
Foredrag: mandag 5. marts i Østervrå Kulturhus 

Arkitekt Charles Jensen er emnet for det foredrag, som museumsinspektør Lykke Olsen holder i Østervrå 

Kulturhus, mandag den 5. marts, arrangeret af Østervrå Lokalhistoriske Forening. 

Har du ind i mellem tænkt lidt over, hvorfor et hus ser ud som det gør og hvem, der har bestemt, at det skal se 

sådan ud? 

Østervrå Lokalhistoriske Foreningen har inviteret museumsinspektør Lykke Olsen til at komme og fortæller om 

arkitekt Charles Jensen, der bl.a. har tegnet den gamle kommuneskole på Vrængmosevej og den ældste del af 

Østervrå Ældrecenter. 

Østervrå.  Arkitekt 

Charles Jensen blev født i Jerslev den 6. november 1882 som søn af en snedkermester, og blev døbt Arnold 

Charles Leonhardus Julius Jensen. Han blev udlært som murer, men gled herfra over i arkitektfaget, og kom til at 

tegne adskillige offentlige bygninger i Nordjylland: Kirker, skoler, alderdomshjem og mejerier. Han virkede først 

i Brønderslev, men flyttede i 1918 til Nørresundby, hvor han boede og virkede til sin død den 11. november 1939. 

I Østervrå tegnede Charles Jensen i 1906 den gamle kommuneskole på Vrængmosevej, og i 1939 

alderdomshjemmet, som først stod færdigt i 1940, efter hans død. Disse bygninger, som altså stammer fra 

begyndelsen og slutningen af hans arkitektvirke, gør, at vi godt kan betegne ham som ”Østervrås arkitekt”. 

Stilmæssigt bevægede Charles Jensen sig fra historicismen over ”Bedre Byggeskik” til funkis, og afspejler 

dermed de arkitekturstrømninger, som også rørte sig på landsplan. 

Med afsæt i hans bygninger i Østervrå vil Lykke Olsen fortælle om og vise eksempler på bygninger fra Charles 

Jensens arkitektvirke, og uddybe deres stilmæssige baggrund. 

Dagens gæst 

Lykke Olsen er museumsinspektør ved Museerne i Brønderslev Kommune, og har tidligere arbejdet i Den gamle 

By i Århus og på frilandsmuseet Glud Museum ved Horsens. Hun bringer således en solid bygningshistorisk 

baggrundsviden til foredraget. 
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Jensen, Arnold Charles Leonhardus Julius , 1882-1939, Nørregade/ Sct. 

Pedersgade 17, Nørresundby 

Arkitekt Charles Jensen 
 
 



 

Arkitekt Charles Jensens familiegravsted. 

 

Arkitekt Charles Jensen, der var født i Vendsyssel, kom til Nørresundby 

i 1918 fra Brønderslev. Charles Jensen var arkitekt på både 

officielle bygninger som Politigården fra 1919 og en række markante 

villaer og etageejendomme i Nørresundby, bl.a. de 2 villaer, 

Sct. Pedersgade 17 og 19, Brogaarden/Torvegaarden, 

Folkets Hus, Den Hedegaardske Stiftelse og Skovgaarden. 

Charles Jensen var en overmåde travl og flittig arkitekt, 

der tegnede de fleste af omegnens skoler, utallige alderdomshjem og 

flere kirker, bl.a. Kvissel, Glyngøre og Skørping Ny kirke. 

Af familiens 9 børn er 2 begravet sammen med forældrene. 

Gravstenen er specialfremstillet i Opdahls stenbrud lidt nord for Kongsberg i Norge hos et firma, 

som han samarbejdede med. 
 

 

Martin Jensen med hele familien, Nørresundby 

http://noerresundby.kw01.net/sites/noerresundby.kw01.net/files/styles/tinymce/public/c180286d3b.jpg?itok=MRAbwP65


På billedet ses siddende på jorden forrest fra venstre:  

Ruth Jensen "Bitten" og Annette From.  

 

Siddende på forreste række:  

Husbestyrerinde og dennes datter, Svoger til Martin Jensen, Martin Jensen (1857-1941), Bror til 

Martin Jensen, Valdemar Kohl og fru Aslund (tidligere husbestyrerinde for Martin Jensen.  

 

Stående på midterste række ses: Karen Jensen, Andrea Kohl, Asta Rasmussen, Ingine Jensen, 

Kirsten Jensen, Ingefred Jensen, Herdis Jensen, Johanne Jensen, arkitekt Charles Jensen, Harald 

Jensen.  

 

Bagerste række fra venstre ses:  

Edith Rasmussen, Martin Jensen, Regner Jensen, Anton Jensen, Poul Jensen, Andreas Rasmussen.  

 

I barnevognen er Hans H. Jensen. 

 

Nummer A199 

Type Arkivalier 

Beskrivelse Charles Jensen Tegnestue  

Nørresundby, tidligere Brønderslev  

 

Jensen, Arnold Charles Leonhardus Julius,  

Nørresundby 

Bemærkning Charles Jensen tegnestue i Brønderslev, senere i  

Nørresundby 

Periode 1907 - 1998 

Dateringsnote 1907-1998 

Arkiv Sundby-Samlingernes Lokalhistoriske Arkiv 

Yderligere indhold 

1 1929-33 K Brosagen  

Amn.: korrespondance 

2 1930-54 U Brolandingen  

Amn.: avisudklip, se B1713 

3 1933-35 U Brogaarden, Torvegaarden  

Amn.: avisudklip 



4 1927-34 V Bygningsreglementet  

Amn.: breve fra Justitsministeriet,  

bygningsreglement og bygningslov, samt  

avisnotits 

5 u.å. U Jernbanebroen  

Amn.: avisudklip 

6 1935 U Folkets Hus  

Amn.: avis og avisudklip 

7 1935 K Korrespondance  

Amn.: Ejnar Packness/Carlo Odgaard 

8 1935 U Den Hedegaardske Stiftelse  

Amn.: avisudklip vedr. P. P.  

Hedegaards gave og jubilæum 

9 1907-39 A Arkivregister  

Amn.: originalt register over byggerier 

10 1914-36 U Skørping skole og kirke  

Amn.: avisudklip 

11 1939 K Korrespondance  

Amn.: breve bla. om Skansehuset og  

juleudsmykning 

12 1936 U Vejoverføring/Thistedvej  

Amn.: avisudklip med bl.a. indlæg af  

Charles Jensen 

13 1930-40 U Skolebyggeri m.v. bla. Nr. Uttrup skole  

Amn.: avisudklip 

14 1938 U Skovgaarden  

Amn.: avisudklip vedr. P. P. Hedegaards  

gave 

15 u.å. A Konkurrenceprojekt  

Amn.: beskrivelse vedr. forslag til  

kunstmuseum i Aalborg 

16 u.å. A Tegnestuevirksomhed  

Amn.: mappe, brevpapir, kuvert 

17 1997-98 K Korrespondance  

Amn.: breve til Ketty Johansson fra  

Tage Juul Jensen bl.a. vedr. faderens  

arbejde og arbejdet med brolandingen 

18 1969 U Aalborg Stiftstidende  

Amn.: sektion vedr. Limfjordsovergange 

19 1913-37 B Fotografier  

Amn.:kirker, skole, sommerhuse m.m. 



20 1916-38 K Akademisk Arkitektforening  

Amn.: breve vedr. optagelse i  

foreningen 

21 1919-38 K Anbefaling og avisomtale  

Amn.: Jyllandsposten og Nordjyllands  

Socialdemokrat 

22 1934-36 A Arkitekttegning  

Amn.: Nørregade 17, Nørresundby 

23 1939 D Noteringskalender  

Amn.: kalender for C. Jensens  

tegnestue 

24 1934-36 A E. Dyre Jensen  

Amn.: opgaver for Aalborg Tekniske  

Skole 

25 1937 K Skansehuset  

Amn.: brev til Nørresundby Byråds  

Udvalg for Lystanlæg 

Funkisarkitekturen er en lokal mærkesag 

Arbejdsgruppe er i gang med at samle dokumentation til en bogudgivelse om det enestående 

funkisbyggeri i Nordjylland 
 

LYNGHOLM 16. april 2003 08:00 

Af: Lise Barsøe 

 HASSERIS: - Idéen har ligget der i mange år, for funkisbyggerierne i Aalborg og Nørresundby er 
enestående, siger arkitekt Erik Iversen, der er tovholder i det projekt, som arbejder med en 
bogudgivelse om funkisarkitekturen i Nordjylland. 1930erne kan beskrives som arkitekturens 
glansperiode i Nordjylland. Funkisbyggerierne er et brud med den hidtidige national-romantiske stil, og 
på landsplan er for eksempel Vesterbro det mest helstøbte funkisgaderum, og Danmarks første 
etagehus i jernbeton ligger højst sandsynligt i Nørresundby. - Kernen i det hele er, at der blev skabt 
arkitektur i høj kvalitet, og det vil vi gerne dokumentere, fastslår Erik Iversen, der vurderer et behov for 
oplysning om disse kvaliteter ikke mindst for at tilvejebringe forståelsen for en god 
bevaringsindsats. Odgård-arkiv efterlyses Både Aalborg Stadsarkiv og Sundbysamlingerne har kunnet 
bidrage med en masse materiale i forbindelse med den research, der danner baggrund for 
bogudgivelsen. En af periodens vigtigste arkitekter var Carlo Odgård. - Desværre har vi ikke kunnet finde 
ret meget om hans tegnestue, og på den baggrund vil vi gerne have kontakt til hans familie, kolleger og 
venner, der måske ligger inde med materialer og viden, siger gruppens tovholder. - Han holdt kortene 
tæt ind til kroppen, og det kan måske skyldes, at han var borgmesterens svigersøn med de problemer, 
det kunne føre med sig i forhold til beskyldninger for nepotisme. Det forhold har nok skygget for andre 
ting, og vi har søgt efter oplysninger hist og pist, men det har ikke ført til noget. Projektgruppen håber 
på, at der et eller andet sted findes noget arkivmateriale, dagbogsoptegnelser, rejsebeskrivelser eller 
anden form for dokumentation. Ultramoderne vartegn En anden arkitektonisk hovedperson er 
arkitekten Charles Jensen fra Nørresundby, der har tegnet ejendommene for enden af Limfjordsbroens 
udmunding. - Han blev virkelig begejstret for funkisstilen - og så lyset. Faktisk byggede han sit eget 
private hus om, så det blev funkis, fortæller Erik Iversen, der også nævner arkitekt Niels Sørensen, der 
har tegnet en klynge funkishuse på Hassel Allé. - Han udvandrede til USA og forsvandt også ud i det 
uvisse, men vi opfatter Odgård som det markante omdrejningspunkt. Det var Nordjysk Udstilling, der i 

mailto:plus@nordjyske.dk
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1933 satte Nordjylland under den arkitektoniske lup. Her skete en markant erhvervsmæssig markering, 
som med 360.000 besøgende blev en succes - også for den ultramoderne arkitektur med tekniske 
vidundere som for eksempel den rullende trappe op til udstillingens vartegn - Aalborgtårnet. 
Geometriske former Dengang i 30erne kom der luft, lys og trivsel i boligbyggeriet, og disse 
højdepunkter beskrives i den kommende bog både eksemplificeret gennem smarte benzinstationer og 
en moderne funkis lufthavn, men med hovedvægten lagt på etagehusenes markante arkitektur i flotte 
gaderum. Det er Fonden til Bevarelse af gamle Aalborghuse, der er initiativtager til projektet, hvor 
Aalborg kommunes tekniske Forvaltning er inddraget i et samarbejde, som sandsynligvis også får 
afsmittende virkning på fremtidens bevarende lokalplaner. Foruden de to arkiver er Aalborg Historiske 
Museum med i samarbejdet, som supplerer følgegruppen, hvis medlemmer er : Arkitekt og konstitueret 
afdelingsleder Thina Wallin, arkitekt Charlotte Lyngholm og arkitekt Mike Place fra Teknisk Forvaltning, 
Ketty Johansson, Sundby Samlingerne, Jens Topholm fra Aalborg Stadsarkiv samt arkitekterne Jacob 
Blegvad, Per Svensson og Erik Iversen. Som forfatter til det spændende bogprojekt står 
forskningsbibliotekar ved Kunstakademiets Bibliotek Claus M. Smidt.  

Brogården og Torvegården, Nørresundby 
 

Arkitekt:    Charles Jensen Brogården og Torvegården, Nørresundby 

Brogården i Nørresundby er et pionerværk inden for jernbeton-genren. Det er opført et par år 

tidligere end Frits Schlegels og Mogens Lassens etagehuse i jernbeton i København. 

Det er placeret som en funkis-bygning i aksen for Limfjordsbroens nordlige landing og udgør 

dermed Vendsyssels ansigt mod syd. Bygningen fortsætter én etage lavere omkring hjørnet mod 

vest mod Torvet og videre langs Skrågade. Anlæggets planlagte østlige fløj blev aldrig gennemført. 

Begejstringen for den ny funktionalisme og det ny materiale gav sig udslag i den lyse og livlige 

facade med jernvinduer, udkragede altaner, store karnapper med vinduer i hjørnerne og fladt tag. 

Udtrykket mod broen var det vigtigste - her er det disciplineret og harmonisk. Mod Skrågade og 

Nørresundbys gamle middelalderkerne blev det nødvendigt med sammenkoblede bygningskroppe 

med skæve vinkler, der formidledes af dramatiske hjørnealtaner. 

I betragtning af Brogårdens fine beliggenhed blev den indrettet med store herskabslejligheder på 

fire til seks rum - og anrettergang!. 

En del af de gamle huse i Nørrresundby er nu erstattet af nybyggeri, og de oprindelige stålvinduer 

udskiftet i den ellers velplejede bygning. 

Arkitekten bag funkis-bygningen, Charles Jensen, var også medvirkende til den nye vejføring med 

Vesterbrogade og Østerbrogade, der ledte trafikken uden om bykernen. Langs disse gader tegnede 

han også forslag til andre etagehuse, der imidlertid blev opført af andre arkitekter. 

Landets tidligste eksempler på etagehuse, opført som rene jernbetonkonstruktioner, så man i to 

jyske byer. I Nørresundby byggede arkitekten Charles Jensen i 1932 ved det torv, der opstod ved 

Limfjordsbroens nordende, ejendommene Brogården og Torvegården. Desværre lykkedes det aldrig 

at gennemføre byggeriets østlige f løj, der ville have fuldendt billedet af teknikkens fuldstændige 

sejr. Det blev alligevel et gennembrud for modernismen i Nordjylland 

Fredningssag 

Betegnelse: 

Vrejlev Kloster 

Aktuel status: 

Aktiv 

Beliggenhed: 

Vrejlev Kloster 3A (tidl. Vrejlev Klostervej 805 A, 800 og Hovedgaden 195) 

Kommune: 

Hjørring 

Omfang: 

http://www.arkark.dk/arkitekt.aspx?arkitektid=282


Hovedbygningens nordfløj (ca. 1500) samt vestfløjen (ca. 1500, forlænget ca. 1760, ombygget 

1918) med tårn og udløberfløj (1918 af Charles Jensen).  

Fredet 1918. Udvidet 1982.* 

Beskrivelse: 

Vrejlev Kloster ligger i det åbne land i nær tilknytning til Vrejlev Kirke, der ligger parallelt med 

klosterfløjene på den anden side af hovedvejen til Vrå. Vrejlev Kloster drives i dag som gods. 

 

Klosteranlægget består af en nordfløj og en vestfløj, der sammenbygget i en vinkel. Vestfløjen, der i 

dag udgør godsets hovedbygning, er udvidet med et tårn og hertil en lav udbygning mod syd samt 

en mindre udløberfløj mod vest. Sammen med de nyere avlslænger i øst danner klosterlængerne et 

stort rektangulært gårdrum, der er belagt med pigsten. Avlslængerne er ikke omfattet af fredningen. 

 

Klosterfløjene er opført i to stokværk, mens tårnet er i tre og udløberfløjen i et stokværk. Alle 

bygninger står på en sokkel af marksten eller tilhugne granitkvadre, murværket er hvidkalket og 

afsluttes af murede hovedgesimser. I nordfløjen er der et større antal murankre i murværket. 

Vinduerne er af ældre type, de er fortrinsvis tofløjede eller korspostvinduer, der alle er opsprossede 

og hvidmalede. I nordfløjen er størstedelen af øverste stokværks vinduer sat i ældre rundbuede 

blændinger. Flere af gavlene har kamtakker og alle bygninger bærer sadeltag af røde vingetegl. I 

rygningen på nordfløjen sidder en ældre skorstenspibe med sokkel og krave. Mod gårdsiden er der i 

nordfløjens nederste stokværk to vognporte og tre ældre rødmalede trædøre, der giver adgang til 

bygningen. Mod gården er der adgang til vestfløjen ad to døre, med granittrappepartier foran, der er 

tillige en nedgang til kælderen. I tårnet ses et tårnur, der har urskiver til tre sider, desuden er der på 

tårnets loftetage tre glamhuller med vinduer på tre sider og klokker på gårdsiden. Vestfløjens 

udløberfløj mod vest er på sydsiden udstyret med en terrasse og et stor ældre, småt opsprosset 

glasparti. På udløberfløjens vestgavl findes udgang til en lille terrasse med muret brystning.  

 

I det indre kommer man fra gårdsidens hovedtrappe ind i en dobbelthøj hall med en toløbstrappe, 

der går til første sal. Fra hallen er der adgang til et gennemlyst køkken i den ældre del af vestfløjen. 

Den resterende del af vestfløjen er i stue og første sal optaget af mindre stuer og værelser. På første 

sal er der adgang til værelserne fra en langsgående fordelingsgang. Her er både stukkatur, 

stukindrammede ovnnicher, brystningspaneler og ældre fyldingsdøre bevaret flere steder. Fra hallen 

er der tillige adgang til tårnet og udløberfløjen, hvor der er indrettet store repræsentative stuer. Her 

skal blandt andet nævnes den store spisestue med mønsterparket, brystningspaneler i mørkt træ og 

et rigt udskåret og bemalet loft med fritliggende bjælker. Væggene over panelerne er ligeledes 

overdådigt dekoreret med freskoer af stiliseret rankeværk. Fra spisesalen er der adgang til 

udløberfløjen med havestue mod syd og riddersalen mod vest. Havestuen har et stort ældre glasparti 

med udgang til en sydvendt terrasse. Riddersalen har som spisesalen et udsøgt dekoreret loft og 

faste træbænke langs alle vægge. I de øvrige stuer ses udover brystnings- og helpaneler, 

radiatorskjulere, fyldingsdøre med originale dørgreb også rig stukkatur og kassettelofter. På første 

sal den sydligste del af vestfløjen og tårnet adgang til en række større værelser med enklere 

stukkatur og indbyggede skabe. Nordfløjen rummer i den vestlige del karleværelser i begge etager 

samt garage og tidligere kornloft i stue- og første etage i den østlige del. I den østlige del ses en 

ældre skorsten gennem alle etager.  Loftet fremstår uudnyttet. 

Bygningshistorie: 

Vrejlev Kloster og kirke blev bygget efter 1160 som et nonnekloster under Børglum Kloster af den 

franske præmonstratenserorden der blev indstiftet i 1121. Kirken var formentlig opført som den 

første bygning og forbundet med den nuværende nordfløj ved to parallelle buegange, så der 

dannedes en lukket klostergård, der hvor landevejen løber i dag. I nordfløjen indrettedes 12 

nonneceller og kloster. Nonnernes indgang kan stadig ses i 1. sals højde på kirkens sydvæg. Den 

nuværende vestfløj var dengang fritliggende og husede klostertjenerne, der drev klostrets store 

jordtilliggende. I forbindelse med denne fløj lå avlslængerne og en mindre bygning, der fungerede 

som priorens bolig.  

 

Efter reformationen i 1536 nedlagdes Vrejlev som kloster og det blev herefter drevet som gods af 

lensmanden. Igennem århundrederne havde Vrejlev Kloster en række skiftende ejere, med her af 

følgende ombygninger, blandt andet med nedrivning af de forbindende buegange og vestfløjen blev 



sammenbygget med nordfløjen. I 1914 brændte vestfløjen og ved den gennemgribende opbygning, 

tilføjedes tårnet og den vestlige udløberfløj tegnet af arkitekt Charles Jensen.  

kilder: 

Danske slotte og herregårde, tredje bind, Kbh. 1943, p. 483-489 

Miljømæssig værdi: 

Den miljømæssige værdi ved Vrejlev Kloster knytter sig til beliggenheden, hvor klosterfløjene, 

avlslængerne og haven ligger som en ø i det åbne nordjyske landskab, hvor de hvide 

bygningskroppe er synlige på lang afstand. Hertil kommer klosterfløjenes nære beliggenhed til 

Vrejlev Kirke, der som en tidligere del af klosteranlægget både i materialer og dimensioner relaterer 

sig stærkt og harmonisk til disse. Yderligere er der flere træk i vestfløjens tårn, der viser inspiration 

fra Vrejlev Kirkes middelalderlige tårn. 

Kulturhistorisk værdi: 

Den kulturhistoriske værdi ved Vrejlev Kloster knytter sig til klosterfløjenes ældre dele, hvor 

blændinger og vinduesform og rytme tydeligt fortæller om anlæggets tidligere funktion som kloster. 

Også nordfløjens formsprog med tydelige romanske træk i eksempelvis de rundbuede 

vinduesåbninger, viser tydeligt tilbage til klostrets opførelsestidspunkt i middelalderen. Hertil 

kommer de talrige spor i murværket efter blændede døre og vinduer, buegange og ældre 

tilbygninger. Tårnet, der er tilbygget den vestlige fløj, er opført som vandtårn og viser, at godset 

tidligere havde egen vandforsyning.  

 

I det indre viser den kulturhistoriske værdi sig ved den forskelligartede rumfordeling i mellem den 

ældre vestlige længe og de nyere dele fra 1914. Mens den ældre længe rummer mindre stuer og 

værelser, har man ved tilbygningen af tårn og udløberfløj benyttet sig af muligheden for at indrette 

nogle tidssvarende rum i datidens herskende stil: nationalromantikken. I den bemalede dekoration i 

riddersalen indgår den daværende ejer Niels Mellergaards initialer: NM. 

Arkitektonisk værdi: 

I det ydre knytter de arkitektoniske værdier sig til de hvide fløjes sluttede volumener, hvis store 

dimensioner understreges af vinduesåbningernes taktfaste rytme. Fløjenes længde og kraftfulde 

udtryk forstærkes af de store ubrudte tagflader af røde vingetegl.  

 

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til tårnets og udløberfløjens interiører, der spænder 

fra den storslåede dobbelthøje hall over havestuens hyggelige, intime rum med nær kontakt til 

haven. Spisesalens varme atmosfære er skabt af mørkt eller bemalet træværk og den let 

kontrasterende freskobemaling holdt i gråtoneskala med grønt og gyldent. Hertil kommer 

Riddersalen, der med sit møblement, ubemalet træværk og almuebemaling i kølige farver har et 

friskere og mere karsk udtryk. I førstesalens soveværelser er der blandt andet ældre symmetrisk 

fastbyggede skabe med fyldinger, der sammen med loftets simple stukprofiler funktionalitet og 

dekoration.  

 

I den ældre del af fløjen er den gamle stukkatur, fyldingsdøre, de ældre brændeovne og ovnnicher 

medvirkende til at skabe en fortættet historisk atmosfære. 

Bærende fredningsværdier: 

De bærende fredningsværdier i Vrejlev Kloster knytter sig til beliggenheden nær Vrejlev Kirke, 

samt i det ydre til fløjenes konstruktion i hvidkalket murværk og de ubrudte tagflader af røde 

vingetegl. Hertil kommer alle ældre detaljer, herunder de ældre vinduer, muråbninger, gavlenes 

kamtakker og hævede kamme, blændingerne med profiler, hovedgesimser, skorstenspiber og 

murankre samt de talrige blændinger, spor og vinduesindramninger i det ældre murværk. Hertil 

kommer den ældre materialeholdning.  

  

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til trækkene af den ældre grundplan med flere 

mindre rum i den nordlige del af vestfløjen samt de nationalromantiske interiører i vestfløj, 

udløberfløj og tårn. Hertil kommer alle ældre detaljer, herunder brædde- og parketgulve, fod- og 

brystningspaneler, bemalet og udskåret træværk, stukkatur brændeovne og ovnnicher. Hertil 

kommer den ældre materialeholdning. 

 



Flialkirken i Skørping Stationsby, Skørping Nykirke, er et typisk eksempel på en nyere kirke i 

traditionel landsbykirkestil i sengetiske stilformer med kamtakgavle, hvidkalkede mure og hvælvet 

indre. Den er bygget af mursten i 1913-14 ved arkitekt Charles Jensen, og inventaret stammer fra 

tiden omkring og efter opførelsen. Således er altertavlemaleriet af Kristus og synderinden af Rud 

Petersen skænket af direktør Christensen, cementfabrikken Norden, og orglet af bankdirektør A. 

Wraae i 1923. Gamle er derimod kirkegårdsdigets 20 store sten, som hidrører fra diget om det 

nedlagte Tulsted kapel. 

Kirken i Glyngøre: Omtale af byen på Google 

 

 

 

GLYNGØRE er en havneby med ca. l650 indbyggere på den nordlige del af Salling. Den blomstrede 

op efter oprettelsen af Glyngøre Fiskeindustri i 1940, som familien Priess drev i flere årtier, men 

som i dag ejes af en international koncern. Byen har i dag også virksomheder indenfor elektronik 

og træindustri. Indtil Sallingsundbroen blev bygget i 1978, var der jernbanefærge til Nykøbing 

Mors, og der var overfart fra Pinen til Plagen. 

Den store stationsbygning tæt ved den gamle færgehavn rummer i dag Sallingsund og Omegns 

Museum, der har udstillinger om jernbanen, byens handel og håndværk samt fiskeri. Desuden har 

museet skiftende udstillinger. Byens hvidkalkede kirke er opført i munkesten i 1919 efter 

tegninger af arkitekt Charles Jensen, Nørresundby. I altertavlen er der en kopi af Joakim 

Skovgaards maleri ” Den Gode Hyrde”. Døbefonten er af granit. Kirken er åben hver dag hele året. 

Med sine rød-hvide farver er det 12 meter høje Glyngøre Fyr på havnen meget fotogent og 

formentlig et af de mest fotograferede danske fyr. Fyrets iøjnefaldende farver skyldes ikke 

nationale følelser, men at det også fungerer som sømærke i dagtimerne. 

Fyret leder skibene rundt om Glyngørepynten og under Sallingsundbroen 



Tolne Skovpavillon 

I skoven ligger Tolne Skovpavillon, der er opført i 1907– 1908 efter tegninger af arkitekt Vejby 

Christensen. 

Pavillonen har fungeret som restaurant og dansested. Den har været samlingssted for folkemøder og 

har gennemmange år været et populært årligt udflugtsmål for familier og skoler fra hele Vendsyssel, 

Aalborg og omegn. I dagdrives skovpavillonen af Tolne og Omegns Borgerforening. 

Tidligere lå endnu en attraktion i skoven, det smukke udsigtstårn opført i 1929 af arkitekt Charles 

Jensen. I dag er kun fundamentet tilbage. Tårnet blev revet ned i årene 1958-60, hvilket dels skyldes 

råd og dels, at træerne omkring tårnet var blevet meget store. 

 

 



 

Dansk arkitekt  

Mini-biografi: Søn af en snedker, født Oustrup Lund, Kirkholt. Kom efter skoletiden i lære som 
murer, blev svend og tog derefter en uddannelse som arkitekt. Charles Jensen var fremsynet 
og visionær og havde allerede før 1. verdenskrig, 1906 fået opbygget en omfattende 
virksomhed i Brønderslev. Flyttede i 1918 virksomheden til Nørresundby og tegnede her flere 
markante bygninger, blandt andet Folkets Hus samt Brogaarden ved den da nye 
Limfjordsbros landing. Brogaarden er nok det mest kendte værk, det var et pionerværk i 
jernbeton og blev bygget i funkisstil. Jensen blev yderst begejstret for den nye funkis-trend og 
valgte ombygge sin egen bolig til stilen, var særdeles arbejdsom samt vellidt og satte sit aftryk 
som arkitekt på landsdelen i ved opførelsen af alderdomshjem, villaer, ejendomme, skoler 
samt kirker i bl.a. Glyngøre, Kvissel og Ny kirke i Skørping. Charles Jensen oplevede den sorg 
at miste sin ældste søn og sin første hustru efter at have holdt sølvbryllup, 1937. Giftede sig 
dog igen og blev med tiden far til i alt 9 børn. Blev syg, mavekræft, under en rejse til Sjælland 
og indlagt på sygehuset i Nykøbing Sjælland, kom hjem, men måtte igen indlægges nu på 
Aalborg Kommunehospital. Charles Jensen havde ved sin død 20 skoleprojekter under 
arbejde eller forberedelse.  

  Født mandag den 6. november 1882 1 Jerslev, Brønderslev  
Død lørdag den 11. november 1939 i Aalborg  

Arnold Leonhardus Cjardis Julius 

'Charles' Jensen  

 



 

 

1903 2 Klasses Skole   i Sterup, senere udvidet til 4 klasser 

l904  2   ”   i Hollensted.  

1904  2   ”  i Hvilshøj.    

1904 4  ”  i Hallund.  

1905 8 ”  i Øster Vrå  

1905   Ombygning af Mylund Skole. 

1906  4  ” i Emb (Em).  

l907  4   ”  i Stenum.    

1908  2   ”  i Allerup.  

1909  Gymnastiksal ved Serritslev Skole.  

1909   ”  Hjelmsted Skole.  

1909   ”   Hellum søndre Skole.  

1909   ”  Sterup Skole.  

1910   Tilbygning til Nørre Saltum Skole.  

1911  4 Klasses Skole i Aistrup.  

1912    Tilbygning til Dannerhøj Skole. 

1912 2 Klasses Skole  i Jetsmark (Lundergaard). 

1912   Udvidelse af Øster Vrå Skole. 

1913 4 Klasses Skole  i Vittrup. 

1913 2 ” i Furreby.  

1913  8   ” i Vester Brønderslev.Udvidet med Sløjdsal og Sanglokale.  

1913 4   ”   i Hellum (Nordre Skole).  

1914  8  ”   i Hjallerup, udvidet 1924 og 1933.  

1914  8  ”  i Nørre Uttrup. Tegning til Udvidelse i 1930.  

1915  2   ”  i Sørup.  

1915  6  ”  i Støvring.  

1915    Lærerbolig i Gravlev.  

1916    Udvidelse af Jerslev Skole. (byskolen) 

1916  8 Klasses Forskole i Brønderslev. 

1917   Tilbygning til Aistrup Skole. 

1918 10 Klasses Realskole med Gymnastiksal i Dybvad. 

1922 2 Klasses Skole i Fristrup.  

1922  2 ” i Sulsted (Milbakken). 

1923 2 ” i Hvorupgaard.  

1923 8 ” i Gammel Lindholm. 

1923 4 ” med Gymnastiksal ved Lindholm Centralskole. 

1924   Udvidelse af Hjallerup Skole. 

1924 4 Klasses Skole  i Gammel Skørping. 

1925 4 ” i Rørholt. 

1925 6 ” i Vester Hassing. 

Fortegnelse over Skoler, der er opført efter Tegninger af 

Arkitekt Charles Jensen, Nørresundby 

16. December 1936. 
 



 

1925   Forskole i Aabybro. 

1925   Udvidelse af Centralskolen i Lindholm. 

1926 4 Klasses Skole  i Kolby, Thy. 

1927   Overbygning af Hvorup Skole. 

1929 2 Klasses Skole i Volstrup. 

1929 8 ” i Dronninglund. 

1929-30  Udvidelsen af Nørresundby Kommuneskole, 8 Normalklasseværelser,  

   4 Særfagslokaler, Gymnastiksal, Badeanstalt, Bespisningslokale, 

   og Skolekøkken.  

1930   Forskole i Gandrup. 

1930   Ombygning af Skolen i Staa. (Stae?) 

1930 2 Klasses Skole  i Bouet. 

1930   Udvidelse af Skolen i Gammel Lindholm. 

1932   Tegning til 10 Klasses Skole i Ranum. 

1933 8 Klasses Skole i Dronninglund, (Asaa). 

1936 6 ” i Jetsmark, (Kaas). 

1936 2 ” i Dronninglund, (Stagsted). 

1936   Skole i Skørping. 5 Normalklasseværelser, 5 Særfagslokaler, og Gymnastiksal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en beskeden stepdansers 
fodspor 
Singapore, Charlton, Tripoli og Tokyo. Verden er bredt repræsenteret i den 
scrapbog, der med avisudklip, annoncer og gamle fotos fortæller Freddie 
Oustrups liv. 

AF KATRINE MUNK 

Den 78-årige entertainer, der med sin sang, step- og flamencodans kom halvvejs rundt om jorden, 

kan stadig finde rytmen. Men til trods for den spjættende karriere, har han altid haft begge ben 

solidt plantet i den nordjyske muld. 

»Jeg er og bliver en gammel bonderøv. Jeg har aldrig været høj i hatten eller følt mig som noget 

særligt. Jeg har bare været mig selv,« siger den tidligere Nørre Sundby-dreng, der også sætter 

etiketter som "en gammel torsk i fiskens tegn" og "klæbehjerne" på sig selv. 

Nogen gammel torsk lyder Freddie Oustrup nu ikke som, når hans gode hukommelse sætter gamle 

danske visers ord og toner sammen, mens hans stemme går i falcet. Han breder armene ud, og 

furerne i det gamle ansigt står i kontrast til ansigtet på ungdomsbillederne i scrapbogen.  

Frederik blev til Freddie 

Hver sang og hvert trin har sin historie. Men oplevelserne fra alverdens danseklubber træder i 

baggrunden for fortællingerne om barndommen og om, hvordan det hele begyndte. 

»Min far var pavestolt. Hele byen flagede, den dag jeg blev født. For det var samme dag, som 

Danmarks daværende kronprins Frederik havde fødselsdag. Som den niende ud af en søskendeflok 

på 10, fik jeg også tilnavnet den niende,« fortæller den tidligere Frederik Jensen, der tog navnet 

Oustrup efter sin faders fødeby, (red. Ikke fødeby men gårdnavn, egentlig Oustrup Lund, Kirkholt 

Jerslev Sogn) for ikke at blive forvekslet med datidens kendte skuespiller Frederik Jensen. 

Manden med den gyldne jakke! 

Søn af Arkitekt Charles
Jensen, Nørresundby



Mor sendte ham til ballet 

I Nørre Sundby i det nordlige Jylland var det dengang ikke almindeligt, at hverken en søn af en 

arkitekt eller andre drengebørn tog opstilling i ballettens rækker. Men Frederik Jensens mor var 

forud for sin tid og lod sin Frederik træde sine første dansesko allerede, da han var syv.  

»Hun var en af datidens rødstrømper. Hun kaldte fædrelandssange for "fødelandssange" for ikke at 

gøre fædrene til noget særligt. Hun trodsede det, der var almindeligt og sagde: Den knægt, han skal 

sgu' danse,« siger Freddie Oustrup, der ærede moderens minde ved at "danse af" på Aalborg Teater 

den dag, da hun blev begravet i 1949. 

Dengang var Frederik Jensen kun 16 år, og danse- og sangundervisningen, der kom til at fylde mere 

og mere, måtte lægges på hylden til fordel for at tjene til føden.  

De fleste af hans søskende var taget til København i samme mission, og den danseglade lillebror 

fulgte efter og opgav sin plads som elev på en gård. 

»Den første gang jeg skulle ud på en mark og passe kvæg alene, fandt en af karlene mig i et 

fodertrug, hvor jeg var faldet i søvn i ly for regnen,« husker Freddie Oustrup, der i det ukendte 

København med ydmyghed forsøgte at komme tæt på det kulturelle liv i hovedstaden. 

Lærerigt at være på måsen 

Mellem kontor- og rengøringsjobs mødte han som filmstatist personligheder som Marguerite Viby, 

Ib Schønberg og Gerda og Ulrik Neumann. I Cirkusrevyen fik han job som påklæder for skuespiller 

Ludvig Brandstrup. 

»Jeg havde altid en tomat, et stykke agurk og en fedtemad med i tasken. Ludvig Brandstup syntes, 

at jeg var tynd og fik for dårlig kost, så efter et stykke tid begyndte han at bestille fire stykker 

smørrebrød i restauranten og tog de to med tilbage til mig,« fortæller entertaineren, der lod 

kulinariske udskejelser ligge til fordel for den sangundervisning, der kunne blive råd til. 

»Jeg sparede sammen til sang- og danseundervisning. Men det var svært, for jeg måtte betale alting 

selv. Men når man har prøvet at være på måsen, tager man til gengæld livet på en anden måde. Man 

falder bedre til, der hvor man kommer hen. Man er nok mere beskeden,« mener Freddie Oustrup. 

Ella Fitzgerald gav ham slips 

Både hvad angår hans første optræden i "Restaurant Guldæblet" ved Rådhuspladsen, tiden i 

engelske og amerikanske klubber og turene til Østen, forbyder netop Freddie Oustrups beskedenhed 

ham at gøre et stort nummer ud af sin succes. Men hvorfor han bliver ved med at optræde, det vil 

han gerne forklare. 

»Det er det særlige spil, man får med publikum. Hvis man giver noget af sig selv, bliver 

forestillingen god,« fortæller han og giver sin version af Hans Kurts "Hele verden drejer rundt". 

Han holder sig på maven og forklarer, hvordan brugen af mavemusklerne og vejrtrækningen skal 

spille sammen, for at man kan opnå det bedste resultat. 

»I dag er der så meget skrig og skrål. Man savner de klare, gode stemmer, hvor man kan høre hvert 

et ord, der bliver sunget. Man burde skrive til de skuespillere og sangere, der stadig kan finde ud af 

det, for at takke dem,« siger Freddie Oustrup og vifter med sit slips, som han for år tilbage fik af 

den store jazzlegende Ella Fitzgerald. Hun hører til de sangere, som den gamle entertainer gerne 

lytter til. Og så har han et ganske særligt forhold til hende. 

»Sidste gang, jeg mødte hende, var i forbindelse med min turné på danske klubber i USA. Da hun 

var færdig med at synge, gik hun hen til mikrofonen og sagde, at hun gerne ville præsentere sin 

allerbedste ven fra Danmark, Mr. Freddie Oustrup,« smiler den aldrende stepper. 

 



Stepdans for en sag 

Turneen på de amerikanske klubber var den sidste store tur i landet, hvor Freddie Oustrup ifølge de 

danske aviser var kendt. Men i virkeligheden var der ingen, der vendte sig om på gaden, når de 

mødte ham. 

»Det er nok godt, at jeg aldrig har været gift, for til tider har det været svært nok at forsørge mig 

selv,« Freddie Oustrup, der i starten af 80'erne mødte sin Ruth, som han på grund af sygdom 

mistede igen i slutningen af 90'erne. 

»Tiden med Ruth var den bedste. På turen i USA følte hun sig som en dronning,« fastslår han, inden 

han ivrigt forsøger at komme videre til det emne, der i dag ligger ham mest på sinde: at steppe for 

den gode sag. 

I løbet af de kommende uger vil 200 danske borgmestre have modtaget et brev fra Freddie Oustrup. 

Brevet bærer et logo fra nødhjælpsorganisationen "Læger uden Grænser", som han vil støtte ved 

igen at træde op. 

»De leverer lokalerne. Jeg leverer underholdningen,« lyder den resolutte opfordring til 

borgmestrene, der skal åbne deres rådhussale for at hjælpe nødstedte i fattige lande. Den udøvende 

kunstner forlanger kun en kop kaffe og en ostemad. 

Lidt af en gammel sigøjner 

»Jeg vil så gerne gøre noget godt for andre mennesker, mens jeg lever. Man bliver aldrig for 

gammel til at give, og det jeg har lært, det sidder. Så kan jeg lige så godt bruge det,« siger Freddie 

Oustrup og giver igen en smagsprøve fra sit repertoire, der omfatter alt fra "Alle går rundt og 

forelsker sig" til "Sonny Boy" og stepdans. 

Da han lader fødderne få frit løb på gulvet, undgår man ikke at undre sig over den 78-åriges gode 

form. Når fødderne ikke taler, fortæller Freddie Oustrup, at øvningen foregår i en badmintonhal, og 

at han med mellemrum stadig optræder i private forsamlinger. 

30. mar. 2013 - Frederik Julius Jensen: Dødsfald. Vores kære muntre Frederik Julius Jensen 

(Freddie Oustrup) er død efter kort tids sygdom 11. 3. 1921. 3. 2013 Familien Begravelsen finder 

sted fra Lundehus Kirke tirsdag den 2. 4. kl. 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Af Dorte Hygum Sørensen  

Graciøst danser han omkring i 

stuen på Østerbro. Kroppen er 

ikke ung. Men Freddie Oustrup 

kan stadig svinge tæerne mod 

loftet, som han har gjort det i år 

tier, når han har optrådt som 

stepdanser og sanger overalt i 

verden fra Beirut og Tokyo til 

Beograd og USA. Nu tilbyder 

han at optræde gratis til fordel 

for den internationale humani-

tære organisation Læger uden 

Grænser:  

»De har et skrabet budget, og 

de trænger til hjælp. For de 

pukler for at hjælpe andre. 

Derfor vil jeg gerne give dem 

en håndsrækning. Jeg har altid 

lært, at man skal forsøge at 

være et regulært menneske«.  

På spisebordet ved siden af 

kaffen i den gamle sølvkande 

ligger et brev fra Læger uden 

Grænser. Organisationen 

skriver, at den »accepterer med 

glæde Freddie Oustrups tilbud 

om at lave en række støttekon-

certer«. Men ved siden af 

spisebordet står et stort 

danmarkskort, som viser, at 

entertaineren endnu ikke har 

mødt goodwill fra landets 

kommuner. Han peger på 

kortet:  

-Jeg har skrevet til borg-

mestrene i de 120 kommuner, 

jeg har sat knappenåle i. Nogle 

kommuner har svaret, at de 

ikke har råd. Det forstår jeg 

ikke. Jeg skal  

bare have rejseudgifter og let 

fortæring betalt, og så skal 

arrangøren stille en pianist til 

rådighed. Der behøver ikke at 

være noget fis. Der skal bare 

være en cigarkasse, så folk kan 

lægge en hundredlap. Så sørger 

jeg for underholdningen«.  

I sin scrapbog har han 

avisomtaler fra mange årtier. 

Nogle oplevelser har en særlig 

plads i erindringen, som for 

eksempel de gange, hvor han 

optrådte for dan-  

ske klubber i Amerika og 

havde sin nu afdøde mange-

årige veninde Ruth med.  

»Vi rejste tværs over 

Amerika. Ruth nød det, når vi 

sad med ved de fine mid-

dagsborde i The Danish Club 

of Washington. Og jeg sang 

Irvin Berlin, Henri Mancini, 

Richard Rodgers og Cole 

Porter. Og så nogle af de 

dejlige danske sange som 'Jeg 

bli'r så glad når solen skinner' 

og 'Flyv, min hest'«.  

Lavmælt nynner han den 

med en stemme, der har 

livserfaringens mildhed. »Så vil 

det danske smil og sindelag få 

lov igen at komme for en dag. 

Forbi med angst og bæven, så 

spytter vi i næven for hele 

verdens sag«. Bagefter siger 

han:  

»Det var Marguerite Viby, 

der sang den i Dagmar Revyen 

under besættelsen i 1943. Åh 

gud, hende var jeg forelsket i 

allerede som barn i 

Nørresundby«.  

Sangen siger, at man skal 

gøre noget for hinanden, og det 

passer på Freddie Oustrup:  

»Man skal være noget for 

andre, mens man lever. Når 

man er død, er det sgu for 

sent«.  

Et arrangement til fordel for 

Læger uden Grænser med 

Freddie Oustrup kan aftales 

med entertaineren på tlf.: 39 

29 00 24.  

dorte.hygum@pol.dk  

Freddie Oustrup 

vil gerne give 

Læger uden 

Grænser en 

håndsrækning i 

form af   

international 

entertainment - 

stepdans og sang.  

- Foto:  

Peter Hove 

Olesen  

Freddie Oustrup 

stepdanser vokalist og en 

munter mand. *11.3.1921 

- +21.3.2013  
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