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Hillerød, Frederiksborg Amt 

Min morfar, bedstefar
AUGUST NIELSEN
* 5/8 1871 i Harløse by, Tjæreby sogn. 
† 1/12 1959 i Hillerød. 88 år.
Forældre: Søren Nielsen og Inger Sørensen.
Gift: Karen Jensigne Andersen.

KAREN JENSIGNE NIELSEN 
Født Andersen.
* 13/2 1868 i Hillerød. 
† 19/3 1940 i Hillerød. 72 år.
Forældre: NielsAndersen og Birthe Johannesdatter.
Gift: August Nielsen.

Børn:
Bertel Nielsen
* 9/9 1899 i Hillerød. † 4/11 1964 i Hillerød. 
Ellen Nielsen
* 1/2 1902 i Hillerød. † 8/4 1993 i Hillerød.
Gerda Nielsen 
* 14/6 1904 i Hillerød. † 16/9 2002 i Hillerød.

Født i kong Christian IX’s 
regeringstid. 1863-1906.

Historisk tidstavle
1871 Det industrielle 
gennembrud.
1873 Kroner og øre.
1875 Det latinske alfabet.
1906 Kong Frederik VIII.
1920 Genforeningen 
med Sydslesvig.
1912 Kong Christian X.
1914 Første verdenskrig.
1915 Kvindelig valgret.
1919 8 timers arbejdsdag.
1939 Anden verdenskrig.
1940 Danmark besat 
af  Tyskland.
1945 Verdenskrigen slut.
1947 Kong Frederik IX.
1950 4.279.151 indbyggere 
i Danmark.

AUGUST NIELSEN

Født lørdag den 5/8 1871 i Harløse. Hjemmedøbt den
4/10 og fremstillet i Tjæreby Kirke den 15/10 1871.
Konfirmeret den 18/4 1886 som 14-årig i Tjæreby.

Kom i malerlære som 15-årig i Frederiksværk fra 1886-
1891. Arbejdede som malersvend fra 1891-1898 i Hillerød.

Soldat som 22-årig ved infanteriet på Kronborg i 22.
bataljon, 2. kompagni, 2. Regiment i årene 1893-1894.

En gammel soldaterbog viser, at han var mesterskytte
og en god soldat.

Blev gift som 28-årig den 11/12 1898 med ”pigen” Karen
Jensigne Andersen i Frederiksborg Slotskirke. De holdt
sølvbryllup i 1923.

1871-1959

Liv og levned

August 
og Karen
Jensigne

Nielsen 
1898
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August Nielsen blev malermester og løste
borgerskab. Fik mesterbrev i 1897. Havde
værksted i Hillerød til sin død i 1959. Fejrede
60 års borgerskab i 1958. Fik i øvrigt borger-
skab som kagebager i 1922, fordi han og konen
havde et brødudsalg og en chokoladebutik i
huset på Sdr. Banevej.  

Morfar var medstifter af Hillerød Malerlaug
i 1898, og var en lang årrække kasserer. Blev i
1953 udnævnt til æresmedlem. Som 80-årig
deltog han stadig i møder m. m.

I1903 meldte han sig som brandmand i Hil-
lerøds nyoprettede faste brandkorps. Han
blev brandassistent i 1905 og den 24/4 1906

forfremmet til overassistent (vicebrandchef).
Lønnen var 80 kr. pr. år. Morfar var i korpset i
over 30 år. Gik af omkring 1937. 

Fik i 1928 25-års tjenestemedaljen. Ved sin
afgang var August Nielsen genstand for stor
erkendtlighed, som der stod i Frederiksborg
Amts Avis.

Formand for 2. Regiments
Soldaterforening i Hillerød fra
den 16/1 1918 til den 14/1 1940.

Morfar var med i 44 år, heraf
22 år som foreningens formand.
Medlem fra 1916 til 1959. 

Fra 1941 æresmedlem. Blev
den 6/11 1935 dannebrogsmand, d.v.s. fik
”Dannebrogsmændenes Hæderstegn” for sin
indsats. 

En fætter til morfar, brofogeden i Frederiks-
sund Hans Oluf Jensen, mødte morfar, da de
begge var inde for at takke kongen for deres
ridderkors. De havde ikke set hinanden i man-
ge år. Efter det formelle gik de ud og fik sig
nogle øl, og forbindelsen holdt i mange år.

August og Karen Jensigne Nielsen – liv og levned

Menig 1893-94 Malermester 1958 – 87 årVicebrandchef

August Nielsen i hjemmet på Hansenvej. På
sine gamle dage fik morfar sig ofte et slag
”66” med Kjeld. Indsatsen var småpenge.
Foto 1957 

Foran huset
på Sdr.
Jernbanevej

1937

Navnet August er et 

latinsk navn afledt af Augustus 

og betyder ”ophøjet”. Populært 

navn i 1800-tallet op til 1910.
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August Nielsen som nyslået Dannebrogsmand i 1935. 64 år.
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IHillerød boede de først i Møllestræde 3 i en
lejlighed på 1. sal. Fra 1921 flyttede de til

Sdr. Jernbanevej 8 til huset, som svigerfar
skomager Andersens enke havde boet i. Morfar
købte huset af Østergaard i 1928 for 6.800 kro-
ner. Huset blev solgt til kommunen for 20.000
kroner og nedrevet omkring 1950. 

De flyttede i 1951 til Hansensvej 1, ”Villa
Dana”, hvor August Nielsen boede sammen
med sønnen Bertel og datteren Ellen, som pas-
sede ham til hans død. Huset blev nedrevet i
1993. I dag er der parkeringsplads. 
Morfar fik som nummer 287 telefon i Hillerød
og dermed nummeret.

Politisk var morfar konservativ.
Døde efter sygdomsbesværligheder fredeligt i

sin seng. Begravet på Hillerød Kirkegård i fa-
miliens gravsted.

KAREN JENSIGNE NIELSEN 
Født i Christian IX’s regeringstid.

Karen Jensigne blev konfirmeret den 1/4
1883 som 15-årig i Hillerød, den by
hvor hun havde haft sin barndom.

Jensignes liv var enkelt som hjemmegående
hustru og mor. Sysler som indkøb, madlavning
og rengøring var hverdagen for husmoderen.      

August og Karen Jensigne Nielsen – liv og levned

Den eneste rejse nogensinde væk fra
Hillerød, var en rejse som 24-årig i 1892 sam-
men med en familie, hvor hun passede børne-
ne. Rejsen gik til Litauen.

Foruden at være hjemmegående hustru,
passede hun en årerække brødudsalget og
chokoladebutikken i huset på Sdr. Jernbane-
vej ved siden af  ”Latinskolen”.

Hun var vellidt af eleverne. Gamle elever så
ofte ind, når deres vej faldt forbi, har mor
fortalt.

Karen Jensigne døde af kræft efter længere
tids sygdom i 1940. Efterlod sig tre børn.

1936

Navnet Karen er den danske udvikling
af Katarina. Navnet har været et af de mest
elskede navne i bondestanden.
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Karen Jensigne Nielsen – 1898 
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Med
kaffeposen
1933

Med datteren
Ellen. 1936

Karen
Jensigne
Nielsen blev
til daglig
kaldt
”Jensigne”.
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1937

En snak og en kop kaffe med fru Olsen fra baghuset
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Børn af August og Jensigne Nielsen
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1 år – 1900 1921 – soldat 1958

1964

1911 – 12 år
skoledreng

1917 – 18 år

Bertel Nielsen var i malerlære hos sin far
i 1914-1919. Herefter arbejdede Bertel
for sin far som svend til 1944, hvor han

blev kompagnon med ham. Senere blev han
selvstændig malermester i Hillerød. Sirlig og
pertentlig, men arbejdede langsomt. Folk ville
dog gerne have ham til at male for sig, han var
en god solid håndværker. Han havde en
taknemmelig kundekreds. Bertel Nielsen ar-
bejdede mest alene, men han havde til tider en
svend til at hjælpe sig. Malergrejet blev kørt til
arbejdsstedet på cykel eller i stor trækvogn.

Bertel døde under sit arbejde, hvor han
pludselig sank sammen, ramt af en blodprop.

Morbror boede i huset på Hansensvej 1 sam-
men med sin søster og far. Efter faderens død
boede han med sin søster. Morbror Bertel fandt
aldrig en pige og derfor ugift. Ingen børn.

Bertel var soldat ved infanteriet på Kron-
borg Slot ved 3. Bataljon 2. Kompagni,
som nummer 206 i 2. Regiment 1920.

Blev senere flyttet til Sønderborg, til 1. Regi-
ment. Han havde soldaterkammerater som
venner livet igennem. 

Deltog i soldaterforeningslivet, hvor han var
medlem fra 1920 i 2. Regiments Soldaterfor-
ening, hvor hans far var formand. Bertel var
meget cirkus- og tivoli-interesseret. Fulgte
meget med, når der var cirkus i byen, og det
var der jo ofte dengang. Cirkuspladsen blev tit
besøgt og alle cirkusprogrammerne gemt.

Morbror Bertels værelse var noget af en
oplevelse. Væggene var fyldt med malerier
malt af ham selv. Storm P.-piber i askebægret,
Grundtvigskirken og kongeskibet som papir-
samlesæt, malergrej – og i det hele taget var
værelset fyldt til randen med alverdens her-
ligheder. Han var en hyggelig mand og et
hjælpsomt menneske.   

Julen havde Bertels store interesse. Jule-
træet blev smukt og sirligt pyntet, og det
tog sin tid at pynte det. Det stod ofte helt

til påske, pyntet med gammelt julestads og
pynt lavet af ham selv. 

En stor interesse var at lave malerier, gerne
motiver fra Hillerød og omegn. Medlem af
”Gribskovmalerne”, der var en sammenslut-
ning af amatørmalere i Hillerød.

Sket i Danmark 1899

Efter arbejdskamp indgås ”Septemberforliget”,

arbejdsmarkedets grundlov, hvor det fastslås, 

at det er arbejdsgivernes ret at lede og fordele

arbejdet samt afskedige. Fagbevægelsen bliver

ligeberettiget partner. De to hovedorganisa-

tioner får ret til at indgå bindende aftaler.

Bertel Søren August Nielsen
* 9/9 1899 i Hillerød. 
† 4/11 1964 i Hillerød, 65 år.
Højde: 176 cm.

Født i kong Christian IX’s regeringstid.

1958
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Bertel 1901 – 1 år

Navnet Bertel kommer af det tyske navn 
Bertold, som er sammensat af  ”lysende” og 

”hersker”. Populært navn før 1920.
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1962
1920

Bertel med
sin mor og
far samt
Ellen
1903

X
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Nummer 206 Nielsen, 2. regiment 1920 på Kronborg
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Børn af August og Jensigne Nielsen

Ellen Johanne Nielsen
* 1/2 1902 i Hillerød. † 8/4 1993 i Hillerød. 91 år.
Født i kong Christian IX’s regeringstid.

1910 – 8 år 1914 1926 – 24 år 1939 – 37 år 1984 – 78 år

Huset på  
Sdr. Banevej 8  
i Hillerød,
hvor moster
Ellen stod i
butik 
som ung.

Efter skoletiden kom moster Ellen i butik,
hvad der blev hendes liv. Til 1940 var
hun i en bagerbutik, herefter flyttede

hun hjem for at passe sin bror og far, da hen-
des mor døde dette år. Resten af livet havde
hun forskelligt afløserarbejde, bl.a. i et  ismeje-
riudsalg. Senere gjorde hun rent og gik til hån-
de hos andre mennesker. 

Moster var utrolig god til at regne de meter-
lange ismejeriregninger ud i hovedet. Hun reg-
nede ikke galt. Det var før regnemaskinernes
tid. Hun lavede også regnskaberne for sin far
og senere sin brors  malerfirma.

Efter sin far, og senere brors død, blev Ellen
boende i huset på Hansensvej 1 til huset blev
revet ned i 1992. Hun kom på plejehjem 90 år
gammel. Døde her stille efter kort tids svaghed
som 91-årig.

Moster Ellen var ugift og fik ingen børn.
Hun var glad for sin søsters børn og fulgte med

i vores liv og færden.
Moster var altid med til
jul og fødselsdage. Man-
ge juleaftener har hun
selv stået for.

Moster levede på
andres oplevel-

ser. De eneste
udlandsrejser gik til Sve-
rige, hvor der dengang
krævedes pas for at kom-
me ind. Besøgte aldrig
Fyn eller Jylland. Boede
hele sit liv i Hillerød.

Navnet Ellen er en dansk udvikling af
Helena. Populært navn fra år 1900.

Sket i Danmark 1902

Ordet ”bil” er nyt ord i dansk.

Solvognen fra bronzealderen findes.

1993 – 91 år

Ellen
– 23 år
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Ellen Nielsen konfirmeret 1916

2. AUGUST NIELSEN  17/02/03  12:11  Side 14



To skolefoto. Det øverste fra 1911 med Ellen og Bertel.
Det nederste fra 1912 med Gerda og Ellen.

Ellen

Bertel

Gerda

Ellen
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