Avisen ”Fædrelandet” Skriver i 1848.
Af Finn Skriver Laursen

Der står så meget i avisen både
godt og ondt nyttigt og unyttigt.
Ofte synes jeg, det har med krig og
ødelæggelse at gøre, det de ærede
journalister skriver om.
For nylig fandt jeg en af mine
rigtig gamle aviser frem, og sørme
om ikke de også dengang i 1848
skrev om krig og ufred.
Det, der omtales i avisen dengang,
er, det vi andre rent historisk
kender, som treårskrigen 1848 –
1850.
Kort fortalt starter det med at de
tyske stænderdeputerede den 18
marts 1848 krævede Slesvigs
optagelse i Det tyske Forbund og
fælles forfatning med Holsten. De
Nationalliberale
samledes
til
protestmøde i Casino den 20 marts
1848, hvor Ejderprogrammet
vedtoges: Fælles fri forfatning for
Danmark og Slesvig og ikke
mindst ministre der nød folkets
tillid, det sidste kneb det med.
Frederik den 7 svarede den
henvendelse fra folket med, at det
gamle ministerium var afskediget,
og erklærede ved samme lejlighed
sig selv for konstitutionel monark
og udnævnte den 22 marts
Martsministeriet.
Den 23 marts gjorde slesvigholstenerne oprør i Kiel under
Prinsen af Nør.
Treårskrigen var startet.
Krige får, som vi alle ved, stor
indflydelse
på
menneskers

hverdag, både rent praktisk, men
det får også mennesker til at gøre
ting, de ellers ikke ville have gjort.
Jeg skal herefter forsøge at
retfærdiggøre, at artiklen bliver
bragt i PHT. Her kommer
postvæsnet ind i billedet. Der står
på side 2 spalte 1031 i avisen
Fædrelandet, som jeg har sakset i:
Fra Horsens postcontoir er den
14de Mai kl. 9 formiddag udgået
følgende løbeseddel:
Det Detaschement af slesvigholstenske tropper, som under
den preusiske Oberstlieutenant v.
Sastrow´s comando igaar morges
retournerede hertil fra Aarhus
over Skanderborg, er i aftes
henimod kl. 9 pludselig brudt op
og draget mod syd.
Da forbindelsen med de nordlige
stationer saaledes atter er aabnet,
vil i dag herfra afgaae brevpost
nordpå”
Det var den rent praktiske
påvirkning. En anden og mere
alvorlig påvirkning er den, som
den enkelte udsættes for og måske
ikke kan sige fra overfor.
På side 2 spalte 1032 står der:
Fra Avisen ”Dannevirke” erfares
det, at postmesteren i Horsens,
Major Smidt, har ved trussel om
arrest ladet sig bevæge til at
afsende en stafet med fjendlige
brevskaber. Det er klart, at Major
Smidt heri har handlet aldeles

ulovligt, og at ingen af statens
embedsmænd kan være berettiget
til at fortage noget, der direkte
fremmer fjendes operationer og
planer, eller overhovedet til anden
virksomhed end den, der er
uundgaaelig nødvendig for at
afvende plyndring og ødelæggelse
fra landets egne indvaanere.
En embedsmand bør ikke være
saa bange for at lade sig
arrestere, ligesom det i det hele er
godt, at den fjendlige hær ved
hvert
skridt
mærker
befolkningens
sande indtil
beleiligere tid undertrykte og
tilbageholdte stemning.
Ingen lade sig heller strække ved
trusler til strax at efterkomme
enhver ublu fordring.
Tydskerne have jo stedse været
bekjendte som en truende nation,
mod hvem en bestemt villie og
kold rolighed altid har været et
godt værn og de ville neppe i
virkeligheden
tillade
sig
voldsomheder, der i Europas øine
måtte stille dem udenfor de
cicviliserede nationers sal. Hvad
den fjendlige hær trænger til for
nødtørstigen at leve, vægre man
sig i de ocuperede provinser ikke
for efter evne at levere, men
enhver fordring, der kun skal
tjene til at spække fjendens
magasiner, negte man med
fasthed at efterkomme.

Jeg har valgt at skrive, det som det
stod i avisen dengang, både med
hensyn til stavemåde og det lidt
stive sprogbrug.
Postmester Major Carl Chr. Smidt
er født den 6.9.1799 og dør
15.11.1865. Han var postmester i
Horsens fra den 13.4.1844 –
15.11.1860.
I hele hans postmesterperiode var
posthuset beliggende i Nørregade
11. Der samtidig var hans privat
bolig. Postmestre skulle dengang,
som
bekendt
stille
lokaler
tilrådighed Han var kopist og
Cand. Jur., af uddannelse og fra
11.3.1837 postmester i Ringsted.
Efter postmestertiden i Horsens,
blev han den 6.10. 1860 udnævnt
til Justitsråd (episoden under
treårskrigen har åbenbart ikke
skadet hans fortsatte karriere)
Enhedsportoen indførtes i øvrigt i
hans postmesterperiode.
Horsensborgere mærker også
krigen på nærmeste hold. Den 3
juni 1849 bestemmes det nemlig,
at reservemandskab og rekonvalcenter fra Rigsarmeen, nærmere
bestemt: fra det prøjsiske, de
saksiske ryttere og de bückeburske
formationer skulle indkvarteres i
Horsens. Dvs. privat indkvartering
med alt, hvad det indebar af
udgifter og besværligheder for
værten.
Side 2 i avisen ”Fædrelandet” Jeg har indrammet de to afsnit, som jeg citerer fra

