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THISTED: Gud, konge og fæd-
reland stod endnu i 1924 si-
de om side. Og når Kongen i 
Christian X's høje majestæti-
ske skikkelse kom til Thisted 
i anledning af købstadens 
400 års jubilæum, var der 
forinden skikket bud efter 
veteranerne i Thy fra krigen i 
1864. De mødte - som på 
Kongens bud - op med erin-
dringsmedaljer og dybt præ-
get i sind og krop af grufulde 
oplevelser ved fronten som 
unge.

Mange thyboer havde væ-
ret med ved rømningen af 
Dannevirke. Uden mad van-
drede de i 10-15 graders 
kulde og snestorm til Dyb-
bøl. Flere frøs ihjel.

Nederlaget ved Dybbøl og 
tabet af en stor del af det 
danske kongerige kom til at 
præge flere generationer. 
Alle havde troet, at den dan-
ske hær - sammen med for-
svarsværkerne mod syd - var 
uovervindelige.

Ny udvikling
Men nederlaget satte en ny 
udvikling i gang i Danmark. 
“For hvert et Tab igjen Er-
statning findes /Hvad udad 
tabtes, det skal indad vin-
des” - som det i 1872 poetisk 
er blevet udtrykt.

Andre talte om ”Slagte-
bænk Dybbøl”.

Sådan tog det sig ud for de 
danske soldater. Sådan 
fremstilles det senere i dan-
markshistorien. Et slag mel-
lem ulige hære. Den danske 
med håbløst umoderne vå-
ben og tilmed med en tvivl-
som militær og politisk le-
delse. Et slag med kanoner, 
granater og geværer, og - da 
preusserne satte det store 
stormløb ind over de danske 
skanser - med bajonetter og 
knive, og hvad der ellers var 
ved hånden. Soldat mod sol-
dat. 

Og til akkompagnement af 
et preussisk militærorkester 
på 300 mand. Militærmusik 
var i 1800-tallet musik til 
militær. Det var endnu ikke 
reduceret til parader og flot-
te uniformer, march og mid-
dagskoncerter. I den preus-
siske militærhistorie opere-
res med ”musikhelte”. Diri-
genten er en sådan. Han står 
med udsigt over slagmarken 
med en dirigentstok i hån-
den, som har et preussisk 
flag i enden. Ivrigt dirigerer 
han orkestret, som sidder 
nede i, hvad man bogstave-
ligt må kalde en orkester-
grav. Musikken tilpasses sla-

gets forløb, og når en af dan-
skernes skanser er erobret, 
lyder der en sejrshymne. 

Thisted besat
Helt til Skagen kom de 
preussiske og østrigske trop-
per. Thisted var i et par må-
neder besat af et større kon-
tingent fremmede tropper, 
der belastede den lille køb-
stads i forvejen yderst be-
trængte økonomi. Der måtte 
udredes ikke færre end 2285 
rigsdaler til deres forplej-
ning – en stor sum dengang. 
Særlig følelig var fjendens 
udskrivning af heste, lige-
som alle skibe i havnen blev 
beslaglagt og flere ødelagt. 
Ingen husejere undgik ind-

kvartering. Byens sogne-
præst, provst Sonne, opsø-
ges af en af de indkvarterede 
preussiske soldater, der for-
langer tobak til pibe, og 
provsten konstaterer, at hans 
gode og elskede pibe åben-
bart også er blevet ”besat”. 
Samme Sonne stiftede to år 
senere landets - for øvrigt 
hele Nordens - første andels-
foretagende: Brugsforenin-
gen Thisted Arbejderfor-
ening. Men det er straks en 
anden og mere opbyggelig 
historie.

I 1924 - da Thisted fejrede 
købstadsjubilæum og efter 
bedste evne med pomp og 
pragt og kongebesøg - var 
1864 endnu en levende erin-

dring. Og fire år forinden var 
en del af det tabte vendt til-
bage til det danske rige: Gen-
foreningen med Sønderjyl-
land. Krigen i 1864 sluttede 
10. juli, og de danske solda-
ter vendte hjem 19. august, 
og mange blev hånet, fordi 
de havde tabt krigen. Flere 
begik selvmord i skuffelse 
over denne modtagelse. Så-
dan var det ikke længere.

Tårerne pressede sig på
Veteranerne blev hyldet af 
thistedboerne og Kongen på 
havnen i Thisted. Der lød 
musik. Men det var en anden 
slags end den preussiske ved 
skanserne i Dybbøl i 1864. 
Og når købstadsmusikerne 
slog de nationale toner an, 
pressede tårerne sig på hos 
de gamle mænd, så erin-
dringsmedaljerne på jakker-
ne kom i bevægelse.

Alt sammen tankevækken-
de i disse år, da danske sol-
dater for første gang siden 
1864 er i landkrig. Endda på 
fremmed jord. Hvis - eller 
når - man ser bort fra de 
6000 danskere, der under 
Anden Verdenskrig kæmpe-
de på østfronten i Rusland 
under et dansk frikorpsflag.

HISTORIEN I BILLEDET

Kong Christian og krigs-
veteranerne fra 1864 
ROYALT: Kongebesøg i Thisted ved købstadsjubilæet i 1924 og bevæget møde 
på havnen

CHRISTIAN X skridter fronten af veteraner fra 1864 af, da han er i Thisted i anledning af købstadens 
400 års jubilæum i 1924.  Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Stil gamle fotografier – eller film – til rådighed for Lokalhisto-
risk Arkiv for Thisted Kommune, lyder opfordringen fra arkivet.

Arkivet opfordrer derfor sammen med Thisted Dagblad thyboer 
og hannæsboer til at kigge efter i skuffer og andre gemmer efter 
spændende lokalhistorisk materiale.

Billeder og film kan indleveres til Lokalhistorisk Arkiv både i Hu-
rup på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.

Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bru-
ge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.

"Historien i billedet" er en rubrik, der med jævne mellemrum 
vil dukke op i Thisted Dagblad i håbet om, at det øger billed-bidra-
gene til Lokalhistorisk Arkiv.
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THISTED: - Man hører under-
tiden nogle sige, at Bibelen 
kun er for mænd.

Det siger generalsekre-
tær i Bibelselskabet - og 
kandidat til biskopembe-
det i Københavns Stift - Ti-
ne Lindhardt, som stiftsud-
valget i Aalborg Stift har 
inviteret til at tale i Thisted 
Kirkecenter tirsdag aften 
24. marts om kvindeskik-
kelser i Bibelen. Hun fort-
sætter:

- Bibelen er skrevet af 
mænd, den handler kun 
om mænd, ja, selv Gud og 
Hans søn er mænd. Kvin-
derne er helt væk, siger 
man. Men deri tager man 
fejl, mener Lindhardt og 
forklarer:

- Sara, Rebekka, Rakel, 
Ruth, Tamar, Batseba - for 
nu at nævne nogle af de 
mere markante. Ja, ser 
man rigtigt efter, spiller 

kvinderne og fortællinger-
ne om dem faktisk en stør-
re rolle i Bibelen, end man 
lige skulle tro, når man 
tænker på, at Bibelen blev 
til i et mandsdomineret 
samfund.

Generalsekretæren, der 
altså kandiderer til at blive 
den fjerde kvindelige bis-
kop efter Helsingørs Lise-
lotte Rebel, Grønlands Sof-
ie Petersen og Ribes Elisa-
beth Dons Christensen, 
forklarer, at kvindefortæl-
lingerne i Bibelen ikke kun 
handler om familie og 
børn, men også om snarrå-
dighed og handlekraft, om 
list og snilde - og om at fin-
de sig rum inden for ram-
mer, der undertiden er 
ganske snævre. Netop dér, 
siger hun, bliver det til for-
tællinger - om ikke kun 
kvinder, men om os alle 
sammen. Nu og i den tid, 

Kvindeskikkelser  
i Bibelen

TINE LINDHARDT er generalsekretær for Bibelselskabet og kandi-
dat til biskopembedet i København.  Privatfoto

SYDTHY: Et sammenstød en formiddag i august mellem en 
bilist og en motorcyklist kostede den 89-årige mand, som 
sad bag rattet i bilen en ny køreprøve og en ny teoriprøve, 
hvis han ønsker at beholde sit kørekort. I retsafdelingen i 
Thisted forklarede den ældre bilist, at han havde holdt 
stille ved hajtænderne i krydset mellem Villerslevvej og 
Grurupvej, men var nået et stykke ud, da han opdagede 
motorcyklen med en 29-årig mand bag styret. Den 89-
årige stoppede bilen, men motorcyklisten, som erkendte, 
at han havde kørt omkring 110 km/t, havde kun 50 me-
ter til bilen og nåede ikke at stoppe, inden hans køretøj 
ramte bilens venstre forskærm. Den 29-årige nåede dog 
at rejse sig op og røg derfor hen over bilen og slap relativt 
heldigt med hudafskrabninger og en forstuvet fod. Men 
trods alt var det ikke nok til, at den 89-årige slap med en 
bøde på 1500 kroner. Han fik også tre års betinget fra-
kendelse.

Uheld kostede ny køreprøve

MAIL TIL REDAKTIONEN: Når du sender en mail med stof, tips, 
ideer eller læserbreve til Thisted Dagblads redaktion, så 
send venligst KUN til denne adresse: 
 thisted@nordjyske.dk


