En medalje for druknedes redning
af Jimmy Munk Larsen

Hvert år modtager Museum Thy genstande fra nær
og fjern. Én af de genstande, der i årets løb er kommet ind på museet, er en medalje. Der er tale om en
fortjenstmedalje, som gives til folk, der sætter deres eget liv på spil for at redde andres. Medaljen for
Druknedes Redning kaldtes den. I dag benævnes den
som oftest blot Redningsmedaljen. Det gamle navn
kan i dag lyde noget særpræget. Man kan få det indtryk, at man fik medaljen for at redde druknede lig
i land. Dette er dog ikke tilfældet. Det gamle navn
skyldes at man i ældre tid betegnede folk, der var i
fare for at drukne, som »druknede«. I dag ville man
bruge udtrykket »druknende«.
Modtageren af den indleverede medalje var fiskeren Niels Christian Christensen fra Sønder Vorupør.

Sammen med medaljen blev dette fotografi indleveret. På
fotografiet ses Niels Christian Christensen foran huset med
medaljen på brystet og hunden ved sin side.
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På forsiden er der et motiv af Christian 9. (1863-1906) samt
teksten »CHRISTIAN DEN NIENDE DANMARKS KONGE.
Bagpå findes indskriften »AF FARENS SVÆLG FREMBLOMSTRER PRIIS OG LÖN«. Skriften er omgivet af maritim fauna. Foto: Klaus Madsen.

Den gamle fisker var giverens oldefar. I familien er
historien om medaljen gået i arv fra generation til
generation. Medaljen blev i sin tid sendt til Thisted,
og Niels Chr. Christensen gik selv hele den lange vej
fra Sønder Vorupør til Thisted – og hjem igen – da
han skulle hente sin medalje.
Niels Chr. Christensen fik medaljen for at redde
druknende ved en ulykke. På den måde fik mange
fiskere i 1800-tallet og starten af 1900-tallet medaljen, da fiskerne under udførelse af deres erhverv ofte
kom i situationer hvor de – eller deres kammerater
– var i livsfare. Det var dog langt fra alle de modige
fiskere, der reddede liv, som fremover kunne vise
sig frem med en medalje på brystet. Efter den store
ulykke i 1885, hvor otte fiskere fra Vorupør druknede, var der ni-ti mand, som efterfølgende blev dekoreret med medaljen. De øvrige, der var indstillet
til medaljen, valgte at få udbetalt 30 kr. i stedet for.
Det var jo småt med penge dengang…
Niels Chr. Christensen døde i 1934, 75 år gammel,
og er begravet på Vorupør Gamle Kirkegård sammen med sin hustru Sidsel Marie.
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