Fejringen af Dronninglund sogns krigere fra 3-års krigen.
I forbindelse med 3-års krigen 1848-50 blev
værnepligten udvidet, så man kunne få et
større antal unge mænd udskrevet som
soldater.
Det betød, at nu måtte mange unge mænd fra
Dronninglund til fronten i Slesvig.
En gennemgang af folketællingen fra februar
1850 viser, at ca. 50 mænd er udskrevet til
krigstjeneste. Antallet kan udmærket have
været større, da det ser ud som om, nogle
optællere ikke har nævnt alle, som var
indkaldte.
Da krigen sluttede 1850, vendte de
overlevende soldater hjem som sejrherrer, og
de blev hyldet som "Krigere", i modsætning
til de hjemvendte soldater fra krigen i 1864. De måtte nærmest snige sig ind
af bagdøren, da de vendte hjem som taberne.
Der blev rundt i landet holdt store fester for de hjemvendte krigere.
I Dronninglund har vi kendskab til 2 sådanne fester i Dorf og Bolle
Fjerdinger.
Deltagerne har indrykket store takkeskrivelser i Aalborg Stiftstidende, hvor
man kan læse om, hvorledes de blev hyldet.
"Løverdagen den 15. Marts afholdtes et Bal hos Gaardeier Otto Larsen af
Holt i Dronninglund Sogn, hvor de af Bolle Fjerding hjemvendte 28
Krigere, hver med sin Pige. Kl. 2 mødte vi alle i den med Flag og
Æreskrandse prydede Gaard, hvor vi i et smukt decoreret Locale rigeligt
beværtedes med flere Slags Spise og Drikke, Musik og Dans indtil den
anden Dags Formiddag.
Det var en sand Glædens og opmuntrende Dag for os og vore Piger; flere
Fædrelands- og Krigssange blev afsjungne og mange Skaaler udbragtes,
deriblandt for Hr. Maj. Kongen, hvis Skaal udbragtes af høiærværdige Hr.
Provst Ridder Lund, der ogsaa beærede Ballet med sin Nærværelse.
Hr. Kammerjunker Arenstorff i Bolle og Otto Larsen i Holt, der i
særdeleshed havde arrangeret, bidraget til og forskjønnet Ballet, samt de
øvrige enkelte Beboere af Bolle Fjerding, som ogsaa havde bidraget til og
forskjønnet Ballets Afholdelse, og de ærede Damer, der paa det allerbedste
opvartede os, bringer vi herved vor erkjendtlige og forbindtlige Tak for den
os beviste Ære og Opmærksomhed, hvilket er os en behagelig Opmuntring
og Løn for den nu udstridte Kamp for Konge og Fædreland.
Samtlige Soldater af Bolle Fjerding
Dronninglund Sogn." ( Aalborg Stiftstidende 21. marts 1851.)
Det er herligt og skjønt for Krigeren, efter overstanden Fare og Besvær at
kunne vende tilbage til det fredelige Hjem; men Glæden fordobles, naar

Modtagelsen i Fædrehjemmet vidner om hans Deeltagelse i den havte Møie
og Paaskjønnelse af udført Gjerning. En saadan Modtagelse og en saadan
Paaskjønnelse er vederfaret Undertegnede Krigere af Dorf Fjerding i
Dronninglund Sogn derved, at et for os foranstaltet Bal blev afholdt hos
Dannebrogsmand Gaardeier Thor Thomsen til Holtet [i Dorf] sidstafvigte
2. Paaskedag, hvor hver af os efter Indbydelse mødte med sin Kone eller
Pige, og hvor Dannebrogsflag vaiede og anden Høitidelighed var
foranstaltet, og hvor vi møde den herligste Beværtning, hvorved Viinflasken
heller ikke blev forglemt. Derpaa begyndte Musik og Dans, der kun blev
afbrudt ved at spise og drikke, og for at tilfredsstille Enhver i denne
Henseende var der sørget fortrindeligt. Anstændig Lystighed og Glæde,
hvorved flere Skaaler udtømtes, herskede i hele Forsamlingen, der først
adskiltes anden Dags Aften.
For alt dette aflægge vi vor hjertligste Tak til enhver af Dorf Fjerdings
Beboere, saavel Huusmænd som Gaardmænd, ja endog nogle Tjenestefolk i
Nederdorf, der have bidraget til denne herlige Fest; tillige takke vi de
Mænd, der, som Committe, havde indsamlet Bidragene og forøvrigt draget
Omsorg for Festens Afholdelse; men særdeles takke vi Thor Thomsen og
Kone, der med saa megen Velvillie og Opofrelse have forundt os denne
Glæde. Det hele vil stedse bevares i kjær Erindring.
Paa egne og Medkrigeres Vegne i Dorf Fjerding
Jens Chr. Jensen Ørsø Niels Chr. Christensen, Glindvad
Laurits Pedersen Anders Chr. Sørensen, Thorsholm
(Aalborg Stiftstidende den 29. april 1851.)

Efter 3-års kriges afslutning blev det besluttet, at indstifte en medalje for
tapperhed og fædrelandskærlighed. Medaljerne blev præget, men i 1851
blev det besluttet, at de alligevel ikke skulle uddeles, og de blev igen
indsmeltet.
I 1864 gentog historien sig, en tapperhedsmedalje
blev præget, men aldrig uddelt og igen indsmeltet.
Først efter 1872 blev sagen igen taget op til
behandling, og på finansloven 1875-76 blev
pengene til en medalje bevilget til veteranerne fra
begge krige.
Uddelingen fandt sted i februar 1877.
Fra Dronninglund har vi en beretning fra en sådan
medaljeoverrækkelse i Dorf Fjerding.
Overrækkelsesfesten fandt den sted 27. Februar
1877 i Dorf Skole. Her var referenten til Vendsyssel
Tidende tilstede, og han skrev begejstret denne
beretning fra festen:
"Erindringsmedaljerne for Aarene 1848-50 og 1864
uddeltes i Tirsdags (21. feb. 1877) i Dorf Skole,
Dronninglund Sogn, til de gamle Krigere her fra

Skoledistrictet, hvor Sognefogeden havde indbudt Deltagerne til at møde. I
denne Anledning havde Stedets Lærer Hr. Bendixen i Forening med
Propritærerne Bang til "Holtet", F. Simonsen til "Løgtholt" og Brix til
"Vesterforf" af bemeldte District prydet Skolestuen med Grønt og flere
Dannebrogsflag.
Efter Ankomsten til Skolen holdt Lærer Bendixen en Tale, hvori han
mindede om Medaljens betydning som et Mindetegn om Maalet, hvorfor der
var blevet kæmpet, og hvis Opnaaelse alle Danske endnu maatte have for
Øje.
Derefter uddelte Sognefogeden Medaljerne til de tilstædeværende Krigere,
og efter en kort Tale af Hr. Bang, samledes man om Punschbollen, hvor
Kongens Skaal udbragtes, og flere Fædrelandssange blev afsungne.
Efter nogle Timers Munterhed forlodes Skolen i den glædeligste Stemning".
(Vends. Tid. 28/2 1877).

Vi har ikke nogen
øjnvidneberetning fra
overrækkelsesfesten i Ørsø
Fjerding, men ved den fest ville vi
nok havde kunnet finde
sognerådsformand Christen
Thomsen fra Thorsvadhede. Det
ved vi, fordi vi har hans ansøgning
om at få tildelt medaljen.
Han var indkaldt til krigen i
sommeren 1848 og 1849. 1850 var
han indkaldt fra marts og til februar
1851. Dengang var det almindeligt,
at krigene gik på pause om vinteren.
Soldaterne drog hjem og skibene
lagt op. Det havde ændrede sig i
1864, hvor som bekendt de danske
tropper gennemførte
tilbagetrækningen fra Dannevirke i
februar måned i en snestorm.
Christen Thomsen endte sin
krigsdeltagelse som korporal.
Vi har hans egen udfyldte ansøgning om tildeling af erindringsmedaljen.
Jens Aaberg, 2021.

