
Vilhelm Knudsen – krigshelt fra 1. verdenskrig                                       22. september 2014 

Medio september fik jeg en spændende opringning fra slægtsforsker Bent Olesen. Han var stødt på en 

interessant historie om en dansk krigshelt på et amerikansk skib, og krigshelten kunne spores til min 

familie. Som en ekstra spændende ting, så var der tale om en medalje, som amerikanerne ville uddele 

posthumt til efterlevende. 

Familieforbindelsen 

Der er følgende familieforbindelse mellem Vilhelm Knudsen, og min familie: 

 

 
 



Vilhelm Knudsens barndom 

Vilhelm (staves også nogle steder Wilhelm) blev født i København den 28. december 1884. Han var søn af 

detailhandler Niels Knudsen, der kom fra Nørholm nær Ålborg, og Marie Cathrine Neiss, der blev født den 

2. januar 1852 i Flensborg, og dermed var født i Tyskland. Forældrene blev gift i 1880 og boede de første år 

i Flensborg, hvor også deres datter Anna Helena blev også født i 1881. Herefter flyttede forældrene til 

København, hvor alle deres sønner blev født. De hed Ferdinand (1882), Valdemar (1886) og Carl (1893). 

Ferdinand var åndsvag, og han blev boende hos forældrene og hjalp med i forretningen. 

 

I ’90-erne boede forældrene i Viborggade 29 på Østerbro. De flyttede senere til Nyborggade 12 lige ved 

Øster Gasværk. Niels drev en viktualiehandel, og børnene hjalp til. I 1907 flyttede de en anelse nordpå til 

Svanemølle kvarteret på Kildevældsgade 85. Senere i 1909 flyttede de igen til Viborggade, denne gang nr. 

10, og fra 1910 boede de på Vesterbro på Dybbølsgade 55. Her boede de frem til 1921, hvor Niels fik 

arbejde som opsynsbetjent på Thorvaldsens Museum. Herefter flyttede de til Sankelmarksgade 3 på 

Vesterbro – det er en sidegade til Dybbølsgade. 

 

Lillebror Valdemar 

Valdemar blev gift med Johanne Marie Pedersen på Københavns Rådhus den 20. oktober 1916, og de fik et 

barn, som blev døbt Willy allerede den 14. marts 1917. Valdemar var maskinarbejder, og de boede på 

Sigerstedgade på Vesterbro i København. 

 

Lillebror Carl 

Vilhelms lillebror Carl flyttede ikke så langt hjemmefra, idet han i 1918 boede på Sankelmarksgade 19 på 

Vesterbro – det er en sidegade til Dybbølsgade.  Senere blev han maskinsmed, og i 1916 var han 

maskinarbejder på det store skibsværft Burmeister & Wain. I 1919 boede han i Dybbølsgade 57, lige ved 

siden af forældrene. I 1921 blev Carl detailhandler, og han var flyttet tilbage hos forældrene i Dybbølsgade 

55. Carl bliver i 1923 gift med Stella Helene Elvira Knudsen, der også er fra København, og parret boede 

frem til 1930 stadig i Dybbølsgade 55, hvor Carl er blevet viktualiehandler. I 1930 var parret stadig barnløst 

efter 7 års ægteskab.   

 

Vilhelms ungdom  

 
Fra Politiets Registerblade 



Som 14-årig boede Vilhelm hos forældrene på Viborggade 29. I 1903 flyttede han til Randersgade, der også 

ligger på Østerbro i København, og i 1905 er adressen så Ålborggade 10, der er en sidevej til Randersgade. I 

1905 bor han i en kort periode til leje hos Olsen på Slotsgade 30 på Nørrebro, og i 1907 flytter han til 

Falkoner Allé 112 i den centrale del af Frederiksberg. I denne periode bliver man formentlig uddannet 

indenfor maskinfaget. Året efter boede han i min barndomsby Glostrup, og kort efter i 1908 på 

Kildevældsgade i Svanemøllekvarteret.  

 

I 1909 er han ude at sejle, og han går passendei land igen på Rørholmsgade 6 ved søerne i København, hvor 

han bor tilleje hos Andersen. 

 

Ansættelse på U.S. Coast Guard skibet Tampa 

 
Kutteren Tampa. Fra U.S. Coast Guards hjemmeside 

 

I 1913 blev han ansat som maskinist på det amerikanske kystbevogtningsskib Tampa og den 11. september 

1917 fik han amerikansk indfødsret. Attesten blev udstedt i Massachusetts, USA. 

 



 
Søfolk på Tampa i 1918 – måske er Vilhelm imellem dem? Foto: U.S. Coast Guards hjemmeside. 

 

Tampa 

Tampa blev bygget I 1912, og det var bygget til redningsaktioner langs Floridas kyst. Ved 1. verdenskrigs 

udbrud blev skibet stærkere armeret, og det tjente som bevogtningsskib i konvojer, der sejlede fra Gibraltar 

til havne i Nordeuropa.  Skibet er opkaldt efter militærbyen Tampa i Florida, som er U.S. Coast Guards 

hovedkvarter. Flere andre skibe har efterfølgende også fået dette navn. 

 

Katastrofen 

Tæt på slutningen af krigen, nemlig den 26. september 1918 – for 98 år siden – skete katastrofen. 

 
Den tyske u-båd UB91. Foto: U.S. Coast Guards hjemmeside 



Det var en mørk, kold og stormfuld nat, da den amerikanske kystbevogtningskutter Tampa sejlede i spidsen 

for en konvoj ud for Wales kyster. Kl. 8:45 blev der fra andre skibe rapporteret om en høj eksplosion, og 

efterfølgende kom Tampa ikke i havn. Der blev sat en eftersøgning i gang, og man fandt 2 lig. 

Hele Tampas besætning på 115 personer omkom, og dertil kom 16 passagerer, som også omkom. Det var 

det største tab for U.S. flåde i hele 1. verdenskrig. 

  

 
Tampa torpederes af UB91 og synker. Rekonstrueret billede fra U.S. Coast Guards hjemmeside 

 

Efterfølgende erfarede man, at det var den tyske U-båd UB-91, som sænkede Tampa med en torpedo. Det 

fremgik af logbogen fra UB-91. 

 

 
Fra New York, Abstracts of World War Military Service 1917-1919 for Wilhelm Knudsen 



 

Mindesmærker 

 
Mindestenen med søfolkenes navne. Stenen står på Arlington Militær kirkegården i Washington. Foto fra 

U.S. Coast Guards hjemmeside. 

 

 
Krigsmindeparken i Marselisborg ved Århus, hvor faldne fra 1. verdenskrig mindes. Fra Marselisborg 

Mindespark 

  

 



Medalje 

På veteranernes dag den 11. september 1999 – 81 år efter katastrofen – blev der posthumt uddelt den 

amerikanske flådes medalje Purple Heart til efterkommere af besætningen. Det skete ved en ceremoni ved 

Coast Guards krigsmindesmærke for 1. Verdenskrig i Arlington Nationale kirkegård i Washington. (Den 

besøgte jeg for ca. 5 år siden sammen med min kone).  

 

U.S. Coast Guard har ledt efter efterlevende til Vilhelm Knudsen, så de posthumt kunne modtage medaljen 

Purple Hart på hans vegne.  Først nu med Bent Olesens hjælp og min efterfølgende efterforskning er det 

lykkedes at finde frem til nogle efterkommere.  

 

 
Purple Heart medaljen. Fra Wikipedia 

 
Purple Heart er en amerikansk militær udmærkelse som gives til dem der er blevet skadet eller dræbt i militær tjeneste efter 5. 

april 1917. Den blev først uddelt 22. februar 1932. Medaljen er baseret på Badge of Military Merit som er det ældste symbol og 

udmærkelse som stadig gives til soldater i det amerikanske militær. Den blev stiftet af George Washington 7. august 1782 

 

Vilhelm Knudsens efterkommere 

Ved yderligere søgning på nettet, har jeg fundet efterkommere til Vilhelm Knudsen. Han fik en datter født 

udenfor ægteskab på Rigshospitalet den 10. januar 1912. Moderen var Ingeborg Bodil Hansine Jensen, der 

blev født i København og boede på Vesterbro. Deres datter blev døbt Ebba Tove Jensen.  

 

 
Klip fra kirkebogen fra Rigshospitalet. Ebba Tove Jensens fødsel. 

 

Ebba blev gift den 14. februar 1934 på Københavns Rådhus med Robert Georg Lund. De fik omkring 1936 en 

datter, som blev døbt Annemarie, og hun blev gift med Bendt Hansen, der senere blev en meget kendt 

bankdirektør for Københavns Handelsbank. Der er børn af dette ægteskab, samt efterfølgende børnebørn 

og oldebørn. Annmarie og Bendt blev senere skilt, og Bendt Hansen blev efterfølgende gift med Kirsten 

Christensen, med hvem han også fik børn. 

 

Moderen til Vilhelm Knudsens datter Ingeborg Bodil Hansine Jensen havde et forhold til stenhugger Aage 

Frants Johan Johansen, og de fik den 13. juni 1913 en datter, som blev døbt Alice Molly Jensen. Aage kom i 

fængsel i Vridsløselille i 1916, og var i øvrigt gift med en anden kvinde. Alice blev den 3. oktober 1937 gift i 
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Kristkirken på Enghave Plads i København med Karl Frederik Hansen, der kom Fra Vindinge på Fyn, og de fik 

et barn. 

 

Afslutning 

Det er op til disse direkte linjer efter krigshelten, at søge om tildeling af hans medalje! Jeg har koncentreret 

mig om denne spændende historie med de mange sidegrene! 
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Arne Bjørn Jørgensen 


