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Ordner, Medaljer og Hæderstegn
Af Leif Christensen, 20. juli 2013

I

de fleste slægt- og anetavler vil der findes personer, der har modtaget ordner,
medaljer og/eller hæderstegn for god og tro tjeneste af en eller anden art,
som er varetaget i forbindelse med deres virke og job.
Det er dog oftest personer, der har besiddet et eller andet øvrigheds- og
myndighedshverv eller soldater, som er blevet tildelt Ordner, Medaljer og
Hæderstegn, men også almindelige hverv er blevet tilgodeset, hvis personer har
bestridt det samme hverv gennem fx 40 eller 50 år. Endvidere findes der mange
andre forskellige hæderstildelinger, fx i forbindelse med redningshandlinger og
sport mv.
Det er selvfølgelig også tilfældet i vores slægtshistorie, og i det følgende er en kort
oplistning af de personer, der findes i vores slægts- og anetavle eller i eftertavlerne
til disse, og som har modtaget en eller anden erkendelse i form af Ordner, Medaljer
og/eller Hæderstegn.
Der er dog stor sandsynlighed for, at jeg ikke har fået kendskab til nogle af disse tildelinger af Ordner, Medaljer og
Hæderstegn, og såfremt I har kendskab til personer i vores slægt, der er blevet benådet i en eller anden grad, så vil jeg
være meget taknemmelig for at få oplysninger om dette.

Modtager af Ordner, Medaljer og Hæderstegn mv. i vores slægt

Ridder af Dannebrogordenen (Ridderkorset)

00002

–

Leif Christensen
Han blev født den 24. Januar 1948 i Nørre Onsild, Onsild Herred, Rander Amt.
Forældrene er arbejdsmand og pedel Egon Christensen (4) og rengøringsassistent
Mary Christensen (5).
Han er uddannet elektriker i Hobro, men blev Politibetjent den 15. oktober 1971 i
Københavns Politi, hvor han i 1978 blev udnævnt til kriminalassistent. I 1981 blev han
ansat i Rigspolitiet, Tilsynet med Udlændinge, og i 1991 blev han ansat i Rigspolitiet,
Personaleafdelingen, hvorfra han blev pensioneret med udgangen af januar 2010 som
Politiinspektør.
Han bor i København og er gift med Henny Christensen (3). De har børnene Mette og
Thomas Christensen.
Leif blev benådet til Ridder af Dannebrogordenen 11. januar 2010 for god og tro
tjeneste som Politiinspektør.
Kilde: personligt

Leif Christensen
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–
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Tom Kristensen
Han blev født den 7. juli 1967 på en tankstation på Aalborgvej i Hobro. Forældrene
manufakturhandler Kirsten og tankbestyrer Carl Erik Kristensen kunne ikke vide, at
deres ældste søn var et kommende multisportstalent, der blandt andet ville blive
kåret til 9-dobbelt Le Mans-vinder, 6-dobbelt vinder af 12-timers løbet i Sebring,
verdens bedste sportsvognskører 2 gange og mange andre kåringer, bl.a. Le Mans’
Hall of Fame og Æresborger i Hobro.
Gennem sin opdragelse fik Tom Kristensen indprentet de værdier, han besidder i dag.
Værdier, der til stadighed overrasker folk, der møder ham for første gang, for den
ambitiøse sportsmand er kendt for at være jordnær, høflig og nærmest lidt ydmyg,
når det drejer sig om ham selv, men hvis det drejer sig om andre, kan han godt –
forstået på den måde, at han vil gøre alt for dig. Han er en god kammerat, der ikke har
glemt sine kammerater, eller hvor han kommer fra.
Tom Kristensen er uddannet bankassistent. Lever sammen med pædagog Hanne
Andersen. Parret har børnene Oliver, Carla Malou og Osvald.
Tom blev benådet til Ridder af Dannebrogordenen den 9. maj 2014 for sin store
karriere og den betydning, som det har haft for Danmark, som han har repræsenteret
på flotteste vis.
Kilde: Berlingske og kongehuset.dk

00036 (2-3-2)

–

Lars Søndergaard
Han er født 11. marts 1901 i Lillevorde, Fleskum Herred, Ålborg Amt. Han blev senere
hønseriejer i Lillevorde, hvor han boede hele sit liv.
Han var gift med Else Marie Christensen Glad og sammen havde de børnene Laust og
Niels Erik Søndergaard.
Han var i mange år sognefoged i Lillevorde, og på hans gravsten står – R. af D. – hvilket
formentligt betyder, at han er blevet benådet som Ridder af Dannebrogordenen for
sit virke som sognefoged. Det har dog endnu ikke været muligt at finde nærmere
oplysninger om tid og årsag.
Kilde: dk-gravsten. dk

00036 (2-3-5-3-1) –

Christian Korfits Nielsen
Han er født 4. april 1968 i Lillevorde, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Han er uddannet cand.jur. og har varetaget en række store stillinger i den offentlige
administration bl.a. kontorchef i justitsministeriet og senest som landsdommer i Øster
Landsret.
Han blev benådet som Ridder af Dannebrogordenen i 2007, da han var kontorchef i
Justitsministeriet.
Kilde: kristeligt-dagblad.dk fra den 21. marts 2007.

00059 (4-1-2-2) –

Jakob Sølgaard Andersen
Jakob Sølgaard Andersen blev født 23. august 1942 i Thorup ved Skørping. Landinspektørstudie påbegyndt i 1960. Praktisk uddannelse hos landinspektør Lau BøgeholtLaursen i Terndrup, 1962-63. Eksamen 1965. Beskikkelse 2. november 1970. Bachleor
of Science in Photogrammetic Engineering ved ITC, Delft, Holland, 1970. Ansat i Matrikeldirektoratet 1966-1973 og i Vejdirektoratet, Jysk Motorvejskontor, Skanderborg,
1973.
Den 1. marts 2007 har Afdelingschef, Landinspektør Jacob Sølgaard Andersen fra
Vejdirektoratet, Anlægsområdet, fået tildelt Ridderkorset af Dannebrogordenen af
Dronning Margrethe.
Kilde: Landinspektøren, Tidsskrift for kortlægning og arealforvaltning, nr. 2, maj 2007
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Erindringsmedalje for deltagelse i den 1. Slesvigske Krig 1848-1850

00058 (3)

–

Rasmus Nielsen
Han blev født den 17. september 1828 i Asp, Hellum Herred, Ålborg Amt af
forældrene Niels Rasmussen (116) og Maren Christensdatter (117).
Han var landmand og boede bortset fra sin soldatertid hele sit liv i Asp by. Han var
ugift og havde ingen børn.
Rasmus Nielsen var fra den 11. september 1850 til den 8. august 1852 indrulleret til
th
de
Det 11 Linie Infanteri Bataillon ved Det 4 Compagni som menig nr. 215. Han deltog
i Den 1. slesvigske Krig i 1850, uden at han dog blev såret eller tilfangetaget. Han fik i
den anledning en erindringsmedalje for sin deltagelse i krigen i 1850, men det var
først i 1876, at Regeringen tog sig sammen til at udstede den, og soldaterne skulle selv
henvende sig (ved ansøgning) for at få den. Den originale medaljen, som Rasmus
Nielsen fik udleveret i 1877, er senere blevet givet videre og har været i slægtens eje
siden.
Kilde: Rigsarkivet
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Hall of Fame

00005 (1-1-1)

–

Tom Kristensen
Tom Kristensen modtog den 25. februar 2013 British Motorsport Magazine’s Hall of
Fame for sine store bedrifter som i 24-timers løbet Le Mans, som han på det tidspunkt
havde vundet otte gange.
Tom Kristensen modtog ligeledes den 31. maj 2013 Le Mans’ Hall of Fame som et
bevis på sin rekordlange sejerrække i 24-timers løbet Le Mans, som han på det tidspunkt havde vundet otte gange.
Kilde: Ekstra Bladet

Det skal bemærkes, at han den 23. juni 2013 vandt Le Mans 24-timers løbet for niende
gang.

Leif Christensen
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