
Om TAPPERHEDSMEDALJER 

I "Hjemmet” Nr. 46/1996, s. 148 ("Spørg Voldborg") besvares et spørgsmål: Kan danske soldater også opnå 

tapperhedsmedaljer?" bl.a. sådan: 

”1 ældre tider uddelte danske konger tapperhedsmedaljer, men det sluttede efter Napole-

onskrigene i begyndelsen af 1800-tallet. 

Som bekendt førte vi slesvigske krige både i 1848-50 og i 1864. Efter begge disse var der forslag 

om at uddele tapperhedsmedaljer, men der gik politisk strid i spørgsmålet, og så skete der 

ingenting. 

Efter 1864 blev de særligt tapre dog til slut belønnet med en Dannebrogsorden. Den blev givet 

324 til officerer, og det svarede til, at næsten hver fjerde krigsdeltagende officer fik en. Derimod 

fik kun 431 underofficerer eller menige en sådan orden - og det var mindre end én procent af 

vores 71.000 tapre landsoldater. Ikke just nogen demokratisk uddeling! 

I 1875 blev der vedtaget en lov om "erindringsmedaljer" til alle krigsdeltagere. Der var dengang 

41.000 overlevende fra 1848-krigen og 53.000 fra 1864. Det vides ikke med sikkerhed, hvor 

mange af dem, der henvendte sig for at få en medalje. 

Først i henholdsvis 1906 og 1913 fik veteranerne ret til en pension - og den var kun på 100 kr. 

om året! 

Den sidste egentlige danske tapperhedsmedalje blev indstiftet af kong Christian den Niende i 

1879. Den blev udelukkende givet til russiske helte fra den russisk-tyrkiske krig. 

Efter Anden Verdenskrig blev der uddelt Frihedsmedaljer og Erindringsmedaljer til udenlandske 

og danske krigsdeltagere. Senere har f.eks. deltagere i FN-aktioner fået hæderstegn, men ikke 

tapperhedsmedaljer." 

På Ringe Museum fandt Nina Iwanoff i 1994/95 en fane med teksten: 

"N. Søby Medailleforening". - Da vi den gang var midt i alle problemerne 

omkring vandskaderne, bad jeg om, at den måtte blive der, til vi havde betryggende 

plads. - Den tid er måske kommet nu (april 1997). 

Vi efterlyste kendskab til medaljer i SKULDERBLADET, og der kom henvendelse fra 

Nina Pedersen, tidl. Mørkhøjvej 6 - en medalje, som var fulgt med ejendommen i 

sin tid. Altså ikke forbindelse til ”Chr. Danmarks” forældre. 

Lidt gætteri på baggrund af folketællingslister og skøder m.m. fra Chr.: Mads 

Jørgensen var født 4.10.1826 i Voistrup. - Senere ejer af matr. 17d 

(Mørkhøjvej) - medaljen er fra krigen 1848-50, så det kan tænkes, at det har 

været ham, der har deltaget, ca. 22 år gi. 

I Carl Nielsens Barndomshjem er Niels Malers medalje fra 1864 at finde. 

Og nylig har Hanne Christensen "fået en medalje af sine høns" - den var skrabet 

frem i hendes hønsegård!! 
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