervrå Vivi 
Dybdahl, Kolonihavevej 6. 
Hos dem kan man også bli-
ve meldt ind i samfundet.

Vendsysselsk lokalhistorie i 100 år

Simon
Fremhæv


