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FORORD

Den 26 februar 1701 approberede Kong Frederik den IV oprettelsen af Søværnets Officersskole eller Søkadetkompagniet, som
det dengang blev kaldt.

I løbet afde 300 år, der nu er gået, er der skrevet mangt og meget om skolen og dens aktiviteter. Aldrig tidligere er skolens udvik
ling imidlertid blevet behandlet og beskrevet med udgangspunkt i undervisningen.

Det er derfor med stor glæde, at der i jubilæumsåret kan udgives en bog, der beskriver netop skolens uddannelsesmæssige
udvikling i den danske flådes absolutte glansperiode.

Mange ting har ændret sig gennem disse 300 år, men skolen er stadigvæk en institution, der synligt bærer en stærk "virksomheds
kultur", nogle vil endda sige "familiekultur". En kultur der har sin rod i skibene, deres element havet samt faglig stolthed udtrykt i
professionalisme og et socialt samvær med deraf afledt forståelse, accept , respekt og tillid.

Søværnets historie og traditioner øver fortsat stor indflydelse på fastlæggelsen af de rammer indenfor hvilken uddannelsen foregår.
De udgør sammen med faglig dygtighed, holdningsdannelse, ledelse- og personlig udvikling hjørnestenene i søofficersuddannelsen.

Det har således fra begyndelsen været søværnets og flådens overordnede uddannelsespolitik, at uddanne "hele mennesker", ikke
kun faglig dygtige, men også mennesker der havde lært, hvordan man begik sig i alle situationer, fra mennesker man mødte i embeds
medfør til mennesker, man samarbejdede med og mennesker man havde ansvaret for.

Søværnet og dermed også Søværnets Officersskole må derfor bevæge sig med tiden samtidig med , at man er tro mod de traditio
ner og den kultur, der gør at uddannelsen og tjenesten som søofficer fortsat er i overensstemmelse med de mål, der allerede for 300
år siden blev defineret som "at gøre kadetterne til nyttige mennesker, gode borgere og krigere" og netop i den rækkefølge.

På Søværnets Officersskoles vegne vil jeg gerne takke forfatteren Jakob Seerup og vejlederen professor dr. phil. Ole Feldbæk,
Orlogsmuseet og andre institutioner med flere, der har gjort denne bog mulig og på denne måde bidraget til oplysninger og viden
om søværnets kultur og traditioner.

Kommandør Erik Schramm
Chef for Søværnets Officersskole



Denne bog bygger på mit speciale i historie ved Københavns Universitet. Specialet blev afleveret i januar 2001 , og blev skrevet
under vejledning af professor, dr. phil. Ole Feldbæk. I de senere år er der opstået en fornyet interesse for flådens historie. Det har
blandt andet vist sig på universitetet, hvor en række specialer har taget udgangspunkt i søetatens historie . Og flere specialer inden for
emnet er på vej.

Jeg tror, at interessen blandt andet bunder i, at forsvaret og søværnet siden den kolde krigs ophør har spillet en mere aktiv og
synlig rolle end før. Det har ført til den erkendelse, at der altid har været og altid vil være et militært aspekt af samfundet. I det meste
af Danmarks historie har hæren og flåden været de to største poster på de danske kongers budget. En så væsentlig del af landets
historie har alt for længe været skubbet til side til fordel for andre gruppers historie.

Den periode, der i denne bog vil blive beskrevet, markerer samtidig den danske flådes absolutte glansperiode. Oplysningstiden
var ikke kun den pudrede paryktid med sine Holbergstykker og landboreformer. Det var også de store sejlskibes glansperiode, hvor
den danske statsmagt aktivt brugte Flåden politisk til at sikre dansk handel på verdenshavene og formåede at styre landet igennem
den længste fredsperiode, vi nogensinde har haft. Tiden imellem Store Nordiske Krig 1709-1720 til Slaget på Reden i 180 l var for
Danmark en periode med reel fred, selvom der dog forekom oprustning og enkelte konfrontationer. I den samme periode hærgedes
store dele af Europa og Nordamerika af ødelæggende krige. Hvis vi skal forstå det fænomen, må flåden drages ind i forklaringen.

Det er tankevækkende, at vi i vores egen tid atter må tage stilling til en omverden, der i stigende omfang præges afkrig og urolig
heder. Hvilke slutninger, vi vil drage fra den historiske erfaring, er op til befolkning og politikere. Men det er en nødvendighed, at vi
ikke glemmer den rolle, som flåden igennem tiderne har spillet.

Noget der altid har præget flåden og fremdeles kendetegner søværnet i dag, er det høje niveau i uddannelsen af officerer og meni
ge. Derfor er det med stor glæde, at jeg i anledning afSøofficersskolens 300-årsjubilæum har fået mulighed for at udgive denne bog
om Søkadetakademiet i oplysningstiden.

Jeg retter en varm tak til alle, der har bidraget til denne bog med deres hjælp og støtte. Til sidst vil jeg også takke Søofficersskolen
på Holmen for et godt samarbejde og gratulere med de 300 år.

Jakob Seerup
Museumsinspektør, Orlogsmuseet
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København set.frasøsiden i 1746. Orlogsskibene ajgiver salutfor denfornemmeperson i chaluppen i forgrunden. l baggrunden anes Københavns
tårne. Det nybyggede Christiansborg dominerer bybilledet.



1. Iruffetfni1Z{J - pfåtfen i opCysni1Z{Jstiden

"Vi (.. .) lade hos S6e Cadetterne lægge en god Grundvold i
Navigationen, Artilleriet, Historien, Geographie, Tegning, frem
mede Sprog, og de slagsMathematiske Videnskaber, der henhore
til Soe-Væsenet ... "1

Ovenstående hensigtserklæring kan læses i Søkrigsartiklerne, som
var det regelsæt, der i samtiden gjaldt for hele Flåden og dens
personel og altså også omfattede Søkadetakademiet. Ordene er
også udgangspunktet i denne bog om Søkadetakademier i op
lysningstiden. Hvilke fag blev der undervist i på akademiet , hvem
underviste, og hvordan foregik undervisningen i det daglige?
Men før disse spørgsmål kan besvares, skal perioden og akade
miet præsenteres.

Hvad var oplysningstiden egentlig? I Danmark er det al
mindeligvis perioden ca. 1740-1800, der går under denne be
tegnelse.?Men også Holberg, der hovedsagelig skrev i årene før
1740, regnes blandt repræsentanterne for den danske oplysning.
Perioden karakteriseredes blandt andet af frigørelse fra tidligere
tiders religiøseog akademiske ortodoksi under indflydelse afisær
franske , tyske og engelske filosoffer og forfattere som f.eks.
Francois Volraire, Chr. Wolff og John Locke.

I denne bog bliver begrebet og perioden fortolket bredere,
og der lægges især vægt på oplysningstidens menneskeideal.
Dette ideal havde ikke meget tilfællesmed 1600-tallets lærdoms
ideal, der hyldede den fromme og lærde mand, hvis mål i tilvæ
relsen var det hinsidige . Nej , i oplysningstiden var idealet den
dannede mand, verdensmanden, der var bevandret i fremmede

sprog, og kendte til tidens ideer om politik, økonomi og hisro
rie.! Som det vil fremgå afdenne bog, satte idealet om den dan
nede mand også sit tydelige præg på Søkadetakademiet.

Nyere forskning har vist, at søkadetterne og de færdigud
dannede søløjtnanrer sammen med lærerne ved akademiet del
tog aktivt og levende i tidens københavnske kulturliv. De var
virksomme medlemmer af datidens lærde og politiske selskaber,
og mange var også litterært og kunstnerisk aktive. "

Søkadetakademiet var andet og mere end en praktisk uddan
nelsesanstalt for de officerer, som skulle føre den danske konges
orlogsskibe i krigs- og fredstid. Det var også en skole, hvor kadet
terne blev opdraget til at blive fuldendte repræsentanter for kon
gemagten. Dette indebar blandt andet, at en stor del af kadet
tiden gik med at lære fag, som man ellers ikke umiddelbart ville
forbinde med søfart og søkrig, for eksempel sprog, kunsttegning
og dans . At der således blev lagt vægt på åndelige idealer og
kunstneriske sysler, var kendetegnende for oplysningstiden.
Periodens stræben efter helheds idealer udmøntede sig i en stærk
tro på nytten af en bred uddannelse, der spændte fra det specia
liserede teknisk-v idenskabelige til det kunstneriske.

Sejlskibenes storhedstid
Det er ikke muligt at forstå Søkadetakademiers rolle i oplys
ningstidens København uden også at kende til den danske flå
des udvikling i 1700-tallet. Søkadetakademiet var en underord
net del af en større institution, nemlig Flåden. Derfor vil det i
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det følgende kort blive ridset op, hvilke opgaver Flåden løste i
oplysningstiden. Med andre ord , hvad var det for en tjeneste,
søkadetterne blev uddannet til at udføre? Hvilke udfordringer
kunne de regne med at møde i deres karriere?

Søkadetterne kunne hver dag se de fleste af Flådens skibe,
der normalt lå opankret i Flådens Leje. Det var et imponerende
syn. Cirka 25 store linieskibe med 50 kanoner eller mere fordelt
på to eller tre batteridæk, omtrent lige så mange fregatter og et
mylder af mindre fartøjer. Disse mange fartøjer og de tilhøren
de værftsarealer på Gammelholm og Nyholm vidnede om, at
statsmagten var klar over vigtigheden af at råde over en stor flå
de. Udenrigspolitisk var Flåden den danske konges stærkeste
kort. Og kongerne valgte også at spille dette kort ved en række
lejligheder i perioden.

Når det trak op til krig på den internationale scene, blev den
danske flåde udrustet og klargjort. I 1743 og 1762 forekom der
sådanne store oprustninger, hvor de skibe som til hverdag lå
fredeligt i Flådens Leje, for en gangs skyld kom ud at sejle. Så
blev der sejlet i eskadre sammen med allierede flåder indtil faren
var drevet over. I de nævnte tilfælde kom det ikke til krig, hver
ken med Sverige eller med Rusland, og Flådens tilstedeværelse
må ses som en del af forklaringen på det .

Men også i mindre spændte situationer var der mange opga
ver, som Flåden løste. Der var permanent posteret et vagtskib i
Storebælt, som sørgede for at fremmede skibe gik igennem Øre
sund og betalte sundtold til kongens kasse. Der blev sejlet pa
truljetjeneste ved de Nordatlantiske øer, Island, Færøerne og
Grønland. Og også til de fjernere besiddelser sendte Flåden skibe,
så flaget blev vist under mere eksotiske himmelstrøg ved de dan
ske besiddelser, De Vestindiske Øer, Guldkysten i Afrika og
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Trankebar ved det ind iske subkontinent. Med tiden steg de dan
ske handelsinteresser i Middelhavsområdet, og dermed også Flå
dens tilstedeværelse i det område.

De skibe, der nåede så fjernt omkring, udførte ofte konvoj
tjeneste . Alene eller sammen med allierede nationers skibe be
skyttede de handelsskibe imod overgreb fra sørøvere eller krigs
førende landes orlogsskibe. Den danske konvojeringspolitik ledte
i tiden op til år 1800 Danmark ind på en skæbnesvanger kurs,
men det er en helt anden historie.

Hvad der her skal slås fast er, at søkadetterne i oplysningsti
den modtog en uddannelse, der skulle forberede dem til en tje
neste under meget forskelligartede vilkår. Både i krig og fred
skulle de uddannede søofficerer føre kommando over orlogsskibe
af forskellige størrelser både i hjemlige farvande, i de kolde egne
højt mod nord, og i troperne med deres kraftige storme og
tærende febersygdomme. Disse mange opgaver fordrede en so
lid uddannelse og megen praktisk erfaring.

Hjemme i København var der også arbejde til søofficererne.
Tilsammen dannede Holmens byggebeddinger, værksteder og
magasiner i København Danmark-Norges ubetinget største ar
bejdsplads. Her blev skibene bygget og vedligeholdt, og alt det
materiale, der skulle bruges, hvis skibene skulle udrustes til togt,
var opbevaret her i store magasiner. I de store sejlskibes tid be
skæftigede Søeraren i gennemsnit ca. 6000 mennesker. Det skal
ses i forhold til, at Københavns befolkning i 1700-tallet aldrig
oversteg 100.000 mennesker. Alene i kraft af sin størrelse fortje
ner Flåden derfor stor opmærksomhed som en central institu
tion i oplysningstidens København. sLedelsen af denne store virk
somhed blev forestået af søofficerer fra Adm iralitetet og ned.



Søetaten var også centrum for skibsteknologisk videnskabe
lig uddannelse. De skibe, der blev bygget, repræsenterede det
højeste teknologiske niveau i samtiden. For at kunne holde trit
med fremmede nationers nyskabelser, uddannede man særlige
konstruktionsofficerer, der blev sendt ud på spion togter for at
aflure nye opfindelser.

Det var altså ikke blot de alsidige opgaver til søs, som kadet
terne skulle forberedes til gennem deres uddannelse, også i land
var der lige så krævende arbejder at udføre. De færdiguddannede
søofficerer skulle have en solid uddannelse, der ville sætte dem i
stand til at møde de mange udfordringer til søs og i land på en
tilfredsstillende måde. Den uddannelse fik de på Søkadetakade
miet.

11
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Sø- ogLandkadetakademiets facade imod det nuværende Fredericiagade. Gaden hed dengang "Cadmegaden':
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2. SøÆ..ftaeta~emiet - 6aaaruna oa
præsentation

Den 26. februar 1701 blev Søkadetakademiet i København stif
tet ved en kongelig resolution. Man havde siden Christian 4.s
dage uddannet kongens søfolk på en navigationsskole i Køben
havn. Men den nye institution adskilte sig fra tidligere tiders
søofficersuddannelse, dels ved at være større, dels ved at kadet
terne var organiseret i et korps under militær disciplin og var
garanteret en fast løn.' Det danske Søkadetakademi er det næst
ældste endnu eksisterende akademi afsin art i verden .' Men det
var ikke blandt de allerførste. M afsnittet om akademiet i et in
ternationalt perspektiv vil det fremgå, at man i Frankrig havde
oprettet lignende institutioner i 1670'erne. Akademiet lever i
dag videre under navnet søofficersskolen og har til huse på Hol
men i København. Det er den næstældste højere læreanstalt i
Danmark efter Københavns Universitet.?

Søkadetakademiet blev oprettet, efter at en mangel på kvali
ficerede officerer om bord på kongens skibe var blevet mærkbar.
Men professionaliseringen af officerskorpset var også et led i
enevældens udbygning og centralisering af statsmagten i løbet
af det 18. århundrede og fandt sine paralleller i uddannelsen af
professionelle embedsmænd.

At søkadetterne var garanteret en fast gage og kunne for
vente at avancere i takt med deres tilegnelse af praktiske og bog
ligefærdigheder, er de to altafgørende faktorer i Søkadetakademi
ets succes i 1700-tallet. Før oprettelsen i 170 l var det ikke så
danne færdigheder, der afgjorde avancementet i Søetaten. Det
forekom dog af og til i den her behandlede periode, at helt små

drenge blev udnævnt til søkadetter og blev forfremmet til søløjr
nan ter i en meget ung alder, alene på grund af deres families
gode forbindelser ved hoffet; men sådanne tilfælde hørte trods
alt til undtagelserne, og fænomenet forsvandt i løbet af perio
den."

Når kongen antog søfolk, der ikke var uddannet på akade
miet, som søløjmanter, virkede det demoraliserende på de øvri
ge kadetter. Fænomenet var især udbredt i perioden omkring
Store Nordiske Krig, hvor der var et stort behov for officerer.!
Antallet af søløjrnanter var nemlig fast, og de færdiguddannede
søkadetter måtte derfor vente, til der blevet nummer ledigt i
rullen. Akademiets ledelse søgte aktivt at stoppe kongens prak
sis med at belønne sine protegeer med en post i Flåden. Men
det var ikke let at argumentere imod den enevældige konge.
GSøkadetakademiets modtræk var at højne niveauet af undervis
ningen, så det blev svært at omgå de veluddannede kadetter ved
udnævnelsen af nye søløjrnanter. I løbet af perioden bar denne
politik efterhånden frugt, og skolen opnåede et ry som et hæ
derkronet gammelt akademi. "

I 1713 oprettedes et landkadetakademi efterSøkadetakademi
ets forbillede." De to akademier delte domicil i perioden 1727
1767. Hovedvægten i undervisningen på Landkadetakademiet
lå på realfagene: matematik, moderne sprog, historie og geo
grafi. Først fra ca. 1760 vandt taktik hævd som disciplin. Også
på Landkadetakademiet undervistes der i personlige færdighe
der som tegning, fægtning , ridning og dans.
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Frednik Danneskiold-Samsoe, 1703
1770. I perioden 1736-1746 havde
han titlen.Jntendant tU Marine': hvil
ket blandtandetindebar; at han baude
ansuar for heleFlåtkn inklusiveSøka
detakademiet. Det gav ham som den
fØrste person på en sådan post en ene
stående lejlighed til at skabe en enske
ligsammenhæng mellem Flådem mange
afdelinger.

Skoleuddannelsen var et vigtigt led i hærens professionalise
ring i det 18. århundrede, men det var et problem, at der ikke

fandtes tilstrækkelig militær teori ud over artilleri- og befæst
ningslæren.9Både sø- og landkadetter blev ud over de boglige
sysler beskæftiget med en del gevær- og kanoneksercits.

De to militære institutioners praktiske natur stod i skarp
kontrast til Københavns Universitet, hvor forskning og uddan
nelse var stagneret i løbet af 1600-tallet, hvilket havde reduceret
Universitet til en præsreskole, hvis hovedformål var at levere
teologer til Kirken." I løbet af 1700-tallet specialiserede Uni
versitetet sig dog også i at uddanne embedsmænd og jurister til
den voksende danske statsforvaltning. At uddanne embedsmænd
var også formålet med genoprettelsen af Sorø Ridderlige Aka
demi i 1749Y

Flertallet af befolkningen nåede dog aldrig så langt som til
Universitetet eller akademiet i Sorø. De fleste danskeres skole
uddannelse bestod i oplysningstiden af lidt regning og skriv-
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ning og konfirmationsundervisning. Af disse fag var konfirma
tionsundervisningen langt den vigtigste. Den pædagogiske me
tode baserede sig på en række spørgsmål og svar, som skulle
læres udenad.P I købstæderne kunne borgerskabets børn søge
ind på latinskoler, hvor sprogene latin og græsk var eneherskende.
Den uddannelse, de modtog på disse skoler, var forberedelse til
Universitet. Nogle klarede sig dog ind på Universitetet efter at
have gennemgået privatundervisning og bestået en optagelses
prøve.

De første 40 år afSøkadetakademiets virke var en fase, hvor
akademiet etablerede og konsoliderede sig. En overgang i perio
den mellem 1728 og 1737 var Søkadetakademiet i praksis lagt
sammen med Landkadetakademiet, efter at begge institutioner
i 1728 blev installeret i den samme bygning. Huset er i dag

østre Landsrets domicil og ligger i det nuværende Bredgade,
som dengang hed Norgesgade." Søkadetakademiets lærere blev

afskediget, og undervisningen blev i stedet forrettet aflandkadet
ternes lærere. Kun navigationslæreren og engelsklæreren fik lov

til at beholde deres stillinger, eftersom disse fag ikke fandtes på
Landkaderakaderniet.I" Denne indskrænkning afSøkadetakade
miet var begrundet med sparehensyn.

De to kadetkompagnier havde dog ikke fælles undervisning.
Det ville der ikke have været plads til, og desuden blev land
kadetterne frem til 1776 undervist på tysk til forskel fra søkadet
terne. Undervisningen på Søkadetakademiet foregik på dansk
fra starten i 1701, hvilket vil sige, at akademiet var den første
højere læreanstalt i Danmark, hvor undervisningssproget var
dansk." Årsagen til det danske sprogs status på skolen skal søges
i det faktum, at kommandosproget i Flåden var dansk helt til
bage fra 1600-tallet. I modsætning til Hæren betjente Flåden



sig ikke af hvervede udenlandske soldater og officerer. De me
nige søfolk var hovedsageligt danskere og nordmænd.

Først under Frederik Danneskiold-Samsøes overopsyn i pe
rioden 1737-1746 oplevede Søkadetakademiet en genopblom
string. I denne periode havde Danneskiold-Samsøe titlen "In
tendant de Marine", hvilket blandt andet indebar, at han havde
ansvaret for hele Flåden inklusive akademiet. Det gav ham som
den første person på en sådan post en enestående lejlighed til at
skabe en ønskelig sammenhæng mellem alle flådens mange for
skellige afdelinger. Efter en relativ stilstand i 1730'erne blev
undervisningen lagt i fastere rammer, der sigtede mod at ud
danne kompetente søofficerer. Denne forbedring i akademiets
forhold udmøntede sig blandt andet i indkøb af bøger og in
strumenter og ansættelse af egne lærere. I samme tidsrum steg
lærernes løn også betragteligt. 16

Frederik Danneskiold-Samsøes reformer indvarslede en periode,
hvor akademiet kom til at spille en mere fremtrædende rolle, ik
ke blot i Flåden men også i det københavnske kulturliv i oplys
ningstiden. Derved blev Søkadetakademiet en væsentlig og re
levant del afbilledet af oplysningstidens København.

Kulminationen på Danneskiold-Samsees reformer skulle have været Søkadet
akademiets indflytning i sitegetpalæ på Gammelholm. Palæet blevda også bygget,
menda detstodfærdigt i 1747 havde Danneskiold-Samsee mistetkongens gunst.
Huset blev i stedet taget i anvendelse som administrationsbygning fOr Holmens
ekvipagemester ogenrække andre embedsmænd / 7Søkadetakademiet vedblev derfor
at dele husmedLandkadetakademietfrem til 1767.Arkitekten Philip de Langes
pompøse arkitekturvidnerom høje ambitioner på akademiets vegne.
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På Rach& Eegbergr malerifra 1749 sesforrest til højreAdmiralitetets bygning, hvorfra Flåden blevadministreret. Forendenafgaden anerman
denpyntelige midterpauillon i Gammelholms hovedmagasinkompleks. Her opbevaredes Flådens samlingafmodeller, ogherblevderundervistpå
højt niveau vedSeetatens .Iectormatbeseos".



3. Seetatens Ø'VrifJe udifannelSesinstitutUmer

I det foregående er Søkadetakademiet blevet præsenteret blandt
andet i forhold til de øvrige skoler i samtidens Danmark. Men
der fandtes andre skoler inden for Søetatens rammer. Der fand
tes en række grundskoler for mindre børn, hvis forældre var knyt
tet til Flåden. l Disse skoler skal ikke gennemgås her; men selvom
denne bog koncentrerer sig om den højere uddannelse, er det

vigtigt at have med i billedet af Søetatens uddannelsesvirksom
hed, at man tilbød undervisning på alle niveauer. Ud over de
nævnte grundskoler for piger og drenge, hvis fædre arbejde i
Søetaren, skal i det følgende fremhæves et par eksempler på vi
deregående uddannelser af håndværkere og søofficerer.

Det var nødvendigt at holde Søerarens ansatte ajour med de
nyeste teknologiske og videnskabelige landvindinger gennem en
stadig uddannelse og videreuddannelse. Dette gjaldt både
søofficerer og centralt placerede håndværkere. I 1757 oprettedes
en "Konstruktionsskole", hvor der skulle uddannes skibskon
struktører, Denne institution havde til huse i lokaler på Nyholm
i nærheden af de store byggebeddinger, hvor lærlingene dagligt
kunne deltage i arbejdet med byggeriet afde store skibe. ' Under
opsyn affabrikmesteren skulle særligt udvalgte unge håndværkere,
der kunne læse og skrive, blandt andet lære at lave "Tegninger til
diferenre Constructioner, at beregne deres drægtighed, og re
ducere dem til større eller mindre, at giøre Tegninger til
Ornamenter af Machiner, forfærdige Modeller at vedlægge
Tegninger...".3 Konstruktionsskolen havde ikke noget med Søka

detakademiet at gøre, da den rettede sit virke mod håndværkere

og ikke søofficerer,

I Søkrigsartiklerne, som var det regelsæt, der gjaldt for hele
Søetaten, blev det pålagt den færdiguddannede søofficerer at
"... vedblive at øve sig udi de Videnskaber, han der [på Søkadet
akademiet] ikkuns har faaet en Forsmag paa"." Derfor burde
han læse relevant litteratur og følge de forelæsninger, som blev
holdt på Holmen af "en antagen Professore og Leetore
Matheseos" . Denne "lektor rnarheseos" ved Søeraren underviste
færdiguddannede søofficerer i konstruktion, mekanik og hydro
starik.? Disse lærere figurerer ikke på lønningslisterne i Søkadet
akademiets regnskab, men var særligt udpegede professorer fra
Københavns Universitet.f Undervisningen foregik fra 1737 i
midterpavillionen i det da nybyggede hovedmagasinkompleks
på Gammelholm," Enkelte særligt lovende søkadetter kunne fra
og med 1764 fa lov til at følge undervisningen. I begyndelsen
var det ikke så mange, men senere var der tale om op til tredive
kadetter." Den alsidige fabrikmester Henrik Gerner forelæste i
1777 også for søofficererne over de samme temaer, uden dog at
fa titlen lektor eller professor matheseos ved Søetaren.?

I det ovenstående er det vist, hvordan der både på højt og
lavt niveau blev tilbudt undervisning ved Søeraren i København.
Undervisningen på Søkadetakademiet skulle give kadetterne "en
Forsmag" på den stadige tilegnelse af ny viden, som de færdige
officerer forpligtede sig til.
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Denne kompasrose findes i en håndskre
vetlærebog i navigationfra Søkadetakade
miet. Det varet internationalt motiv, som
blevvarieret igen ogigen.



4. SøR.Jz,detaR.Jz,demiet i et internationalt
perspe~iv. Pran~rig, Sverige 09 p.1ZIJCantl

Efter at have set på akademiet i lyset afde øvrige uddannelsesin
stitutioner i samtiden såvel udenfor som indenfor Søerarens ram
mer, vil der i det følgende blive fokuseret på den internationale
baggrund for Søkadetakadernier, Flåden var en institution med
megen kontakt med udlandet. Det er derfor naturligt at vende
blikket mod de lande, der havde størst betydning for Danmark
og den danske flåde for at finde paralleller til Søkadetakademiet.

Oprettelsen af et søkadetakademi i København i 1701 var
fransk inspireret. Eksempelvis er ordet "Cadet" af fransk oprin
delse.' Akademiets første leder U.c. Gyldenløve havde selv op
holdt sig en del i Frankrig, og ud over de personlige forbindelser
var der utallige andre forbindelser mellem Frankrig og Dan
mark i den her beskrevne periode.' Frankrigs rolle som kultur
bærende nation for Danmark og Europa i det 17. og 18. år
hundrede kan næppe overvurderes.'

Selve akademitanken havde altså et fransk forbillede. Flåde
skoler var i Frankrig blevet oprettet i 1670'erne under ledelse af
den fremsynede statsmand Jean Baptiste Colbert (1619-1683).
4 Disse skoler, der blev kaldt"gardes de la marine", fortsatte frem
til den franske Revolution i 1789, og undervisningsplanerne
havde en påfaldende lighed med pensum på det danske Søkadet
akademi.' En skole ved navn "Acadernie de la marine" blev op
rettet i Brest i 1752. Dette akademi havde dog ikke til formål at

uddanne søofficerer." Det skal derfor påpeges, at den franske
pendant til det danske søkadetakademi - trods navnet -, ikke

var "Acadernie de la marine" men "Garde de la marine"-skoler
ne. Den franske marine satsede i øvrigt stærkt på en videnska
belig teknisk uddannelse afskibskonstruktører, blandt andet på
en skole i Rochefort,?

I det 18. århundrede spillede Sverige til stadighed en rolle i
dansk udenrigs- og dermed også flådepolitik. Det er derfor rele
vant at se på, hvordan man i Sverige greb søofficersuddannelsen
an . I Sverige var man allerede i 1722 opmærksom på fordelene
ved en egentlig søofficersuddannelse, men et søkadetakademi
blev først oprettet i Karlskrona i 1756. Denne skole oplevede en
kort opblomstring, men tabte i betydning allerede omkring 1770
på grund af politiske stridigheder. 8

Heller ikke i England, som i denne periode var en sømagt af
stor betydning, fandtes der en struktureret uddannelse af søof
ficerer. I begyndelsen af 1700-tallet havde man forsøgt sig med
at tage unge "apprentices" ind på orlogsskibene og lade en
"Schoolmaster" undervise dem ombord." Dette forsøg slog helt
fejl. Skolemestrene havde hårde tider, og de unge drenge på 13
14 år blev ikke meget klogere. I erkendelse afdette problem op
rettedes et søkadetakademi i Portsmouth i 1733. Men det en
gelske akademi kom aldrig til at spille nogen nævneværdig rolle,
fordi man ikke samtidig afskar de unge drenge fra muligheden
for at gå den direkte vej som "apprentice" om bord på skibene.

På trods afderes mangelfulde uddannelse fik disse"apprentices"
et forspring både hvad avancement og personlige forbindelser
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Peter Scbienning, 1732-1813, kadetfta 1746 til 1755. Den dygtige, ftemad
stræbende søofficers efterladte papirer udgør en helsamling på det Kongelige Bib
liotek. Herfindes bLa. ham dagbøger og lerebeger fra sekadettiden. Maleriaf
Johan Hbrner 1765.
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angik. IO Protektion spillede nemlig en meget væsentlig rolle
iden engelske flåde, og uddannelse var ikke tilnærmelsesvis så
kvali-ficerende som personlige forbindelser,' !

Afdet ovenstående fremgår det, at det danske søkadetakademi
i den behandlede periode viste sig betydelig mere levedygtig end
sine paralleller i England og Sverige. Årsagerne er flere. I Eng
lands tilfælde må især den manglende sammenkædning af ud
dannelse og anciennitet i den engelske flåde fremhæves som en
forklaring. Den danske flådeadministration fik lov at arbejde
relativt uforstyrret af politiske omskiftelser i centraladministra
tionen. Dette var ikke tilfældet i Sverige, og derfor kunne et
velfungerende svensk akademi falde som offer for politiske stri
digheder. Til gengæld kunne blikket til stadighed rettes mod
Frankrig, hvor den teknisk-videnskabelige uddannelse såvel på
flådeområdet som på mange andre felter nåede stadig nye høj
der i oplysningstidens hjemland.



5. }liJu[emiets organisation

Hvem var Søkadetterne?

Det er afafgørende betydning for forståelsen afundervisningen

og dens form på Søkadetakademiet at kende til antallet af ka
detter og deres økonomiske og praktiske vilkår. Disse emner

undersøges i de følgende afsnit. Først skal kadetternes baggrund
og akademiets organisation kort ridses op.

I perioden 1740-1800 var søofficererne i overvejende grad
født i Danmark. l M disse var langt de fleste fra Sjælland og især

København." Hvad søofficerernes sociale baggrund angår, kom

flertallet i den behandlede periode fra hjem, hvor faderen var i

militæret." Denne tendens var dog klart faldende. Den næst

største gruppe kom fra hjem, hvor faderen havde en stilling i

statsadministrationen eller lignende. Denne gruppes andel vok

sede i perioden tillige med den gruppe, hvis baggrund var i de
borgerlige erhverv. Dette skal ses i lyset af netop embedsborger

skabets fremvækst og tiltagende betydning i oplysningstiden.
På denne måde afspejlede den sociale sammensætning af
søkadetterne den generelle udvikling i samfundet. Det er vig

tigt at erindre, fordi militærinstitutioner i andre situationer el

lers forbindes med konservative, samfundsbevarende kredse.
Der var ganske store interne forskelle blandt søkadetterne.

Situationen på akademiet i begyndelsen af 1700-tallet illustre
rer meget godt hensigten med skolens indretning." På det tids
punkt var der i alt 62 kadetter. Flertallet af kadetterne var fast

aflønnet. M disse fik de tolv ældste en gage på 100 Rd., og de
øvrige halvtreds fik 52 Rd. årligt. Ved siden af disse virkelige

kadetter var der en gruppe afvolontære kadetter. Disse modtog

ikke løn, men kunne ra lov til at følge undervisningen på sko
len, så de blev kvalificerede til at blive virkelige kadetter."

Ud over de to førnævnte grupper var der en tredje klasse af så
kaldte reforme kadetter. Denne gruppe var til stor irritation for
de øvrige kadetter. Deres udnævnelse skyldtes kongelig protek
tion og ofte avancerede de hurtigere end mere kvalificerede ka
derter,"

Billedet af kadetternes forhold forvirres yderligere af, at ikke

alle kadetter modtog undervisning på akademiet. Efter 1763
blev det meget udbredt at de kadetter, der havde råd til det,

modtog privat undervisning.' Årsagen til dette var dels, at der
var blevet indført eksamenskrav for at blive udnævnt til officer,
dels at der var blevet flere kadetter. Eksamenskravene gjorde, at

"flittighed tog meget til, men tillige, at enhveer søgte alle mu
lige veye og Maader, hvormed de kunde avancere"." Blandt de

forskellige veje og måder var ikke blot privat undervisning. Det
forekom endogså at betale andre for at afskrive de håndskrevne

lærebøger i faget for sig. Akademiets ledelse søgte dog at stoppe
dette ved at forbyde kadetterne at tage deres bøger med sig fra
undervisningslokalet. Også før 1763, hvor eksamenskravene blev
indskærpet, blev de enkelte kadetter bedømt ud fra deres stand
punkt. Disse udtalelser om kadetternes standpunkt fra hver af

lærerne findes bevaret i kadetrulleme.?
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En del af kadetterne blev altså undervist privat, men det var
dog flertallet, der gik til undervisning på akademiet. Det var det
stigende antal kadetter der fra 1760'erne udgjorde et stadigt øget
pres på akademiet. Der var ikke nok lokaler og undervisere til
rådighed. Det var ikke alle søkaderrerne, der boede på akade
miet. I det tidsrum, hvor Søkadetakademiet beboede det gamle
operahus i Bredgade, var der plads til ca. 40 kadetter og kadet
underofficerer. 10 Dette svarede til ca. en tredjedel af det samlede
antal af kadetter, volontære og reforme kadetter, der på det tids
punkt var indskrevet på akademiet.

Søkadetterne valgte selv tidspunktet for deres eksamen, når
de syntes de var parat til det . Dette system var afgørende for
undervisningsformen, idet det betød, at søkadetkorpset ikke
kunne inddeles i klasser,hvor et hold startede sammen og gik til
eksamen samtidig."

I det ovenstående er der nævnt en række generelle oplysnin
ger om søkadetterne og deres baggrund. Men vi må ikke glemme,
at der bag disse oplysninger gemmer sig virkelige liv og skæb
ner. Som i vores egen tid lå der ofte drengedrømme bag
kadetternes valg af uddannelse. I søkadetten Peter Schiønnings
dagbog, som i dag findes på det Kongelige Bibliotek, kan vi se,
ved hvilke lejligheder drømmen om at blive kadet formede sig.
Han førte dagbog allerede i en alder af elleve år. Da den danske
eskadre lå oprustet ved Københavns Red i 1743, var han med
sin far om bord på besøg, og det efterlod et så stærkt indtryk, at
han fik sin fætter til at skrive et digt til faren om, at han gerne
ville være kadet. Også i andre tilfælde noterede den unge
Schiønning, når han oplevede det imponerende skue, at kon
gen under kanonsalut inspicerede de prægtige skibe.
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Akademiets sidebygning 1742. Der var vagtved indgangen til akademiet, ogkadetter der brød reglerne feks vedat kommefor sent blev idømtforskellige straffi. For
eksempel kunne kadetterne blivesat i "hullet", somses her midt i sidebygningen. Bemærk opeUlingen mellem sø- oglandkadetternes arrest. TIL højre er markeret latrinen
medsorte huller. Her sad kadetterne på radogrække. Forsigselv vedsiden afsad officererne.
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Søkadetterne kom til akademiet med forskellige forudsæt
ninger. Økonomisk og kundskabsmæssigt var der stor forskel
på kadetterne. Men når de kom ind på akademiet, var de alle en
del af den samme institution, og det ophævede til en vis grad
forskellene. De var alle underlagt den samme disciplin og iklædt
den samme uniform. Disse forhold skal belyses i det følgende.

Disciplin på Søkadetakademiet

Søkadetakademiet var en militær institution, hvor der herskede
streng disciplin. Årsagen var ikke kun , at man måtte holde styr
på de til tider urolige drenge, men også at man ønskede at for
berede dem til et liv ombord på flådens skibe.12

Søkadetakademiet fungerede på mange måder som en ka
serne. Reglerne omfattede afstraffelser. Eksempelvis var der en
kanon, som kadetterne kunne blive dømt til at sidde på." En
anden straf var at blive bundet til en pæl i håndbøjler af jern.
Man kunne også dømmes til at "bære flinten", en strafder inde
bar at kadetten i længere tid skulle stå stille med et tungt gevær.
Endelig fandtes der også mulighed for at betale bødestraf alt
efter forseelsens alvor og karakter. Bøder kunne administreres
ved, at der blev trukket i kadettens gage. For at administrere
disse regler var der fra 1757 ansat en auditør ved akademiet.

Om disciplinen på skolen i det daglige kunne udarte til det
urimelige kan diskuteres . To århundreder senere er der ingen
tvivl om utilladeligheden af at idømme små drenge ofte meget
hårde fysiskestraffe. Men med samtidens målestok var straffene
hverken usædvanlige eller overdrevne.

Imidlertid skete det, at enkelte kadetter blev behandlet på
en måde, der selv i samtiden vakte forargelse. Et sådant eksem-

pel er den senere så berømte søhelt PeterWillemoes, der på grund
af sin kontrære natur som tolvårig blev forfulgt af kadetchefen
H . C. Sneedorff på en voldsom måde." Sneedorff er ellers ble
vet opfattet som "den vel nok største militærpædagog i Dan
marks historie" . 15 Kadetchefens karismatiske taler vidner da også
om en engageret leder, men mange ting peger i retning af, at
Sneedorff havde et vanskeligt sind."

Under kadetchefen rangerede en løjtnant, der som adjudant
ved akademiet havde opsyn med undervisning og daglig disci
plin. Schiønnings bedømmelse af en sådan officer ved navn
Gerhard Sivers skal gengives her. Den giver et indtryk af den
daglige disciplin blev udøvet på hans tid: 'Kaptajn Siversvar en
af de lærdeste og meest habileste Officeerer, men iblant noget
pedantisk for en Off. og i sær til Skibs latterlig i sine Straffe. . . " 17

Schiønning beskriver, hvordan Sivers nød at holde lange
formanende taler i undervisningssalen. Talerne kunne vare op
til en time, om hvilket Schiønning skriver, at det "var et sandt
skriftemaal for nogle, andre agtede dem ikke... ". Netop det sid
ste var et problem, for Sivers tabte ansigt, så kadetterne ikke tog
hans formaninger og straffe alvorligt. Det medførte, at der blev
forfattet smædedigte om ham, hvoraf et skal gengives her:

"Om Capit. G. Siv."
Det erdesværre sandtsom manfor Ordsprog siger
At intet værre er, at jagtepaa end Piger
Den barske Philosoph maaedetteogtilstaae
Thi 3 Ganghan i Rad, medKurven harmaattgaae
Den skiebneer vel tung, dogham tillidenMøye
For han ey ladekan, forlibt atfæste øye
-Paa allePiger han kan udi Vinduer see
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Ogikke mærker at, deafham smørret lee
Hans Isse skaldet er, hansøyne ere blinde
Vil han sigbildeind, en Piges Gundstat vinde
Ney dervil andet til end barPhilosophie
Thi Pigerfinder ey flrnøyelse deri.

I sin dagbog uddyber Schiønning dette digt. Han fortæller
blandt andet, at Sivers "friede baade efter Penge, Ungdom og
Skiønhed", og at han ikke var særlig tillokkende for fruentim
mer, idet han skelede meget stærkt og så mørk og streng ud.
Selvom Sivers havde den højeste anciennitet på akademiet blev
han alligevel forbigået, da en ny leder skulle tiltræde i 1751.
Det vidner om, at man i marinens ledelse havde sans for vigtig
heden af, at kadetterne havde troværdige forbilleder i deres fore
satte.

I det daglige blev særligt udvalgte kadetter betroet opsynet
med de øvrige kadetter. Disse såkaldte kadetunderofficerer, der
var udvalgt blandt de dygtigste kadetter, havde en række for
skellige opgaver.IB De var underordnet adjudanten ved kom
pagniet. Der var fire kadetunderofficerer, en for hver af de fire
delinger, som akademiet var inddelt i.

Peter Schiønning blev i 1754 udnævnt til kadetunderofficer.
I sin dagbog noterede han nogle tanker om dette avancement,
som han ikke udelukkende anså som en fordel: "Ved saaledes at
være Under Officeer ved Cadetterne, forsinkes man overmaade
i Academie Sagerne... ". For den megen vagttjeneste og ekser
cits med de små kadetter efterlod ikke meget tid til at studere i.
Stillingen indebar også, at han skulle være til stede ved under
visningen for at holde ro, og holde øje med de mere urolige
kadetter. En anden opgave var at besøge de kadetter, som var
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sygeog ikke boede på akademiet. 19 I dagbogen beskriver Schiøn
ning de forskellige opgaver, som kadetunderofficersgerningen
indebar. Det var ikke blot vagttjeneste og administrative opga
ver som at kontrollere de sygemeldtes helbred. Når stillingen
også indebar, at underofficeren skulle undervise i excercits, var
det også en del af disciplineringen af de yngre kadetter. Når de
ældste kadetter fik den type opgaver, erhvervede de sig erfaring
i at kommandere, hvilket kun kunne være befordrende for deres
uddannelse i øvrigt.

Hver dag holdtes der parol i akademiets fægtesal, hvor kadet
terne stod ret og modtog ordrer og informationer. Efter dette
blev der sunget en salme før og efter at bønnen blev læst op.
Først derefter gik kadetterne til deres undervisning. Ved særlig
højtidelige lejligheder stod kadetterne "i gevæhr" på salen og
var iført fuld mundering med kårde. En sådan lejlighed kunne
være, når avancementet blandt kadetterne blev oplæst.

Det kan altså påvises, at akademiet var en militær anstalt
med dertil hørende organisation, reglementer og straffe. Men
selv i disse regulerede omgivelser fandt man det ønskeligt, at
kadetterne indbyrdes underviste og kontrollerede hinanden. Det
samme træk genfindes også i undervisningsformen i flere fag i
perioden. Pædagogik og disciplin udsprang her af den samme
grundholdning.

Søkadetternes uniformering.

I vores egen tid er uniformering en selvfølge i hær og flåde.
Men på det tidspunkt, da Søkadetakademiet blev oprettet, var
standardiserede uniformer en nyskabelse. Inden for Flåden var
Søkadetkorpset det første korps, der havde uniformer. Det var



et naturligt sted at starte, fordi man her lagde grunden til et
system, der skulle fa stigende betydning for Søetaten i løbet af
1700-tallet. Det vil sige, at fra den første generation af profes
sionelt uddannede søofficerer og frem til nutiden, har unifor
mering været en integrerende og selvfølgelig del af Flådens
virksomhedskultut.

I begyndelsen af den beskrevne periode var uniformen grå
med rødt foer, rød krave og røde opslag.20 I 1752 ændredes
kadetternes uniform, så den blev blå ligesom de øvrige officers
uniformer i den danske marine." Kadetterne skulle betale
deres egen mundering, som kostede ca. 50 rigsdaler. Kadet
terne gik dog ikke altid med deres uniform, som helst ikke
skulle slides for hurtigt. Til hjælp for de kadetter, der ikke
havde råd til at købe uniformen, arrangerede akademiet en
afdragsordning, som gjorde det muligt for akademiet at
tilbagekøbe en kun lidt slidt uniform, som så kunne sælges
videre til en ny kadet." Først i 1770'erne indskærpedes det,
at kadetterne altid skulle være iført uniform."

Militære institutioner har til alle tider betjent sig af uni
formering, således at man kan kende forskel på højt og lavt
rangerende, hvilket er vigtigt i et system, hvor rang har en til
tider afgørende betydning. Søkadetakademiet er ingen und
tagelse. Når de unge kadetter var ombord på kadetfregatten,
skulle det menige mandskab kunne kende forskel på søofficerer
og kadetter. Også ved de festlige lejligheder, hvor den ene
vældige konge yndede at iscenesætte sig selv og sine militære
styrker, paraderede søkadetterne i fuld uniform. Peter
Schiønning skriver i sin dagbog for oktober 1747 "Parade
rede og passerede revue Cadet Compagniet og hele Marinen
for Kongen paa Gammelholm, Cadetterne sagde idet de Pas-

serede forbi Kongen det Sted, hvor de var født. Samme Dag
havde Kongen Flagmænds Mundering paa og Felttegn i
Kaarden... " her demonstrerede kongen oven i købet sin sam
hørighed med Flåden ved at iføre sig marineuniform.24

Ud over de rent praktiske og formelle fordele ved unifor
meringen opnåede man også at skabe en korpsånd, som ikke
skal undervurderes. Avancementet fra søkadet til sekondløjt
nant markeredes også ved et uniformsskift. Derved blev den
enkeltes fremskridt gjort synligt, hvilket har virket som en
opmuntring. Ved at være iført uniform betonede den en
kelte søkadet eller -officer også sin sociale status. Danmark
var i oplysningstiden et gennemmilitariseret samfund , og det
var attråværdigt at høre til officersstanden.2S

I de foregående afsnit er de ydre rammer om søkadetternes
uddannelse blevet præsenteret. I det følgende vil de pædagogi
ske principper, der blev anvendt inden for disse rammer, blive
undersøgt.

Uniformen varet ydrekendetegn på sekadettemes status. Den blåkjolevar besat
medguldgaumer, ogtilfint brughørte et rødtbandoler.
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Dette sjældne indblik i kadetternes dagligliv findes i DronningJulianeMaries
Verdensatlas i Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. DesværrefOrestil
lerdet ikke seleadetterne veddem tegne- ogskrivearbejde, men derimodland
kadetterne i deres røde kjoler. Kunstneren erenlandkadetvednavnJohan Friede
richvonwtcker. oghanhar i 1762gengivet landkadetternes store undervisnings
sal, hvormansærlig vil bemærke de tegninger afbefæstningsværker. derhængerpå

væggene.



Indbyrdes undervisning

I de tidligere jubilæumsværker om Søkadetakademiet fra 1901
og 1951, er billedet af undervisningsforholdene på akademiet
noget uklart. Forfatterne skriver, at der var op til 70 kadetter til
stede samtidig. l Det er næppe sandsynligt. Peter Schiønning
nævner i sin dagbog gentagne gange en lille og en stor sal. Det
ændrer dog ikke på billedet af, at der var mange kadetter til
stede ved undervisningen.

Umiddelbart skulle man tro, at en stor forsamling af kadet
ter ville indbyde til en undervisningsform med mange foredrag
og fælles information, da det ville være stort set umuligt i prak
sis at tage individuelle hensyn. Men af Peter Schiønnings dag
bog fremgår det, at informatoren i navigation Frederik
Weggersløff benyttede sig af en form for indbyrdes undervis
ning, hvor de ældre og mere erfarne kadetter underviste de yngre.
Det foregik på den måde, at den erfarne kadet fik tildelt en
kadet at "indføre" i en bestemt del af navigationen. Eftersom
det ville virke forvirrende, hvis mange talte sammen i under
visningslokalet, er det sandsynligt at indføringen foregik på
kadetternes egne kamre. Når stoffet var lært, henvendte kadet
ten sig til Weggersløff, der eksaminerede ham. I Peter Schiøn
nings dagbog er en sådan læreproces beskrevet flere steder. I
1749 lærte han på denne måde den såkaldte Cunrherskala, hvil
ket i dagbogen er beskrevet som følger:

"d. 1 May begyndte ieg paa at lære Gunther Schalen, at kunde
regne de 4 species, Reguladetri og havde Navigation paa den.

Fik til at føre mig ind paa den I. Reiersen om Formiddagen og
H. Bille om Efter Middagen. d. 8. blev klar med Gunterschalen
og meldte mig samme dag til Examen derfor hos Captain Weg
gersløff. d. 9 begyndte jeg samme Examen og blev klar d.10
dermed.'?

Når han på denne måde havde bevist, at han havde lært sit
stof, kunne han gå videre til den næste del af navigationsvi
denskaben - igen under anvisning af andre kadetter. Da han
havde gennemgået hele stoffet på denne måde, meldte han til
Weggersløff, at han nu var klar til første eksamen.' I det kon
krete tilfælde blev Schiønning i løbet afatten dage hver formid
dag kl. 10-12 eksamineret i de enkelte dele afnavigationen, som
han havde gennemgået med en anden kadet.

Den form for undervisning havde flere fordele. For det før
ste kunne en enkelt lærer med hjælp fra de mere øvede kadetter
overkomme at undervise mange kadetter på en gang og stadig
følge de enkelte i deres tilegnelse afstoffet. For det andet var det
også en god måde for de ældre kadetter at repetere deres stof på.
Det var Frederik Weggersløff, der indførte denne eksamensform
på Søkadetakademiet," Som det senere vil blive beskrevet, hørte
Weggersløff til i kredsen omkring oplysningsmanden Jens
Schelderup Sneedorff. Bekendtskabet har muligvis givet
Weggersløff inspiration til denne reform, idet Sneedorffvar in

teresseret i tidens nyeste pædagogiske principper.
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Pædagogiske overvejelser i 1780'erne.

I 1783 udbad den daværende kadetchef J.B. Winterfeldt sig
oplysninger fra samtlige akademiets lærere om, omtrent hvor
mange kadetter de mente, at de kunne overkomme at have til
undervisning samtidig, "saaledes: at det for de unge Mennisker,
kan være til sand Nytte". 5 I de svar, der indløb fra alle lærerne,
anførtes ikke blot, hvor mange kadetter, det var ønskeligt, men
også hvor mange der var til stede, sådan som situationen var på
daværende tidspunkt. De enkelte læreres svar på spørgsmålet ,
varierer en smule alt efter deres fags beskaffenhed og konkrete
behov, som for eksempel antallet af borde og skuffer. Det antal
af kadetter, som lærerne nævner som ønskeligt, svinger mellem
12 og 30. I det følgende vil enkelte aflærernes besvarelser blive
fremhævet.

Læreren i konstruktion E.W: Stibolt underviste på det
tidspunkt 10 til 12 kadetter, men mente godt at kunne forøge
antallet til 16, hvis han fik flere borde og mere plads. Dette fag
repræsenterede det højeste faglige niveau på Søkadetakademiet,
og det var kun fåkadetter, der i det hele taget blev udpeget til at
følge denne undervisning. Baggrunden for dette vil blive nærmere
beskrevet i afsnittet om konstruktionen. Stibolt forklarede, at
det ikke ville være noget problem, om man ved at udvide holdet
blandede mere erfarne med mindre erfarne kadetter, for så kunne
"de som ere meest avancerede og meest bequemme, give lidt
hielp til de første begyndere, som placeres saaledes at de blive
hvers Naboer og Side Mænd."6 Dette viser, at en form for ind
byrdes undervisning, der minder om den, der før er omtalt i
forbindelse med Peter Schiønnings undervisning i 1740'ernes
slutning, stadig praktiseredes på akademiet i 1780'erne.
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Undervisningen i navigation var delt i to hold, og det var
henholdsvis c.c. Lous og Christian Høyer, der forestod under
visningen i dette fag. Deres vurderinger var vidt forskellige. Lous
mente, at han kunne undervise så mange, som i det hele taget
kunne være på den store sal (uden at han dog specificerer antal
let), hvis blot "Cadetterne holdtes til at føre noget ind under
Timerne"." Med at "føre noget ind" mente han at afskrive de
sirligt udførte, håndskrevne lærebøger i navigation. Høyer vur
derede derimod nøgternt, at "Naar Informationens Natur fører
det med sig, at den mundtlige Underviisning sielden (...) kan
nyttes af fleere end een i samme Tiid, saa vil de Lærendes Nytte
aftage som deres antal voxer".8 Han så derfor helst, at antallet af
kadetter holdtes nede på 16 til 20. Her anes en modsætning
imellem en ældre form for undervisning med stor vægt på af
skrivning, og en nyere form, der lagde vægt på det mundtlige.

Artilleriundervisningen bar også præg af, at afskrivning spil
lede en væsentlig rolle. Læreren i artilleri Christian Jørgensen
mente at ca. 26 kadetter, som var det antal han havde på det
tidspunkt, var passende. Derimod var lærerne i henholdsvis kri
stendom og faget historie og geografi, der hed Peter Friderich
Deichmann og Thomas Thaarup, fortalere for, at der ikke kom
for mange ad gangen til deres undervisning. Deichmann, der
også underviste i retskrivning og regning, skrev om kristendoms
undervisningen, at: "da Erfarenhed allerede har lært mig, at en
ofte igientagen Forklaring er ligesaa nødvendig, som nøye at
spørge, saa bliver det Vanskeligt i 2de Timer at undersøge hvad
enhver har fattet og giernt, naar Mængden overstiger det Tal af
20 Cadetter"." Det samme antal syntes han gjaldt for retskriv
ningen, "Naar jeg skal anføre dem til at ordne deres Tanker og
udrryckedem med Rigtighed..."."



Deichmann underviste på forskellige niveauer samtidig. Det
var muligt at have mange begyndere til stede, hvis de blot havde
noget at skrive af efter for at lære bogstaverne. På samme tid
øvede han med de kadetter, som skrev "en bedre haand" ved at
diktere for dem .II Deichmann beskriver her en undervisnings
situation, hvor de øvede fik diktat i det samme lokale, hvor
mindre øvede sled med at forme bogstaverne rigtig efter skrevet
forlæg.

Thomas Thaarup ønskede ikke flere end 12 til 16 kadetter
ad gangen. Især i de "skiønne Videnskaber", hvor der var mange
praktiske øvelser, der skulle rettes. Dette fag, der vil blive nøjere
beskrevet senere, omfattede skriftlig stil og mundtlig fremstilling.

I det ovenstående er der ud fra en række samtidige breve fra
Søkadetakademiets lærere til deres overordnede givet et billede
af undervisningens form i en række fag på skolen i 1780 'erne.
Denne kilde er ikke før blevet brugt i forskningen. Det ses, at
afskrivning spillede en væsentlig rolle. Men samtidig vidner de
enkelte læreres overvejelser om, at man allerede før forespørgse
len fra kadetchefen havde indrettet sig på en måde, så der ikke
var for mange kadetter til stede ved undervisningen samtidig.
Ud fra lærernes egen vurdering. Undervisningen må derfor an
tages at have været til "sand Nytte" for kadetterne. I det føl
gende vil et andet pædagogisk særkende for Søkadetakademiet
blive præsenteret, nemlig brugen af modeller i undervisningen.

Brug afmodeller i undervisningen

Modeller har i den danske flåde spillet en væsentlig rolle i for
bindelse med bygning og konstruktion af skibe siden 1600-tal
let, endda muligvis længere tilbage i historien." Det er flådens

historiske modelsamling et synligt bevis på. I dag opbevares
denne samling på Orlogsmuseet på Christianshavn, og i sam
lingen indgår en enkelt model, som med sikkerhed kan siges at
have indgået i undervisningen på Søkadetakademiet i oplysning
stiden. Modellen forestiller fregatten Slesvig, der løb af stabelen
på Holmen i 1726. 13 Hidtil ukendte kilder har gjort det muligt
i det følgende at dokumentere, hvordan denne model blev an
vendt i undervisningen på skolen. Den pædagogiske anvendelse
af skibsmodeller har ikke før været beskrevet i litteraturen.

At modellen af orlogsskibet Slesvig faktisk befandt sig på
Søkadetakademiet i den her behandlede periode kan efterprøves
på forskellig vis. For det første er der fra året 1745 bevaret en
liste over skolens samlede inventar.14 Blandt de første genstande,
der nævnes på denne liste, er netop "O rlog Skibet Slesvig Mod
elle" og "Banke Stock til ditto med 2de Bunde". En "banke
stok" er et gammelt ord for en bedding. Modellen af beddin
gen, som skibsmodellen åbenbart har stået på, er i mellemtiden
gået tabt. Kadetten A.p. Stibolt valgte at tegne skibet i 1763, og
tegningen findes bevaret på Rigsarkivet blandt de øvrige teg
ninger fra kadetternes regneundervisning." Dette viser, at mo
dellen også blev brugt i tegneundervisningen.

Ifølge CP. Dichmann blev modellen lavet til brug ved un
dervisning i "Takkelagien" i 1728 .16 I Peter Schiønnings dagbog
findes en beskrivelse af, hvordan modellen i praksis blev an
vendt i undervisningen. Denne sjældne kilde til en daglig lære
proces på Søkadetakademiet i den behandlede periode skal der
for gengives her: "d 26 [august 1751] Korn ieg, tillige med
Wleugel, Saalberg, Povisch og Und. Off. Røepsdorph til Skiibet
paa Academiet, for at skulde Aftakle det, Kiølhale det og saa,
Takle det gandske til igien. Baade Afog Tiltakling &c blev giort
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med samme forsigtighed og paa samme Maade som det giøres i
stort. Blev klar d l Oct. havde engang tilforn været ved Skiibet
da Cadet Poulsen var tillige med." !'

M denne kilde fremgår det, at læreprocessen, der varede lidt
længere end en måned, foregik som en art gruppearbejde. Det
stof, der skulle læres, var af- og tiltaklingen, som var en proces,
der foregik hver gang et skib skulle gøres sejlklar efter at have
været oplagt i Flådens Leje i længere tid, eller omvendt skulle
lægges op for vinteren. For at undgå forrådnelse var takkelagen
i den tid, hvor skibet ikke skulle sejle, lagt i tørvejr i dertil ind
rettede bygninger på Holmen. Det tog ganske lang tid at klar
gøre skibet til togt, og i en krigssituation kunne det være af
afgørende betydning, hvor effektivt arbejdet forløb.18 Det kom
plicerede arbejde med at rigge skibet foregik under ledelse af
søofficerer, som derfor kunne have god gavn af at have prøvet
det på en model først. Blandt andet har det været en udfordring
at lære de mange forskellige navne på de utallige dele af rignin
gen.

Denne undervisning ses ikke at have været udført i faste ti
mer på Sekaderakademier, men det må formodes at alle kadet
ter skulle prøve kræfter med modellen en eller flere gange på
samme måde som Peter Schiønning. Dette kursus kan kun for
stås i sammenhæng med den undervisning, som kadetterne
modtog på de årlige togter om bord på kadetfregatten. Derfor
skal vi i det følgende se nærmere på disse togter.
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Tegningaffregatten Slesvigs modelModellen erusædvanligveldokumenteret. Ikke
bloter brugen afden i undervisningen i takkelage beskrevet i en dagbog, den er
ogsåblevet brugti tegneundervisningen. Hererdetkadetten A.P. Stibolt. derhar
tegnet den i 1763.



Den praktiske erfaring til søs udgjorde en stor del af kadet
uddannelsen. I begyndelsen af akademiets historie havde det
været almindeligt at kadetterne var med om bord på de regulære
togter med orlogsskibene, for eksempel i Store Nordiske Krig
(1709-1720). Men under Frederik Danneskiold-Samsøes over
opsyn blev det indrettet således, at kadetterne kom med en sær
lig kadetfregat hver sommer. Derved sikredes det, at de også til
søs modtog kvalificeret undervisning, og ikke blot blev taget
om bord som almindelig arbejdskraft, hvilket før var sket. Det
skal dog siges, at det helt op i 1800-tallet stadig var almindeligt,
at kadetterne også kom ud at sejle med såvel danske handels
skibe som udenlandske flåders skibe. Fordelen ved det var, at
kadetterne indhøstede erfaringer. Til gengæld skete det, at kadet
terne forsvandt i op til flere år ad gangen, og somme tider aldrig
vendte tilbage - eller at de som før nævnt ikke fik noget fagligt
udbytte af turene. Derfor bestræbte man sig i marinens ledelse
på efterhånden at regulere den praktiske uddannelse til søs, så
den hovedsageligt foregik på kadetfregatten. Derved blev ka
detternes sejlads med private og udenlandske skibe begrænset.

Kadetfregattens kaptajn kunne enten være adjudanten ved
akademiet eller selve chefen. I slutningen af perioden blev det
reglen, at akademiets chef Hans Chr. Sneedorffførte komman
doen. Om bord lærte kadetterne at føre kommando og de blev
bedømt efter deres evne til hurtigt at træffe de rigtige beslutnin
ger ved forskellige manøvrer i al slags vejr. I det hele taget blev
deres sømandskab grundigt prøvet. Udviklingen gik i perioden
fra, at der blev sendt en ret generel rapport om de enkelte kadet

ters sømandskab til Admiralitetets godkendelse, til langt mere
grundige rapporter. I disse rapporter blev alt lige fra kadettens
evne til at splejse tovværk til kendskabet til takkelagen og dens
brug nøje beskrevet.

De ture, som Peter Schiønning som kadet sejlede med kadet
fregatten, viste sig at være lidt af en prøvelse. Det var især de
urimelige straffe, som han hæftede sig ved. Endnu en gang var
det kaptajn Sivers, der forfulgte kadetterne. Schiønning skriver,
at han opfattede de mindste forseelser som store forbrydelser,
og "opfandt haarde og usædvanlige straffe derfor, saa at man
omsider ikke agtede hans straffe noget i hvor haarde de end
var". l Schiønning konstaterede, at det var synd, at disse ture
med Sivers som chef afskrækkede mange af de yngste kadetter,
som under denne hårde ledelse fik deres første indtryk aflivet til
søs.At Siverspå den måde undergravede sin egen position gjorde,
at han efter en lovende karriere ikke blev forfremmet til cheffor
Søkadetakademiet, hvilket var en voldsom skuffelse for ham.

Det skete også, at kadetterne kom med på de regulære togter
med orlogsskibene. Blandt andre Peter Schiønning var med, da
fregatten Christiansborg i 1752-53 sejlede i eskadre til Middel
havet, hvor den ekspanderende danske handel truede med at
føre til krig med de nordafrikanske såkaldte Barbareskstater. På
dette togt oplevede kadetterne blandt andet fregatten Falsters
katastrofe på Saffias red i 1753, hvor skibet brændte og mere
end 130 danske søfolk og officerer omkom. Schiønning beret
ter om det alt sammen i sin dagbog. På rejsen oplevede han
blandt andet tyrefægtning i Cadiz, studerede romerske ruiner
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og undredes over katolske processioner og andre skikke der mens
de lå et stykke tid og ventede på forstærkninger hjemmefra.

I det følgende skal kort refereres, hvad kadetterne kunne
opleve i de fremmede havne, hvor de lagde til. I juni 1752 lagde
Christiansborg til ved Isle ofWight på vejen til Middelhavet.i
Besøget var ikke planlagt, men begrundet af en sørgelig begi
venhed. Den nyudnævnte kadetchefkommandørkaptajn Holst
var død af brystsyge og stærk diarre. Kadetterne benyttede lej
ligheden til at se sig om i verden. Mens man om bord gjorde
forberedelser til Holsts begravelse, roede nogle afkadetterne ind
til Portsmouth. De spiste til middag i et "Coffee Hus" og beså
fæstningsværkerne, værftsområdet og det derværende søkadet
akademi, som Schiønning fandt "meget smukt". Her kom de i
selskab med nogle engelske søkadetter, som viste dem omkring
i byen. Til sidst endte de i den mindre pæne del afbyen, hvilket
Schiønning skriver om i sin dagbog:

"Til sidst gik de i en Gade med os, hvor de liderlige Fruen
timmer bor, som straks alle kom ud i Dørene; der vare af alle
Characterer, douce og vilde, blondiner og brunetter, høje og
smaa. Nogle stod rolige og stille, andre vinkede ad os.
Schiønnebøll fik i Sinde at gaa ind et Sted, hvor der stod en som
gefaldt ham, vi gik alle med og begiærede en Bolle Punch. Saa
snart vi kom ind tog de straks vore Hatte og Kaarder for at
giemme, og kom og satte sig paa Skiødet. Vi blev der en Rum
Tid, og det var med stor Nød vi kunde faae vores Hatte og
Kaarder tilbage, da de ville have, vi skulle forblive længere. Kun
en Engelsk Officer som var med blandt Cadetterne var i stand
til at forskaffe os dem, ved at true dem, han vilde angive det. Vi
smagte ikke Punchen, og de var meget vrede for vores hastige
bortgang... ".
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En oplevelse rigere kom kadetterne tilbage om bord næste
eftermiddag. Skibets og kadetternes chefHolst skulle begraves.
Han blev stedt til hvile på kirkegården ved byen Over Ride.
Med affyringen af 11 minutskud som sørgesalut og flag og gøs
på halv stang blev kisten roet ind i Christiansborgs barkassesam
men med kadetterne. Liget lå i en kiste som var malet sort med
beg, og Holsts kårde var lagt oven på kisten. De ombordvæ
rende søkadetter skulle bære kisten til graven, fordi Holst havde
været chef for kadetkompagniet. Bagved barkassen fulgte chefs
chaluppen, hvor skibets officerer sad. Det var midsommer, og
klokken var næsten otte om aftenen, før de kom i land med
liget. Chaluproerne, der var i fuld uniform, blev nødt til at
vade i land med kisten på deres skuldre, og først derefter bar
kadetterne kisten det sidste stykke til graven.

De ovenstående begivenheder hørte til de sjældne afvekslin
ger i en ensformig hverdag om bord. I det daglige udførte kadet
terne vagttjeneste, og de skiftedes til at tage hver sin uge med
proviantens uddeling til folkene." Det var et trættende arbejde,
især når vand og øl var rationeret, som det var under det meste
af opholdet i Middelhavet i 1752-53. Schiønning skriver,at man
ikke kunne bestille andet fra morgen til aften, end at holde øje
med brændevinen, vandet, øl, vin og det kogte kød og flæskets
uddeling. Desuden skulle de med i land, når der skulle købes
ny proviant, og de deltog også i at hente frisk ferskvand i land.
Opgaverne udførtes sammen med officererne om bord. Det
har været en god forberedelse på det senere hverv som søofficer,
at komme så tæt ind på livet af det menige mandskab om bord.
Christiansborg besætning var på omkring 200 mand. Når de 30
kanoner, skibets proviant og ekstra udstyr også var ombord, var
der ikke meget plads til hverken privatliv eller fritid.



På disse regulære togter holdt Kadetterne deres egen logbog,
hvor de noterede kurs, afdrift og andet. Kadetternes udmåling
af kurs og position blev foretrukket af officererne frem for de
udregninger, som styrmændene lavede. Kadetterne brugte nem
lig de nyeste marinekalendere, hvilket styrmændene ikke var
uddannet til, og de var fortrolige med de nyeste tekniske hjæl
pemidler som for eksempel præcise engelske kvadranter,"

Kosten om bord kunne hurtigt vise sig at være blandt de
værste prøvelser for kadetterne. Peter Schiønnings ven Anton
von Ulrichsdal skrev på sit første togt med kadetfregatten
Docquen sommeren 1750 nedenstående digt om maden om
bord.'

O!traurig naariegtænker paa,
De store bælledÆrter
Som vi til Middags Kost monfaae,
Det inderlig migsmerter
Det dunker i vorMave naar;
Vi maaeØll bittertdrikke
Naar det ogÆrter Maven slaar;
Salt Klumperne den stikke
Og Tvebakker somKampe steen,
At man dem ey kan bide
Man maaedemgnavesomet Been,
Med Møye stoer dem sliide
OgBergefisk er daglig kost,
Saasalt retsomen Lage
SligBergefisk ograaden Ost,
Detfaar vi alleDage
Mon Maven vedsligspise ~

Kan bringes ud aflave
Om den end ogvar nok saa syg,
Den armestakkels Mave.

Ud over at vise noget om madens beskaffenhed, fremgår det
her, at nogle af søkadetterne var habile digtere, når de fandt
lejlighed til at øve deres kunst. Det vid, de skrev med, røber at
Holberg ikke stod alene med sin sans for humor i oplysningstid
ens København. Det var ikke kun Ulrichsdal der havde det slemt
med skibskosten. Et par år tidligere havde en anden kadet ved
navn Reiersen forfattet et lignende digt og ridset det ind med
en gaffel bag på en tintallerken. Schiønning skrev det ind i sin
dagbog:

Vi Kadetter vi maa lide
Men at alleFolk skalvide
Til sligKost ey vandt vi er
Gid at sure Supper kaage
UdafHelveds heede Ttzage
For vorkiære Hovmester
Smørret harsk, vor Ostarmeret
Alting er Hov Mestereret
Selvhan Fandens Mester er.

Med disse muntre linier om maden om bord, skal vi forlade
den praktiske uddannelse til søs. Kadetternes uddannelse på
skibene foregik under overvågning af søofficerer som en prakisk
introduktion til de mange opgaver om bord.
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I seeadettemes håndskrevne lærebøger i matematikoggeometrifindesofteen teknisktegningafenlil/efregat somovenstående eret udsnitaf. De bed
steafkadetternekunnesenere ja brugforderes tegnefitrdigheder, hvisde blevoptaget i Holmens Konstruktionskommission som auskultanter. Hvis de
blevsendtpå spiontogter tilfremmede sømagterforventedes deat sende tilsvarende præcise tegninger hjem til København.
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8. 7(pnstruiJion

Konstruktionsundervisningen repræsenterede ideelt set det fag
ligt højeste niveau på Søkadetakademiet i den beskrevne pe
riode. For at kunne blive udvalgt til at følge denne undervis
ning og måske gøre karriere som konstruktionsofficer måtte
kadetterne have gennemført alle de grundlæggende fag, som er
beskrevet i det foregående.

Det er før nævnt, at der i 1757 blevoprettet en konstruktions
skole på Holmen. Ligeledeser det beskrevet, hvordan den i 1739
oprettede Konstruktionskommission optog såkaldte "aus
cultanter", der gennemgik en uddannelse som konstruktions
officerer. Mange af disse officerer blev sendt ud til fremmede
flådehavne på veritable spionagetogter. l På akademiet var dette
fag blevet afskaffet ved Lorentz Lous' død i 1741, det er muligt,
at årsagen var at Konstruktionskommissionen, der var oprettet
to år før, varetog en tilstrækkelig uddannelse.

Midt i den her behandlede periode genoptoges alligevel en
struktureret uddannelse af søkadetter i konstruktion. Faget blev
genindført i 1774 på grund af, at der på det tidspunkt var en del
kadetter, der ventede på. at der skulle blive en plads ledig i offi
cersrullen. ' De havde afsluttet de øvrige eksaminer og havde
således ikke noget at tage sig til. Tanken med at genindføre faget
var altså at fa det bedst mulige ud af en uhensigtsmæssig situa
tion. Som det vil fremgå af det følgende, viste dette sig at være
problematisk.

Ernst Wilhelm Stibolt.

Den lærer, der i 1774 blev valgt til at undervise i faget, hed
Ernst Wilhelm Stibolt (1741-1796).3 Stibolt beklædte embedet
frem til 1795. Hans afhandling om skibes kølbrækkelighed blev
præmieret af Det Videnskabelige Selskab og udgivet."

Samme år som Stibolt blev lærer i konstruktion, blev han
også medlem af Konstruktionskommissionen, og i 1788 blev
han udnævnt til fabrikmester med ansvar for konstruktionen af
skibe på Holmen. Imidlertid drev intriger og psykisk pres i for
bindelse med skibbyggeriet på Holmen ham til først at tage sin
afsked og siden tage sit eget liv i 1796. Stibolt blev efterfulgt af
F.C.H. Hohlenberg (1765-1804) først som lærer i konstruk
tion og siden som fabrikmester på Holmen. Hohlenbergs virke
vil ikke blive nærmere beskrevet i det følgende, da Stibolts lærer
gerning ved akademiet er så velbelyst i kilderne, og der ikke er
tegn på, at Hohlenberg tilførte faget eller undervisningen noget
nyt.?

I 1783 udbad Admiralitetet sig en nøjere beskrivelseaf,hvor
dan Stibolt greb konstruktionsundervisningen an." Brevet fra
Admiralitetet synes at rumme en grad af mistro til Stibolts em
bedsførelse, siden han sådan skulle kontrolleres? Stibolt var her
i en sårbar position, for på grund af andre opgaver havde han
stort set ikke undervist i de næsten 10 år, der var gået, siden han
blev udnævnt til lærer i konstruktion. Han svarede meget hur
tigt og udførligt på henvendelsen - som han selv omtalte som
en ordre - med en beskrivelse af undervisningens form og ind-
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hold. Brevet citeres her i længere uddrag, fordi det i en sjælden
grad udførligt beskriver undervisningen af søkadetterne og de
konkrete problemer, der var forbundet med den.

Undervisningen i konstruktion foregik i en ikke nærmere
angivet bygning på Holmen to til tre dage om ugen fra 10 til
12, hvor dagslyset bedst kunne udnyttes. Det store antal af ka
detter betingede i sig selv, at der ikke var plads til undervisnin
gen i Søkadetakademiets bygning i Bredgade. I 1784 var der 10
til 12 kadetter til stede ved undervisningen, men Stibolt kunne
godt udvide antallet til 16, hvis han fik flere borde og bedre
plads."

Hensigten med undervisningen var, at kadetterne "fik god
grund i et Skibs forbinding, lærte at kiende dette parti med alle
dets dele. Hvornæst de skulle lære at Copiere rigtigen SkibsTeg
ninger, kiende de fornødne Planer, hvorledes disseCorrespondere
med hinanden og aflægges, at de des formedelst kunde kiende
desbedre et Skibs Planer, og lære at beregne samme med ret
Skibs drægtighed og saavidere. Hvorunder, man kunde udmærke
Dem som havde Genie til at gaa videre i at construere et Skib og
tage imod forelæsninger og endelig til at gaae til De Højere be
regninger, som da først maatte tilmeldes Det Kongelige
Admiralitets-Collegiurn, Da hertil maatte anvendes langt større
Tid, og følgelig private Forelæsninger, naar dette skulle ske til
nogenlunde fuldkommenhed, om hensigten var at danne dem
til bequemme Constructeurer, der skulde vide alt hvad hidtil
var bekiendt i det Fag."9Efter denne programerklæring opremse
des, hvordan der konkret skulle undervises i dette stofmed brug
af tegninger og modeller. Modellerne anvendtes bevidst som et
middel til at fremme forståelsen af de komplicerede detaljer ved
skibene. Stibolt beskrev, hvordan der i undervisningen skulle
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fremvises modeller, så kadetterne kunne sammenligne tegnin
ger og modeller, hvilket "ved hiælp af forklaring styrker begre
berne ...»io Endvidere tilføjede Stibolt, at "En tour paa Holmen

midlertid og imellem naar lejligheden er favourabel at hensig
ten hermed kan opnaaes , kan ej anses skadelig for at tilvende
Øyet til det store."! '

Det sessåledes, at undervisningen i konstruktion på Søkadet
akademiet var lagt an på en stærk kombination af teoretisk vi
den og praktisk erfaring. Dette fremgår også af, at Stibolt gen
tagne gange i sit brev forklarede, at den gode skibskonstruktør
skulle være "en habil Søe Mand, hvilket forudsættes. "12

På de tegninger, kadetterne lavede i undervisningen, skulle
skrives navnene på de enkelte dele af skibet både på dansk, en
gelsk og fransk. Derved fik kadetterne nemlig øvelse i at læse
værker om emnet på andre sprog. Sprogkundskaberne kunne
også være nyttige, når skibene skulle repareres i fremmed havn .

I Stibolts svar på Admiralitetets forespørgsel var den sidste
del viet til det kedelige faktum, at så godt som ingen kadetter
havde gjort særlige fremskridt i konstruktionsvidenskaben i den
tid, han havde haft ansvaret for undervisningen. Men han måtte
erindre om, at han kun havde haft kort tid at undervise i, før
han var rejst til Frankrig og i øvrigt havde haft andre opgaver for
flåden , blandt andet i en kommission. Dette var sket "inden det
allernødvendigste blev giort og foranstaltet til informationen

" 13

Problemet med konstruktion som fag var, at kun de, der
havde bestået anden eksamen, var kvalificerede til at deltage i
undervisningen, som var på et meget højt niveau. Men disse
officerer var også kvalificerede til at deltage i Bugges og Gerners
forelæsninger, så der ligefrem var rivalisering blandt lærerne om



de enkelte kadetter. Desuden kunne så vidt avancerede kadetter
hvert øjeblik blive udnævnt til officerer, hvorefter de straks for
lod undervisningen mere eller mindre frivilligt.

Stibolt afsluttede brevet med at gøre opmærksom på, at han
kunne "ikke love at tilvejebringe den nytte, som jeg ellers saa
meget ønsker at kunde giøre i den Hensigt hvortil jeg aller
naadigst er sat, uden saa at deslige unge Officerer (naar dette
uden Hinder eller Mishag kan ske) vedblive fremdeles noget
hos mig, til De have lært i det mindste det vigtigste af det jeg
har anført mest Nyttigt for en Søe Officier, hvortil der dog skal
nogen Tid, lidt Flid, og Umag...".14 Tonen var ydmyg, men me
ningen klar nok.

I det ovenstående er givet en udførlig beskrivelse af kon
struktionsundervisningens form og indhold. Det er ikke blot
den gunstige kildesituation, der har gjort afsnittet så udførligt
med hensyn til beskrivelsen af undervisningen. Der er også lagt
så stor vægt på faget, fordi det så tydeligt illustrerer, hvordan de
mange andre færdigheder, som søkadetterne skulle lære på aka
demiet, her blev anvendt praktisk. Her skulle de bruge den
matematik og geometri, de havde lært på grunduddannelsen.
Tegnefærdigheder og sprogkundskaber kom også her til deres
fulde anvendelse. Ligeledes var det en forudsætning, at de
søkadetter, der skulle modtage undervisning i konstruktion, var
habile sømænd. Kendskabet til forskellige skibes egenskaber
skulle ikke blot være teoretisk funderet.

Ernst Wilhelm Stibolt. 1741-1796. Aret efter udnævnelsen til lærer i komtruk
tion på Søkadetakademiet i 1774 blev han medlem afVidemkabernes Selskab, og
i 1776 skrev han enafhandlingomskibes kølbrækkelighed. derblev præmieretaf
sammeselskab. Sommedlem afdette ogandre selskaber ogklubber i oplysningstid
emKøbenhavn varhancentraltplaceret i detvidemkabelige ogintellektuelle miljø
i hovedstaden.
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9. J{Of)etlvitfens~6eme - artilleri, navigation
08 matemati~

Nedenfor skal de tre såkaldte "Hovedvidenskaber" undersøges
hver for sig. "Hovedvidenskaberne" var: artilleri, navigation og
matematik. Disse fag var kernen i søofficersuddannelsen, hvil
ket blandt andet fremgår af, at der blev afholdt egentlige eks
amineringer af søkadetterne i fagene. 'Undervisningen i de tre
fag var ensartet på den måde, at en stor del af tiden gik med at
afskrive pensum fra håndskrevne forlæg. Derfor er der i dag be
varet en lang række sådanne håndskrevne lærebøger på Rigs
arkivet og i andre biblioteker og samlinger.'

I kadetternes håndskrevne lærebøger findes tegninger og il
lustrationer, hvori der er lagt en vis portion selvstændighed og
kunstnerisk frihed. Det samme gælder bestemt ikke indholdet
af opgaverne i disse bøger. De består af bevidstløs afskrift. En
systematisk sammenligning mellem de forskellige håndskrevne
lærebøger giver det forbløffende resultat, at de af indhold er
fuldstændig identiske, skønt der er mere end 50 år imellem den
ældste og den yngste.

I 1771 blev det forbudt de kadetter, som ikke boede på aka
demiet, at tage deres bøger med sig og lave arbejdet hjemme.'
Årsagen til forbuddet var, at mange af kadetterne fik folk "ude i
byen" til at lave afskrivningsarbejdet for sig. Især de mange teg
ninger og illustrationer har krævet megen tid, og det har fristet
formuende kadetter til at betale sig fra besværet.

Når man læser om disse genvordigheder, skulle man tro, at
det var vigtigt, at kadetterne individuelt løste deres opgaver.

Men det er der dog intet, som tyder på. Der blev ikke lagt vægt
på individuelle præstationer i udregningerne og tegningen af
figurer.

Man kunne godt have valgt at lade disse manuskripter trykke
og udgive som deciderede lærebøger, men samtidens pædagogi
ske idealer bevirkede, at man holdt fast i afskriften i stedet for at
udgive lærebøger. Den langsommelige afskrift var et pædago
gisk virkemiddel. Der blev lagt stor vægt på, at søkadetterne
kunne deres stof udenad. Det ses blandt andet af eksamens
formen på akademiet. Hver enkelt søkadet kunne selv vælge,
hvornår han ville gå op i et fag. Til gengæld blev søkadetterne
eksamineret i hele deres pensum fra først til sidst ved en eksa
men, der kunne vare i mere end tre uger.4Ved tilløb til at ændre
på eksamens- og undervisningsformen i 1780'erne blev dette
afvist med henvisning til, at afskriften havde en gavnlig effekt
på kadetternes indlæring. "Hvad man nedskrev, fæstnede sig
bedre i Hukommelsen"."

Der er næsten aldrig foretaget rettelser eller tilføjelser i ka
detternes håndskrevne lærebøger. Det antyder, at bøgerne ikke
blev brugt til noget praktisk formål efter endt uddannelse. De
har snarere været anset som en slags svendestykker, der er blevet
fremvist med stolthed. Schiønning skriver i sin dagbog, hvor
dan kongen besøgte akademiet og fik forevist kadetternes tegne
og skrivebøger;"Det er nok blevet husket af bøgernes ejeremange
år efter - sådan en bog har man ikke villet foretage rettelser i.
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Det skal endnu en gang indskærpes, at selvom niveauet i
undervisningen var ganske højt for sin tid, så var Søkaderaka
demiet i oplysningstiden snarere en god grundskole end et vi

denskabeligt akademi.7 Mskrivning og udenadslære karakteri
serede uddannelsen i realfagene. Men det skal ses i sammen
hæng med, at der var rige muligheder for videreuddannelse i
forbindelse med de forelæsninger, som "lektor matheseos" gav
til færdiguddannede søofficerer og særligt begavede kadetter.
Også i faget navigation fandtes der en særlig "Navigationsskole",
en overbygning for søofficerer, og timerne holdtes i "den ny
Pavillon i Hovedmagasinet paa Gammelholm", altså ikke i
akademiets bygning." Kun hvad artilleriet angår synes der ikke
at have været muligheder for at tilbyde kadetter eller søofficerer
undervisning på et højere niveau.

Regning ogskrivning
Som det fremgår aflisten over lærere på Søkadetakadernier, blev

undervisningen i regning og skrivning forestået af den samme
lærer. I Peter Schiønnings kadettid hed denne lærer Johan Hen
rik Thessen. M Peter Schiønnings dagbog for 1747 fremgår det,
at disse fag var det første, man begyndte på.?

Der er ikke mange informationer at hente om undervisnin
gen i skrivning i perioden. For eksempel har det ikke været muligt
at finde oplysninger om, hvilke bøger der blev anvendt i skrive
undervisningen. Årsagen er givetvis, at skrivelæreren selv forsy
nede kadetterne med forlæg, som de kunne skrive af efter.10 In
gen af disse undervisningsmaterialer er bevaret. I det følgende
vil der derfor blive lagt størst vægt på undervisningen i matema
tik og geometri, hvor kildesituationen er mere gunstig. Dog skal
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Kadetten RI Grønvold (1719-1762) havde i 1741 tid og overskud til i sin
håndskrevne lærebog i geometri at laveen trompe-l'oeuil-tegningafde redskaber
han anvendtetil detdaglige tegne- ogskriuearbejde.



det påpeges , at der i perioden lader til at have været en tendens
til at skærpe kravene til de nye kadetter. Fra akademiets opret

telse i 1701 havde det ikke været noget krav, at kadetterne skulle
have lært den grundlæggende regning og skrivning hjemmefra,
men i 1763 blev det bestemt, at de skulle have disse færdighe
der, før de startede på akademiet. I l

Det tog Schiønning mindre end et år at gøre sig færdig med
regningen. Han blev undervist efter Christian Cramers regne
bog "Arithrnetica Tyronica" .1 2 Ved at sammenligne kadetternes

håndskrevne lærebøger i matematik med Cramers trykte regne
bog ses det, at indholdet i de håndskrevne bøger er udformet
som besvarelser på opgaver i Cramers bog. Derfor er indholdet
af de håndskrevne matematikbøger identisk helt frem til mid

ten af 1800-tallet.13 Bøgerne startede med et afsnit om aritme
tik eller regnekunsten, derefter kom et afsnit om geometri, "Før
ste Grund af Geometrien", så trigonometri "Trigonometriæ
Plan æ eller retlinske Triangel Regning", og til sidst fulgte "Til
giften", som bestod af en række geometriske regneeksempler.

Schiønning anvendte flere år på sin navigationsundervisning,
som også kombineredes med den praktiske undervisning til søs.
Det fremgår tydeligt af dagbogen, at han ikke ønskede at spilde
sin tid på at udvide sine matematiske færdigheder, men meget
hellere ville fortsætte med navigationen.

Fabrikmesteren EM. Krabbe skrev i 1793 i sine erindringer
kritisk om forholdene på Søkaderakademiet i 1740'erne. Ifølge
ham blev der på den tid ikke lagt særlig meget vægt på matema
tik og sphærica, der er læren om geometri på kugleformede le
gemer, for eksempel jord- eller himmelkuglen. Disse mere teo
retiske videnskaber nød ikke den anseelse, som han mente, de
var berettiget til. 14

Dog må det konstateres, at Krabbe ikke kom til at brænde
inde med sine matematiske færdigheder. Tværtimod blev ka

detter, der havde vist særlige evner i matematik og geometri,
som f.eks. Krabbe, udvalgt til at deltage i Konstruktions
kommissionens arbejde som auscultanter (en art lærlinge) .15 Si
den hen blev en del af dem sendt ud på spiontogter for at se
fremmede magters skibbyggere i kortene." Nogle få af disse
søofficerer blev senere selv fabrikmestre på Holmen og forestod
byggeriet af nye orlogsskibe. Før 1757, hvor Konstruktionsskolen
på Holmen oprettedes, fandtes der ikke nogen decideret skole
for skibskonstruktører i København; men blandt andet ved un
dervisningen i geometri på Søkadetakademiet stiftede kadetterne
bekendtskab med konstruktionstegning. I de håndskrevne lære
bøgers afsnit om geometrien findes som regel en konstruktion
stegning af en mindre fregat . Det må ses som et bevis for, at
man på skolen var opmærksom på, at nogle af kadetterne måtte
forberedes til videre uddannelse som skibskonstrukrør, Dette
skal ses i forhold til, at skibskonstruktion som fag blev afskaffet
ved Lorentz Lous' død i 1741 efter Konstruktionskommissionens
oprettelse i 1739. Faget blev først genindført i 1774,17 I det
ovenstående er det blevet vist, hvordan søkadetterne blev un
dervist i regning og skrivning. Når den første eksamen i disse
grundlæggende fag var bestået, fik kadetterne lov til at fortsætte
med navigationsundervisningen, som vil blive beskrevet i det
følgende. 18

41



Illustration fra en håndskreven lærebog i matematik fra Søkaderakademiet. Må

lingafhøjden afen mast.

Navigationsundervisning
Alle søkadetter skulle gennemgå eksamen i navigation. Sphærica
blev derimod betragtet som en slags overbygning, og ikke alle
gennemgik denne undervisning, selvom ledelsen af akademiet
gerne havde set, at faget blev obligatorisk. Årsagen, til at man
sænkede ambitionsniveauet i undervisningen , var givetvis, at Ad
miralitetet skønnede, at mange afkadetterne kunne "blive flinke
søfolk men aldrig matematici", som chefen for akademiet
Fontenay formulerede der." I øvrigt bestod de håndskrevne læ
rebøger i navigation, som kadetterne kopierede, af forskellige
regnestykker og tegninger til brug ved navigation, dvs. bereg
ning af position, udstikning af kurs og lignende.

Afskrivningen af navigationslærebøgerne må ses som en in
troduktion til de teoretiske sider af navigationskunsten. Under
visningen må forstås i sammenhæng med de praktiske naviga
tionsøvelser, som alle søkadetter gennemgik om bord på kadet-
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fregatten på sommertogterne. I det følgende skal baggrunden
herfor præsenteres.

Den stigende handel og skibsfart i de danske farvande lagde
i perioden et stort pres på den danske konge for at ra fremstillet
brugbare kort over de danske farvande. Pålidelige søkort over
de danske bælter og øvrige farvande var ikke tilgængelige for
offentligheden.20 Flåden besad de fartøjer, instrumenter og ikke
mindst den tekniske og videnskabelige indsigt, som skulle til
for at skabe sådanne kort .

Da der i 1769 blev indkøbt nye instrumenter, kort og andre
bøger til brug ved navigationen , var det med den begrundelse,
at det var nyttigt, om søkadetterne "paa en practisk maade lærte
at benytte sig af det, som de i Theorien allerede veed". " Af den
samme kilde - en ansøgning om bøger og instrumenter forfat
tet afkadetchefen Fontenay - fremgår det også, at man ved ind
køb af nye instrumenter til søkadetternes uddannelse kunne opnå
to lige nyttige ting, dels at undervise kadetterne effektivt, og
dels sætte dem i stand til at udføre et pålideligt kort over Katte
gat og Østersøen, "den vi saa høyligen behøve..." ,22 Kadet
fregatten blev altså tiltænkt en rolle i kortlægningen af de dan
ske farvande.

Det er påfaldende, at denne ansøgning om nye navigation
sinstrumenter kom netop året før navigationsdirektør og pro
fessor matheseos Christian Carl Lous sammen med sin broder
Andreas Lous begyndte at opmåle og udgive kort over danske
farvande." Den person, der havde formået Fontenay til at an
søge om bevilling til nye instrumenter, var netop c.c. Lous.
Brødrene Lous søgte og fik eneret til at udgive søkort over Kat
tegat og Østersøen, hvorefter de begyndte at udgive en række
kort. Denne private forretning nød uden tvivl godt af togterne



med kadetfregatten og de nyindkøbte nautiske instrumenter,
der blev bevilget den 4.4.1769.24

I øvrigt var kortlægningen også i overensstemmelse med Det
KongeligeVidenskabernes Selskabskartografiske indsats på land
jorden i den samme periode. Selskabet satte sig i 1761 for at
kortlægge hele Danmark, et ambitiøst projekt, der varede ved
helt frem til 1821. 25 Blandt de medlemmer af Videnskabernes
Selskab, der medvirkede i planlægningen af projektet var Tho
mas Bugge og Christen Hee. 26 Hee var i perioden 1742-1782
lektor matheseos ved Søetaten. Han blev i sin alderdom aflastet
i denne stilling afmatematikeren og astronomen Thomas Bugge.
Disse to lærere var ikke ansat på selve Søkadetakademiet, men
holdt som før nævnt i afsnittet om Søetatens øvrige uddannel
sesinstitutioner forelæsninger for særligt udvalgte søløjtnanter
og begavede søkadetter. Der er højst sandsynligt, at de begge
indså perspektiverne i et samarbejde i dette projekt med Søkadet
akademiet. Dette var baggrunden for, at c.c. Lous søgte og fik
bevilget nye navigationsinstrumenter til søkadetternes brug."
Sammenhængen mellem akademiet og Videnskabernes Selskab
på dette punkt har ikke før været dokumenteret.

M det ovenstående fremgår det, at Søkadetakademiet takket
være enkelte læreres indsats og akademiets rådighed over mate
riel indgik i et frugtbart samarbejde med Videnskabernes Sel
skab. Derved var skolen centralt placeret i oplysningstidens vi
denskabelige miljø. Denne centrale placering var i høj grad be
tinget af de personer, der underviste kadetterne i navigation.
Denne interessante gruppe lærere, navigationsdirektørerne bli
ver præsenteret i det følgende.
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I søkadetuddannelsen lagdes der i perioden i stigende grad vægt på at forberede
søkadetternepå kartografisk virksomhed I afinittetom.Longimetri': landmåling,
i kadetternes matematikbøger skulle der tegnes forskellige eksemplerpå opmåling,
somdette. Kortetviser ikke noget bestemt stedmen eret tænkteksempel.
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Navigationsdirektørerne og søkadetternes
lærebøger i navigation

I hele perioden 1740-1800 var der kun fire personer, der havde
titlen Navigationsdirektør. De to afdem var far og søn, Lorentz
Lous og Christian Carl Lous. Imellem de to havde Frederik
Wegersløff posten. c.c. Lous' broder Andreas Lous var gift med
Weggersløffs datter, så man kan næsten tale om et dynasti af
navigationslærere. Rækken blev først brudt i 1795, da P.J.
Wleugel overtog posten. I 1764 var antallet af søkadetter vokset
så meget, at navigationsdirektøren ikke længere kunne over
komme at undervise dem alle på en gang. Derfor ansattes en
assistent til at gå ham til hånde. Og derefter var der permanent
ansat en eller flere assistenter.

Friderich Weggersløff (I702-1763) var i 1730'erne ansat i
en stilling, der svarede til Lektor Matheseos. Weggersløff havde
dog ikke titel af lektor matheseos, men hans efterfølger i stillin
gen Christen Hee fik denne betegnelse. Som før beskrevet på
hvilede det denne lektor at forelæse i mekanik, hydrostatik og
vandbygningskunst for færdiguddannede søofficerer. I 1742 blev
Weggersløff aflastet fra dette arbejde, fordi han havde flere tids
krævende stillinger i Søetaten, dels i Konstruktionskommissio
nen, dels fra 1741 som Navigationsdirektør, hvor han efterfulgte
Lorentz Lous efter dennes død samme år.28Som navigations
direktør underviste Weggersløffsøkadetterne i navigation og den
deraf følgende højere matematik.29

I søkadetten Peter Schiønnings dagbog fortælles det, hvor
dan han i 1747, da han havde gået på akademiet i et år og havde
gennemført sit kursus i regning, begyndte på navigations
undervisningen: "d. 5 Decembr. blev ieg Examineret i Compasset
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af Captain Weggersløff og fik Tilladelse at begynde Navigation.
Begyndte i min Navigationsbog samme dag, og siden efter blev
informeret alle formiddage fra 10 til 12 i Navigationen af Cap
tain Weggersløff."30 Heraf fremgår det altså, at udfyldelsen af
navigationsbogen foregik sideløbende med egentlig undervis
ning i faget.

Stort set alle de bevarede håndskrevne lærebøger om naviga
tionen er ens og må være skrevet af efter et fælles forlæg." Det
må formodes at undervisningen udformede sig nogenlunde som
den tilsvarende undervisning i artilleri og matematik, hvor der
lagdes stor vægt på afskrift og udenadslære. I perioden var der
dog så stor udvikling i denne videnskab, at den håndskrevne
lærebog blev utidssvarende. Derfor erstattedes den med de trykte
navigationsbøger, der blev udgivet af C.C. Lous fra 1781.32Al
lerede i 1767 og 68 udgav han tre bøger henholdsvis om et
"Missviisnings-Instrument", en bog om et engelsk forsøg på en
mere pålidelig metode til at udregne længdegraden og en over
sættelse af et tabelværk, alle til brug ved navigation."

Lous' navigationsbøger blev også brugt i undervisningen af
civile søfolk, der hidtil havde klaret sig med hollandske bøger,
hvilket er omtalt i forfatterens forord. Desværre nævnes i foror
det intet om uddannelsen af Flådens søfolk. Men Lous' bog blev
anvendt til undervisning på Søkadetakademiet helt frem til
1830'erne, hvor det sidste oplag af den da længst forældede bog
udkom.i"

c.c. Lous, søkadetternes matematikinformator og naviga
tionsdirektør fra 1763-1795, er på mange måder en interessant
person. han var ikke søofficer, men var alligeveli perioden 1760
1776 medlem af Søetatens Konstruktionskommission. 35 I sin
ungdom læste han på Borchs Kollegium, hvor han omgikkes så



centrale kulturpersonligheder i den danske oplysningstid som
Jens Kraft og Jens Schelderup Sneedorff. Den sidstnævnte blev
oven i købet hans "hjærteven'T" Lous' venskab med litteraten
Sneedorff førte blandt andet med sig, at han forsøgte sig som
oversætter af engelsk filosofisk og poetisk litteratur til udgivelse
blandt andet i Sneedorffs tidsskrift Den Patriotiske Tilskuer.37

Lous var også et flittigt medlem af Selskabet til de skiønne og
nyttige Videnskabers Forfremmelse, der blevoprettet i 1759.38 Dette
selskab kom til at spille en afgørende rolle i oplysningstidens
litterære kulturliv. Men selskabet bekostede i 1768 også udgi
velsen af Lous' oversættelse af et teknisk værk: Historien afMr.
Harrisons Forsøg til Længdens Opfindelseformedelst et Uhreller en
Tidsmaaler." Også Weggersløff hørte med i vennekredsen om
kring J.S. Sneedorfl."

Med det ovenstående kandet hermed slåsfast, at navigations
direktørerne Weggersløff og c.c. Lous var centralt placeret ikke
blot i forhold til det teknisk videnskabelige miljø igennem f.eks.
Videnskabernes Selskab, men også i forhold til de åndelige og
filosofiske strømninger i oplysningstidens Danmark, som især
J.S. Sneedorffstod som eksponent for. Gennem disse lærere blev
kadetterne tidligt bekendt med det centrale miljø i oplysningstid
ens Danmark. Men det skal erindres, at en stor del afkadetternes
undervisning ikke havde og ikke kunne have meget at gøre med
humanistiske oplysningstanker. Det gjaldt for eksempel under
visningen i artilleri.

Artilleriet.
"Artilleriet er noget af det nødvendigste for Cadetterne at lære
for at blive dygtige Søe-Officerer, der ere i Stand til at giøre
Hans Majts Tieneste; samme er uomgiengelig nødvendig for en

Cadet at vide fra Grunden, om ellers Hans Majts. hensigt skal
blive opfyldt ved Academiets Indretning at faae til Høistsammes
Tieneste habile Officierer"."
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~dat sammenligne Billes artilleribog meddetidligere artilleribøgerses det tydeligt,
at Billevar meget mere grundigoglagde større vægtpå, at tegningerne skullevære
letforståelige ogfrem for alt viseartilleriet i sammenhæng med skibene, hvilket
ikkevartilfældet meddegamleartilleribeger. Etgodteksempelerdenneillustration,
der viser en kanoni allesinesurringer. Det varafyderste vigtighed, at kanonerne
ikke revsigløs i hårdtvejr.

Disseord skrevchefen for Søkadetakademiet F.C. Kaas (1727
1804, kadetchef 1770-1781) i et brev i 1771. Ordene udtryk
ker meget klart, hvor højt prioriteret artilleriet var eller burde
være, hvis søofficererne skulle kunne udføre deres opgaver om
bord på krigsskibene tilfredsstillende.

Imidlertid fortsatte Kaas brevet om artilleri undervisningen
på Søkadetakademiet, at "Denne Information finder jeg at være
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paa en meget slet Fod baade ihenseende til Lærdommen udi
denne Videnskab, saavelsom informatoren ".42 Den omtalte in
formator hed Peder Børresen og havde haft denne stilling siden

1754. Børresen forsømte sit embede og undskyldte sig dels med
svagelighed dels med andre "Kongelige Forretninger"i sin egen
skab af kongelig fYrværker. Kaas fandt Børresens undervisning
utilstrækkelig, fordi den bestod "rneest i at formere nogle Teg
ninger uden at vide synderlig afdet essentielle, som udfordres af
en Artillerist...".43 Et par år senere skrev Kaas til Admiralitetet,
hvor galt det egentlig havde været fat med artilleriundervisningen
i Børresens tid. Faget havde været"aldeles i Decadence; det gik
saa vidt, at man havde en vis Priis for at lade sit hele Artillerie
forfærdige af andre. "44 Børresen havde oven i købet været vi
dende om dette.

Kaas foreslog derfor i samme brev, at der blev ansat en bedre
lærer, og at der blev "formeret" en plan til at undervise efter.
Dermed mentes, at der skulle forfattes et nyt manuskript til de
håndskrevne lærebøger i artilleri. Manden, der skulle skrive denne
nye lærebog, var søtøjmesteren Hans Bille. Lærebogen skulle
ligne den, der blev brugt ved "Tøjhuus-Skolen", som var en
artilleriskole, der i 1771 var blevet installeret i en nybygning
ved Tøjhuset." Denne bog havde Kaas gennemset og fundet
meget god idet den på en nyttig måde kombinerede teori og
praksis, så den i lidt ændret form kunne bruges på akademiet.f
Bille skrev da også denne nye lærebog, og ved at sammenligne
de bevarede håndskrevne lærebøger fra før og efter 1772 kan
det konstateres, at der har været to forskellige håndskrevne lære
bøger i artilleri, og at den ældre blev erstattet med Billes lærebog
dette årY Der blev derefter ansat en ny lærer i faget, som under
viste efter Billes bog.
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Billes manuskript findes i dag bevaret på Rigsarkivet. På
første side aflærebogen har forfatteren selv skrevet: "Systema af
Artillerie-Sciencen, til Information for Søe-Cadetterne, efter
ordre allerunderdanigst forfattet afHans Bille, Capitain til Søes
og Søe-Tøigmester. Siøe-Etatens Tøihuus den 20deJuly 1772".

H.M. Bille indlagde sig i øvrigt stor fortjeneste som sørøj
mester. Han styrede Søtøjhuset med megen dygtighed, havde
stor teknisk indsigt og var en glimrende konstruktør af nye ka
noner." Med Billes artilleri bog havde Søkadetakademiet en tids
svarende lærebog af høj kvalitet. Den skulle senere blive kritise
ret; men holdt sig dog i brug helt frem til 1820'erne.

I bogen finder man hist og her interessante spor af, hvordan
undervisningen foregik på Søkadetakademiet på den tid. Ved
siden af de ofte meget smukke, farvelagte tegninger af kano
nerne og deres tilbehør har Bille nemlig med rødt blæk skrevet:
"At forevises og forklares", dette er aldrig kopieret over i de an
dre artilleribøger. Denne lille sætning viser, at medens det blev
overladt til kadetterne selv at kopiere det skriftlige indhold uden
nærmere forklaringer, var tegningerne genstand for en decideret
undervisningssituation. Som anført ovenfor var netop den rene
afskrift uden anvisninger fra læreren en afkadetchefens indven
dinger imod Børresens undervisning efter den ældre artilleri
bog.

Om lærerne så fulgte Billes anbefaling om at forklare tegnin
gerne kan ikke undersøges. Hvis der havde været forklaringer til
det skriftlige indhold, ville man forvente at se forskel på indhol
det i de forskellige artilleribøger. De håndskrevne lærebøger ville
da have haft karakter af individuelle noter, hvilket de ikke har.

I forbindelse med en forhøjelse af undervisernes gage i 1761
fortalte Børresen den daværende chef Fontenay, "at det koster



ham meget at holde Bøger og Tegninger ved lige, hvorefter
Cadetterne skal arbeide". 49 Deraffremgår det, at udgifterne til
papir og indbinding skulle udredes af læreren selv. Dette kan
bidrage til at forklare, hvorfor artilleriinformatoren sammen med
tegnelæreren var akademiets bedst aflønnede. Lærerne i disse
fag modtog i 1745 250 rigsdaler årligt, hvorimod den næst
bedst lønnede kun modtog 100 rigsdaler.50

Artilleriet og dets udvikling i den sidste halvdel af 1700
tallet er grundigt beskrevet i en nyere monografi. 51 Undervis
ningen i artilleri på Søkadetakademiet afspejlede den udvikling,
artilleriet i øvrigt gennemgik i perioden. Det er symptomatisk,
at de håndskrevne lærebøger uforandret var i brug helt frem til
1820'erne, eftersom der kun var meget få nyskabelser i perio
den.

Også artillerilærebøgerne kunne have været udgivet på tryk.
Men en række forskellige faktorer gjorde, at man valgte ikke at
gøre det. En praktisk årsag var, at de mange tegninger krævede
kobberstik, hvilket ville have fordyret trykkeomkostningerne ved
bogen. En anden mulig årsag var, at man næppe ønskede at
udbrede oplysninger om den danske Flådes våben på tryk. Det
var følsomme oplysninger grænsende til militære hemmelighe
der. Hvis det forholder sig sådan, var det nok ikke så meget
oplysninger om kanonerne, der skulle holdes hemmelige, men
snarere alle de øvrige oplysninger om deres brug. For eksempel
havde den danske flåde udviklet egne sigternidler og -metoder,
der er beskrevet i bogen. Sidst men ikke mindst skal nævnes den
pædagogiske virkning af indføringen i bøgerne. Den store rolle,
som tegninger og afskrift spillede i undervisningen, karakterise
rede flere fag på Søkadetakademiet i oplysningstiden, og synes
at være en nøgle til at forstå datidens pædagogiske idealer.
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En afde farvestrålende artilleritegninger fra sekadetternes lærebøger i artilleri
forestiller engennemskåretbombarderhukkert.
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Sekadetakedemiets chifC.EL. Fontmayoversatte i 1743 P. PaulHostes værk "Dartdes Armces Nauales", derpå damk kom til at hedde .See-Euaiutioner
eller en Orlogs-Flodes Ordener ogBevægelser i sigte afFiendensomudafSigte. i TiidafBatailleogandreTilftlde. Pådemange kobberstukneplancher kunne
man orientere sigomdeforskellige måder, enflåde kunnesejle i formation på. Et eksemplarfandtes på akademiets bibliotek. Men i dendaglige underviming
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I det foregående er artilleri undervisningen blevet præsenteret.
Denne undervisning repræsenterede den praktiske og tekniske
side af søkrigskunsten. I det følgende skal der redegøres for, hvor
dan søkadetterne blev undervist i taktikken, der var af stor vig
tighed som den teoretiske baggrund for søkrigen.

I nærværende bog er det primært undervisningen i land, der
skal undersøges. Men i tilfældet med taktikundervisningen er
det vigtigt endnu en gang at pointere, hvor meget af søkadetter
nes indlæring, der foregik til søs på togter med flådens skibe
eller på den særlige kadetfregat. Især taktik var en disciplin, som
indbød til undervisning under disse praktiske forhold. Både ka
detter og officerer holdt således evolutionsøvelser i mindre far
tøjer, når lejlighed bød sig.l Ved sådanne øvelser sejlede de i
formationer og indøvede forskellige taktiske manøvrer.
På akademiets lønningslister optræder der ingen lærere i faget
taktik. Men det ville være en meget påfaldende mangel i den
daglige undervisning på skolen, hvis faget ikke fandtes. På de
landmilitære skoler fandtes faget i hvert fald fra ca. 1760. 2 Imid
lertid har det ikke været muligt at påvise en struktureret under
visning i denne disciplin på land i den beskrevne periode. Dette
kan vække undren, eftersom den teoretiske søkrigstaktik kunne
være blevet gennemgået ved hjælp afbøger og plancher på sko
len. Derfor skal det i det følgende undersøges, hvorvidt der blev
undervist i faget på skolen og i givet fald, hvem der underviste i
det og under hvilken form.

I 1743 udgav akademiets daværende chef Fontenayen over
sættelse af et klassisk fransk marinetaktisk værk, Paul Hostes

Eart des AnneesNavales.3 Denne udgivelse havde på grund af sit
omfang og de mange kobberstik, der viste skibe sejlende i for
skellige formationer, været meget kostbar. Derfor havde over
sætteren modtaget en ekstraordinært stor bevilling fra kongen
på 2000 Rd1.4 Et eksemplar af værket fandtes da også på aka
demiets bibliotek. Men i den daglige undervisning synes værket
ikke at have været i anvendelse.

Bogen om Søevolutionerne har måske været for dyr for en
almindelig kadet. Men kadetterne behøvede ikke at eje bogen.
I andre fag klarede de sig med afskrift, så hvorfor ikke også i
taktik, hvis sådan et fag fandtes? Undervisningen kunne for ek
sempel klares ved hjælp af store plancher, der blev hængt op på
væggen. Sådanne plancher findes faktisk bevaret fra 1700-tallet.
De hænger som dekoration i den nuværende Søofficersskoles
aula.!

Et afgørende bevis, på at der blev givet undervisning i faget
på skolen, findes på Rigsarkivet. Det er et hidtil upåagtet ma
nuskript Søe-Evolutioner skrevet afH.H. Stibolt i 1775. Stibolt
var i perioden 1767-1777 kaptajnløjtnant på akademiet, hvil
ket var en officersstilling, der indebar forskellige disciplinære og
administrative opgaver på skolen. Sådanne officerer, der typisk
havde rang af løjtnant, var altid tilknyttet akademiet, men man
kan ikke slutte af Stibolts tilfælde, at disse underviste fast i tak
tik.

Stibolts manuskript er ikke en afskrift af det tidligere nævnte
marinetaktiske værk, oversat af Fontenay i 1743, men derimod
en ny og forbedret udgave. Forfatteren har selv skrevet en læn-
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gere fortale, hvor han blandt andet skriver, at han altid har anset
det for vigtigt, "at faa Cadetterne meddelte Indsigter i dette

Videnskab, hvorfore ieg og har af og til, naar Tiid og Leylighed
har tilladt det, hol t Forelæsninger derover".6

Samtidig med at dette beviser, at der blev undervist i faget,
vidner det dog også om, at det var en sporadisk undervisning,
som ikke havde fastlagte timer. Man kan forestille sig, at en del
af denne undervisning foregik ombord på kadetfregatten, når
man var ude på sommertogt. På disse rejser var kaptajnløjtnanten
og de øvrige officerer ved akademiet også med.

Stibolt skriver, hvordan han havde undervist i faget: "ieg fat
tede i førstningen ikkun et meget Lidet og kort Teoretisk Sy
stem over endeel af Søe-Evolurionen, som ieg igiennem gik og
lod Cadetterne afskrive, hvilket allene kunde andsees som en
grund til dem, for siden selv at gaae videre"." Her er altså endnu
et eksempel på afskrivning som pædagogisk princip på skolen.
Efter et stykke tid fik Stibolt dog ambitioner om selv at skrive
en helt selvstændig bog om emnet. Og det er manuskriptet til

denne bog, der er bevaret på Rigsarkivet. Bogen er tilegnet "Det
høye Collegium", altså Admiralitetet, og det lader til, at hensig
ten var at ra den trykt til brug for Søetaten. Bogen blev dog
aldrig trykt. Men om det var på grund af den økonomiske si
tuation, eller fordi bogen ikke levede op til kvalitetskrav eller af
helt andre årsager, kan ikke afklares.

Først mod slutningen af den her undersøgte periode blev
faget sat på skemaet på linie med de andre fag. Det skete efter
en kongelig kabinetsordre i 1783, der blandt andet indebar, at
ingen kadetter kunne udnævnes til officer, hvis de ikke havde
bestået en eksamen i faget." Det er et åbent spørgsmål, hvorfor
man ikke tidligere satte faget fast på skemaet. Faget blev yderli-
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gere sat i system, efter at den nye kadetchef H.C. Sneedorff i
1799 selv skrev og udgaven lærebog i søtaktik.? Sneedorff skrev

og udgav denne lærebog efter ordre fra Admiralitetet, der øn
skede sådanne lærebøger, "for at spare Kadetterne den møi
sommelige Mskrivning" .10 Selvom han ikke forklarede, hvilke
bøger der var blevet skrevet af efter før, viser udtalelsen dog, at
afskrift også i dette fag havde været et bærende pædagogisk prin
cip. Udgivelsen afen lærebog betød her et brud med dette prin
cip og indvarslede nye tider på Søkadetakademiet.



Illustration fra bog udgivet afsokadat ernes tegne14rer Jacob Fosie i 1742.
Bogen hed..L~rek/ude " ogindeholdt en række kobberstik, derdels varkopier
afkendtekunstuerker; dels foresti/kde København medskibe e/krskibsmotiver,
som sekadettern« ville haveglæde afal kunnetegne. Hererdetsekadettm RI,
Gronuold, derhar tegnet elorkJgsskib medKronborg omstyrbord.
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Forsidefra sekadetternes nytårstegninger 1749. Hvert år blevdeflotteste tegninger samletogindbundet i en bog, der blevoverleveret til kon
gen. De mangebøger med sekadettemes tegningerfindes i dag bevaretpå Rigsarkivet.



I 1700-tallet optog tegneundervisningen en væsentlig del af
søkadetuddannelsen. De unge kadetter brugte mange timer på
under kyndig vejledning at kopiere datidens populære kobber
stik. Kadetternes tegninger blev ikke kun tegnet for deres æste
tisk og kunstneriske værdi. De er også en nøgle til at forstå
oplysningstidens ideal om den ideelle søofficer.

At man lagde stor vægt på tegning ved uddannelsen af
søkadetterne havde sin naturlige forklaring. I forbindelse med
kortlægningen af de danske farvande spillede tegning af land
toninger en betydelig rolle. Især i 1700-tallets sidste halvdel blev
opmåling affarvandene særlig højt prioriteret. Derfor skal tegne
undervisningen også ses i sammenhæng med de øvrige fag på
akademiet, særlig navigation og matematik. l

En anden anvendelse fandt tegnekundskaberne i de færdig
uddannede søløjtnanrers spionagerejser til fremmede flådehavne.
Her aftegnede spionerne teknologiske nyskabelser og sendte teg
ningerne hjem til Holmen. Sådanne tegninger skulle være påli
delige og målfaste og forudsatte en øvet tegner. ' Det forventedes
også, at søofficererne var opmærksomme på den kunstneriske
udsmykning af skibene og var i stand til at gengive skibenes
ornamenter.' De imponerende orlogsskibe var på mange måder
også den danske konges ansigt udadtil, og med heraldiske sym
boler præsenteredes den enevældige konges magt og territorial
krav over for fremmede magters repræsentanter.

Til sidst skal nævnes, at situationer i søslag og lignende af og
til blev tegnet ind i skibsjournalerne, så kaptajnerne kunne do
kumentere deres rapporter og fastholde vigtige momenter,"

EL. Norden - kunst med et videnskabeligt sigte.

I forordet til søkadetternes lærebog i tegnekunst kunne man
blandt andet læse, at kadetternes tegnelærer Jacob Fosie havde
modtaget tre (l) timers undervisning i kunsten at stikke i kob
ber af den kunstnerisk anlagte søofficer EL. Norden (1708
1742) . Netop EL. Nordens historie skal i det følgende præsen
teres og det vil blive vurderet, hvilken betydning tegnekunsten
havde for hans uddannelse og karriere.

EL. Norden var en talentfuld søløjrnant, som efter endt ud
dannelse af kongen og Admiralitetet blev sendt på en længere
studierejse i 1730 'erne. 5 Turen førte ham blandt andet til Ita
lien, hvor han tegnede galejer og dokker som så mange andre
dygtige nyuddannede søløjtnanter. Da man på Holmen hjemme
i København ikke havde en stilling parat til Norden, valgte man
at lade ham forblive i Italien, hvor han studerede"de skønne
kunster". I 1737 beordredes han videre på en rejse til Egypten
sammen med en ekspedition. I Egypten tegnede Norden ruiner
og statuer. Desværre døde han allerede i 1742 og nåede derfor
ikke at se sine tegninger udgivet .

EL. Nordens beskrivelse af den egyptiske og nubiske rejse
udkom på fransk i København i 1755 i folioformat med 159
kobberstik. Værket blev udgivet af det Kg!' Videnskabernes Sel
skab efter kongelig befaling og støtte. Det var blevet et prestige
projekt, der skulle vise, hvor højt man var nået i videnskaberne
i København. I dette værk kunne europæerne for første gang se
pålidelige tegninger af den gamle egyptiske civilisations min-
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desmærker" Som sådan opnåede værket en stor udbredelse, og
det blev også udgivet på engelsk.

Norden kunne lige så godt have endt sine dage som skibs
konstruktør på Holmen, men den uddannelse, han havde mod
taget på Søkadetakademiet, havde en sådan bredde, at han be
hændigt sprang fra det specialiserede teknisk-videnskabelige til
det kunstneriske." Og det er i lyset af dette, at vi i det følgende
skal se nærmere på de vekslende lærere i tegning på Søkadet
akademiet og deres undervisning.
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Bemærkelsesværdigt ved
EL. Nordens historie er,

at han med den samme
uddannelsesom de øvrige
teknisk orienterede sø
løjtnanter var i stand til
at udfire et kunstnerisk
arbejde afhøj kvalitet
med et videnskabeligt
sigte. Det her gengivne
stik, der forestiller Cleo
patras obeliskervedAlex
andria, stammer fra Vi
denskabernes Selskabs

udgivelseafde tegninger
Norden bragtemed hjem

fra ekspeditionen,

Jakob Fosie - rokokolæreklude

Jacob Fosie levede fra 1679-1763. I årene fra 1740 til sin død
var han tegnelærer for søkadetterne. I dag hører Fosie ikke til de
mest omtalte kunstnere fra 1700-tallet, men han er dog blevet
nævnt blandt dem, der indførte rokokoen i Danmark.8 Fosie
havde selv tidligere undervist personer ved hoffet i tegning og
virkede i øvrigt som organist ved Holmens Kirke. Han var ikke
nogen god organist, og det siges om ham, at han ingen lyst
havde til musikken og kun spillede om søndagen."

I begyndelsen af 1740'erne fik Jacob Fosie tildelt en række
opgaver for Søeraren. Muligvis var det hans personlige kontak
ter med blandt andre EL. Norden og andre søofficerer, der gjorde,
at netop han blev udset til at udføre kobberstik til to bøger, der
skulle komme til at fa stor betydning for søkadetuddannelsen.
10 Den første bog var et marinetaktisk værk, der blev oversat fra
fransk af Søkadetakademiets chef C.EL. de Fontenay, nemlig
See-Euolutioner, der udkom i 1743. 11 Til værket udførte Fosie
en række kobberstik, der forestillede skibe sejlende i forskellige
formationer.

Danneskiold-Samsøe var åbenbart tilfreds med Fosies kob
berstik til Søevolutionerne, for han beordrede i 1741 Fosie til at
udfærdige et værk, der kunne bruges ved søkadetternes tegne
undervisning. Fosie udgav derfor i 1743 bogen Lære-Klude til
dette brug. 12 Læreklude indeholdt kobberstik, der dels var ko
pier af kendte kunstværker, dels forestillede København med
skibe eller skibsmotiver, som søkadetterne ville have glæde af at
kunne tegne. Forlæggene var tegnet af familien Fosies venner,
blandt andre EL. Norden og andre søofficerer, af Jacob Fosie
selv og hans kunstneriske døtre. 13



Hvor Lærekludene kun havde bestået afen langrække forskellige kobberstik til
brugfor aftegning, var tegne-ABC'en anderledes pædagogisk inddelt i forskellig
sværhedsgrad rækkende fra enkleformer til kompliceredefigurer. Hernogle simple
figurer, derillustrererperspektiuteknik.

Blandt kobberstikkene i Fosies Læreklude var imidlertid en
række landskaber og portrætter, så det var altså ikke kun for at
lære at tegne skibe, at kadetterne modtog tegneundervisning.
Tegneundervisningen viser også, at søkadetterne blev uddannet
til at blive hele mennesker. En rigtig søofficer var et menneske,
som havde brede kundskaber. Han skulle ikke kun lære naviga
tion og taktik. Han lærte også at tegne af efter kendte kunstneres
værker. Hvert år samlede tegnelæreren tegninger sammen fra
alle kadetterne og fik dem indbundet i en bog, som blev gemt
for eftertiden. Disse bøger findes i dag i Rigsarkivet. 14

Jacob Fosie udgav i 1753 , ti år efter Lereklude, endnu en
bog til brug ved tegneundervisning. Den hed 'Tegne ABC, eller
adskillige Streger at øve Synet ogHaanden effier for unge Menne-

sker afbegge KiønoptegnedafF. IS Som det fremgår af titlen, var
det ikke kun til brug for søkadetter, at denne lærebog blev skre
vet, men der er ikke nogen tvivl om, at søkadetterne også brugte
bogen. Afforordet fremgår det , hvordan undervisningen gik for
Sig:

"Den Maade, jeg har brugt at begynde med de unge Menne
sker paa, som jeg har underviist, bestaaer først i at venne dem til
at kaste saa løst eller tynt ud med Bliant, det de regne, for i Fald
noget var ey saa vel truffet, som man ønskede, man da med et
Stykke Skind, blødt Papiir eller fiint Brød kunde slette det ud ,
som var urigtigt; dog maa man vel passe paa, at det ey bliver til
en Vane, og derfor fra Begyndelsen tegne langsom og med Over
læg."!" Jacob Fosie frarådede snyd med tegnearbejdet for ek
sempel ved at stikke størrelsesforhold ud på papiret med en nål
"for desto mageligere at finde hver Deels Størrelse, og saadanne
fleere Kunst-Greb, som de rnunterste Hoveder snarest falder

" 17paa.. ..
Hvor Læreklude kun havde bestået af en lang række forskel

lige kobberstik til brug for aftegning, var tegne-ABC'en ander
ledes pædagogisk inddelt i forskellige niveauer af stigende svær
hedsgrad rækkende fra enkle former til komplicerede figurer.

Jacob Fosies lærebøger og undervisning fik betydning for
flere generationer søofficerer og deres kunstneriske dannelse.
Først i en alder af 81 år afgav han i 1760 sin stilling til efterføl
geren Vitus Monrad. Det skete på den måde, at han opretholdt
det meste af sin gage, imod at Monrad fik førsteret til stillingen
ved Fosies død.
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En afdemerekompliceredefigurer at tegne efterfra Fosies tegne-ABCBemærk, at
figuren medfl modifikationer eridentiskmedfiguren på titelbladet i kadetternes
ltrebogi engelsk (se s. 72).
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Vitus Monrad, G. M Fuchs og tegneundervisningens
betydning

Monrad skulle ikke vente i mange år på at modtage den fulde
gage for sit arbejde. I 1763 døde Jacob Fosie, og dermed fik
Monrad både stillingen og en stigning i indkomst. Det var ikke
noget usædvanligt arrangement, som Fosie og Monrad havde
indgået. Faktisk indgik Monrad en lignende aftale med sin ef
terfølger Fuchs i 1769.

Vitus Monrad er kun sparsomt omtalt i Weilbachs Kunstner
leksikon og var ingen kendt kunstner. Men hans undervisning
synes at have været tilfredsstillende. Monrad underviste i be
gyndelsen otte timer om ugen. Men på grund af et øget antal
kadetter i 1760' ernes begyndelse blevhans timetal hævet til tolv
timer. Til gengæld modtog han 100 rigsdaler ekstra årligt, så
tegnelærerens gage kom op på 300 rigsdaler. Disse penge var
dog ikke ren fortjeneste. Monrad argumenterede for lønforhø
jelsen med, at han havde "en Deel Bekostninger med at an
skaffede fornødne Tegninger, hvorefter der skulle tegnes; hvoraf
ved denne forøgelse af Timer og flere Cadetter til Informatio
vilde gaa en Hoben mere til om Aaret". " Fordi tegnernesteren
altså skulle udrede udgifterne til disse materialer, blev hans løn
så meget højere end de øvrige læreres, bortset fra artilleri
informatoren, der var underlagt en lignende ordning.

Vitus Monrads efterfølger hed Georg Mathias Fuchs, som
heller ikke er en særlig kendt kunstner. 19 Fuchs kom til at be
klæde stillingen som informator for søkadetterne helt frem til
1797.

De skiftende lærere i tegnekunst ved akademiet i oplysning
stiden underviste kadetterne i kunstneriske færdigheder. Disse



færdigheder var en integreret del af det dannelsesideal, der her
skede på skolen og i samfundet generelt. Oplyste og velstående
mennesker dyrkede ikke blot tegnekunsten som et tidsfordriv.
Tegnelærernevar selven del afdet kunstneriske miljø, som kadet
terne på denne måde lærte at kende og påskønne.

Desuden var det en stor fordel for kadetter og søofficerer at
kunne beherske tegnekunsten. Det var en praktisk færdighed
som også blev anvendt i flere andre fag på akademiet. Og de
mange tegninger, som danske søofficerer har efterladt sig, bi
drager i høj grad til at gøre oplysningstiden nærværende på tværs
af århundrederne.

På Rigsarkivet opbevares i dag 35 bind med kadetternes fri
håndstegninger. De dækker perioden 1749-1794. Efter dette
årstal hørte man øjensynligt op med at indbinde tegningerne,
og det er muligvis årsagen til, at senere tegninger ikke er bevaret
på Rigsarkivet. I museer og i privat eje findes dog enkelte ek
semplarer, der er tegnet efter 1794. Dette indikerer, at tegne
undervisningen tabte status omkring år 1800. Oplysningstid
ens dannelsesideal, der havde indbefattet en bredere opfattelse
af kunstens nytte , ophørte ved indgangen til det 19. århund
rede. I stedet koncentrerede man sig nu om de mere praktisk
anvendelige tegninger af landtoninger, som blev indbundet og
er bevaret på Rigsarkivet fra 1797.20

Tegneundervisningen er et eksempel på den sammensmelt
ning mellem det praktiske og det kunstneriske, der karakterise
rede oplysningstiden. Det samme gør sig gældende for discipli
nerne dans og fægtn ing, som vil blive beskrevet i det følgende.
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Tjpisk eksempelpå en side i kadetternes geometribøger. De håndskrevne lærebøger
viserenoverraskende sammensmeltning mellem detkunstneriskeogdetteknologiske,
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Franske modeluner trængte sigpå i oplysningstidens København. Den
senere kommandørkaptajn Jens Reiersen kopierede gernede nyefranske
maleres sødmefYldte motiveri tegnetimerne. Elegance oggodsmag vari
højsædet. Til rokokoens idealer hørteogså dans- ogdueller om det
smukke køn.-



12. Pæote- DO dånseuntfervisningen

De enkelte fægte- og danselærere på akademiet har ikke efter
ladt sig nogle skriftlige vidnesbyrd i form afbøger eller lignende.
Derfor er det ikke muligt at komme tæt på deres pædagogik på
samme måde som mange af lærerne i de øvrige fag. Men både
dans og fægtning hørte til på skemaet allerede fra akademiets
oprettelse i 170 l, og fagene var karakteristiske udtryk for dan
nelsesidealet på Søkadetakademiet i oplysningstiden. I det føl
gende skal derfor kort beskrives baggrunden for disse fag og
deres betydning for skolen.

Dansens nytte

I 1742 udkom i København bogen Dantse-Exercitii Nytte. l Det
er uvist, om den har været anvendt ved undervisningen på
Søkadetakademiet, men den anvendes i det følgende til at sætte
faget ind i sit rette perspektiv. Bogen var oversat fra tysk af en
løjtnant af kavaleriet, og dens formål var ikke at lære læserne at
danse. Derimod handlede bogen om, hvor "behageliggiørende"
det var for unge mennesker at lære at danse , så de derigennem
lærte at "corrigere" det udvortes onde ved menneskets legeme. "
Hvad man konkret fik ud afdanseundervisningen sammenfatte
des allerede på titelbladet: "l. Regelmæssig staae, 2. Regelmæs
sig gaae, 3. Regelmæssig giøre Reverencer". Hvad de to første
punkter angår er der ikke så meget at undres ved. Selvkontrol
og koordineringsevne blev naturligvis trænet ved dansen og be
virkede, at man også i andre situationer kunne fremtræde selv
sikkert og elegant . Det kunne søkadetterne nok have glæde af at

lære. Men det sidste punkt angående at "giøre Reverencer" sy
nes fremmed for nutidige læsere. "Reverence" fremstilles i bo
gen som "Legemets ærbødige Bøyelse",3At gøre reverens betød
altså at hilse på en korrekt og værdig måde.

1700-tallets samfund var strengt standsopdelt. og der lagdes
stor vægt på ærbødighed over for ligeværdige og især over for
mennesker, der rangerede højere i samfundet end en selv. Når
man mødtes, måtte man derfor omhyggeligt og elegant vise sin
respekt ved at bukke og gestikulere rigtigt. Det kunne være gan
ske svært at lære de komplicerede bevægelsesmønstre, og netop
derfor var reverensen "Hoved-Aarsagen, hvorfor man lærer at
dantse, og uden hvilken al Dantsen er ikke den Tiid eller Umage
værd, som derpaa bliver spenderet".'

Her er vi ved sagens kerne. Søkadetterne indgik i et militært
hierarki, og som det er blevet vist gentagne gange i det foregå
ende, gjorde kadetter og søofficerer sig også gældende i andre
kredse i hovedstaden. M disse årsager var det af særdeles stor
betydning, at de lærte at danse, hilse og i det hele taget opførte
sig på en måde, der stemte overens med tidens dannelses ideal.
Selvom disse omgangsformer i dag forekommer meget formelle ,
er de ironisk nok udtryk for, hvor vigtige de uformelle kontak
ter var i oplysningstiden. Man kunne bære sig nok så korrekt ad
i sine embedssager, men hvis man ikke viste den fornødne re
spekt og "reverens" over for sine foresatte, kunne det meget vel
fa katastrofale følger for karrieren.

Den ovenstående tolkning af danseundervisningen i oplys
ningstiden kan lette forståelsen af den øvrige undervisning og
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dannelses idealet på akademiet i det hele taget. Hvis det var af
lige stor betydning, hvordan søofficererne begik sig på danse
gulvet som på skibsdækket, så er det en nærliggende forklaring
på, at man uddannede kadetterne til at blive "hele" mennesker,
der var lige så velbevandrede i for eksempel matematiske fær
digheder som i dans, filosofi og kunsttegning.

At det var en løjtnant i kavaleriet, der oversatte bogen om
dansens nytte, kan kun bestyrke opfattelsen af, at især militære
personer interesserede sig for dansen og dens nytte. I en anmel
delse af bogen sammenlignedes disse "Exercitier" da også med
soldaternes exercits."

Ligesom mange af de øvrige lærere ved akademiet supple
rede danselærerne deres indtægt ved at arbejde ude i byen. De
arbejdede ved hovedstadens teatre og en enkelt af dem, Chri
stian Friederich Brinckmann, var sågar hofdansernester. 6 Han
havde embedet på Søkadetakademiet i tredive år mellem 1753
og 1783.

Fægtekunsten

På mange måder minder fægtedisciplinen om dans. Selvkontrol
og på forhånd fastlagte trin og bevægelser karakteriserer begge
færdigheder. Som det er påvist i det ovenstående, havde dans
meget med respekt og ærbødighed at gøre. Også dette var tilfæl
det med fægtekunsten, som det vil fremgå af det følgende.

Det var på et militært akademi oplagt at undervise kadet
terne i fægtning. Det kunne snart nok blive fornødent for
søofficerer at forsvare sig i kamp både på skibsdækkene eller i
land. Den behandlede periode var ellers fredelig set med flådens
øjne, og det var ikke ofte, at officerer eller kadetter kom i regu-

60

lær kamp. Men det var i oplysningstiden skik og brug at bære
kårde, så de fleste dannede mænd havde deres kårde ved siden,
når de færdedes i de københavnske gader. Og det var netop i de
københavnske gader, at kadetterne ved enkelte lejligheder i prak
sis fik brug for deres kårder. Det forefaldt nemlig, at kadetter
udfordrede hinanden eller andre til duel på kårde. Dette skete
blandt andet i 1785, hvor en kadetunderofficer mistede livet
som følge afen duel,? Duellen var et udslag af, at et par kadetter
havde følt deres ære krænket af en amerikansk kaptajn. Ære var
netop et nøgleord i forbindelse med dueller, og ærekrænkelser
kunne efter datidens opfattelse i nogle tilfælde kun oprejses med
"satisfaktion" ved duel, hvis ærekrænkeren ikke ville undskylde.

Staten var en stærk modstander af dueller, som var forbudt
ifølge Danske Lov," En følge for de involverede og deres eventu
elle efterladte var, at de, der døde i en duel, ikke måtte ra en
kristen begravelse." Denne trussel skal ses i lyset af søkadetternes
kristne opdragelse og undervisning på akademiet, som vil blive
belyst i det følgende.



Herses etafdeganskefl samtidige billeder afsøkadetterne. Den ungesøkadet ergengivet
i 1795. Bemærk den sorte kokarde i hatten ogden kortekadetsabel. Messingknapperne
harsmå ankre, ligesomofficerernes uniformer.

" -
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Holmens Kirkegengivet afRacb 6-Eegberg i J740'em e. Her blevktUktteme konfirmeret, når dekunne deres katekismusgodtnok. Mange afdem var
døbt i Holmens Kirke, flere villeblivegiftder, ogdefleste afdem bisatderfra.



13. 7(ristenIfom oB ~noner

Danmark var i oplysningstiden et kristent land. Den danske
konge var dengang som nu overhoved for den danske lutherske
kirke. Søkadetterne blev uddannet til at blive kongens officerer,

og det forudsattes, at de var kristne. Enkelte grupper afjøder og
reformerte blev tolereret i hovedstaden og fa udvalgte provins
byer, men ellers var spørgsmålet om religion og tro slet ikke til
debat.

En dansk søofficer skulle overholde de regler, der gjaldt om
bord på kongens skibe. Disse regler kunne læses i See-Krigs
Articels Brevet.' I afsnittet "Om Skik og Orden" stod der i §
531, at ethvert menneske skyldte sin"Skaber og HErre, all Ære
og Hæder, og hans Guddommelige Villie all Hørighed og Ly
dighed, om ellers det, som foretages, skal nyde Hans Velsig

nelse .. .'? Hvis nogen vanærede eller foragtede Gud, var straf
fen kontant: "da skal Tungen hannem levende af hans Mund

udskæres, og saa hans Hoved afslaaes med Øxe, ? Ingen måtte
heller forsømme gudstjenesten morgen og aften, med mindre
man var syg eller var kommanderet til at være et andet sted.
Disse fyndige ord afstak rammerne for den religiøse virkelig
hed, som søkadetterne blev opdraget i.

Hver morgen og eftermiddag holdtes der bøn på akademiet,
som alle kadetterne havde pligt til at overvære. I den periode,
hvor sø- og landkadetterne delte hus i Bredgade, var denne bøn
derfor skiftevis på dansk og tysk. København var i det 18. år

hundrede en tosproget by, og hovedparten af søkadetterne har
sandsynligvis forstået tysk lige så godt som dansk. 4 I Peter
Schønnings dagbog omtales denne bøn i hvertfald uden klager

over sproget: "Bønnen som blev holt Aften og Morgen og ingen
maatte forsømme, blev holdt for Land og Søe Cadetterne paa
engang med en Dør som aabnedes imellem deres Sale, og alter
nerede med Tydsk og Dansk Bøn. Studenten skulle egentlig holde
samme eller læse Bønnen, men han havde givet en Degn dertil
af Land Cadetterne"." Den omtalte "student" var sandsynligvis
akademiets informator i kristendom, der på denne måde slap
for en smule arbejde.

Kristendomsinformatoren på akademiet havde til opgave at
forberede de yngste kadetter til deres konfirmation ved at gen
nemgå Luthers Katekismus. En forordning af 1736 bestemte
nemlig, at alle danske børn skulle konfirmeres.f Undervisnin
gen foregik som en gennemgang af en lang række spørgsmål,

som skulle besvares ud fra Erik Pontoppidans katekismeforklaring
fra 1737.7 Også de ældre kadetter, der allerede var konfirmeret
skulle i et stykke tid følge denne undervisning. Peter Schønning
blev konfirmeret den 9. april 1747, men først den 2. juli 1749
kunne han skrive i sin dagbog "blev fri for at høre paa Chate
kisationen som blev holdt for de smaa Cadetter, og fik Tilla
delse at kunde begynde i Artilleriet... ".8 Timerne i kristendom
og artilleri lå samtidigt hver formiddag, sådan at kadetterne
kunne gå videre til artilleri, når de var igennem kristendoms

undervisningen."
Det er muligt, at det stærkt pietistiske åndsklima, der her

skede på Christian 6.s tid, var baggrunden for at man opprio
riterede kristendom i forhold til artilleri, som ellers var et vigtigt
fag. laMen det fremgår afSchønnings dagbog, at også i Frederik
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5.s mildere regeringsperiode efter 1746 blev artilleriet udskudt
til fordel for kristendommen. I øvrigt var der en række ligheder
mellem indretningen af Søkadetakademiet og tyske pietistiske
skoler, men det kan ikke godtgøres, om det var et resultat af
direkte indflydelse eller påvirkning fra pietistiske kræfter.11

I perioder var det også kristendomsinformatoren, der un
derviste i regning og skrivning. Det afspejlede det forhold, der
generelt gjaldt i Danmark i det 18. århundrede, at præster og
degne tog sig af grunduddannelsen. Nogle af dem havde også
kundskaber, der rakte ud over regning, skrivning og deres fader
vor. Et eksempel på en kundskabsrig teolog var Andreas Sparre
Dellgast. Han underviste i perioden 1754-1761 i kristendom
på Søkadetakademiet. Fra 1759 var han også lærer i fransk, og
sprogkundskaberne brugte han, da han i den samme periode
oversatte et væsentligt fransk værk om natur- og statsretten. 12

Også Dellgasts virke peger i retning af en pietistisk strømning
på Søkadetakademiet, idet netop læren om naturretten i Dan
mark er kædet sammen med pietismen."

Oplysningstiden forbindes ofte med et brud med autorite
terne. Især religionen stod for skud hos de franske oplysnings
skribenter. Men i Danmark fandt intet brud med Kirken sted i
oplysningstiden. Derimod tyder flere ting på en pietistisk ind
flydelse på Søkadetakademiet, der tværtimod styrkede religion
ens rolle. Som det fremgik af Søkrigsartiklerne, var der bestemt
heller ikke plads til et brud med religionen inden for Søetatens
rammer. Tværtimod blev kadetterne i hele perioden gennem
undervisningen forberedt til konfirmationen i etatens egen sog
nekirke Holmens Kirke og opdraget til at blive gode kristne.

Kristendommen var således grundlaget for søkadetternes
åndelige verdensbillede. De fik dog også præsenteret verden ud
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fra verdslige, juridiske og filosofiske synspunkter igennem deres
undervisning i historie og geografi. Denne undervisning vil blive
præsenteret i det følgende.



Illustrationfra ensøkadets håndskrevne ltrebog i matematik, J774.
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Søkadetterne tegnede kort i deres hånd
skrevne litrebøger. Ikke blotfordi det udvi
dede deres viden om geografi - men også
fordi de oftesenere villefil brugfor selvat
fremstille deres egne kort. Sø- og landkort
vardyre.
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14. Histori« og geografi

På Søkadetakademiet var disse to videnskaber slået sammen til
et fag. Årsagen skal findes i den mere praktiske tilgang, som
man i perioden havde til historie og geografi. Historie og geo
grafi var uløseligt forbundet med de forskellige lande og deres
styreformer. Denne form for statslære tog især udgangspunkt i
læren om genealogi (slægtshistorie) . Ved at redegøre for slægts
forbindelser, der fortonede sig tilbage i middelalderens feudale
forhold, kunne man godtgøre, hvilke fYrstehuseog kongefamilier,
der kunne gøre krav på hvilke landområder. l I løbet af den pe
riode, der skal undersøges her, skete der dog en vis forandring i
fagets indhold, der skred i en mere filosofisk retning fra
1770'erne.

Anthon Koth - historie på tysk.

Den første lærer i historie og geografi i den undersøgte periode
hed Anthon Koth, Han blev ansat den 1. juli 1742.2 Takket

være Peter Sehiønnings dagbog fra 1750 kan der siges lidt mere
om Anthon Koth, end at han var tysker, hvilket er den eneste
oplysning , der ellers findes om ham i litteraturen.' Den unge
Sehiøn-ning skrev ganske kort om ham: "Den 1 Oetobr. 1750
Døde Anthon Koth om Formiddagen kl. 9 i sit 63 Aar og blev
begravet d 3die paa Garnisons Kierkes Kierke Gaard (... ) En
Artig, angenehm og fortreffelig mand en Mester i at informere i
sine Videnskaber, Geographi og Historien, som han giorde paa
Tydsk. . . " 4

På Anthon Koths tid såvel som i hele resten af den under
søgte periode lader det ikke til, at der har været fælles lærebøger,
som kadetterne skulle bruge i undervisningen. Så ad den vej
lader det sig ikke gøre at undersøge undervisningens indhold.
Men i juni 1742 indkøbte Koth en række historiske bøger til
brug i sin undervisning. De giver et fingerpeg om, hvad der
blev undervist i. Det var først en række landkort, og derudover
en mængde genealogiske tabeller og håndbøger blandt andet
med oversigter over forskellige adelige våbenskjolde.5 Koth købte
også i april 1743 Holbergs Ddnische Reicbsbistorie, altså Danne
marks Riges Historie i den tyske udgave." Årsagen til dette sprog
valg var muligvis, at Koth ikke selv læste dansk.

I denne sammenhæng er det væsentligt at fremhæve, at
København i oplysningstiden var en tosproget hovedstad, hvor
tysk og dansk sprog opfattedes som ligeværdige. Berlingske Ti
dende og Hofog Statskalenderen udkom begge på tysk i mange
år, før de udkom på dansk. Det modsætningsforhold mellem
dansk og tysk, der skulle blive et dominerende tema senere i
århundredet, var endnu ikke aktuelt i Peter Sehiønnings kadet
tid,?

Niels Christian Graah, j.S. Sneedor./fs samtidige

N.C. Graah underviste i historie og geografi på Søkaderakade
miet fra 1750 til sin død i 1769. Han efterlod sig et skifte i

Underadmiralitetsrettens arkiv.8 Hans efterladte bogsamling blev
bortauktioneret efter hans død og er optegnet ret nøje i skiftet.
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Det var ikke nogen stor samling, men bøgerne må antages at
være repræsentative for, hvad en lærer i historie kunne forventes
at have på sine hylder. Der var en del bøger med religiøst og
historisk indhold, og blandt andre Holberg var repræsenteret.

Fra Graahs periode som informator ved Søkadetakademiet
har vi ikke mange oplysninger. Endnu en gang er det søkadetten
Peter Schiønnings dagbøger, der kan kaste en smule lys over
sagen. Et sted skriver han : "1755 Den 3 Febr. Begyndte ieg
Transformationen, og at skrive paa Sneedorphs Skrevne
Collegium om de fornemste staters indvortes Forfatning."?
Denne afskrift var en del af undervisningen. Det fremgår af, at
han nævner afskrivningen i forbindelse med sine øvrigeakademi
sager. Emnet for afskriften kan heller ikke passes ind i noget
andet fag på akademiet end historie .

Da Schiønning ved årsskiftet 1755-56 i sin dagbog opsum
merede, hvor langt han var nået med sine forskellige sager på
akademiet, skrev han: "Udskrev Sneedorphs ornmeldte Collegio
paa 244 Siider in 4to."1O Interessant er det , at Schiønning alle
rede i 1755 afskrev Sneedorffs forelæsninger om staternes ind
vortes forfatning. Det vides, at Sneedorff forelæste over dette
emne på akademiet i Sorø i vinteren 1753-54. 11 Imidlertid er
Sneedorffs manuskript gået tabt, og afskriften er desværre heller
ikke bevaret blandt Schiønnings efterladte papirer.

Jens ScheIderup Sneedorffvar blevet "professor juris et publici
et politices" ved Sorø Ridderlige Akademi efter Ludvig Holbergs
død." Næppe nogen anden personlighed er mere central for for
ståelsen af åndslivet i den danske oplysningstids begyndelse end
han." Sneedorffs var kendt som litterat og aktiv i datidens spi
rende klubliv. Men han var også velinformeret om historiske og
politiske forhold . Hans forelæsninger byggede i høj grad på
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Jens ScbelderupSneedorff, 1724-1764. Kendskab til
hanshistoriske skrifter har i oplysningstiden været en
naturligdelafsokadetternes dannelse.

værker af Monresquieu og beskæftigede sig primært med Euro
pas nyere politiske historie. 14

Om N .C. Graah på Søkadetakademiet holdt egentlige fore
læsninger over Montesquieu eller Europas nyere historie i det
hele taget, kan ikke afklares. Det skal blot fastslås, at man på
stedet i 1750 'erne i hvert fald i afskrift kendte til tidens mest
moderne historieskrivning og tankegang.



Peder Falck, historie og kort

I stedet for N.C. Graah ansattes i 1769 Peder Falck som lærer i
historie og geografi. Han har tidligere været omtalt i forbindelse
med , at han fra 1775 også assisterede c.c. Lous i navigations
undervisningen. Han underviste søkadetterne i geografi frem
til sin død i 1780. Peder Falck udgav i 1775 et atlas, der kan
illustrere undervisningen i historie og geografi på Søkadetakade
miet i hans embedsperiode.15

Atlasset havde tekster på dansk og fransk og var prydet med
kobberstik. Det fremgår ikke af kortet, at det var til brug ved
undervisningen af søkaderterne, men det er sandsynligt. Det
fremgik af titlen, at historie og geografi fremstilledes under et,
sådan som faget også var bygget op på akademiet. De forskellige
om-råders styreformer, og "Genealogien" fremstilledes ligeledes.

Ordet "atlas" skal ikke forstås som et kort i bogform. Kortet
var særdeles omfangsrigt. Det var trykt på en sådan måde, at det
ikke kunne bruges ophængt på en væg, eftersom halvdelen af
teksten så ville vende på hovedet. Det kunne anvendes udbredt
på et stort kortbord, som man kunne gå rundt om og studere de
forskellige verdensdele. Kortet repræsenterer en fascinerende
bestræbelse på at sammenfatte en hel tidsalders verdensbillede
på et enkelt stykke papir. På de enkelte lande og kontinenter er
der angivet signaturer for alt lige fra, om indbyggerne på stedet
var hedninger til, om der fandtes minedrift.

Som det før har været fremhævet , var oplysningstiden ken
detegnet ved en stor kartografisk indsats . Det var det Kongelige
Videnskabernes Selskab, der gik i spidsen og udførte arbejdet
blandt andet med hjælp fra Søkadetakademiet. På Peder Falcks
atlas findes også de danske landsdele gengivet efter Viden-

skabernes Selskabs kort. Men Falck byggede oven på det rent
kartografiske aspekt og anvendte kortene praktisk som en illu
stration af politiske og praktiske forhold. Og det kom søkadet
terne til gode i deres undervisning.

Laurids Smith og Thomas Thaarup 
Philosophien og de skiønne Videnskaber

I 1780 blev Laurids Smith (1754-1794), der i forvejen var lærer
ved Landkadetakademiet, opfordret til at overtage stillingen som
informator i historie og geografi ved Søkadetakademiet efter den
nyligt afdøde Peder Falck. Smith har beskrevet forløbet af an
sættelsen i sin selvbiografi. Han blev opfordret til at søge stillin
gen, fordi han så ville kunne kombinere det med undervisnin
gen af landkadetterne. Smith syntes dog, at lønnen var for lav
og kom med det "Tilbud at undervise tillige i Philosophi og de
skønne Videnskaber", imod at lønnen blev fordoblet fra 150 til
300 Rdl. 16 Admiralitetet gik med til en lønforhøjelse på 50 Rdl.
Aftalen blev, at Smith skulle have 200 Rdl. for arbejdet med
søkadetterne. Dermed var faget "Philosophi og de skønne Vi
denskaber" indført på akademiet.

Men Smith søgte væk fra hovedstaden og kom alleredesamme
år, som han blev ansat, videre til Nykøbing Falsters Katedral
skole, hvor han blev rektor. Srnith nåede kun at undervise
søkadetterne i et par måneder om efteråret 1780, før han drog
videre til sin nye stilling.

Selvom Laurids Smirh ikke selv underviste i særlig lang tid
på Søkadetakademiet, kom han på flere måder til at spille en
væsentlig rolle for den fremtidige undervisning i faget historie
og geografi. For det første fik han som før nævnt udvidet fagets
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rammer til også at omfatte filosofi og de skønne videnskaber 
også hans efterfølgere i faget skulle undervise i dette stof, som
vil blive nærmere beskrevet nedenfor. Men Smith kom også til
at spille en rolle i udvælgelsen afsin efterfølger på posten. I sine
erindringer skrev han, at kadetchefen Kaas havde spurgt ham
om, hvem han ville foreslå til sin afløser, og Smith foreslog dig
teren Thomas Thaarup (1749-1821), som han havde store for
ventninger til. Men Smith fortrød senere, at Thaarup fik stillin
gen; "disse Digter Genier blive fast alle ubrugbare Folk; men
den Gang troede jeg Æren og militær Ordenen skulde danne
ham til en saare duelig Læret"?

Smith forklarede desværre ikke nøjere, hvori utilfredsheden
med Thomas Thaarup bestod. IB Men der er ingen tvivl om, at
med udnævnelsen af Thaarup fik Søkadetakademiet en af de
helt centrale skikkelser i den sene oplysningstids københavnske
kulturliv inden for dørene. Især i forbindelse med de store landbo
reformer i slutningen af 1780'erne kom han til at spille en cen
tral rolle som den digter, der kunne sætte de sejrende borgerlige
ideologier på vers. Ud over de syngespil i national stil, som han
vel blev mest kendt for, forfattede Thaarup også indskriften på
Frihedsstøtten, der blev finansieret og opstillet afde københavn
ske borgere 1 1790 for at fejre landboreformerne.

I det følgende skal indholdet afde bøger, som Laurids Smith
udgav til sin undervisning i Philosophie og de skiønne Vi
denskaber på Landkadetakademiet, undersøges. Det skal
erindres, at der ikke er nogen vished for, at disse bøger blev
anvendt ved undervisningen på Søkadetakademiet, de gen
nemgås blot her forat afklare, hvad Smith forstodved Philosophie
og de Skiønne Videnskaber.
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Bøgerne favner ganske bredt. Forelæsningerne startede med
en gennemgang af "Den naturlige Religions første Grunde". 19

Derefter fulgte "Sielelærens første Grunde".20 Gennemgangen
af den naturlige religion var et temmelig konformt og ortodokst
værk, der kort beskrev den på det tidspunkt gængse fortolknin
gen af den kristne religion."

I den mere omfattende bog om sjælelæren kunne kadetterne
læse om de en helt anden type lærdom, f.eks. om menneskelige
tilbøjeligheder og drifter, hvilket ifølge Smith var "nødvendigt,
om han ellers skal opfylde hensigten af sin Værelse, og forsvare
den Plads, hans Overherre engang har anvist ham i det Skabtes
Orden"." Bogen starter med en gennemgang af de menneskeli
ge nerver og sanser (især synssansen beskrives nøje), fortsætter
med en gennemgang af følelser og drifter, for til sidst at komme
ind på mere metafysiske begreber som sjælevandring og forenin
gen mellem sjæl og legeme. Alt er grundigt forsynet med hen
visninger til især tyske værker om psykologi og antropologi.

I 1779 udgav Laurids Srnith bogen Omphilosophiens Natur
ogNytte isærfor Krigshøvedsmændene.23 Den byggede på en tale,
som Smith havde holdt ved en forelæsningsrække på Giethuset
i Det militære Auditorium, hvor officerer fra hæren mødtes i en
studiekreds. Skriftet henvendte sig særlig til "Krigshøveds
mændene" -Srniths tillempede nordiske ord for officerer.

Bogen er en nøgle til at forstå, den rolle, filosofi kom til at
spille i de militære uddannelser i slutningen af det 18.
århundrede. Srniths ide om filosofi var stærkt fornuftsbaseret,
og han lagde stor vægt på, at "krigerne" gennem filosofiske
overvejelser kunne overbevises om det rigtige i at udføre de ordrer,
der blev givet. I korte træk går Smiths filosofi ud på, at en oplyst
officer ved at overbevise sine undergivne om rigtigheden af at



udføre de givne ordrer ville vinde deres kærlighed, og derfor
ville de undergivne elske deres leder og lystre ham villigt.
Officeren måtte være en sand filosof. Set i forlængelse af Smiths
tanker om "det Skabtes Orden" i bogen om sjælelæren, danner
Philosophiens Nytte med ideerne om at enhver skal udfylde sin
rolle , en logisk fortsættelse . Det knytter oplysningstidens
militærfilosofi sammen med tankerne om den naturlige religion,
som også var magthavernes fortolkning af religionen.

Et sted skrev Smith, at "Kundskab om Sædelæren og Natur
retten er uundværlig for Krigeren, om han ellers ey skal staae i
Fare for at synke (...) dybt under Dyrene. "24 Officerer burde være
moralsk overlegne personer, der var veluddannede og belæste.
De, der besad disse dyder, ville ikke blot blive elsket af deres
undergivne men endogså af deres fjender! Krigens ulykker ville
ikke være så ødelæggende, hvis alle krigere var filosofer, var kon
klusionen."

eR Dichmann - en ny historieopfattelse

Dichmann er før blevet præsenteret , idet han som den første
skrev Søkadetakademiets historie i 1801. Han var lærer i historie
og geografi i perioden 1796-1806. Før havde han undervist Adam
Oehlenschlæger i faget på Efterslægtsselskabets Skole."

I jubilæumsskriftet overAkademiet hoverede C. E Dichmann
over de bøger, som Anton Koth havde indkøbt til brug ved
historieundervisningen på akademiet i 1742. Bøgerne beskrev
han som genealogiske "med Løgn opfyldte Værker"Y Der lå
nemlig ikke blot 60 år imellem Koth og Dichmann men også et
voldsomt skift i opfattelsen af, hvad historie var. Blot og bar
genealogi var uvigtig for Dichmann og hans generation.

Dichmann skrev i 1799 en lærebog i historie, som afspejlede
tidens behov for oplysninger om samtidens politiske forhold og
deres umiddelbare Iorudsætningen-" På mange måder minder
denne bog i sit emnevalg om historikeren Frederik Sneedorffs
historiske værker. FrederikSneedorff (1760-1792) havde indvarslet
en helt ny stil i dansk historieskrivning og havde trukket fulde
huse ved sine medrivende forelæsninger over nyere historie på
Københavns Universitet i 1780'erne.29 Dichmann refererede dog
ikke til Sneedorff i sin bog. Det vartyskeren Galettis metode i
historieundervisning, som var hans forbillede."

År1800 udgav han et Forsøg til endansk Sproglære. Dette digre
værk på mere end 500 sider var en slags dansk grammatik med
en mængde eksempler. Dichmann skrev bogen til brug for sin
egen undervisning, og dette viser, at undervisningen i Philosophie
og de skiønne Videnskaber indebar skriftlige øvelser, hvor
kadetterne skrev stil. Den type øvelser adskilte sig fra regne- og
skrivelærerens mere basale undervisningsstof.

Værket udkom i to udgaver, den ene specielt for søkadetterne.
I kadetternes bog fandtes særligeeksempler på "Søeterrnini": ord
der relaterede til den øvrige undervisning på skolen." Forfatte
ren beklagede i fortalen, at opgaven med at skrive sproglæren var
vokset ham over hovedet, og at den ikke var blevet, som han
ville have haft den. Men udgivelsen var alligevel et led i den
reformering af undervisningen på akademiet, der fandt sted
omkring år 1800. Udgivelsen af egne lærebøger fandt også sted i
andre fag. Både til fagene fransk og taktik blev der udgivet læ
rebøger på det tidspunkr.F Pædagogisk set var det en markant
ændring i forhold til det 18. århundrede, hvor man i langt hø
jere grad havde klaret sig med afskrift. Udgivelserne pegede
fremad mod det 19. århundrede og væk fra oplysningstiden.
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15. Sprogfag

"Mænd, som udrustede med Duelighed, kan have havt gavnrig
Indflydelse paa Ynglinger, hvis Kald bestemte dem til at træde i
Forbindelse med Udlændingen."!

Sådan beskrev C.R Dichmann meget træffende engelsk- og
fransklærerne på Søkadetakadernier. Dette meget praktiske for
hold til sprogene og deres anvendelse var karakteristisk for sko
len. Det betød blandt andet, at der ikke blev undervist i "døde"
sprog som græsk og latin , hvilket ellers var almindeligt på hø
jere læreanstalter.

Undersøgelserne har vist, at kildesituationen er langt gunsti 
gere for engelskfaget end for fransk. Det har ikke været muligt
at opspore, hvilke bøger der anvendtes i undervisningen, og hvor
dan undervisningen forløb. Årsagen er den, at mens der i
oplysningstiden ikke blev undervist i engelsk andre steder i
Danmark, var undervisning i fransk meget udbredt. Akademiets
engelsklærere måtte derfor selv skrive deres lærebøger. Fransk
lærerne havde flere trykte lærebøger at vælge imellem, og derfor
har ingen af akademiets fransklærere selv forfattet lærebøger i
perioden.

Imidlertid undervistes kadetterne i begge sprog, og det er
ikke urimeligt at antage, at engelsk- og franskundervisningen
forløb nogenlunde ensartet. Ud fra den antagelse, at faget er
repræsentativt for sprogundervisningen på akademiet i op
lysningstiden, vil kun engelskundervisningen i det følgende blive
nærmere undersøgt.!

Faget engelsk

Søkadetakademiet var den første højere læreanstalt i Danmark,
hvor der undervistes i engelsk. Faget synes at være indført i 1708,
hvor en informator i engelsk for første gang optræder i Søkadet
akademiets regnskab.' Den vigtige rolle, som akademiet kom til
at spille for udbredelsen af kendskabet til det engelske sprog i
perioden har ikke før været beskrevet.

På Københavns Universitet blev det første professorat i en
gelsk oprettet i 1802. Før da havde der kun været ra muligheder
for at lære engelsk i København." Årsagen var vel, at de stude
rende på Universitetet for største partens vedkommende forbe
redte sig til præstegerningen, hvis de da ikke skulle sidde i cen
traladministrationen. For at beklæde sådanne embeder var
engelskkundskaber ikke påkrævet. Hvis man ønskede at følge
moden igennem det meste af det 18. århundrede, var det heller
ikke engelsk smag, man fulgte. Tidens smag og stil vendte sig
mere mod det franske og tyske såvel i åndelige som i mere jord
nære sager.

Det var heller ikke for bedre at kunne følge moden, at
søkadetterne blev sat til at lære engelsk. Undervisningen i en
gelsk udsprang af et praktisk behov for at kunne kommunikere
med engelske søofficerer og håndværkere, når danske søofficerer
gæstede engelske havne. England havde i løbet af 1600-tallet
tiltaget i betydning som flådemagt, hvilket blandt andet betød,
at landet tidligt havde opnået en førende position inden for skibs
konstruktion. Danske søofficerer opsøgte ofte engelske flåde-
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havne på spionagetogter, hvor de aflurede tekniske nyskabelser
fra de dygtige englændere. Det gjorde de for den danske konges
regning og til fordel for den danske flåde .5

Søofficerernes rejser passer ind i et generelt mønster, som er
karakteristisk for oplysningstiden. Unge uddannede mennesker

rejste ud på rejser i Europa for at udvide og supplere deres kund
skaber med egne oplevelser. Man kan groft dele de uddannede

rejsende ind i to grupper: Unge adelige på "dannelsesrejse" og så
de "lærde" rejsende. Mens de adelige på deres dannelsesrejse for
trinsvis interesserede sig for at se kendte slagmarker og besøge
en række bredt anerkendte kunstværker, bygningsværker, fyrste
biblioteker etc., var den "lærde" rejsende anderledes forskende.
Han opsøgte oplysninger om de forskellige byers og fyrsten
dømmers privilegier og regeringsformer og iagttog deres effekt i
det virkelige liv."

Den rejsende søofficer skilte sig dog ud fra de ovennævnte
typer afuddannede rejsende. Han rettede især blikket mod tek

niske nyskabelser, som han indprentede sig og aftegnede til se

nere brug hjemme på Holmen i København. På en ganske sær
egen måde forenede søofficererne ved deres rejseaktivitet den
veluddannede elites måde at rejse på med den århundredegamle
tradition, som håndværkere havde for at "gå på valsen" og vide
reuddanne sig i udlandet.

Det var blandt andet med henblik på disse rejser, at man
uddannede søkadetterne i engelsk. Det skinner dog tydeligt igen
nem afkonversationsstykkerne i søkadetternes lærebøger, at det

ikke kun var tekniske gloser, der var vigtige at mestre i denne
forbindelse. Almindelig høflig konversation omkring spisebor
det var af lige så stor vigtighed
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Englands førende position blandt verdens flådemagter afspej
ledes blandt andet af den mængde rejselirterarur, der blev udgi
vet i London i slutningen af 1700-tallet. Denne rejselitteratur

med blandt andet beskrivelser af Cooks jordomsejlinger blev
læst med stor interesse af både private og professionelle. Der

blev blandt andet indkøbt engelske rejsebeskrivelser til Søka
detakademiets bibliotek i 1768.7

I perioden fra Søkadetakademiets stiftelse og frem til 1744
var der to engelsklærere ved akademiet. Den første tjente fra

1707 til 1739 og hed Sylvius. Om denne person vides intet.
Sandsynligvis er han identisk med den Christian Sylvius, der i

1736 udgaven lærebog i geometri."Sylvius' efterfølger Haccius
kender vi ikke så meget som fornavnet på. Han var lærer ved
akademiet fra 1739 til 1744. De to læreres navne klinger en

gelsk, så noget tyder på, at man betjente sig af engelskinforma

torer med en engelsk baggrund i denne periode, således som
man også gjorde i den følgende periode.

I det følgende vil de enkelte informatorer i engelsk ved

Søkadetakademiet i oplysningstiden blive præsenteret dels ud

fra den pædagogik, de repræsenterede, dels ud fra deres aktivite
ter i øvrigt i det københavnske kulturliv i oplysningstiden.

CharlesJulius Bertram - lærebøger oglærde bedrag

Charles Julius Bertram fødtes i 1723 i England som søn af en
silkevæver. Omkring 1740 indvandrede han til København sam

men med sin far. Chefen for kadetkompagniet Fontenay skrev i
et brev til Intendant de Marine Fr. Danneskiold-Samsøe, at
Bertram selv havde ansøgt om stillingen som informator i en
gelsk ved Søkadetakademiet. Fonrenay skrev videre, at Bertram



havde "lagt sig efter at studere det danske og andre sprog i den
hensigt at giøre sig dygtig til sprog mester. Da i hvor vel de
Scholarer som ham har haft her i byen vidner om hans Capacitet,
saa og have jeg haft ham paa Prøve og finder hans accent saa vel
som hans Methode at informere paa, at være saa god, at man
kunde vente deraf det forlangende...".9 Bertram blev derefter
ansat i stillingen, som han kom til at beklæde i 15 år.

Bertram skrev i den tid, han var informator i engelsk ved
Søkadetakademiet, en række lærebøger. Den første lærebog fra
hans hånd, der blev udgivet i 1750, hed Rudimenta Anglicanæ,
eller Begyndelses Grunde til den Engelske Sprog-Kunst til Danske
Læseres Nytte. Tre år senere udgav Bertram den samme bog i
udvidet form, men nu var titlen The RoyalEnglish-Danish Gram
mar. 10 I begge bøgerne lagdes der stor vægt på i forord og det
øvrige indhold at fortælle, hvor nyttigt og vellydende et sprog
engelsk var.

Andenudgaven afBertrams lærebog kunne desuden prale med
en imponerende række anbefalinger i et lille afsnit, der hed "Ad
skillige Højlærde Mænds Censurer, dels over det hele Værk, dels
over visse Stykker deraf". 11 M dette stykke fremgik det, at for
fatteren ikke blot stod i korrespondance med internationale lærde
personligheder, men at de også havde læst værket og ville anbe
fale det. En del af lærestykkerne var oversættelser af Ludvig
Holbergs Moralske Tanker, og Holbergs anbefaling citeres aller
først: "I find that the Translator has truely followed the Origi
nal, and penetrated my Thoughrs" .12 Ud over Holberg kunne
læserne også stifte bekendtskab med Jonathan Swift, John Locke,
Shakespeare og andre forfattere. De fleste af eksemplerne er hen
tet hos samtidige forfattere og har været en glimrende introduk
tion til tidens litterære form og stil. Til gengæld var der ikke

noget kontroversielt ved uddragene. De mere oprørske oplys
ningsfilosoffer, som for eksempel Voltaire, var franskmænd og
hørte derfor ikke hjemme i en Royal English-Danish Grammar.

Lærebogen var i sin andenudgave blevet "Royal" bl.a. under
henvisning til, at det i Frederik d. 5.s første dronning, den
engelskfødte Louises tid, var blevet mode blandt hoffets damer
at lære sig engelsk.13 Måske var det også udtryk for social ambi
tion, at der blev lagt vægt på det royale. I 1756 blev Bertram
nemlig medlem af Det Kongelige Engelske Selskab. 14

I Bertrams lærebøger nævnes Søkadetakademiet slet ikke,
hvilket kan undre. Forklaringen er, at udgivelsen sigtede noget
bredere end blot til et enkelt akademi. M titelbladene fremgår
det, at udgivelserne var bekostet af forfatteren selv, så det har
været vigtigt for Bertram at tjene så meget som muligt på udgi
velsen. Der er dog ingen tvivl om, at bøgerne var i brug ved
undervisningen på Søkadetakademiet. Den 11.2.1751 modtog
Bertram ved kongelig resolution et 25 rigsdalers tillæg "for hans
Grammatica" .15

Ud over at forfatte lærebøger gav Bertram sig også af med
andre lærde og kunstneriske sysler. Han forsynede selv sine læ
rebøger med illustrationer, og i 1761 tegnede han over 100 teg
ninger med de danske landmilitære regimenters uniformer. I
1755 skrev han en bog og udgav den som en hidtil ukendt kilde
til tidlig engelsk historie. Dette skrift var et falsum, men det
blev først afsløret et århundrede senere." Hvilke motiver der lå
bag dette lærde bedrag er uvist, men sandt eller falsk, så er den
tykke bog, som er skrevet på latin, dog en intellektuelt overle
gen præstation.

Bertram oversatte i 1758 Kunstakademiets fundats af 1754
til engelsk." Et eksemplar af oversættelsen befinder sig i Det
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kongelige Bibliotek. I dette eksemplar er der indsat mange ret
telser og noter. Med i eksemplaret er indbundet et retsdokument
fra notarius publicus i København, hvorafdet fremgår, at rettel
serne i Det kongelige Biblioteks eksemplar stammer fra profes
sor ved kunstakademiet S.c. Stanleys hånd. IB

Stanley fandt åbenbart, at oversættelsen var for ringe, og der
for havde han sendt sin egen såkaldte "Rigtige Oversettelse af
den Kongelige allernaadigst udsadte Fundation for det Kongl.
Danske Skildre-Bildhugger- og Bygnings-Academie i Kiøben
havn" både til Bertram selv og til direktionen for Kunst
akademiet. Derved fandt Bertram sig"at være høylig fornærmet
baade paa Ære og Brød". Det var nu ikke blot en æressag for
ham, for Bertram anmodede bl.a. notarius publicus om at til
spørge Stanley: "Da denne [oversættelse] ikke komme Hr Pro
fessor Stanley mere ved end en anden privat læser, ved hvad
Anledning han da komme til at indgive et sligt forklattet Ex
ernplar til Academiets Secretaire, helst paa den Tid, da ieg skulde
nyde Betaling for min Umage". Bertram var bange for, at han
ikke skulle fasin løn.

Et hurtigt blik ned over siderne med Stanleys rettelser vil
overbevise de fleste om, at oversættelsen faktisk var af ringe kva
litet. Sagen blev afgjort i mindelighed. Bertram fik sin løn, men
professionelt var han blevet åbenlyst kompromitteret. Stanley
var en dygtig billedhugger, der blandt andet udførte galions
figurer til Flådens skibe, og som navnet antyder, var han af en
gelsk slægt og havde boet en del år i London. 19 Han havde altså
gode forudsætninger for at vurdere Bertrams oversættelsesarbejde.

Efter et par år blev Bertram også uvenner med Admiralite
tet. Han indsendte et brev, hvori han blandt andet krævede hø
jere løn." Hans gage var på det tidspunkt 75 Rdl. årligt, hvilket
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ikke var meget for de 10 timers undervisning om ugen, han
skulle præstere. Admiralitetet modtog brevet"med største Mis
hag", irettesatte Bertram og foreholdt ham, at hvis han ikke var
"fornøyet med Tjenesten at vedblive, da haver I det for Os at
andrage, paa det Vi igien i Eders Sted kunne være betænkte paa
at choisere en anden". Bertrams klagebrev var blevet indsendt
til Admiralitetet den 5. januar 1761, og den 30. januar samme
år fik han sin afsked. Allerede den 19. februar ansattes en ny
engelsklærer ved navn Carl Mannerkrantz.

Bertram fortsatte sine lærde sysler også efter afskeden fra
Søkadetakademiet. Og selvom det er uvist, hvordan han opret
holdt livet frem til sin død i 1766, fremgår det af det trykte
katalog over hans dødsbo, der blev bortauktioneret d. 19.3.1765,
at han havde haft en ganske høj levestandard i de mellemlig
gende år, hvor han blandt andet kunne opretholde og supplere
en imponerende bogsamling." Blandt de mange lærde bøger
fandtes ikke mindre end 28 nye engelske Bibler, hvilket tyder
på, at han blandt andet ernærede sig som importør af hellige
bøger, og han oversatte selv en populær engelsk religiøs bog."

De 15 år, hvor Charles Julius Bertram var informator i en
gelsk ved Søkadetakademiet, var en åndelig brydningstid i Eu
ropa. De lærde forfattere, som læserne af hans lærebøger kunne
læse i uddrag, giver et indtryk af, at denne lærer fulgte med i de
intellektuelle strømninger og introducerede søkadetterne til ti
dens tankestof. Dog inddrog han ikke de mere kontroversielle
forfattere. Desuden var Bertram en del af tidens intellektuelle
og kunstneriske samfund i København.



Carl Mannerkrantz - en underbetalt lærer

Carl Mannerkrantz efterfulgte Bertram som informator i en
gelsk ved Søkadetakademier i perioden 1764-1765. Han var født
i Sverige, men havde boet i Danmark i en del år, da han blev
lærer for prinsesse Sophie Magdalene.P Han fulgte med prin
sessen til Sverige, da hun ægtede den senere Gustav d 3. i 1765.
Ligesom Bertram havde også Mannerkrantz forstået fordelen af
at holde sig gode venner med de kongelige. "

Det var nu ikke kun på grund af sine forbindelser til hoffet,
at Mannerkrantz valgte at forlade sin bestilling ved Søkadetaka
dernier. Lønnen var som på Bertrams tid et stort problem, og
det var åbenbart let at finde bedre betalt arbejde andetsteds. Da
undervisningen i engelsk fik forøget timetallet fra 10 til 16 ti
mer om ugen i 1762, blev det for meget for Mannerkrantz, især
fordi han ikke fik en lønforhøjelse, der svarede til det øgede
arbejdspres. Han ønskede en forhøjelse fra 100 til 200 Rdl. i
løn årligt, hvilket han foregav "var det allermindste han nogen
ledes kan subsistere ved". Men han fik kun 160 RdI. Mariner
krantz nødsagedes derfor til "imod hans villie" at søge om af
sked. Han tog til Stockholm og vendte ikke tilbage.

Alligevel fik han en meget velvillig anbefaling af chefen for
akademiet Fontenay, der blandt andet ønskede, "at det gode
Vidnesbyrd, han ved sin kyndighed i det Engelske har forhvervet
sig her, maae tilligemed hans øvrige Capacite i andre Ting blive
ham en Recommendation til den Employ, han nu agter at søge
andensteds. " 25

Carl Mannerkrantz skrev i 1764 en lærebog i engelsk, der
virker helt nutidig i sin opbygning.26 Ligesom Bertram lagde
også Mannerkrantz stor vægt på, at engelsk ikke var noget dødt

sprog, men i høj grad var anvendeligt og nyttigt. Årsagen, til at
han skreven ny lærebog i stedet for Bertrams, anførte forfatte
ren selv i forordet. Heri skrev Mannerkrantz, at Bertrams gram
matik for det første var"out of prim" og for det andet, at dens
store omfang virkede til "discouragement" for nogle." Det frem
gik også af forordet, at bogen var beregnet til søkadetternes un
dervisning."

Den del af det engelske lærestof, der er skåret mest ned på i
Mannerkrantz' lærebog i forhold til Bertrams, er dialogøvelser
og klassiske læsesrykker. Der kan være flere årsager dertil. Dels
kan grammatiske og andre regler ikke undværes i en sådan lære
bog, dels var denne bog beregnet specifikt på søkadetternes un
dervisn ing, så det var ikke nødvendigt med et meget stort moral
filosofisk stof, som snarere var beregnet på at kunne tilfredsstille
et bredere publikums behov.

Mannerkrantz hentede sine læsestykker fra den engelske lit
teratur i en samtidig engelsk bog. 29 Eksemplerne relaterede spe
cifikt til søkadetterne og deres uddannelse til krigere, for ek
sempel : "A Fathers Advice to his Son, at the Universiry" og "A
Dis-vasion from Cowardice in War. From one Officer to another,
his Relat ion". M dialogerne fremgår det også, hvor megen vægt
man lagde på manerer og almen dannelse. En del sider er viet til
almindelig konversation omkring spisebordet.

De anførte dialoger i Mannerkrantz' lærebog kan blandt andet
anvendes som kilde til, hvordan undervisningen i engelsk på
Søkadetakademiet foregik. En afsamtalerne handler om , hvor
dan man bedst lærer engelsk." Denne dialog vil blive undersøgt
nærmere i det følgende, eftersom der her gives et sjældent ind

blik i pædagogiske og praktiske overvejelser om undervisningen
og dens form .
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At der blandt andet blev lagt stor vægt på udtalen, fremgår
af elevenssvar på, om han har en god lærer: "He takes all possibie
pains , and seems to use a plain & natural Method; by repeating,
explaining and applying every day; but me thinks a man should
speak fluently in some rnonth's time, and mat is what J eannot
do. The English Pronunciation is difficult , and reqvires a great
deal of pains as well as exercise, as well on the learner's as on the
Teacher's side... ".

Det fremgår ogsåafdialogen, hvordan de engelske læsestykker
blev brugt. En person i dialogen spørger søkadetten: "Dees he
not [læreren] teach you to translate, first from English in to
Danish; and then after some time from the Mother-Tongue into
English again, without being admitted to Consult the English
Original."? Dertil svarer den unge søkadet: "Yes he does; but ir
gives me a deal of trouble, being in translating obliged to Con
sult the Dictionary, for a great number ofWords".

Selvom Carl Mannerkrantz kun virkede som engelsk
informator ved Søkadetakademiet i et år, efterlod han sig altså
en brugbar lærebog i faget. En bog som det må antages også
blev brugt af hans efterfølger på posten, Ulrik Green .

Ulrik Green - en oplysningsskæbne

Ulrik Green blev født i Norge 1719. I årene 1750-1753 var
han på Sorø Akademi som hovmester." Her deltog han blandt
andet i professor Jens Krafts undervisning, hvilket inspirerede
ham til at forske videre i fYsik og mekanik. I 1762 foretog han
derfor en studierejse til London for at dygtiggøre sig i
"physichaliske Videnskaber". I 1765 afholdt han såkaldte
"physiske Discurser (.. .) for at forsøge om det er muligt at ind-
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føre en almindelig Undervisnings-Maade for Folk af Professio
ner..." (det vil sige håndværkere) Y I denne undervisning, der
blev støttet økonomisk af kongen, støttede Green sig blandt
andet til de erfaringer, han havde fra Jens Krafts undervisning
på Sorø Akademi. Det foregik som en slags aftenskole.

I perioden fra 1766 frem til sin død i 1773 var Ulrik Green
informator i engelsk på Søkadetakademiet. Efter Mannerkrantz'
afsked havde chefen for akademiet Fontenay faet til opgave at
finde en ny engelsklærer til kadetterne. Ifølge Fontenay fandtes
der kun to engelsklærere i København på den tid . Den ene var
"en Tydsk, som er nylig kommen til Byen, ved navn Leonard"
og så Ulrik Green. I sin skrivelse til Admiralitetet af 22. okto
ber 1765 skriver Fontenay, at "Begge har gode Recornrnendati
oner, og, saa meget mig er vitterligt, var de og begge habile i det
Engelske Sprog, men da Sr. Leonard kan slet intet dansk, bliver
forbemeldte Sr. Ulrich Green den, som Cadetterne best kan være
tient med, og altsaa den jeg allerydmygst proponerer til Engelsk
Sprogmester, indstillende det underdanigst til Deres Excellencers
og høie Herrers Gotbefindende. " 33 Denne indstilling vidner om,
at det engelske sprog aldrig rigtig havde vundet indpas i hoved
staden selv så sent i 1700-tallet , og at Søkadetakademiet stod
ret alene med sin interesse i sproget.
Ulrik Green var informator i engelsk frem til sin død i 1773.
Han udgav ikke selv lærebøger i engelsk, men på mange måder
viser hans interesser sig alligevel at stille engelskundervisningen
på Søkadetakademiet i et spændende perspektiv. Hans forelæs
ninger om fYsik og tekn ik var et usædvanligt fænomen for sin
tid. Set i forhold til Søerarens spionagevirksomhed i England er
det til gengæld påfaldende, at også Green tog til England for at
dygtiggøre sig i de "physichaliske Videnskaber". Dette vidner



om , at tekniske og videnskabelig nyskabelser i det 18. århund
rede nåede Danmark fra England i langt højere grad, end man
hidtil har antaget. 34

Green plejede også denne videnskabelige interesse efter an
sættelsen som engelskinformator på akademiet. I 1769 skrev og
indgav han nemlig en prisopgave om matematik til det Konge
lige Videnskabernes Selskab, som dog ikke blev belønnet." Op
gaven handlede om "Magnetnaalens Misviisning", hvilket var
et typisk emne i navigationsundervisningen på Søkaderakaderni
et.

Ulrich Green led en uheldig skæbne. I de ophidsede dage
omkring Struensees arrestation i januar 1772 blev Greens lejlig
hed raseret, hvilket bragte manden så meget ud af fatning, at
han brød psykisk sammen og døde et år efter som en knækket
mand." Det var dog ikke begejstring for Struensee, der førte
dette med sig. Green blev blot offer for en fejltagelse, eftersom
der tidligere havde boet "berygtede Personer" på hans adresse."

Med Green døde også engelskundervisningen på Søkadet
akademiet. Faget afskaffedes for en periode imellem 1773 og
1786. I stedet for en ny engelskinformator antoges en ekstra
lærer i fransk. Det har ikke været muligt at finde ud afbaggrun
den herfor. En mulighed skal dog anføres, nemlig at det igen
nem hele den beskrevne periode havde været svært at finde kom
petente lærerkræfter, og disse havde alle besværet sig over løn
nen, som også må siges at have været beskeden i forhold til de
øvrige læreres.

Ahlers - en lærer med visioner

I 1781 foreslog kadetchefen J.B. Winterfeldt at genindføre en
gelsk som fag, og han nævnte endda en passende person til stil
lingen, der hed Classen; men ansøgningen blev ikke engang
besvarer." Først den 6. juli 1786 blev en person ved navn Ahlers
antaget som ny engelskinformator ved akademier." Ahlers var
ifølge Winterfeldt en vellidt og dygtig lærer. Han var også ini
tiativrig og ansøgte 8. oktober 1786 af egen drift om at give
undervisning i flere timer om ugen og yderligere undervise lidt
i spansk. Han forsikrede, at det ikke var for sin egen vindings
skyld, at han kom med dette forslag, "thi jeg haver flere rigelige
betalte informationer, end jeg vel kan bestride, men Cadetternes
sande vel og den store Lyst, med hvilken de hidtil under mig
haver arbejdet, er det eneste Moriv"." I første omgang blev der
ikke noget af de foreslåede forbedringer, men i 1790 fik han
både de ekstra timer og 150 rigsdaler mere årligt." Spanskun
dervisning blev dog ikke indført. Ahlers døde i året 1800 og er
således den sidste engelsklærer, der skal nævnes her. Det kan
konkluderes, at faget engelsk på Søkadetakademiet havde usæd
vanlig frugtbare vilkår i en tid, hvor det engelske sprog ikke
ellers var udbredt i Danmark. Denne undervisning udsprang af
et behov for kommunikation med engelske søofficerer og satte
sig konkrete spor i den danske litteratur i form af udgivne lære
bøger.
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16. (})agCigt Civ påSø~~iet

Efter at alle fagene på Søkadetakademiet i de foregående afsnit
er blevet præsenteret, vil det i det følgende blive eksemplificeret,
hvordan undervisningen forløb i det daglige. Der er bevaret en
række journalbøger for akademiet, hvori der blandt andet står
opført, hvilke timer, der blev undervist i hver dag. l Ud fra denne
journal har det været muligt at rekonstruere skemaet som det
så ud i årene 1737-57.2

KJ. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

08.00 - Tegning Kristendom! Tegning Kristendom! Tegning Kristendom!

10.00 Artilleri Artilleri Artilleri

10.00 - Regning! Regning! Regning! Regning! Regning! Regning!

12.00 Skrivning! Skrivning! Skrivning! Skrivning! Skrivning! Skrivning!

Navigation Navigation Navigation Navigation Navigation Navigation

12.00- Fri Fri Fri Fri Fri Fri

14.00

14.00 - Sprog! GeografJ! GeografJ! GeografJ! Sprog! GeografJ!

16.00 Fægtning Dans Fægtn ing Dans Fægtning Dans

16.00 - Regning! Regning! Regning! Regning! Regning!

18.00 Skrivning! Skrivning Skrivning Skrivning! Skrivning

Sprog Sprog Historie

Efter morgenbønnen gik kadetterne til deres informations
sal. Her ventede der et par timer enten med tegning, artilleri
eller kristendom. Artilleriundervisningen bestod for en stor del
også af tegning og afskrift. Derefter var der timer med enten

regning eller navigation. Fælles for disse to timer var, at de
varniveaudelt. De yngste skulle igennem deres kristendom
før de
fik lov til at begynde med artilleriet. Kadetterne kunne heller
ikke springe lige ud i den komplicerede undervisning i naviga
tion , før de havde lært de grundlæggende færdigheder i regning
og skrivning.

Middagspausen var fra 12 til 14. De fleste kadetter spiste
sammen med landkadetterne i akademiets spisesal. Enkelte fik
måske lov til at gå hjem til deres familie og spiste til middag der.
Klokken to var alle tilbage på skolen. Skemaet stod nu på for
skellige fag. Det var sprogfagene og geografi og historie. Danse
og fægteundervisningen foregik også om eftermiddagen. Sidst
på eftermiddagen var der mere regne- og skriveundervisning for
de små kadetter. En del kadetter og kaderunderofficerer var også
beskæftiget med eksercits i eftermiddagstimerne. Eksercitsen
foregik for det meste udendørs i akademiets gård, men om vin
teren kunne den godt foregå indendørs på kaderunderofficerens
eget kammer.3

Sidst på eftermiddagen samledes alle kadetterne igen på den
store sal og hørte bønnen blive læst op. Kadetterne kunne her
efter gå til deres kamre, hvor de blandt andet kunne fordrive
tiden med at renskrive deres håndskrevne lærebøger. Men der
var også andet at tage sig til, hvilket skal ses af det følgende.
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Holbergskuespilog natligt slid ved stearinlysets skær

Om vinteren 1747-48 spillede de unge søkadetter Holberg-skue
spil for hinanden på et loftsværelsepå Søkadetakademiet. Dette
amatørteater spillede lørdag aftener og var kun til ære for de
øvrige kadetter, idet "Ingen fremmede fra Byen fik Tilladelse at
komme ind".4 Man morede sig og tog det ikke så tungt, at også
kvinderollerne måtte spilles af mandlige kadetter iført fruentim
merklæder. Denne lille detalje, som den ivrige teatergænger og
søkadet Peter Schiønning noterede i sin dagbog, giver et ind
blik i, at det daglige liv på Søkadetakademiet kunne forme sig
ganske muntert. Oplysningstiden var en periode, hvor dansk
teater vandt stor popularitet - ikke mindst takket være Ludvig
Holbergs indsats som skuespilforfatter. Noget sådant gik natur
ligvis ikke hen over hovedet på søkadetterne.

Selvom skuespillet ikke var en direkte del af kadetternes ud
dannelse, nævnes fænomenet på denne plads, fordi det er et eks
empel på, hvordan de blev socialiseret både i spøg og alvor. De
vordende admiraler og kommandører lærte tidligt hinanden at
kende, da de både spillede teater sammen og stod på det samme
skibsdæk om bord på kadetfregatten. Selvomdet er svært at sætte
ord på netop dette aspekt af Søkadetakademiets betydning, er
det vigtigt at understrege, hvordan det danske søofficerskorps
på godt og ondt blev sammentømret gennem disse fælles erfa
nnger.

Som sagt var det både på godt og ondt, at kadetterne lærte
hinanden at kende. Sammenholdet imellem dem kunne til ti
der udarte til klikedannelser, hvor ganske hårde midler blev ta
get i brug. I Peter Schiønnings dagbog kan man læse om "De
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otte Allierede", som var en gruppe af søkaderrer, som
Schiønning hørte til. De otte kadetter holdt sammen i tykt
og tyndt, og hvis der var andre kadetter, der fornærmede en
af dem, tog de samlet hævn over vedkommende. Gruppen
kaldte sig også for "Falde-rebskollegiet". Det kaldte de sig,
fordi de "stod på faldereb" for den, som havde forurettet en af
dem. Det ville sige, at de i mørket ventede på, at vedkom
mende kom tilbage til akademiet for eksempel efter aften
sang i Holmens Kirke. Når han så kom , overfaldt de ham alle
otte. Schiønning skriver, at de alle var "haandfaste og stærke",
og ved en lejlighed blev en af de allieredes fjender slået til
blods med en stor nøgle.

Det meste af tiden på akademiet gik imidlertid med ander
ledes alvorligt slid. Den unge uformuende søkadet EM. Krabbe
oplevede et stærkt personligt pres for at følge med i undervis
ningen, så han kunne avancere hurtigt. I sine erindringer, som
han skrev i 1791, fortæller han blandt andet om sin tid på aka
demiet i 1740 'erne: "To timer daglig blev stedse anvendt paa
Akademiet til Undervisning i Hovedvidenskaberne, og heraf
benyttede jeg mig det bedste jeg kunde i Vintermaanederne.
Og for at kunne gøre god Fremgang i disse Lærdomme, brugte
jeg ofte Natten til Hjælp , for at indføre i Bøger, hvad jeg om
Dagen havde lært. Den Vanskelighed, som derved opstod, at
en Kadetunderofficer hver Aften gik omkring paa alle Kadet
kamrene, for at se om Ild og Lys var slukket Kl. 10, blev hævet
ved det af mig og nogle andre af mine Kammerater spillede Puds,
at tænde Lys igen saa snart alt var stille og roligt".5

Krabbe sad i kertelysets skær og stred sig frem til en place
ring blandt de dygtigste kadetter. Han kom fra beskedne kår, så
det var en alvorlig sag for ham og andre søkadetter i en lignende



situation at udnytte den mulighed for social opstigning, som
uddannelsen gjorde mulig.

Det daglige liv på akademiet må således siges at have væ
ret en balancegang mellem spøg og alvor. Kadetterne havde
en række fælles vilkår på akademiet, og de havde ikke blot
uddannelsen tilfælles. De havde også et fælles mål, nemlig at
blivesøofficerer med rigtig uniform og felttegn i kården. Nåede
de først det mål, var de sikret en social status, som kun få
mennesker i oplysningstidens standsopdelte samfund kunne
drømme om. Men det var ikke kun den status og rigdom,
der drev kadetterne frem. Drengedrømmene om ærefuld kamp
til søs og sammenhold med standsfællerne både i fred og i
fare, har naturligvis også spillet en væsentlig rolle.
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17. Sammen/amine

Målet med denne bog var at undersøge fagene på Søkadetaka
demiet i oplysningstiden - hvilke fag blev der undervist i, hvem
var lærerne og hvordan var undervisningen tilrettelagt?

Denne undersøgelse af lærerne og fagene kunne først frem
lægges, efter at akadem iet var blevet præsenteret generelt. Først
i forhold til hjemlige skoler, hvor det blandt andet viste sig, at
akademiet indtog sin plads blandt en hel række uddannelsesin
stitutioner inden for Søetaten. Siden i sammenhæng med uden
landske akademier, hvor det kunne konstateres, at Frankrig var
den rigesteinspirationskilde til det danske Søkadetakademi. Des
uden var det danske akademi mere stabilt end de fleste uden
landske paralleller, og var hverken truet af lukning eller vold
somme indgreb fra statsmagten.

Akademiets organisation og disciplin blev herefter præsen
teret og undersøgt. Akademiet bar på alle måder præg af at være
en militær institution med dertil hørende uniformering og reg
lementer. Et særligt træk ved skolens organisation var, at kadet
terne blev betroet en høj grad af ansvar i forhold til hinanden.
De ældste og dygtigste kadetter havde vagt- og adjudanttjeneste.
Den positive følge af det var, at de tidligt blev vant til at kom
mandere . Men samtidig var disse opgaver tidrøvende og gjorde,
at der var mindre tid til at studere.

Særligtved akademiet var,at der ikke var fastehold. Kadetter
ne gennemgik individuelle uddannelsesforløb, hvor de selv
bestemte, hvornår de ønskede at gå op til eksamen. Dette system
var betinget af, at kadetterne alligevel måtte vente på, at et num
mer i officersrullen blev ledigt, før de kunne udnævnestil officer.

Pædagogikken på skolen var i flere fag lagt an på, at kadetterne
underviste hinanden indbyrdes. På samme måde som med
vagttjenesten betød det, at de ældre kadetter måtte være
ansvarlige, samtidig med at de også lærte og repeterede deres
stof. Denne undervisningsform har ikke før været kendt i
forbindel-se med Søkadetakademiet, og synes at være særegent
for skolen set i forhold til de øvrige skoler i samtiden.

En anden pædagogisk metode, der anvendtes på akademiet,
var afskrivning. Især lærebøger i hovedfagene blev afskrevet i
stort omfang. Tidligere er dette blevet anset som et udslag af
mangel på brugbare lærebøger, men det er her påvist, at af
skrivningen havde et klart pædagogisk sigte.

En heldig kombination af flere nyfundne kilder gjorde det
muligt at rekonstruere brugen af skibsmodeller i undervisnin
gen på akademiet. Modeller gør det muligt at overskue store
helheder i et enkelt blik. Og på Søkadetakademiet blev dette
pædagogiske virkemiddel brugt som en forberedelse til tjene
sten om bord på de store skibe, særligt med henblik på kon
struktionen og taklingen af fartøjerne .
De enkelte fag og mange af lærerne blev herefter undersøgt.
Undervisningen er blevet beskrevet i det omfang, det har kun
net lade sig gøre. Og lærernes forhold til oplysningstidens intel
lektuelle strømninger og dannelsesidealer er blevet kortlagt både
ud fra deres undervisning, eventuelle publikationer og andre
oplysninger af personalhistorisk art. Herved tegnede der sig et
billede af Søkadetakademiet som en central institution i
oplysningstidens København.
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Her skal ikke alle fagene remses op på ny. Enkelte resultater
af undersøgelsen skal dog fremhæves endnu en gang. For det
første de mange personlige relationer, der fra akademiet rakte
ind i de helt centrale kredse i den københavnske oplysningstid.
Især kredsen omkring navigationslærerne Friderich Weggersløff
og Christian Carl Lous er her interessant. Med de stærke bånd
til Sorø-professorenJens Schelderup Sneedorffvar toneangivende
lærere på skolen i nærkontakt med selve hjertet af den danske
oplysningstid. Senerei perioden vardet digterenThomasThaarup,
som ved sin ansættelse knyttede akademiet til de centrale kredse
i tidens åndsliv. Her skal også nævnes navigationslæreren Ernst
Wilhelm St ibolr, som var medlem af Det Kongelige
Videnskabernes Selskab, et andet centralt selskab i tidens vi
denskabelige miljø.

Et fag, der særlig skal fremhæves på denne plads er engelsk,
som var noget enestående for Søkadetakademiet. Søofficerernes
spionagerejser i oplysningstiden er kendt og beskrevet i littera
turen, men her er de praktiske, sproglige forudsætninger for rej
serne for første gang blevet analyseret.

Analysen af de kreative fag tegning og dans førte til den er
kendelse, at det kunstneriske og praktiske smeltede sammen i
oplysningstidens dannelsesideal. Dette førte til en forståelse af,
hvorfor søkadetterne blev uddannet til at blive "hele" menne
sker, der var lige velbevandrede i kreative og tekniske fag.

Sidst i bogen blev det forsøgt at kortlægge hverdagen på aka
demiet i oplysningstiden. Skemaet og fordelingen af timerne
kunne rekonstrueres, og ud fra et varieret kildegrundlag lod det
sig gøre at give et billede af de daglige rutiner på akademiet.
Det ledte videre til en kort analyse af den betydning tilværelsen
på akademiet havde for søofficerernes socialisering i tiden.
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Det kan hermed konstateres, at det var muligt at undersøge
både fag, undervisningsmetoder og lærere på Søkadetakademier.
I undersøgelsen blev den danske oplysningstid set fra en ny vin
kel, og tidens pædagogik og dannelsesidealer underkastet en ny
type undersøgelse. Det blev påvist, at søkadetterne fik "en god
grundvold" i de fag, de lærte på akademiet. Her fandtes forud
sætningerne for, at søofficererne kunne gøre sig så stærkt gæl
dende i det københavnske kulturliv i oplysningstiden. Det er
også i den tradition, at vi i dag skal se Søofficersskolen og dens
trehundredeårige historie. Uddannelsen til søofficer var dengang
som nu en uddannelse til at blive "hele mennesker" med faglig
stolthed og engagement.
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4to , s. 88. Dette manuskript "Om SeeEtaten" fra ca. 1770 er
muligvis skrevet af søtøjmesreren H.M. Bille.

4. KongFriderich denFemtes Krigs-Artikels-BrevforLandTJenesten
uedSeeEtaten.s.Yå.

5. J. Teisen, Marinens Bibliotek 1765 -3.januar-1965, 1965, s.
5.

6. I den her behandlede periode var det Christen Hee og Thomas
Bugge,der var leeror matheseos ved Seeraren. Christen Hee,
1712-1781, fra 1759 professor i matematik ved Københavns
Universitet, medlem afVidenskabernes Selskab fra 1747.
Thomas Bugge, 1740-1815, professor i matematik fra 1777,
lektor rnatheseos i Søeraren fra 1784. Han overtog allerede i
1777 Hees stilling "[ormedelst hansSvaghed' . Undervisningen
var af delvis eksperimentel art . Søkadetakademiets Kopibog
1770-1785 s. 226 , brev af 12.12.1777. Bugge, der fra 1762 var
tilknyttet Videnskabernes Selskab, underviste "over Electriciteten,
Magnetismen ogdeforskiællige Luft-Arter', brev dateret
29.10.1784 i Søkaderakaderniers Kopibog 1770-1785 s. 480.
H .G. Garde , 1833 har s. 433 beskrevet, hvad undervisningen
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gik ud på, her særlig "vandbyggert' (bl.a. bygning afhavne
anlæg), men som det er vist ovenfor, underviste Thomas Bugge i
andre emner. Bugge havde på en rejse i England indkøbt
videnskabelige instrumenter, der kunne bruges bl.a. i eksperi
rnentel undervisning, se Kurt Møller Pedersen, Thomas Bugge,
Journal ofa Wlyage through Hollandand England, 1777, Århus
1997,s 198ff.

7. Kgl. resolution af7. marts , 1738, H.G. Garde, 1833, s. 221 og
Chr. Elling, 1932, s. 60.

8. Søkadetakademiets Kopibog, 1754-1770, s.345f. , brev af
14.2.1764. Heraf fremgår det, at Hee ikke syntes, det var no
gen god ide, at kadetter skulle følge undervisningen. I 1780 var
tallet af deltagende kadetter dog nået helt op på 30, brev dateret
24.11 .1784, Søkadetakademiets Kopibog. 1770-1785, s. 482.

9. Gerners forelæsninger over "Vandbygningskunst" blevafholdt på
Nyholm i 1777. En enkelt kadet Fr. Ziege blev den 20.1. 1777
beordret til at deltage i undervisningen, der ellersvar rettet mod
færdiguddannede søofficerer, Søkadetakademiets Kopibog.
1770-1785, s. 200 . FrankAlIan Rasmussen 1993, s. 290.

Kapitel 4. Søkadetakademiet i et internationalt perspektiv
1. Steensen, 1951, s. 36-37 har en kort beskrivelse af den franske

baggrund for Søkaderakademiers oprettelse.
2. Topsøe-jensen og Marquardt 1935, s. 504-5; Gyldenløve ind

førte i 1698 evolutionsøvelser efter fransk mønster.
3. Se f. eks. DanskIdentitetshistorie bd. II, s. 233, hvor kunst

historikeren Karin Kryger redegør for den stærke franske ind
flydelse på Kunstakademiet i perioden. Karin Kryger argumen
terer for, at indkaldelsen af fremmede - franske - kunstnere kun
var et led i bestræbelserne på at skabe en national dansk kunst.
En parallel kan ses i Søerarens stærkt internationale orientering,
som dog blev holdt inden for strengt danske rammer - f.eks. på
Søkaderakadernier.



4. Frederick B.Am, 1966, Thedeuelopment oftecbnicai education
in France1500-1850, s. 52 ff og s. 102 ff.

5. En beskrivelseafde undervisningen på de forskelligefranske
"gardes de la marine" ses hos Frederick B. Arn, op. cit. s. 54-55,
s. 103 og s. 105.

6. Alfred Doneaud du Plan, Histoire de l 'academie [royal} de mari
ne, Paris 1878-82, s. 3. Frederick B. Artz kalder slet og ret dette
akademi for "purery a leamed society (.. .) itspurposes uiere topre
pare anavaldictionary and to helpthepublication ofnaval studi
es" op. cit , s. 107. Dette akademi fik en omtumlet tilværelse på
grund af Frankrigs deltagelse i de ødelæggende kolon ikrige i
1760'erne og siden i forbindelse med den franske revolution op
levede akademiet gentagne gange at blive lukket og genetableret.

7. Frank Allan Rasmussen, The Royal Danish-Norwegian Dock
yard. Innovation, Espionage and Centre ofTechnology, i Euro
pean HistoriographyofTechnology, Proceedings from the TISC
Conference in Roskilde, Dan Charlie Christensen ed., Odense
1993, s. 53.

8. Otto Lybeck, red. Den Svemka FlottamHistoria, Malrno, 1943,
2. bd., s. 260.

9. Daniel A. Baugh, NavalAdministration 1715-1750, London
1977, s. 38.

10. Baugh, 1977 s. 38: .Because it wasessentialry afailure, theAcade
my eannot be counted asa significant feature ofthe deaeloping
officer corps in thisperiod. . .".

Il. Ibid

Kapitel 5. Akademiets organisation
l. Se Reske-N ielsen, 1950-52, tabel 6 s. 115.
2. Ibid. tabel 10 og Il , s. 119.
3. Ibid . tabel 12 og 13, s. 121.
4. For en klar oversigt over kadetterne henvises til Steensen, 1951,

s.57-59.

5. Lund, 190 l , s. 41, "I Regelen reeruteredes Kadetterne afVolontæ
remes Rækker. . . ':

6. Steensen. 1951, s. 80. Reforme kadetterne og deres baggrund
omtales også sammesteds s. 96.

7. Forløbet omkring indførelsen af eksamenskrav og den øgede
brug af privat undervisning er beskrevet grundigt af kadetchefen
Kaas i et brev til Admiralitetet dateret 28.1.1773, Søkadetaka
demiets Kopibog, 1770-1785 s. 77 ff. Se også Steensen, 1951, s.
124-25.

8. Ibid . s. 78.
9. RA, 32-5-1 , 1716-1848. Ruller over Søkadetkorpset, 83 bd.

Her anførtes det hvert år, hvilke kadetter, der gik på akademiet.
10. I Peter Schiønnings dagbog findes der en liste over, hvem der

boede på hvilke værelser d. 14.1.1750. Ud fra denne liste kan
det samlede antal kadetter, der boede på akademiet rekonstru
eres. Schiønnings dagbog bd. l s. 92.

11. Denne undervisningsform blev forbundet med navnet akademi,
det blev i 1854 afløst af et klassesystem, hvorfor akademiet i
1869 skiftede navn til Søofficersskolen, Steensen 1951, s. 444.

12. Lund, 1901, s. 57.
13. En række eksempler på straffemidler på Søkadetakademiet fin

des hos Lund, 1901, s. 57 og Steensen 1951, s. 65.
14. Jørgen Højgaard, Tapperhed ærer, en Peter Willemoes Biografi,

1997.
15. Bjerg 1976, s. 141.
16. Se (eks. tilfældet Iver Først Heiberg, Birgitte Hauglund, 1994,

Iver Først Heiberg, 1773-1797, En portrætskitse s. 37. Sagen er
også omtalt hos Steensen 1951, s. 165 ff. Kadetchefen Kaas
skrev i 1780 i en udtalelse om Sneedorff, at han"kjenderham
fra den Tid, han var Cadet, ogueed, at han erafet meget hidsigt
naturel, saa troerjeg, at han afdenneAarsagickeerskickettil at
informere Carletterne i Navigationen", brev dateret 7.4. 1780,
Søkadetakademiets Kopibog, 1770-1785, s. 297. Steensen
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beskriverSneedorffssenerepersonlighedsom "etMønsterpaa
Selvbeherskelse", men dette harmonerer dårligt med de gentagne
eksempler på utilfredshed blandt kadetterne med ham, som
Steensen selv nævner. Steensen 1951, s. 132. Sneedorffs taler
findes på Rigsarkivet: RA, 32-5-5,1790-1824 , Manuskripter til
kadetchefen, adm. H.C. Sneedorffs taler, l bd.

17. Peter Schiønnings dagbog, bd. l s 253 ff. , afskrift af Gerhard
Siversafskedstale til kadetterne holdt d. 24.2.1751.

18. Denne ordning med kadetunderofficerer havde eksisteret lige
fra skolens første år, Lund 1901, s. Il, Steensen 1951, s. 27.

19. Peter Schiønnings dagbog bd. l , 1725-1760, s. 233.
20. E. Borg, Den danske marines uniformergennem treårhundreder,

1974, s 89-97 beskrivessøkadetternes uniformering i den be
handlede periode.

21. Ibid. s. 91.
22. ibid. s. 89f.
23. ibid. s. 94.
24. Peter Schiønnings dagbog bd. l , 1725-1760, s. 67.
25. Gunner Lind anfører, at det i perioden blev mere attraktivt

at være kadet, og s. 51, at "den langvarige kadetuddannelse. hvor
flest muligt var i internat, varen langtkraftigere socialiserings
proces end tjeneste ved et regiment. . ." Lind, 1986, s. 50.

Kapitel 6. Søkadetakademiets pædagogik
l. "Undervisningen havdehidtilfimdet Stedpaa een Undervisnings

sal, hvor70 Kadetter ogVolontærer undervistes samtidigafeen,
eller I visse tilfældeflereLærere': Steensen 1951, s. 112. Lund
skrev i 1901 at "VcJr Tid kan vanskeligforstaa, at en eneste Lærer
harskullet undervise 70 KÅdetter ogVcJlontærer paa en eneste
Sal. . .", men henviser til forholdene i latinskolerne i samme
periode, hvor der herskede lige så uhensigtsmæssige forhold.
Lund, 190 l, s. 106. Steensen gentog Lunds vurdering i 1951, s.
112-13.
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2. Schiønnings samling, dagbog, bd. 1. 1725-1760, s. 80, 1. maj
1749.

3. Schiønning samling, dagbog, bd. l 1725-1760, s. 91, 5. februar
1750.

4. Søkadetakademiets Kopibog, 1770-1785 , s. 77 se også Lund
1901, s. 105(

5. Søkadetakademiets Kopibog. 1770-1785, s. 445, Omløbende
Promemoria dateret d. 28 november 1783.

6. Ibid . 1770-1785, s. 445, brev dateret d. 29 november 1783.
7. Søkaderakaderniers Kopibog, 1770-1785 s. 445, brev dateret d.

30. november 1783.
8. Ibid. 1770-1785, s. 445, brev dateret d. 30. november 1783.
9. Ibid. 1770-1785, s. 445(, brev dateret d. 2. december 1783.

10. Ibid. 1770-1785, s. 445(, brev dateret d. 2. december 1783.
ll. Ibid. 1770-1785, s. 445f., brev dateret d. 2. december 1783.
12. Modelsamlingen og dens baggrundshistorie er grundigt beskre

vet af P. Holck, Afhandling over "Den historiske Modelsamling
på Holmen, 1939, s. l ff. Samlingen er yderligere beskrevet af
B.W jordening "Katalog overden historiske Modelsamlingpaa
Orlogsværftet, 1896 og afR. Steen Steensen i Orlogsmuseet, 1961,
s. 11 ff.

13. Orlogsmuseet, uregistrerer model.
14. Designation Overdet Kongl. SeeAccademies Inventarium dateret

d. 20.11.1745. Søkadetakademiets Kopibog 1740-1753, s. 164
ff.

15. SeeAcademiets Tegningerfor Aar 1763 underInformation afVitus
Monrad. Søoffficersskolen, uregisneret arkivale, der nu vil blive
registreret på Rigsarkivet og uddeponeret på Søofficersskolen.
De øvrige tegningsbøger er på Rigsarkivet opstillet i Søerarens
arkiv, Søkadetakademiet, under signaturen 32-6-3, 1749-94,
Frihåndstegning udført af kadetterne. Den angivne tegning er
nr. 16 i bogen.

16. Dichmann, 1801, s. 163. "Takkelage"skibets tovværk.



17. Schiønnings samling, dagbog, bd. 1, 1725-1760, s. 126, 26. au
gust 1750.

18. Skibene kunne ligge oplagt "som efter kølhaling", "som i freds
tid" eller "som i krigstid" alt afhængigt af de øjeblikkelige prak
tiske og politiske omstændigheder, Ole L. Frantzeri et al. Linie
skibetHolsten, 1988, s. 87.

Kapitel 7. Togter med kadetfregatten
l. Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftssamlingen, Schiøn. 36,

4to , Breve af og til Anton v. Ulrichsdal (afskrift), s. 6.
2. Schiønnings samling, dagbog, bd. 1, s. 151 f(
3. Schiønnings samling, dagbog, bd. 1, s. 203.
4. Ibid.
5. Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftssamlingen, Schiøn. 36,

4to, Breveaf og til Anton v. Ulrichsdal (afskrift), s. 8.

Kapitel 8. Konstruktion
1. Rasmussen, 1994, s. 63 ff.
2. Steensen, 1951, s. 125.
3. Søkadetakadem iets Kopibog 1770-1785, s. 117-118, brev date

ret d. 8.3.1774.
4. E.W: Stibolr, 1776, Om Skibes Kjølbrækkelighed.
5. Hohlenberg var utilfreds med stillingen som lærer i konsrruk

tion , og mente at ud fra kadetternes ringe forudsætninger, ville
det være mere passende at overlade undervisningen til en model
karI ved Holmen. Utilfredsheden beroede dog i en vis grad på,
at han ikke straks var blevet udnævnt til fabrikmester efter
Stibolts død . Jf. Jeppe Høj , ECH. Hohlenberg, Flådens Fabrik
mester 1796-1803, upubl iceret speciale, Københavns Universitet
1998, s. 32-33.

6. Søkadetkompagniets Kopibog. 1770-1785, s. 439, brev dateret
d. 20.11.1783.

7. Søkadetakademiets Kopibog. 1770-1786, s. 439, Stibolts udfør-

ligesvarpå Admiralitets ordre er dateret d. 26.11.1783, kun
seks dage efter, at han var blevet bedt om redegørelsen for kon
struktionsundervisningen.

8. Søkadetakademiets Kopibog, 1770-1785, s. 445 Brev dateret d.
29.11.1783. Se i øvrigt afsnittet ovenfor om pædagogiske over
vejelser i 1780'erne

9. Søkadetakademiets Kopibog 1770-1785, s. 441.
IO. Søkaderakaderniers Kopibog 1770-1785, s. 441.
ll. Ibid., s. 442.
12. ibid., s. 442.
13. Søkadetakademiets Kopibog, 1770-1785. s. 442. Rejsernesva

righed og formål er beskrevet i Topsøe-Jensen og Marquard
1935, s. 555-556.

14. Søkadetakademiets Kopibog 1770-1785, s. 444.

Kapitel 9. Hovedvidenskaberne - artilleri, navigation og matematik
l. Lund, 1901 s. 106.
2. Jakob Seerup, Om håndskrevne lærebøger på Søkadetakademi-

et, i Maritim KontaktXXII, 2000 s. 42 ff.
3. Steensen, 1951, s. 124.
4. Lund, 1901, s. 109.
5. A. Hedemann, Secader-Akademiets Historie fra dets Stiftelse i

1827 i Tidsskriftfor Søvæsen 1861-1862. 1862, s. 198.
6. Schiønnings dagbog bd. Is. 146. Lund, 1901, nævner et lig-

nende besøg afFrederik d. 6. i 1811 s. 215.
7. Seerup, 2000 , s. 50.
8. Topsøe-Jensen og Marquard, 1935, bd. lIs. 682
9. Schiønnings Dagbog 2.2.1747.

10. I en ansættelseskontrakt dateret d. 20.3.1740, blev det blandt
andet pålagt skrive- og regnelæreren Otto Svendsen Elvesøeat
forsyne kadetterne"med behørige forskrifter uden betalling, som
de udi handsfraværelse kand betiene sigaf..", Søkadetakademiets
Kopibog, 1740-1753, s. Il.
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l l , Iflg. kgl. res. 7.4.1763 skulle kadetterne hjemmefra have lært at
regne og skrive"førend demaakommetil InfonnationpaaAcade
miet, siden destraxskalbegyndepaa Navigationen" . Klingbergs
Register bd. 293 s. 230.

12. Chr. Cramer, Aritmetica Tyronica, eller GrundigVejviisning Prac
tid et lere aldfornøden Huus- ogHandels-Regning. . ., l. udgave,
1735. Denne regnebog blev anvendt som grundbog i danske
skoler helt frem til anden halvdel af det 19. århundrede. Det
22. og sidste oplag af bogen udkom i 1867 og var altså et stan
dardværk. Schønnings eget håndskrevne bind med løsningerne
på alle opgaver i regnebogen findes i det Kongelige Biblioteks
Håndskriftssamling, Schønnings Samling.

13. Jeg må her korrigere, hvad jeg før har skrevet om disse bøger i
min artikel "Om håndskrevne lærebøger på Søkadetakademiet",
Seerup, 2000. Først ved læsningen af Schiønnings dagbog blev
jeg klar over anvendelsen af Chr. Cramers regnebog. I øvrigt
anfægter dette ikke billedet af Søkadetakademiet som en institu
tion, hvor afskrift anvendtes i meget høj grad.

14. EM. Krabbe 1793 s. 14.
15. Rasmussen, 1993 s. 279 ff. redegør for, hvordan Konstruktions

kommissionen fungerede. I artiklen Dannelsesrejse eller indu
strispionagei, i Mariniehistorisk Tidsskrift nr. 3 1994, af samme
forfatter beskrivesauscultanternes uddannelse som "enbåde
praktiskogteoretisk overbygningpå dengrundskolingsomde (.. .)
havdegennemgåetpå Søkadetakademiet"s. 67.

16. Se Rasmussen, 1994 s. 63 ff. og Flemming Steen Nielsen, "Ild
maskinen på Gammelholrn", artikel i I RøgogDamp, Damp
maskinens indførelse i Danmark 1760-1840, 1992 s. 36, hvor det
bl.a. beskrives,hvordan dissespionagerejser spillede en afgø
rende rolle i indførelsen af dampteknologi til Danmark i
slutningen af 1700-tallet.

17. P. Holck, 1939, s. 5 fremgår det, at Lous' samling af modeller,
der blev brugt til denne undervisning, blev erhvervet af flådens
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Modelkammer d. 22.10. 1742, hvorfor Lous' enke modtog 500
Rdl. i dusør.

18. Schiønnings dagbog bd. l , s. 69 d. 22.11.1747 var Schiønning
færdig med regningen og fik derefter lov til at fortsætte med
navigationen.

19. Lund, 1901, s. 107.
20. Der fandtes dog pålideligekort i Søetatens eje, som var forfærdi

get afJens Sørensen i slutningen af1600-tallet, Margrethe Bove,
Jens Sørensen, Spion ogSøkorttegnerfor Christian ~O 998, s. 7.

21. Søkadetakademiets kopibog 1754-1770, s. 435 .
22. Søkadetakademiets kopibog 1754-1770 s. 435 .
23. Topsøe-Jensen og Marquard, 1934, bd. 2. s. 111.
24. Søkadetakademiets kopibog 1754-1770 s. 457 .
25. Videnskabernes Selskabs historie 4. bd. s. 15.
26. Videnskabernes Selskabs Historie 4. bd. s. 15.
27. Dette samarbejde synes at have fortsat i årene derefter, for eks

empel var der søkadetter med på en videnskabelig ekspedition i
1782-83 som skulle teste et nyt ur til brug ved beregning af
skibes nøjagtige position, H.C. Bjerg, PoulLøwenørn 1751
1826, 1984 s. 34. Uret var det såkaldte "Arrnandske Søur" og
projektet var støttet af Videnskabernes Selskab.

28. Dichmann, 1801 gennemgår grundigt Fr. Weggersløffs karriere i
sine noter, s. 301-302.

29. Ibid. s. 302.
30. Schønnings dagbog bd. l , s. 69
31. Jakob Seerup, 2000 s. 50.
32. c.c. Lous, Skatkammer til Styrmands Kunst, 1781, Theonen af

Styrmands Konsten, 1782 og Styrmands Haandbog, eller en saa
kaldt Marin Calender. 1783. Disse bøger blev til sidst udsendt i
et enkelt bind; Styrmandskunst eller saakaldet Skatkammer inde
holdende en tydelig ogmed mangeExempler oplyst Undervisning
om, hvad en Styrmand nødvendigst børforstaae, til BrugogØvelse
for deLærende indrettet, 1797 2. udg.



33. c.c. Lous, Forsøg til etNyt Missuiisnings-Instrument... "1767 og
En ny SamlingafRegler ogLogaritbmer, 1768 og Historien afMr.
Harrisons Forsøg til Længdens Opfindelseformedelst et Uhr eller en
Titdmaalen 1768.

34. Lund, 1901, s. 244, omtaler bogen, hvis tredje oplag udkom i
1824 som"et slags matematiskPulterkammer". I Marinens Bibli
otek findes den dag i dag alle udgaver af Lous' Skatkammer,
bøgerne er påstemplet Søkadetakademiets initialer "SCA""

35. H.C. Bjerg DanskeOrlogsskibe 1690-1860, rekstbind, s.
186 .

36. K.F. Plesner,jens Scbelderup Sneedorff, En litterærhistorisk Mono
grafi, 1930, s. 12. Af samme monografi fremgår det s. 14, at
c.c. Lous' søster blev Sneedorffs første kone, forlover ved bryl
luppet var bl.a. navigationsdirektøren Frederik Weggersløff,som
også var gift med en afC.C. Lous' søstre, (ibid. s. 35).

37 . Ibid . s. 67 og 69. Lous var bl.a. den første, der skrev blankvers
på dansk, han oversatteAlex Popes' "Forsøg omMennesket' Sorø
1757 og gav den første oversættelse afMi!ton's "ParadiseLost".
Plesner skriver om perioden fra Holbergs død ti! Struensees hen
rettelse, at "Pope erdens store Poet', s. 252 .

38 . K.F. Plesner, Det Smagende Selskab, Selskabet til deskienneog
nyttige Videnskabers Forfremmelse 1759-1959,1959, s. 29.

39. Plesner, 1959, s. 114. Dette var i øvrigt en afvigelse - Selskabet
udgav ellers skønlitterær og filosofisk litteratur.

40. Fr. Weggersløff stod bl.a. fadder for J.S. Sneedorffs søn, den
senere kadetchef på Søkadetakademiet H .C. Sneedorff ved den
nes dåb i Vartov Kirke d. 22.5.1759, Plesner 1930, s. 99 .

41. Søkadetakademiets Kopibog 1771-1785, s. 45-46.
42. ibid.
43. Ibid. s. 46 .
44. Søkadetakademiets Kopibog, 1771-1785, s. 78 .
45. Johan Nordentoft, Gjethuset ogArtilleriets Kadetskoler, 1929, s.

32.

46 . Søkadetakademiets Kopibog, 1771-1785, s. 46 . Det har ikke
været mig mul igt at finde eller identificere en sådan lærebog fra
''Tøjhuus-Skolen".

47. Seerup, 2000, s. 45.
48. DanskArtilleri i Napoleonstiden. s. 202.
49. Søkadetakademiet Kopibog 1754-1770, s. 285 .
50. For en oversigt over de forskellige læreres lønninger i perioden

1739-1745 henvises til c.F. Dichmann 1801 , s. 326
51. Egon Eriksen og Ole L. Frantzen, DanskArtilleri i Napoleons

tiden, Forudsætninger ogudvikling 1760-1814, 2. oplag. udg. af
Tøjhusmuseet. 1989.

Kapitel 10. Taktik
1. Schiønnings dagbog bd. l, s. 113: "Om Morgenen tog15 Konge

Baadedu med Officererpaafor at Exercere sigi See eoulutionerne,
Manuurerede imellemW'een ogKiøbenhavn ogsaaledes Continuere

de i 8te dage". 8. september 1750. Søkadetten Schiønning var
med og holdt journal. I 1780 blevevolutionsøvelserne ved kon
gelig forordning indført som en fast rutine hver sommer. Holck
1934 , s. 3f.

2. Lind, 1986, s. 50.
3. c.F.L. Fontenay, See-Euolutioner eller En Orlogs-Flodes Ordener

ogBevægelser, Saaveli SigteafPienden. som udafSigte, i Tiid af
Batailleogandre Tilfælde. Uddragne afP. PaulHostes ~rk: L'art
des ArmeesNauales, 1743 .

4. Steensen, 1951 , s. 101.
5. Disse plancher bærer Det Kongelig Sø-Kort Archivs arkivsigna

tur og synes at være blevet hængt op i 1939, da skolen åbnede i
sine nuværende lokaler på Holmen.

6. RA, Søetaren, Søkadetakademiet, See-Euolutioner, H.H. Stibolr,
1775, manuskript.

7. Ibid. forordet.
8. Holck, 1934, s. 4.
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9. Hans Christian Sneedorff 1799, Søetaktikken. En Lerebogfor de
kongelige Seekadetter.

10. Ibid. forordet.

Kapitel ll . Tegneundervisning på Søkadetakademiet
l. Se f. eks. Av Frederik Zimmers Optegnelser 1711-1156, v. Oberst

A. Zimmer, Horten, 1927 s. 37 om sådanne tegninger i skibs
journalerne: "Under datidens navigering meddemangelftile sjøkar
terspillet disse hjelpemidlerenganske annen rolle enn i vore ddger'.

2. Se f.eks. Frank Allan Rasmussen, 1993, s. 276 ff.
3. Bjerg, 1980, teksrbind, s. 110-111.
4. Den senere fabrikmester Knud Nielsen Benstrups gengivelser i

orlogsskibet Ditmarskens journal af scener fra den danske flådes
operationer ved RUgen i 1713 er et godt eksempel på dette.
Nogle eksempler er gengivet i Jørgen H. Barfods Niels Juels
Flåde, Den danskeflådes historie 1660-1720. Marinehistoriske
Skrifter, 1997, s. 178 og 184.

5. Dansk-Norske Søofficerer bd. II, s. 255-257.
6. Se i øvrigt Hans Christian Bjerg, EL. Norden - Søofficer og

Egyptolog i 1700-tallet, Marinehistorisk Tidsskrift 4-2001 .
7. Andre eksempler på kunstnerisk begavede søofficerer kan her

nævnes for at illustrere, at EL. Norden ikke var nogen undta
gelse. Fabrikmesteren Benstrup tegnede batail1escener, der var
kendte i samtiden og nævnes af Jacob Fosie i dennes Lereklude,
1743 fortalen. Et andet eksempel var søofficeren P.L Grønvold,
der udgav et værk med kobberstik om Frederik d. V's store rejse
i 1749.

8. Weilbachs Kunstnerleksikon, 1947 bd. 1, s. 327.
9. Lous Bobe Bremerholms KirkeogHolmens Menighed Gennem Tre

AerhundrederMDCXIX-MCMXIX 1920, s. 175.
10. Fosies lærebog i tegnekunst fra 1743 var f.eks. dediceret til Ul

rich Adolph Danneskiold-Sarnsøe, der foruden at være en slægt
ning til den magtfulde Intendant de Marine, Frederik Danne-
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skiold-Samsøe, ogsåhavde gjort tjenestesammen med Fosies
ven EL. Norden i den engelske marine; Topsøe-Jensen og Mar
quard 1935 bd. 1, s. 281-282 og bd. 2 s. 256 .

11. C.EL. Fontenay, See-Eoolutioner eller En Orlogs-Flodes Ordener
ogBevægelser, Saauel i Sigte afPienden. som uddfSigte, i Tiid af
Batailleogandre Tilfælde. Uddragne afp.PaulHostes l&rk: L'art
des Armees Nauales, Kiøbenhavn 1743.

12. Lære-Klude, eller Prøverpaa Kaaber Slibe, Grunde, Naale, Etz
Vand, Suerte, Viske, LadeogTrykke. FraAar 1741 tilAar 1143.
København 1743.

13. "Lærekludene" blev til ved at Fosies døtre og en række af søka
detterne "tegnede paa deafF. præparerede Kobberplader. somhan
derefter ætsede ogtrykte". Weilbachs .I<Unstnerleksikon 1947 bd . 1,
s.327.

14. RA 32-6-3 og 32-7-1 1749-94, Frihåndstegning udført afka
detterne, 35 bd. Også i Det Kongelig Biblioteks Håndskrifts
samling findes et bind med søkadetternes tegninger (NkS, 4'°,
309 cd) og på Søofficersskolen opbevares endnu et bind (fra
1762).

15. Jacob Fosie, Tegne ABC, eller adskillige Streger at øve Synetog
Haanden effierfor ungeMennesker afbegge Kiøn optegned afF.
Kiøbenhavn 1753.

16. Ibid. Fortalen, "Til denLysthavende".
17. Jacob Fosie, 1753, ibid.
18. Søkaderakaderniers Kopibog 1754-1770, s. 283 .
19. Weilbachs Kunstnerleksikon 2. udgave bind 2, s. 390 . Dog frem

hæves Fuchs' dørstykker som det bedste inden for denne genre i
Danmark.

20. RA, 32-6-2,1797-1848, Landtoninger, 12 bd.

Kapitel 12. Fægte- og danseundervisningen
l. Henrich Hieronymi, .Dantse-Exercitii Nytte", 1742. Bogen var

oversatefter den tyske originaludgave skrevet afGottfried Taubert.



2. Ibid. s. 4.
3. Ibid. s. 32.
4. Ibid. s. 32.
5. Læserne af anmeldelsen opfordredes til at købe bogen, "at de

skalhavelige saastorUmage medat Lære disse deres Exercitier; i
Faldde ikke allerede ueed dem, somde unge Soldater medat Lære
deres'; anmeldelse i Kiøbenhavnske Nye Tidender om Lærde og
curieuse Sager, 1742, s. 774.

6. Hof- und Staatskalender, forskellige år.
7. Lund, 1901, omtaler sagen udførligt s. 148ff. Se også Steensen

1951, s. 142.
8. Kong Christian den Femtes DanskeLov, paa nyeooplagt vedcp.

Rothe, 1753, 6. bog 8. Kapitel om Udfordringer og Dueller.
9. Ibid. artikel 4: "Ingen, somomkommer i nogen Duel (...) maa

enten i Kirken, eller paa Kirkegaard, begraves':

Kapitel 13. Kristendom og kanoner
1. KongFriderich denfemtes See-Krigi-Artikels Brev 1754
2. ibid. s. 162.
3. ibid. s. 163.
4. Det var derfor ikke rimeligt, når H .CA. Lund skrev, ar ".. .da de

fleste afdem ikkeforstode detteSprog, kunde denneMorgenandagt
naturligvis ikke være dem til nogen Opbyggelse.". Lund 190 l, s.
83. Vibeke Winge har i afsnittet "Dansk og tysk i 1700-tallet", i
DanskIdentitetshistorie bd. l, s. 91 ff. kort opridset omfanget og
karakteren af det danske og tyske sprogs sameksistens midt i
1700-tallet.

5. Schønnings dagbog, s. 112.
6. Undervisningen skulle ifølge den pietistisk inspirerede forord

ning af 13.1.1736, "udover rene kundskaber tilstræbe inderliggø
relse ogpersonlig tilegnelseaftrossandhederne. . .",DanskKulturhi
storisk Opslagsværk bd. 1., s. 477.

7. Denne bogvar obligatorisk i konfirmandundervisningen

frem til 1791, hvor den afløstesaf N .E. Balleskatekismus. Ing
rid Markussen 1995, s. 40. Pædagogikken i bogen beskrives
sammesteds s. 43 ff.

8. Schønnings dagbog s. 82.
9. Lund, 1901, s. 82 bemærkede denne sammenhæng, som

bekræftes af Schønnings dagbogsoptegnelser.
10. Lund, 1901, s. 82. Lund sluttede sig til dette ud fra en undervis

ningsplan fra 1727.
ll. Undervisningen på Søkadetakademier var inddelt i faste timer,

startede med kristendom og fortsatte med bl.a. regning. Ganske
på samme måde var undervisningen tilrettelagt på A.H. Franc
kes (I 663-1727) skoler, der fra slutningen af 1600-tallet betrag
tedes som pietistiske mønsterskoler, Ingrid Markussen 1995, s.
33-34.

12. Andreas Sparre Dellgast (overs.)ff Burlamaqui, Grundsetninger
til Naturens Ret, afdetfranske oversat, 1757, ogff Burlamaqui,
Grundsetninger til Stats-Retten, 1760. Dellgast, som også var læ
rer for landkadetterne, oversatte også religiøs og historisk littera
tur.

13. "JDanmark oprettedes en Lærestol i natur- ogfolkeret vedKøben
havns Universitet i 1132; sammeår, hvorpietismen fik sitgennem
brud ved universitetet. ': Ingrid Markussen 1995, s. 61.

Kapitel 14. Historie og geografi
1. Denne form for historie skulle give en politisk indsigt, og kald-

tes statistik, GyldendaIs Danmarkshistorie, bind 10, s. 74.
2. Søkadetakademiets Kopibog 1754-1770, s. 79-80.
3. Dichmann, 1801, s. 301.
4. Peter Schiønning dagbog bd. l, s. 114.
5. Søkadetakademiets Kopibog, 1754-1770, s. 84 en regning for

disse bøger, ligeledes s. 107 de samme bøger. Opgørelsen af bø
gerne og deres omkostninger er skrevet på tysk i modsætning til
alleandre breve i SøerarensArkiver,hvilket betyder, at Koth selv
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har stået for indkøbet. Værkerne var blandt andet Htibners ge
nealogisketabellerog Zachwitz' Wappenkunst.

6. Søkadetakademiets Kopibog 1754-1770, s. 107, en kvittering i
marginen dateret d. 13. april 1743 for"Hr assessor Holbergs
Danmarks Riges Historie i 3deEngelske bind', men af protokol
len over Søkadetakademiets Bibliotek fra 1895 fremgår det, at
biblioteket kun rådede over et tysk eksemplar.

7. Vibeke Winge, "Dansk og tysk i 1700-tallet", i Dansk Identi
tetshistorie bd. l, s. 91ff.

8. RA, Underadmiralitetsretten som Skifteret ... også Graah ejede
Hubners genealogiske tabeller.

9. Schiønnings dagbog bd. l , s. 256 .
10. Peter Schiønnings dagbog bd. l, s. 316 .
ll. K.E Plesner,Jens Schelderup Sneedorf 1930, s. 22.
12. Plesner, 1930, s. 20
13. Plesner, 1930, s. 251-253 opsummeres J.S. Sneedorffs epoke i

dansk åndsliv, der iflg, Plesner "harskabtgrundlagetfor moderne
tiders vidtspændendefolkekultur" , I SchultzDanmarkshistorie fra
1942 præsenterer Holbergforskeren Th. A. Muller J.S. Snee
dorff sammen med Jens Kraft, EC. Eilschow, Andreas Lundhoff
og Henrik Stampe som personligheder der i løbet af deres korte
liv ''fik storBetydningfordanskAandsliv" i perioden . Også i den
nye Store Danske Encyklopædi bind 14 s. 502, 1999 nævnes
J.S. Sneedorff som en central personlighed i afsnittet om oplys
ningstiden.

14. Plesner, 1930, s. 25.
15. Peder Falck, Geographisk Atlasaflagtefter stereograpbiske regler og

de nyeste opdagelser samtet kort udtogafgeografien ogGenealogien.
Flere forskellige udgaver af samme kort befinder sig på Det Kg!.
Biblioteks Kort og Billedafdeling , signaturen er:Peder Falck,
GeographiskAtlas... o-o -1779/1a-d.

16. H.J. Bang: Indbydelsesskrift til denoffentlige Examen i Sorø Aka
demis Skole ijuli 1874. Professor L.SmithsSelvbiografi, skrevet til
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hansVen MarskalkJoh. v.Bidoto. Sorø 1874, s. 41. I øvrigt hav
de Smith allerede i 1779 skrevet en Lovtale overKortSivertsen
Adeler. . . Smith nævner det ikke i sin selvbiografi, men ved at
skrive en lovtale over en dansk søhelt, havde han vist en inter
esse,der kan have været medvirkende til, at han blev opfordret
til at søge stillingen. Om denne bog anvendtes i undervisningen
på Søkaderakademiet er uvist.

17. Bang, 1874, s. 47.
18. En forklaring kan søges i det faktum, at Smith repræsenterede

en mere ortodoks, konservativ ideologi end den reformivrige
Thomas Thaarup.

19. Laurids Srnirh, Den naturlige Religionsførste Grunde, 1778.
20. Laurids Srnith, Sielelerens første Grunde, 1778.
21. Fr. Rønning, Rationalismens Tidsalder, København, 1896.
22. Smith , Sielelerens første Grunde, 1778, s. l.
23. Laurids Srnith, Om Philosophiens Natur ogNytte, i særfor Krigs

høvedsmændene, en Forelæsning holden i det militære Auditorium
paa Giethuset... 1779. Oberstløjtnant Helge Klint har skrevet
en kort artikel om bogen i Krigshistorisk Tidsskrift, Juni 1974, s.
33 ff. I artiklen gives en del citater, men Klint havde ikke andre
kommentarer til bogens indhold, end at han fandt der vanske
ligt at passe bogen ind i hans egen tids lærebøger.

24. Srnith, 1779, s. 23 .
25. Ibid. s. 26.
26. Elireneron-Muller Forfatterlexicon bd 2, s. 356.
27. Dichmann, 1801, s. 304 .
28. C.E Dichmann, KortUdsigt over devigtigste historiske Begivenhe

derFra Freden i Hubertsburg ogVesaiffes 1763 indtil Udgangen af
Martii Maaned1799. TIlligemed etAnhangindeholdende Italiens
Geografiske ogstatistiske Forfatning. 1799.

29 . Henrik Horstbøll beskriverFr.Sneedorffog hans betydning for
dansk historieskrivning i afsnittet Civilisation og Nation 1760
1830, i Danmarks historie bind JO, 1992, s. 141 ff.



30. Galettis værkervar udkommet i dansk oversættelsei 1790'erne.
31. Diehmann, 1800, s. IX.
32. c.F.L. juge var fransklærer på akademiet i årene 1800-1803,

han var født i Frankrig og var major, da han under revolutionen
emigrerede og slog sig ned i København. Han udgav to lærebø
ger for kadetterne i 1800 og 180 l . Sneedorffs bog om Søerakri
ken er beskrevet i afsnittet om taktik.

Kapitel 15. Sprogfag
l. Diehmann, 1801, s. 130.
2. For oplysninger om fransklærerne i øvrigt henvises der til bilag

l, hvor alle akademiets lærere i den beskrevne periode er opført.
3. Diehmann, 1801, s. 130.
4. Københavns Universitet 1479-1979, bd. IX, Det filosofiske Fa

kultet 2. del, s. 267-269.
5. Frank Allan Rasmussen 1993, s. 276 fE og Flemming Steen

Nielsen, 1992 s. 36.
6. Hans Erieh Bødeker, Reisebesehreibungen im historisehen Di

skurs der Aufklarung, s. 282, in Bødeker et al. udg. Aufklarung
und Gescbichte. in. Aufklarungund Geschichte, Studien zur deuts
cben Geschichtswissenschaft im 18. [ahrbundert, Verøffentliehun
gen des Max-Planek-Instituts fur Gesehiehte 81, Vandenhoeek
und Rupreeht in Gøttingen, 1986.

7. Søkadetakademiets Kopibog. 1754-1770, s. 436-437. Der blev
dog også indkøbt rejsebeskrivelserpå tysk og fransk.

8. Chr. Sylvius, Compendium Practico-Geometricum, Mecbanice ud
regnet, Aldrigtilforn i det Danske Sprog vedTrykken publicerit, De
Uestuderede Til Opmuntring, Fornøyelse ogNytte, 1736. Ehren
eron-Muller Forfatterleksikon bd. 8, s. 134.

9. Søkadetakademiets Kopibog, 1754-1770, s. 162.
10. Begge udgaver anmeldtes rosende i Kiøbenhavnske Nye Tidender

omlærde ogcurieuse Sager. Anmelderen konkluderede ved udgi
velsen af 1753-udgaven, at "Vi kandda nu rose os alathave i vort

Danske Sprog enAnviisningtil detEngelske saafuldstændig, som den
ikkefindesi nogetandetSprog', s. 118.

ll. Charles Julius Bertram, 1753, Testimonia upagineret.
12. Bertram, 1753, TheRoyal English Danish Grammar. Ethics from

SeueralAutbors, Testimonia. upagineret.
13. Bertram,1753, dedikationen i tredje del "Etbics from seueral

authors", "To tbe Queen's MostExcellent Majesty" , tilegnelsen
gjaldt den engelsk fødte dronning Louise, der ganske vist var
død ved udgivelsen. Bertram forfattede et sørgedigt ved hendes
død i 1752.

14. Iflg. Elireneron-Muller Forfatterleksikon bd. II, s. 376. Det har
ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om dette sel
skab.

15. Klingbergs register, nr. 293 A-F, s. 224.
16. Ehrencron-Miiller, Forfatterlexikon, bd . II, s. 377-378.
17. Charles Julius Bertram, oversætter, The Charter givenunto the

Royal Danish Academy olPainting, Sculpture and Architecture in
Capenbagen. 1758.

18. Simon Carl Stanley, 1703-1761, født i København af engelske
forældre, arbejdede til 1746 i England, hvorfra han vendte hjem
for at arbejde for flåden. Udnævntes i 1755 til hofbilledhug-
ger.

19. Bjerg, 1980, tekstbind, s. 114-118.
20. Søkadetakademiets Kopibøger, 1754-1770. Her findes i afskrift

den bitre brevveksling, der til sidst førte til, at Bertram søgte sin
afsked. Det brev fra Bertram til Admiralitetet dateret d. 5.1.
1761, som udløste hele affæren er desværre brændt ved Kø
benhavns brand i 1794, der startede ved Admiralitetets bygning.
Det lader til, at det ikke kun var lønkravet, der udløste Admira
litetets vrede, men at der ogsåvar forslagtil "Academiets Indret
ning".

21. FortegnelsepaaNogle løsøre ogEffecter, bestaaende afTin ogKaa
ber; Treuahre, Gangklæder, Skilderier ogKaaberstykker medvidere,
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samtfornemmeligendeelgode oguelconditio nerede Bøger.. . (Trykt
katalog over Charles Julius Bertrams dødsbo), 1765, hele bogen.

22. Charles Julius Bertram, overs., Betragtningover etgudeligtLev
netsstoreFordeele, 1760.

23. Ehrencron-Muller Porfatterleksileon, 5. bd. s. 308 . Det har ikke
været muligt at efterspore Mannerkrantz' videre skæbne i sven
skebiografiskeleksika.

24. Mannerkrantz skrev også et digt til arveprins Christian (d. 7.) på
dennes fødselsdag ,1763: "To HisHighness, Prince-Royal Christi
an, HereditoryPrinceofDenmark, Norway Sleswig andHalstein
etc. onhisroyalHighnesse's BirthdayJanuary29th 1763 most
humbly offeredbyCharlesMannerkrantz;LeetureroftheEngliseh
LitteratureandLanguage at tbeRoyalMarine-Aeademy".

25. Søkadetakademiets Kopibog 1754-1770, s. 392 , brev dateret d.
18.10.1765.

26. Carl Mannerkrantz, "Anviisning i kort Udtog til Grundene afdet
engelske Sprog', 1764.

27. Ibid. s. 5.
28. Ibid. s. 5: ". . .mayit also be mostgraciously permittedtopropose,

tbat asmany copies sball, beprinted ofit, asare necessaryfor the
use ofthe Royal marine...".

29. Bogen hed MylordLitiletons Dialogues, ibid. s. 88 .
30. Carl Mannerkrantz, 1764, s. 80-82, 1st dialogue. gælder for de

følgende citater.
3 1. Torben Glahn, Soraner-Biografier 1747-1800,1975 , s. 191.
32. Ulrik Green, Greens Indledningtil deforeslagne Pbysiske Discour

ser1764, fortalen.
33. Søkadetakademiets kopibog, 1754-1770, s. 293. Brev dateret

22.10.1765.
34 . Dan Ch . Christensen har i sin doktordisputats "Det Moderne

Projekt", 1996, beskrevet en række eksempler på overførsel af
viden og teknologi fra England i oplysningstiden. Se f.eks.
afsnittet Teknologispionage s. 507 fE
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35. DetKongelige Videnskabernes Selskabs Historie, bd. lIs. 302.
Præsten H. J. Birch skrevet "Æreminde" over Green i Minerua i
1788.

36. DanskBiografisk Leksikon 3. udgave, bd. 5 s. 283-284, artikel af
Svend Cedergreen Beck.

37. H .J. Birch, 1788, s. 40. Det må antages, at de "berygtede Perso
ner" var prostituerede, der blev forfulgt af pøbelen i dagene efter .
opgøret med Struensee i januar 1772.

38 . Søkadetakademiets kopibog. 1771-1785, s. 348.
39 . Søkadetakademiets kopibog. 1786-1797, s. 28. Det er ikke lyk

kedes at opspore denne lærers fornavn noget sted i kilderne. I
breve såvel som lønningslister omtales han slet og ret som
"Ahlers".

40. Ib id. s. 91.
41. ibid. s. 270 .

Kapitel 16. Dagligt liv på Søkadetakademiet
1. RA, Søetaren, Søkadetakademiet, 32-5-2,1716-57, Skole

journalen for skolen, 15 bd .
2. Ibid. Der forekom stort set ingen ændringer i skemaet i perio

den .M Schiønnings dagbog fremgår det også, at undervisnin
gen var tilrettelagt på denne måde s. 66 og s. 71. Lund gengiver
også et skema for 1727, der er rekonstrueret ud fra disse jour
nalbøger, Lund 190 l s. 81f.

3. RA, Søetaten , Søkadetakdemiet, 32-6-5,1724-1802, Forhørs
protokol, l bd. s. 159. Her siges det, at kadetunderofficer Vos
bein forklarede, at "han ( . .) stoedogexereerede en deelCadetter
paa sit kammer".

4. PeterSchiønningsdagbog, 1725-1760,s. 71.
5. Friederich Michael Krabbe, Levnets- Beskrivelse, tilligemednogle

derudi indrykkede ogSkibsbygningr-Videnskaben meest vedkom
mendeAnmærkninger, skrevet afham selv iAaret1791, Gyldendal
1793, s. 102-103.



Litteratur De Æjlifer

Kilder

Rigsarkivet:
Søkadetakademiet.
RA, Aflevering marts 1959:
32-6-4 1716-1848 Kopibøger 12 bd.
32-6-4 1716-51,1824 -46,

Register til ind- og udgående breve 2 bd.
32-6-31701-1847 Indgåede Skrivelser 5 bd.

(anm. 1751-1811, 1821-23 mangler)
32-5-2 1716-57 Skolejournalen for skolenl 5 bd.
32-5-1 1716-1848 Ruller over søkadetkorpset 83 bd.
32-6-21797-1848 Landtoninger 12 bd.
32-5-5 1790-1824 Manuskripter til kaderchefen,

adm. H.C. Sneedorffs taler 1 bd.
32-5-51798-1821 Sneedorffs instrukser 1 pk.
32-5-4 div. år Håndskrevne lærebøger og

afhandlinger 22 bd.
32-6-51724-1802 Forhørsprotokol 1 bd.
1716-1802 Forhør 1 pk.
32-6-3 1825-48 Inventarieprotokol 1 bd.
32-6-3 1749-94 Frihåndstegning udført af kadetterne 35 bd.
32-7-1 do.
1775 See-Euolutioner, H.H. Stibolt, manuskript.

Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftssamlingen:
Peter Schiønningssamling:
Nr. 9-16, 4to, Journal.
Nr. 12-13, fol, Chr. Cramers Arithmetica Tyronica. 1747.
Nr. 14, fol. Navigation paa Sø-Acaderniet, 1747.
Nr. 16, fol. Sø-Kadetternes Mathemarik, 1750.
Nr. 18, 4to, BrevePoesie, Stiile, inscribtioner etc.
Nr. 36, 4to Breveaf og til Anton v. Ulrichsdal.
Nr. 26. Fol, Overblevne blade af gamleTegne Bøger .. . 1747-1755.
Nr.50,4to, Eksaminerede Stykker, Algebra o.a.

Ny Kgl Samling:
30900, 4to, Prøve Tegningerafde Kongelige Sjø Cadets for Aar 1155

undervistaf! Fosie.

Det Kongelige Bibliotek, Kort- og Billedafdelingen.
o-o - 1779/1a-d. PederFalck. "GeographiskAtlasaflagtstereographiske
regler og de nyeste opdagelser samt et kort udtog af geografien og
Genealogien". på dansk og fransk med kobberstik af A. Flindt .

Litteratur

ABRAHAMSON, H.J. General-LieutenansGude, in Minerva, 9.
Hæfte for Martii Maaned s.277-306, 1786. København 1786.

Søkrigskancelliet
293-296 Klingbergs alfab. real- og nominalregister over

kgl. resolutioner 1721-1778 og 1779-90.

ABRAHAMSON, WH.F. Gescbicbte der køniglichen Artillerie
schule in Kopenhagen, nebst zwo Reden welche in derselben bey
øffintlichen Priifungen gehalten uorden, Kopenhagen 1780, Hos
Chisr, Gottl. Prost, Kgl.privil.universitetsboghandler.

99



100

ALSING, FINN, Søværnets Officersskole 275Ar, SøværnetsOfficers
uddannelse 1951-76, Udgivet af Søværnets Officersskole i Kom
mission hos J.H. Schultz Forlag, København 1976.

ALSTRUp, ERIK og POUL ERIK OLSEN, red. DanskKulturhi
storisk Opslagsværk, udgivet af Dansk Historisk Fællesforening,År
hus 1991.

ANDERSEN, EINAR, Thomas Bugge, et mindeskrifti anledning
af150 årsdagen for ham død 15. januar 1815, Geodætisk Instituts
Forlag, København 1968.

ANKER, c.J. Damk Kontreadmiral ogKadetchefHam Christian
Sneedorffi PersonlighedogVirksomhed 1759-1824, Kristiania 1884.

ARTZ, FREDERICK R , TheDeuelopment ofTechnicalEducation
in France 1500-1859. MIT Press, London 1966.

BANG, J. H. , udg.lndbydelsesskrift til denoffentlige Examen i Sorø
AkademisSkole iJuli 1874. Professor L. SmithsSelvbiografi, skrevet
til ham ~n MarskalkJoh. v. Bidotu. Trykt hos V. Røhr, Sorø 1874.

BARFOD, HALFDAN, VtJr Flaade i FortidogNutid, Nordiske
Landes Bogforlag, trykt i Fredericia 1941.

BARFOD, JØRGEN H ., Niels Juels Flåde, Den danske flådes hi
storie 1660-1720. Marinehistoriske Skrifter, København 1997.

BAUGH, DANIEL A., ed. Naval Administration 1715-1750,
Printed for rhe Navy Records Society, London 1977.

BECH, SVEND-CEDERGREEN, red. DanskBiografisk Leksikon,
3. udgave udg. m. støtte fra Carlsbergfondet, Gyldendal,
København 1983.

BIRCH, H . J. Æreminde over Ulrich Green, som 1765 holdt de
physiske Diskurser, i Minen/a; Kiøbenhavn 1788.

BJERG, HANS CHRISTIAN, Søkadetakademiet og søofficers
uddannelsen i rationalismens tidsalder 1700-1801. in Tidsskrift
for Søvæsen, april 1976, udg. af Søe-Lieutenant-Selskaber, red.
Kaptajnløjtnant A. Nissen.

BJERG, HANS CHRISTIAN, Danske Orlogsskibe 1690-1860,
Konstruktion ogdekoration, Lademanns Forlagsaktieselskab, Kbh.
1980.

BJERG, HANS CHRISTIAN, Frederik Ludvig Norden - søoffi
cer og egyptolog i 1700-tallet, I TidsskriftforSøvæsen, 4-2001.

BJERG, HANS CHRISTIAN, Poul Løwenørn, 1751-1826.
Farvandsdirektoratet, København 1984.

BOBE, LOUIS , Bremerholms Kirke og Holmens Menighed Gen
nem Tre Aarbundreder MDCXIX-MCMXIX Udgivet paa Foran
staltning af Mariniministeriet som Overtilsyn for Kirken, Køben
havn, H. Hagerups Forlag, Trykt hos J. H. Schultz AJS, Køben
havn 1920.

BODELSEN, MERETE og PovlEngelstofr, eds. Weilbachs Kunst
nerleksikon, udgivet af en komite med støtte af Carlsbergfondet,
Aschehoug Dansk Forlag, 1947.



BORG, E. Den danske marines uniformergennem treårhundreder,
Strubes Forlag, Viborg 1974.

BOvE, MARGRETHE, Jens Sørensen, Spion ogSøkorttegner for
Christian V,eget forlag 1998.

BRICKA,c.F. DanskBiografisk Leksikon, 1. udgave, Kjøbenhavn,
Gyldendalske Boghandels Forlag, Græbes Bogtrykkeri forsk. år.

BUHL, MARIE-LOUISE, TbeDanish navalofficerFrederik Ludvig
Norden, his travel in Egypt 1737-38 and his "Voyage ... I-IL
capenhagen 1755 withplates byMarcus Tuscher. udg. afThe Royal
Danish Academyof Sciences and Letters, Copenhagen 1986.

CHRISTENSEN, DAN CHARLIE, red.European Historiography
o/ Technology, Proceedings from the TISC-Conference in Roskilde,
Odense UniversityPress, Odense 1993.

CRAMER, CHRISTIAN, Arithmetica Tyronica eller Grundig
Vejviisning Practiceetlære aldfornøden Huus- ogHandels-Regning.. .
Kjøbenhavn 1735 (1. udg) 1748 (2. udg).

Det Kongelige Danske VidenskabernesSelskabs 1742-1942 Samlin
gertil Selskabets Historie, Ejnar Munksgaards Forlag, København
1961.

EHRENCRON-MOLLER, H . Forfatterlexikon omfattende
Danmark, Norge og Island indtil 1814, H . Aschehoug og co.
København, 1924.

ELLING, CHRISTIAN og Viggo Steen Møller, Holmens
Bygningshistorie 1680-1930, Selskabet til Udgivelse af danske
Mindesmærker, Henrik Koppel,København 1933.

ENGELSTOFT, POVL, red.Dansk Biografisk Leksikon, 2. udgave,
J.H SchultzForlag, København,forskellige år.

ERIKSEN, EGON og OLE L. FRANTZEN, DanskArtillerii
Napoleonstiden. Forudsætninger ogudvikling1760-1814, 2. oplag.
Udg. afTøjhusmuseet, København 1989.

ERSLEW; THOMAS HANSEN, AlmindeligtForfatter-Lexiconfor
Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, fra 1814 til 1840,
Kjøbenhavn, Forlagsforeningens Forlag,1853.

FELDBÆK, OLE, Danmarks Historie, Bind 4,Tiden 1730-1814,
Gyldendal, København 1982.

FELDBÆK, OLE, GyldendalogPolitikens Danmarkshistorie, bind
9, Den lange fred 1700-1800. København 1990.

FELDBÆK, OLE, red.: Et yndigtland, 1789-1848, DanskIden
titetshistorie bd. 2. c.A. Reitzels Forlag, København 1991. Tryk:
Olesen Offset, Viborg, prinred in Denmark 1991.

FELDBÆK, OLE, Slagetpå Reden, Politikens Forlag,København
1985. Tryk Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 1985.

Fortegnelse paa Endeel gode ogvelconditionerede Bøger, fornemme
lig Historiske og Mathematiske, Kobberstykker og Landkorter.
afgangne Peder Falck, forrige Professor Matbeseos extraordin. ogIn
formator veddeKongelige See-Cadetten hansStervboe tilhørende.. .
Kiøbenhavn 1780.

FRANTZEN, OLE L., Linieskibet Holsten 1772-1814, Marine
historisk Selskabs Skrift nr. 21, Marinehistorisk Selskab, Køben
havn 1988.

101



102

FRIIS,AAGE, et al. red. Schultz Danmarkshistorie, J.Schultz Forlag,
København 1942.

GARDE, H.G., Efterretninger om den danske ognorske Seemagt,
Kiøbenhavn 1833.

GLAHN, TORBEN, Soraner-biografier 1747-1800. Overhof
mestre, lærere ogstuderende vedFrederik 5.sAkademii Sorø, udgivet
af Soransk Samfund 1975.

HARTMANN, SYS, ed. Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon,
Munksgaard Rosinanre , København 1994.

HAUGLUND, BIRGITTE, Ivet Først Heiberg, 1773-1797, in
Marinehistorisk Tidsskrift nr. 2, maj 1994.

HEDEMANN, A.,Søcadet-Akaderniers Historie fra dets Stiftelse
indtil 1827, in Tidsskriftfor Søvæsen 1861 og 1862.

HØIGAARD, JØRGEN Tapperhed ærer, en Peter Willemoes Bio
grafi, Borgens Forlag, København, 1997.

HOLCK, P.v. et al. See-Lieutenant-Selskabet, Levin og
Munksgaards Forlag, H .H .Thieles Bogtrykkeri, København 1934.

HOLCK, P.Y. Afhandlingover "Den historiske Modelsamling"paa
Holmen, manuskript på Orlogsmuseet, København 1939.

HØj, JEPPE, ECH Hohlenberg, Flådens Fabrikmester 1796-1803,
upubliceret speciale, Institut for Historie, Københavns Universi
tet 1998.

Hærens Officersskole, Officersskoler i Tuisrummet 1691-1918, udg. af
Hærens Officersskole, 1918.

JO RDENING, B.W Katalog over den historiskeModelsamlingpaa
Orlogsværftet, Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1896.

Kiøbenhavnske NyeTidender omlærde ogcurieuse Sager, Kiøbenhavn,
forskellige år.

KLINT, HELGE, Philosophiens Nytte for krigshøvidsmændene
i synderlighed, in Krigshistorisk Tidsskrift, udg. af Det Militære
Læseselskab Rendsborg, nr. 1. Juni 1974.

Kong Friderich denFemtes Søe-Krigs-Artikels-Brev, Kbh. 1754.

Kong Friderich denFemtes Krigs-Artikels-Brevfor Landtjenesten ved
See-Etaten, Kbh. 1756.

KRAGH, HELGE, ed. I røg ogdamp, dampmaskinens indførelse i
Danmark 1760-1840, Teknisk Forlag, København 1992.

Køniglich-Diinischer Hof und Staats-Kalender, Altona og Køben
havn div. år.

LIND, H.D., Fra Søofficersskolens Forhistorie, i Historiske Med
delelser om København, Femte Bind, 1915, København, G.E.C.
Gad,1915.

LIND, GUNNER, Den dansk-norske hær i det 18. Århundrede.
Optimering, modern iseringog professionalisering. I HistoriskTids
skriftnr. 86, 1986, s. 26-72. Udg. af Den danske Historiske For
ening .



LUND, H.C.A. Sekadet-korpsets Historie 1701-1901, Festskrift i
Anledning afSekadet-korpsets 200-Aars Stiftelsesdag. København
1901, H ..H. Thieles Bogtrykkeri.

LUND, JØRN, et. al. red. Den Store Danske Encyklopædi, Dan
marks Nationalleksikon, København forskellige år.

LYBECK, OTTO, red. Svenska Flotians Historia, A.B. Allhems
Førlag, Malmø 1943.

MARKUSSEN, INGRID, Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og
WJr Egen Nytte, Pietistiske ogkameralistiske idierbagfremvæksten af
enoffentligskolei landdistrikterne i 1700-taffet, Odense University
Studies in historiy and social sciences vol. 187. Odense
Universiretsforlag, Viborg 1995.

MØRCH, SØREN red., Danmarks Historie, Bind 10, Historiens
historie, Gyldendal, København 1992.

NIELSEN , FLEMMING STEEN, Ildmaskinen på Gammelholm,
i Helge Kragh, ed., I røg ogdamp, dampmaskinens indførelse i Dan
mark 1760-1840.

NORDENTOFT, JOHAN, Gjetbuset ogArtilleriets Kadetskoler.
C. A. Reirzels Forlag, København 1929.

PALUDAN , JENS JACOB, Kommandør Paludans Erindringer,
i Memoirer ogBreve bd. IX, udg. af Julius Clausen og EF. Rist,
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København 1908 .

PFLUEG, c.c., Noget omLand-Cadet-Academiet, i Minerva, ll.
Hæfte for Maji Maaned. 1786. Kjøbenhavn 1786.

PLESNER, K F. Jens Scbelderup Sneedorff,Enlitterærhistorisk Mono
grafi, København , Levin og Munksgaards Forlag, 1930.

PLESNER, K F. DetSmagende Selskab, Selskabet til deskiønne og
nyttige Videnskabers Forfremmelse 1759 -1959, Gyldendal,
København 1959

RASMUSSEN, FRANK ALLAN, Henrik Gerner. Søofficer, vi
denskabsmand og teknolog, i Tidsskriftfor Seuesen nr. 5-1993.

RASMUSSEN, FRANK ALLAN, Dannelsesrejse eller industri
spionage?Marinens tekniskeefterrerningsvirksomhedi 1700-tallets
Europa. i Marinehistorisk Tidsskrift nr. 3, august 1994.

RASMUSSEN , FRANK ALLAN, The Royal Danish-Norwegian
DockyaRdl. Innovation, Espionage and Centre ofTechnology, i
European Historiography ofTechnology, Proceedingsfrom tbeTISC
Conference in Roskilde, edired by Dan Charlie Christensen, Odense
University Press, Odense 1993.

RASMUSSEN, FRANK ALLAN, Tidlig teknisk uddannelse i
Danmark. Søkadetakaderniet - militær opdragelsesanstalt eller
videnskabeligt akademi? i Mark ogMenneske Festskrift til Karl
Erik Frandsen , København 2000 .

RESKE-NIELSEN, ERIK, Nationale ogsocialeforhold i søofficers
korpset 1660-1919, i Jyske Samlinger, Udgivet af Jysk Selskab for
Historie, Sprog og Litteratur, ny række, 1. Bind. Red. Vagn
Dybdahl, Universitetsforlaget i Aarhus 1950-52, Aarhuus Stifts
bogtrykkerie NS.

103



104

ROEPSTORFF, THORKILD, Operahuset i København, Bygningens
historie skrevet i50 åretfor Landsrettens indflytning, ikommission hos
Nyt Nordisk ForlagArnold Busck, København 1970.

ROSEN, WILHELM von, red. Rigsarkivet oghjælpemidlerne til
dets benyttelse, i kommission hos G.E.C. Gad, København forsk.
år.

ROSENLØV, MOGENS, ed. Uddannelsen afHærens Linieoffice
rer 1713-1963. Udgivet af Hærens Officersskole, Frederiksberg
Slot, Bianco Lunos Bogtrykkeri NS, København 1963.

RØNNING, F. Rationalismens Tidsalder, Sidste Halvdel af 18.
Arhundrede. En litterærhistorisk Fremstilling, Kiøbenhavn Karl
Schønbergs Forlag, Trykt hos Nielsen og Lydiche 1896.

SEERUP, JAKOB, Om håndskrevne lærebøger på
Søkadetakademiet, i Maritim Kontaktnr. 22, udgivet af Kontakt
udvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning, Kø
benhavn 2000.

Skibbygning og Maskimiesen ved Orlogsværftet paa Nyholm,
Frederiksholm og Dokøen gennem 250 Aar 1692 - 6. Oktober
1942, København, Centraltrykkeriet 1942.

SNEEDORF, FREDERIK, Samlede Skrifter I-IV København,
GyldendaIs Forlag 1794-98.

SØRENSEN, JANUS, Bidrag til Seunderofficerernes ogFlaadens
Underofficersskolers Historie. København 1958.

STEENSEN, R. STEEN, Søofficersskolen gennem 250 Aar 1701
1951. 1951. Udgivet afSøofficersskolen, i Kommission hos Schulcz
Forlag, København 1951.

STEENSEN, R. STEEN, Orlogsmuseet, Marinehistorisk Selskab,
I Kommission hos Ejnar Munksgaard, København 1961.

TEISEN, J., Marinens Bibliotek, 1765 - 3. januar - 1965, Kø
benhavn 1965

THAARUp, THOMAS, Sørgetale overafg.Commandeur G. Bille
[1789], i Minerua, marts 1792, Kiøbenhavn 1792.

THOMSEN, FRITZ. Træk afLandcadetacademiets Historie, sam
lede afE T Tryktsommanuskripti Anledningafet25AarsOfficers
jubilæum den lste November 1885. Kjøbenhavn, Hoffenberg &
Traps Etabl. Kjøbenhavn 1886.

TOPSØEJENSEN,T.A.ogE.MARQAURD, Office~riden

dansk-norske Seetat 1660-1814 ogden danske Søetat 1814-1932,
Hagerups Forlag, København 1935.

ZIMMER, FREDERIK, Av Frederik Zimmers Optegnelser 1717
1756, v. Oberst A. Zirnmer, Horten, P. Andersen NS Trykkeri,
1927.



Litteratur skrevet, oversat eller udgivet af læ
rere ved Søkadetakademiet i oplysningstiden

BERTRAM, CHARLES JULIUS , Rudimensa Grammaticæ
Anglicanæ; eller Begyndelses Grunde til denEngelske Sprog-Kunst til
Danske Læseres Nytte udgivne afCarlBertram, Kiøbenhavn 1750.

BERTRAM,CHARLESJUUUS, To theimmortalmemoryofhermost
excellent majesty Lovisa, Copenhagen u.å.

BERTRAM, CHARLES JULIUS, (oversætter) Betragtning over
et Gudeligt Levnets store Fordele ogallerstørste Vigtighed, hvorhos er
føyet nogle Morgen- ogAften-Bønner. Afdet Engelske Sprigoversat
efter den 16. udi London udkomne Edition og med hans
Ve!ærværdigheds Mag. Olrogs Fortale nuførstpaa Dansk udgiven af
C. de B. Kiøbenhavn, Trykt paa C. de B.'s og L.N. Svares deres
fælles Bekostning, 1760.

BERTRAM , CHARLES JULIUS, (udgiver) M. johann Dauws
wohlunterrichteter und kunsterfahrner childerer und Malerausder
Antiquitatund denenbesten Schriftstellern vermehrte und verbesserte
ZweyteAuflage, Kopenhagen und Leipzig, Im Verlagder Rorhische
Buchhandlung. 1755.

BERTRAM , CHARLES JULIUS, (oversætter) The Chartergiven
unto the Royal Danish Academy of Painting, Sculpture and
Architecture in Copenhagen, Primed by the Widow ofL.H. Lillie
Copenhagen, 1758.

BERTRAM, CHARLES JULIUS, The Royal English-Danish
Grammar. eller GrundigAnvisning til det Engelske Sprogs Kund
skab:hvorledessammepaa en let ogvis Maadeskal læses, tales, skri-

ves ogkiendes, i III tomer, bestaaende af1. En fuldstændig Engelsk
Grammatica, 2. En grundigAnvisning at læse ogtaledet Engelske
Sprog ogdets Literature, TilDanske ogNorske Læseres Nyttefremsat af
CarlBertram, Kiøbenhavn, tryktpaaAuctoris Bekostning, 1753.

BERTRAM, CHARLES JULIUS, Vorstellung der sdmtlichen
Kønigl. D ånisehen Armee, worinnen zur eigentlichen Kenntnisss der
Uniform vonjedemRegimenteein Officier und Gemeiner in vøltiger
Mondirungabgevildet sind, nebstbeygefiigter Nacbricbt, 1 vonden
Chefi, 2 der Strk« und 3 der habenden Garnison eines jeden
Regiments. Ihro Kønigl. Majestiit allerunterthiinigstpriisentirt von
Wilhelm E.P. von Hessen. Kopenhagen 1761.

DELLGAST, ANDREAS SPARRE, (overs.) j.f. Burlamaqui,
Grundsetninger til Naturens Ret, afdetfranske oversat, trykt hos
Ludolph Henrich Bille, Kiøbenhavn 1757.

DELLGAST, ANDREAS SPARRE, (overs.) j.f. Burlamaqui,
Grundsetninger til Stats-Retten, som hansSkrifters Anden ogsidste
Deel; afdetfranske oversat, trykt hos LarsNielsen Svare, Kiøbenhavn
1760.

DELLGAST, ANDREAS SPARRE, (overs.) Rejse til Bethelmed
Forberedelser, Bønner ogBetragtninger, til værdelig at nydeden hel
lige Nadvere ved P. du Moulin og Ch. Drelincourt, Kiøbenhavn
1755.

DELLGAST, ANDREAS SPARRE (overs.) Ridderens Terions Hi
storiske Merkværdigheder, Kongen afFrankrig overgivne, som en
Rapport omhansUnderhandlinger veddeDanske, Svemke ogPohlske

. Hoffer, fra Aaret 1656 til 1661. AfFransk paa Dansk oversat, og
medadskillige historiske Anmerkninger oplyste, Kiøbenhavn 1753
54.

105



DICHMAN, C. E, KortUdsigt overdevigtigste historiske Begivenhe
der Fra Freden i Hubertsburg ogVesailles 1763 indtil Udgangen af
Martii Maaned 1799. Tilligemed etAnhang indeholdende Italiens
Geografiske ogstatistiske Forfatning, Kiøbenhavn 1799, Trykt hos
DirecteurJoh. Fred.Schultz, Hof- og Universitets-Bogtrykker.

DICHMAN, C. E, Reglerfor Retskrivningen, Kjøbenhavn 1799,
Forlagt af Directeur Johan Frederik Schultz, Kongelig og
Universitersbogtrykker.

DICHMAN, C. E, Samlinger, Seetaten i almindelighed og
Søkadet=Akademiet i særdeleshed vedkommende, Kiøbenhavn 180l.

DICHMAN, C. E, Forsøg til en dansk Sproglære. EfterAnbefaling
udarbeidet til Brugfor de kgl. Seecadetter, Kiøbenhavn 1800.

FALCK, PEDER, Geographisk Atlasaflagtefterstereographiske reg
lerogde nyeste opdagelser samt et kort udtogafgeografien ogGenea
logien. Flere forskellige udgaver af samme kort befinder sig på
Det Kg!. Biblioteks Kort og Billedafdeling , signaturen er:Peder
Falck, Geographisk Atlas... o-o - 1779/1a-d.

FONTENAY, C. E L. de. See-Euolutioner eller En Orlogs-Flodes
Ordener og Bevægelser, Saaveli SigteafPienden. som udafSigte, i
Tiid afBatailleogandreTilfælde. Uddragne afP. PaulHostes Verk:
L'artdes Armees Nauales. Og med endeelAnmerkningerforbedrede,
København 1743.

Fortegnelsepaa Nogle løsøre ogEffecter, bestaaende afTin ogKaaber,
Treuahre, Gangklæder, Skilderier ogKaaberstykker med videre, samt
fornemmelig endeelgodeoguelconditionerede Bøger... (Tryktkata
log over CharlesJulius Bertrams dødsbo). Trykt hos L.N. Svare,
Kiøbenhavn 1765.

106

FOSIE,JACOB,Lære-Klude, eller PrøverpaaKaaber Slibe, Grunde,
Naale, Etz-Wznd, Suerte, Viske, Lade og Trykke. Fra Aar 1741 til
Aar 1743. Kjøbenhavn 1743.

FOSlE, JACOB, Tegne ABC, ellerAdskillige Streger at øveSynetog
Haanden effierfor unge Mennesker af begge Kiøn optegned afF,
Kiøbenhavn 1753.

GREEN, ULRIK, Greens Indledning til de foreslagne Physiske
Discurser som begyndes den 7Januarii 1765. Med Forfatterens Til
ladelse til Trykken befordretafEH TryktafL.N. Svare, Kiøbenhavn
1764.

GREEN, ULRIK, Greens Afikeds-Tale, da han endtehansPhysiske
Discurserforgangen Sommer. TryktafL.N. Svare, Kiøbenhavn 1766.

KRABBE, FRIDERICH MICHAEL, Levnets-Beskrivelse, tillig
emed nogle derudi indrykkede ogSkibsbygnings-Videnskaben meest
vedkommende Anmærkninger, skrevet af ham selv i Aaret 1791,
Gyldendal, Kiøbenhavn 1793.

LOUS, CHRISTIAN CARL, (overs.) Popes Forsøg omMennesket,
Sorø 1757.

LOUS, CHRISTIAN CARL, Forsøg til et nytMisoiisnings-Instru
ment at bruge paa Land-Jorden, til Søe Compassets især Peyl- og
Azimuth-Campassets fordeelagtigste Indretning, samt til Magnet
Kraftens Afveyning i adskillige Magnetiske Naaler og Stænger,
Kiøbenhavn 1767.

LOUS, CHRISTIAN CARL, (overs.) En ny SamlingafRegler og
Logarithmer, udregnede ogforfattede for at finde Poli-Høide ogden
paauerede Brede i Søen... Kiøbenhavn 1768.



LOUS, CHRISTIAN CARL, Historien afMr. Harrisons Forsøg til
Længdens Opfindelse Formedelst et Uhr eller en Tiidmaaler, Samt
hvad der veddets PrøvingogBedømmelse i Engelandi vore Tiderer
foregaaet, saavelsom og en Oversættelse afPrincipperne tilligemed
Tegningerne afsamme Tidmaaler, udgivnei Aaret 1767efterOrdre
afCommissariernefor Længden. Kiøbenhavn 1768.

LOUS, CHRISTIAN CARL, Indføds-Retten. En Eclogue, Trykt I
det Kongelige Universitets Bogtrykkerie hos A.H. Godiches
Efterleverske, ved F. Godiche, Kiøbenhavn 1776.

LOUS, CHRISTIAN CARL, Styrmands Haandbog, eller en saa
kaldet Marin Calenden indeholdende Tabeller... , Trykt hos M.
Hallager, Kiøbenhavn 1783.

LOUS, CHRISTIAN CARL, Theorien afStyrmands-Konsten, for
klaretogtil praktiskeRegler anvendt, samt medpassende Exempler
oplyst, ogtilligeforsynet med rigtigudregnede ogtil Brug beqvemme
Tabeller, Trykt paa Gyldendals Forlag, Kiøbenhavn 1782,

LOUS, CHRISTIAN CARL, Zuverliissiger Bericht von der bey
Anlegung der neuen Allgemeinen Wittwencasse fUr die Køniglich
Danisehen Staten angenommenen Theorie und gebrauchtem
Rechnungsart... Nach dem Daniseben Manuscripte, Kopenhagen
1778.

MANNERKRANTZ, CARL, Anviisning i kort Udtog til Grun
deneafdetengelske Sprog, trykt hos T.L. Borup, Kiøbenhavn 1764.

MANNERKRANTZ, CARL, To His Highness, Prince-Royal
Christian hereditary prince og Denmark. Norway, Sleswigh and
Holstein etc. on his royal highnesse's birthday, [anuary 251h 1763.
MosthumblyoffiredbyCharles Mannercrantz, leeturer ofthe englisch

literatureandlangluage, at theroyalmarine-academy. PrintedbyNicolas
Moller (Det Kg!. Biblioteks eksemplarhar i håndskrift på titelbladet:
Hr. Auditeur Ursin).

SCHEEL, HEINRICH OTTO, Almindeligt Udkast afKrigens
Skueplads, ellergeographisk, topographisk oghistorisk Beskrivelse over
Kongerigerne Danmark, Norge ogSverrigsamtderes IjdskeProvindsen
som Indledning til Kong Frederik IV Krigs-Historie, ... fordansket
ved Thomas Tbaarup, Kiøbenhavn 1783.

SMITH, LAURIDS, Sielelerens første Grunde, Gyldendals For
lag, Kiøbenhavn 1778.

SMITH, LAURIDS, Lovtale overKortSivertsenAdeler, Kiøbenhavn
1779.

SMITH, LAURIDS, Den naturlige Religions første Grunde,
Kiøbenhavn 1778.

SMITH, LAURIDS, Om Philosophiens Natur ogNytte, i sær for
Krigshøvedsmændene, Kiøbenhavn 1779.

SNEEDORF, FREDERIK, Samlede Skrifter I-IV København,
Gyldendals Forlag 1794-98.

SNEEDORF, HANS CHRISTIAN, Søetaktikken. En Lærebogfor
de kongelige Søekadetter, Kiøbenhavn 1799.

SYLVlUS, CHRISTIAN, Compendium Practico-Geometricum,
Mechanice udregnet, Aldrig tilforn i det DanskeSprog ved Trykken
publicerit, De Uestuderede Til Opmuntring, Fornøyelse og Nytte,
Trykt udi H.K. Maj. og Univ. Bogtrykkerie af]oh. H. Høpffner.
Kiøbenhavn 1736.
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THAARUP,THOMAS, Tvende Sørge- liderholdnepaadetkongelige
Søekadet-AdademietvedThomas Tbaarup, Lærer i Histtorie, Geographie,
philosophie og de skiønne Videnskaber ved bemeldte Akademie.
Kiøbenhavn paa S. PoulsensForlag. 1790.

ULDRICH, ANDREAS DANIELSEN, Dydskildem Vandspring
afsin Nytte, I Endeel ringe doguelmeenende BryllupsStropher Det
Høy-Ædle Brude-Par, Brudgommen Høyædle Velbaarne Herr Carl
Friderich de Fontenay; Hans Kongelige Majestæts Commandeur
Capitain og Høyst-betroede Chef! over det Kongelige See-Cadett
Compagne, ogBruden Høyædle Velbaarne Frøik. Ulrica Margareta
de Fontenay Da deres Solenne Bryllups Fæst i en Høyadelig og
Høyanseelig Forsamling den 28 ebruari 1759 Standmæsig blev
celebrerer. Ærbødigstftembaaret afDet Høyædle ogVelbaarne Brude
Pars ydmygeste og ringeste Client, Andreas Danielsen Uldricb,
Kiøbenhavn 1759,Trykt hosT.L.Borup boende i store Helliggeist
Strædet.

Bilag 1
Lærere og chefer ved Søkadetakademiet i oplysningstiden:

1728-1751: G.E le sage de Fontenay
1737-1746: Grev Frederik Danneskiold Samsøe

Havde "overopsyn" med Søkaderakadernier.
Kendt som den store reformator af den danske
flåde.

1751-1752: Johann Christoph Holm (egtl, ledelse E.
Grolau) ..

1753-1758: Adam Friederich v. Ltitzow.
1758-1770 : CiE le sage de Fontenay
1770-1781: ae. Kaas.
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1781-1792: Jørgen BalthasarWinterfeldt.
1792-1797: Andreas Henrik Stibolt.
1797-1824: Hans Christian Sneedorff.

Kaptajner. kaptajnløjtnanter. løjtnanter. adjudanter. etc:
1750-1753: E.Grolau (fungerede frem til august 1753 som

chef 22 år gI.)
1751: Gerhard Sievers, kaptajn.
17?-?: AxelAndreas Ahrenfelt, adjudant.
1757-1766: Friederich Ulrich , løjtnant.
1761-1765 : Christopher Budde, løjtnant.
1761-1765 : William Walcher de Srockfledr, adjudant.
1766-1767: Bartholemæus Christian Schytte de Falsen,

adjudant.
1767-1777: Hans Hinrich Stiboldt, kaptajnløjtnant.
1769-1771: Jens Christian Nissen, adjudant.
1772-1782: Hans Reimer Reyersen, løjtnant.
1776-1785: JUSt Bille, løjtnant.
1777-1789: Christoph Detlef von Bulow, løjtnant.
1780: Hans Jacob Zimmer, premierløjtnant.
1781-1793: Claus Blom, sekondløjtnant.
1790-1798: Lars Fabricius, premierløjtnant.
1798-18??: Joh. Friderich Bardenfleth, premierlieutenant.
1789-1800: Carl Wilhelm Jessen, premierløjtnant.
1800-18??: Johan Christian August Bielke, adjudant

Navigationsdirektør:
1709-1741: Lorentz Lous.
1741-1764: Friderich Weggersløf.
1763-1795: Christian Carl Lous.

Lektor Matheseos:
1742-1782: Christian Hee.



1784-?: Thomas Bugge (Egentlig fra 1777 på grund af
Hees svaghed).

Matematik:
1764-1795: Christian Carl Lous,ProfessorMatheseos, (også

navigationsdirektør) .
1796-18??: Peter Johan Wleugel.
1796-1806: Daniel Ernst Bille.
1796-18??: Michael Joh. Petronius Bille.
1798-18??: Andreas Christian Lutken .

Navigation, konstruktion, mekanik, hydrostatik:
1734-1741: Friederich WeggersløE

Navigation (assistenter for navigationsdirektøren):
1764-1775 : Friderich LudwigNimb (ophører de facto 1771).
1775-1780: Peder Falck, (de facto fra 1771) også lærer i

historie og geografi.
1781-1796: Christian Hoyer.
1790-1795: Peter Johan Wleugel.
1786, 1794-1795: Martin Braem.

Konstruktion:
1727 -174 1: Lorentz Lous.
1774-1795: E.W Stibolt.
1796-?: Frantz Christoph Henrich Hohlenberg.

Kristendom:
1739-1741: Hegelund.
1741-1746: Otto Bang.
1746-1751: Boetius Brodersen Hagen.
1751-1755: Nicolai Nannested.
1754-1761: Andreas Sparre Delgast Itillige franskfra 1759).
1761-1769: Hans Palludan.
1769-1783: LudewigDiderichs (tilligeregning og skrivning).
1784-1798: Peter Friederich Deichmann, (og orthographie,

regning og skrivning).

Historie og geografi (Philosophien og de Skiønne Videnskaber):
1742-1750: Anthon Koth.
1750-1769: Niels Christian Graah.
1769-1779: Peder Falck (fra 1774 også lærer i navigation).
1779-1780: Laurids Smith.
1780-1795: Thomas Thaarup.
1796-1806: Carl Frederik Dichmann.

Engelsk:
1707-1739: Christian Sylvius
1739-1744: Haceius.
1745-1761 : Carl Julius Bertram.
1761-1765 : Carl Mannerkrantz,
1766-1773: Ulrich Green.
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1774-1775: Erich Falck. (Iflg.Hof- og Statskalenderen, faget
var reelt afskaffet).

1786-1800: Ahlers.

1784-1798: Peter Friederich Deichmann, (tilligekristen
dom).

1799-18??: Martin Olufsen.

Illustrationsliste:

1734-1754: IsaacBriand de Crevecour.
1754-1755: J.P. de Puget (Piquet).
1755-1759: Grosman.
1759-1761: Andreas Sparre Delgast (Også kristendomsinfor-

mator 1754-1761).
1761-1783: Dumanoir.
1776-1785: Erich Falck.
1784-1800: Pierre Simon.

Fægtemester:
1712-1762: Thorslund.
1763-1765: Jean Pierhre Vicardt,
1765-1800: Pierre Eems.

172?-1750: Jean-Baptist Lambert.
1748-1753: B. de Larchez (først som assistent for Lambert).
1753-1783: Christian Friederich Brinckmann, hofdanse-

mester.
1783-1799: Medelton Bark.

Regning og skrivning:
1740-1744: Otte Svendsen Elvesøe.
1745-1755: Johan Henrik Thessen.
1754-1767: Andreas Daniel Ulrich.
1767-?: Ludevig Diderichsen (tilligekristendom) klokker

v.Holmens Kirke.
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