
KARL ALFRED JENSEN - TIL MINDE OM EN 

FALDEN DANSKER I DEN STORE KRIG 1914-18  

Tekst og billeder: Paul Erik Rochler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indgangen til monumentet i Marselisborg Mindepark. Foto: Ulric Borch 

Er man i Aarhus kan man besøge Marselisborg Monumentet, som arkitekt Aksel Ekberg og billedhugger 

Axel Poulsen står bag. Mindesmærket består af en flisebelagt gård omkranset af en cirkelformet mur 

udført i kalksten. I muren er der i alfabetisk orden indhugget for- og efternavn, med fødsels- og dødsdato, 

fødselsby og dødssted på 4.140 danskere faldet i 1. verdenskrig 1914-18, både sønderjyderne i tysk 

krigstjeneste og de danske frivillige på allieret side. Nummer 1.652 på muren er Karl Alfred Jensen, født 

den 26.8.1892 i Smidie og død den 9.5.1915 i Dardanellerne. 

 

Dardanellerne er et 

snævert stræde i det 

nordvestlige Tyrkiet, 

som forbinder 

Marmarahavet med det 

Ægæiske Hav. Sammen 

med Marmarahavet og 

Bosporus udgør de 

forbindelsen mellem 

Sortehavet og 

Middelhavet 

 

Det Ægæiske Hav 

Marmarahavet 

N 

Den tyrkiske 

halvø Gallipoli 

16 



Karl Alfred Jensen blev født i Smidie by som ligger i den østlige del af Bælum sogn  ud mod Lille 
Vildmose. Bælum sogn består af byerne Bælum, Smidie og Lille Brøndum, og der var skole i alle tre byer. 

Sognets middelalderkirke ligger i Bælum, hvor Karl Alfred Jensen blev døbt den 26. august 1892 som 
søn af detailhandler Jens Christian Jensen og hustru Ane Marie Jensen. 

Efter endt skole og uddannelse vælger Karl Alfred Jensen at udvandre til Australien og bosætte sig i byen 
Pert i Vestaustralien, Beaufort-street 4, hvor han arbejdede som entreprenør. 

Den 9. september 1914 melder han sig frivilligt til tjeneste ved 88th Infantry og bliver indkaldt til tjeneste 
ved 16th Infantry Battalion med rang af menig og tjeneste nr. 274. 

16th Australian Infantry Battalion 

Den 16. Bataljon AIF blev oprettet fra den 16. september 1914 - seks uger efter udbruddet af Første 

Verdenskrig.   

Tre fjerdedele af bataljonen blev rekrutteret i Western Australia, og resten i South Australia.  Med 13., 14. 

og 15. Bataljon dannede man 4. Brigade under kommando af oberst John Monash (Senere generalløjtnant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydaustralske og vestaustralske rekrutter blev forenet, da bataljonen blev trænet sammen i Victoria. Efter 

endt grunduddannelse blev bataljonen sat ombord på skibet HMAT Ceramic . Efter et kort stop i Albany, 

Western Australia, fortsatte skibet til Egypten, hvor det ankommer i begyndelsen af februar 1915.  

Australien havde allerede en division på stedet. Da den 4. Brigade ankom i Egypten blev den new 

zealandske og australske division samlet i 4. Brigade. Efter endt uddannelse i Egypten blev Brigaden 

med skib sendt til Gallipoli, hvor den landede sidst på eftermiddagen d. 25. april 1915.  

Datoen for landgangen kaldes i dag ANZAC-dagen, og fejres hvert år i Australien og New Zealand til 

minde om faldne og tjenestegørende i ANZAC. ANZAC er en forkortelse for sammenslutningen af 

australske og newzealandske tropper - "The Australian and New Zealand Army Corps”. 

 

En uge efter landingen af den 16. Bataljon, blev de kastet ind i angrebet på Bloody Angle, hvor der var 

store tab. Fra maj til august var Bataljonen stærkt involveret i oprettelsen og forsvaret af den forreste linje 

i ANZAC brohoved, og i august angreb 4. Brigade Høj 971. Bakken blev taget, men med store 

omkostninger. Tyrkiske forstærkninger tvang dog senere Brigaden til at trække sig tilbage.  

 Troppetransportskibet HMAT Ceramic 

Oberst John Monash 
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Missing in Action - meldt savnet 

Private (menig) Karl Alfred Jensen deltager i flere af de voldsomme kampe og bliver den 9. maj 1915 

meldt savnet efter et angreb mod de tyrkiske stillinger. Dagen efter bliver han fundet dræbt af sanitetsfolk 

m.fl., som var sendt ud i ingenmandsland for at samle sårede og faldne. 

I den skriftlige indberetning om hans fund og død kan man læse, at han var i besiddelse af følgende 

genstande: Letters, Knife, Book of Songs, Newspaper, Naturalization papers, Photos, Postcards, Shaving 

Brush (broken) Razor. 

Efter fundet af ham, blev der udfærdiget et skema (Field Service), hvor hans status blev ændret fra 

”Missing in Action” til ”Killed in Action” - altså fra savnet til faldet i kamp. 

Bataljonen kæmpede ved ANZAC indtil evakueringen i december 1915. Man anslår, at 131.000 soldater 

døde og 262.000 blev såret ved kampene i Gallipoli. 

 

Efter tilbagetrækningen fra Gallipoli, vendte Bataljonen tilbage til Egypten,  hvor 4. Brigade blev udvidet 

og reorganiseret. Det 16. Bataljon blev delt for at afgive erfarne kampsoldater til den 48. Bataljon.  4. 

Brigade blev nu slået sammen med 12. og 13. Brigadedivision. I juni 1916 sejlede enheden til Frankrig og 

Vestfronten.  Her deltog Bataljonen frem til 1918 i den blodige skyttegravskrig med store tab. 

Efter Verdenskrigen 1914 - 1918 

Efter afslutning på den store krig modtager hans mor og familie posthumt tre medaljer og en døds-
plakette med diplom med hans navn på. Medaljerne har indgraveret hans grad, nummer og navn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medaljerne er fra venstre: Victory Medal, 1914-15 Star og War Medal og i centrum dødsplaketten 
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Victory Medal: 

Indstiftet: 1919 

Anledning: Første verdenskrig 1914-1919 

Målgruppe: Commonwealth styrker. 

Metal: Gullig bronze 

Diameter: 36 mm. 

Antal tildelinger: 6.500.000 

Gravør: W. Mc Millian 

Den engelske Victory Medal er den, der er produceret flest af. Den er lavet i ikke mindre end 6.500.000 
eksemplarer. På bagsiden ses det, at den er givet for tjeneste mellem 1914 og 1919. 

 

1914-15 Star: 

Indstiftet: 1918 
Anledning: Første verdenskrig 
1914-1915 
Målgruppe: Commonwealth 
styrker. 
Metal: Bronze 
Størrelse: 50 mm høj og 45 mm 
bred. 
Antal tildelinger: 2.350.000 
Gravør: W.H.J. Blackmore 

 
Denne udgave af stjernen er 
indstiftet i 1918 og adskiller sig 
kun fra 1914 Star ved indskriften 
og båndet over de to korslagte 
sværd. 
Medaljen blev givet for tjeneste 
efter 22. november 1914 og frem 
til 31. december 1915. 

 

War Medal 

Indstiftet: 1919 
Anledning: Første verdenskrig 
1914-1920 
Målgruppe: Commonwealth 
styrker. 
Metal: Sølv 
Diameter: 36 mm. 
Antal tildelinger: 6.500.000 
Gravør: W. Mc Millian 

Her er der tale om en sølvmedalje, 
som er givet til engelske soldater 
for deltagelse i 1. verdenskrig. 
Den er tildelt i 6.500.000 
eksemplarer. 
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”Tyverierne fra 
Rigsarkivet” - 

foredrag i forbindelse 
med byttemødet i 

Vandel d. 13. februar  
Imellem 2009 og 2012 stjal to mænd 

med baggrund i rockerkredse  
systematisk store mængder af 

dokumenter fra Rigsarkivet og andre  
arkiver, især sager fra besættelses-

tiden om kendte nazister 
og østfrontfrivillige. 
Martin Magnussen vil 
give os et sjældent 

indblik i sagens forløb, 
men det skal under-

streges, at han gør det 
som privatperson og 
ikke politimand. 

Entré for foredraget kr. 30,- 
(gratis for medlemmer)  

GENERALFORSAMLING 

d. 12. marts kl. 11 på 

Lokalhistorisk Arkiv, 

Frederik III's Vej 6, 7000 Fredericia 

Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen 

i hænde senest d. 15. februar. 

Vi starter som altid dagen med et 
byttemøde fra kl. 9. Foreningen vil være 
vært med kaffe og rundstykker til de 

morgenfriske, lige som der vil være øl og 
vand under generalforsamlingen. Der 

afsluttes med kaffe og kage. 

Hvis du vil deltage med 
bytteeffekter, så skal du 
medbringe en dug eller et 
tæppe til beskyttelse af 
bordene i mødelokalet. 

Vi håber, rigtig mange vil 
deltage i general-

forsamlingen og gøre deres 
stemme gældende. 

Mindesmærke i Australien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Australien er der også rejst et mindesmærke for de faldne. Karl Alfred Jensen står anført på panel nr. 80 
i the Commemorative Arena i det australske mindesmærke. 

Beliggenhed: Treloar Crescent (top of Anzac Parade) Campbell ACT 2612 AUSTRALIA. 

 

I år er det 100 år siden, det store slag ved Gallipoli fandt sted, og Karl Alfred Jensen fandt døden - 

Æret være hans minde! 
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