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ÆRVÆRENDE FESTSKRIFT, til hvis Udgivelse der af
Rigsdagen er bevilget Midler paa Finansloven for
1901-02, har jeg udarbejdet efter Opfordring af Chefen
for Søofficersskolen, Hr. Kommandør F. Bardenfleth ;
det omfatter Søkadetkorpsets Historie fra 1701 til Nutiden . For 100 Aar siden gjorde den daværende Lærer
i Historie og Geografi C. F. Dichman et Forsøg paa at
skrive Korpsets Historie i det første Hundredeaar af
dets Bestaaen ; men han naaede ikke sit Maal.
Stoffet har været til Stede i rigelig Mængde, hvorfor
jeg har maattet forbigaa meget, naar jeg skulde holde
mig inden for de mig anviste Grænser. Imidlertid haaber
jeg, at det er lykkedes mig at give en nogenlunde fyldestgørende Oversigt over de forløbne 200 Aar. Det følger
af sig selv, at den nyere Tid, især efter 1869, ikke har
kunnet blive Genstand for indgaaende Behandling.
Vignetterne ere tegnede af Premierløjtnant F. T h o m s e n,
Skoleofficer ved Søofficersskolen.
.
Kjobenlzavn i April 1901.
FORFATTEREN.

I.

LÆRLINGEKOMPAGNIET.

D

e Officerer, som tjente paa Christian den Fjerdes
Skibe, eller som hentede Sejren hjem i den skaanske
Krig under Niels Juels Kommando, havde ikke modtaget nogen videnskabelig Uddannelse. De forstod deres
Sørnandsskab, som de havde lært om Bord paa Koffardiskibene, hvorfra de vare hentede; men det var ikke alle,
som kunde læse og skrive. Højest i Dannelse, baade
aandelig og social, stod naturligvis de Adelsmænd, der
havde taget Tjeneste paa Kongens Skibe; men da de, i
ethvert Tilfælde i den største Del af det syttende Aarhundrede, udelukkende beklædte de højere Poster som
Skibschefer eller Eskadrechefer, og da de tilmed vare i
Mindretal blandt deres Standsfæller, formaaede de ikke
at højne Officerskorpset i dets Helhed. Hertil kom, at
de f. Eks. i Christian den Fjerdes Tid, da der jo ogsaa
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paa andre Omraader begyndte at rejse sig en stærk
Stemning mod Adelens Overmagt, bleve Genstand for
stærk Uvillie fra deres borgerlige Kammeraters Side,
fordi de ikke under Krigen merl Sverige havde vist sig
sua dygtige, som man havde Ret til at kræve.
At Hollænderne, som det daværende Europas første
Sømænd, maatte faa en stor Indflydelse paa Sammensætningen og Uddannelsen af det danske Officerskorps,
var en selvfølgelig Sag. Unge danske Mænd, der vilde
lære Søkrigstjenesten til Gavns, tog Tjeneste som Lærlinge paa Generalstaternes Skibe, og i København søgte
Regeringen, lige indtil Niels .Juel i Slaget ved Køge Bugt
havde vist, at den danske Flaade kunde undvære fremmed Hjælp, at drage hollandske Officerer og Underofficerer ind i Landet. Disse havde næsten altid tjent sig
op fra neden til Højbaadsmænd eller Skippere og hleve
da i dansk Tjeneste antagne som Maanedsløjtnnnter,
hvorefter de, dersom de viste sig brugelige, rykkede op
til Løjtnanter i Aarstjenesten o : hleve fast ansatte.
Endnu i 1690 fandtes der i Aarstjenesten af Hollændere : een Admiral, Henrik S p a n, een Kommandør,
Peter Beesemacke r, der under hele den skaanske Krig
havde været Niels Juels Flagkaptajn , to Kommandørkaptajner, een Kaptajn af anden Klasse, to af tredie, een
Kaptajnløjtnant og een Løjtnant, altsaa ialt ni Officerer.
Hvorledes en saadan hollandsk Officer havde uddannet sig til sit Kald, vil man kunne lære ved at følge
f. Eks. Jan van Houwens Levnedsløb. Han var født
1642 i Alst i Flandern, tjente først som Soldat, gik som
sandan i det hollandske ostindiske Kompagnis Tjeneste
til Ostindien, kæmpede del' mod Portugiserne, tog i
1664 Tjeneste som Matros, for atter til Ostindien, hvor
han avancerede til Højbaadsmandsmat, deltog derefter ' i
Halvfjerdsernes første Aar paa den hollandske Flaade i
flere Slag mod Franskmændene og blev endelig i 1675,
da Krigen mod Sverige begyndte, i København antagen
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i Maanedstjenesten som Højbaadsmand. De to følgende
Aar for han med Admiral Chr. Bjelke og rykkede derpaa op til Skipper i Aarstjenesten. Først i 1689 i en
Alder af 47 Aar blev han udnævnt til Løjtnant i fast
Tjeneste. Niels Juel giver ham det Vidnesbyrd, at han
el' en god, dygtig og sølaren Officer, og Chr. Bjelke, at
han er en god Officer, en Sømand og en ædru Karl.
Han havde altsaa fra sin tidligste Ungrlom faret til Søs
og havde ikke haft Tid til at uddanne sig teoretisk i sit
Fag, og det rnaa endda regnes ham i høj Grad til gode,
at han var en »ædru Karl «, og at han ikke fik det
Skudsmaal, som Niels Juel samtidig gaven Kommandørkaptajn: »Var god nok i a1t, dersom han ikke slog sig
idelig til Drik og derudover gjorde sig inkapabel til nogen
Aktion. e
Men ogsaa Englændere, Franskmænd og Tyskere, de
sidste særlig fra Lubeck og Bremen, tjente paa den danske
Flaade som Officerer. Jørgen Carstensen fra Låheck
for fra sin tidligste Ungdom til Koffardis paa Holland,
England, Vestindien og Guinea. Da han var 25 Aar, kom
han til København, hvor han ved den skaanske Krigs
Udbrud blev Maanedsløjtnant og tjente om Bord paa
Niels Juels Flagskib i de to første Aar af Krigen. I 1678
avancerede han til Kaptajn i Maanedstjenesten og de1tog
nu i alle Søslagene. Efter Fredsslutningen udnævntes
han til Kaptajn i Aarstjenesten og havde derefter flere
Udkommandoer som Skibschef Han var bl. a. Flagkaptajn hos Admiral Span, Niels Juel, Viceadmiral Gjedde
og Schoutbynacht Wibe. Om denne Mand skriver Chr.
Bjelke: »Han har elsket meget at drikke og dog nu en
stor Del efterladt. I Krigens Tid har han adskillige
Gange indbragt god Kundskah, « medens Henrik Span
fælder ham med følgende knusende Dom: »E r fra Lubeck
og er god nok, men drikker undertiden; tjener heller
ikke videre ; thi han kan hverken læse eller skrive.•
Niels Juel er mildere, idet han siger: -Saalæn ge han
1*
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med mig for, skikkede han sig vel; er dog bedre tjenlig
til al slaa under Kommando end selv at kommandere. Cl
Uagtet han saaledes hverken kunde læse elle,' skrive,
sleg han dog syv Aar efter, at han havde faaet slige
Skudsmaal, til Kommandørkaptajn.
De indfødle, der ikke vare af fornem Stand, stade
med Hensyn til Dannelse og aandelig Udvikling ikke
over de fremmede. Kaptajn Peder Hendriksen Ør c k
f. Eks. , der var født 1647 i Helsingør, gik i en Alder af
15 Aar til Søs som Dreng og Kok og sejlede paa Rusland, Holland, Frankrig og Portugal. Derpaa var han
med hollandske Skibe paa de lange Rejser til Guinea,
Kap og Surinam og var først Matros, senere Bouteiller,
derefter Højbaadsmand og til sidst Skipper. I 1673 kom
han hjem og for nu med danske Skibe, indtil han i
1677 blev Maanedsløjtnant og deltog i Slaget i Køgebugt
om Bord paa Admiral Spans Skib. To Aar senere udnævnles han til Kaptajnløjtnant i Maanedstjenesten, blev
haardt saaret ved Kalmar og blev endelig i l()80 fast
ansat. Efter flere Togter avancerede han i 1687 til
Kaptajn. Hans Vidnesbyrd, afgivet af H. Span i 1690,
lyder: »E r nok en god Sømand og Soldat, som han har
ladet se i Køgebugt, naar han ikkun vil lade Drikken. «
Den skaanske Krig havde imidlertid tilstrækkelig
vist, hvor nødvendigt det var, at der blev skabt en indfødt Søofficersstand, og at denne ikke blev sammensat
rent tilfældigt. Den Tanke maaUe ligge Admiralitetet
som Flaadens Værge nær, at det selv kunde skaffe sig
de fornødne Befalingsmænd ved i Tide at opdrage unge
l\Iænd dertil og ved at give dem Anvisning paa, hvorledes de kunde uddanne sig. Naar Admiralitetet selv
bestemte, hvem det vilde antage som Elever, kunde det
sørge for, at kun saadanne unge Mænd, der havde faaet
ordentlig Undervisning, og som i ethvert Tilfælde kunde
læse og skrive, bleve udsete til engang i Tiden at kommandere Kongens Skibe. Admiralitetet kunde alene ved
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at tage Hensyn til Forældrenes sociale Stilling virke hen
til, at der kom bedre Elementer ind i Søofficerskorpset,
og til at der blev lagt en Dæmper paa den Raahed, der
naturligvis maatte findes hos Befalingsmænd, som havde
tjent sig op fra Skibsdrenge eller Bouteillerer.
Derfor begyndte det . allerede i 1680 at antage Lærlinge, der fik Udsigt til, naar de vare blevue dygtige
Sømænd, at kunne blive udnævnte til Officerer. Iblandt
de første -Lærlinge finde vi Mænd, der skulde gøre deres
Navne bekendte under den store nordiske Krig, som
Peter Raben, Knud Reedtz, Christen Thomesen Se h es t e d og Ivel' Tonuesen H u i tf e l d t. Disse bleve antagne
som Lærlinge i 1680 og 81; men den 3die April 1683
blev Lærlingeinstitutionen som en Forskole til Officersstanden slaaet fast ved en kongelig Resolution. Det
blev ikke bestemt, at kun Lærlinge maatte blive Officerer;
men de Lærlinge, del' opførte sig vel, og som havde
gjort de fornødne Togter, vare sikre paa at blive udnævnte til Officerer. Admiralitetet sørgede for, at de fik
Fart enten paa danske eller paa fremmede Skibe, og
der er heller ingen Tvivl om, at de ogsaa, naar de vare
hjemme, have faaet nogen Undervisning i Navigation.
For at opmuntre de unge Mennesker til at melde sig
som Lærlinge blev der tilstaaet de 12 ældste af disse
en Løn af 100 Rdl. aarlig og de 12, der kom efter dem,
Løn og Kost som Matros, det saakaldte Matrostraktement,
der kunde anslaas til ca. 45 Rdl. aarlig.
Lærlingeinstitutionen maa ikke forveksles med den.
Navigationsskole, som Christian IV oprettede i København
til Uddannelse af Skippere og Styrmænd, men ikke af
Officerer. Denne Skole sygnede hen efter 1624, og først
i 1647 aabnedes den igen, idet Sønderjyden Bagge Va nd el (eller Vandal), hvis Fader var en Broder til Biskop
Vandal i Viborg, blev ansat som Informator i Navigation
og Direktør ved Navigationsskolen. Han skulde informere Ungdommen paa Bremerholm i Navigation og der-
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for nyde Kost, Løn og fri Bolig lig med Kongens Skippere.
I 1666, da Skolen rimeligvis havde været lukket siden
Krigen med Sverige, foreslog han, at der skulde oprettes
en ny Navigationsskole. Dette Forslag faldt i god Jord;
thi næste Aar antoges han til »at holde Navigationsskole
for alle og enhver, saavel af Kongens egne Styrmænd og
Søfolk som andre s. For Undervisningen af sKongens
Folk i alle Slags Søkorter, Skibsinstrumenter, Søbøger,
Søtider og alt andet, hvad gode styre- og søfarne Mænd
bør vide og forstaa «, skulde han have 300 Rdl. aarlig.
To Aar efter hans Død blev Valentin Lorens i 1685
Navigationsdirektør. Efter ham fulgte Jørgen Dinesen
med Tilnavnet Opendorph eller Oxendorph, som tillige
i 1692 blev Professor Matheseos ved det af Christian V
opreltede ridderlige Akademi i København, der skulde
uddanne højere Embedsmænd.
Den Undervisning, de kongelige Lærlinge have modtagel i Navigation, have de faaet hos Navigationsdirektøren ; men denne Skole var ikke oprettet for dem. Som
vi have set, modtoge ogsaa Flaadens Skippere deres
Uddannelse der, og hertil kom, at de , del' vilde være
Styrmænd paa Koffardiskibe, ligeledes søgte derhen.
Antallet af Lærlinge var ikke bestemt og skiftede
derfor idelig. Kun var det sikkert, at ikkun 24 havde
Pengeløn. Af de 24, der tjente i 1690, vare følgende
adelige: Henrik .Tuel, Laurits Valkendorf, Ebbe Gjedde,
.J ørgen Bille og Ulrik Kaas, medens flere hørte til bekendte Embedsmandsfamilier som Wilster, Hjort, Fuchs,
Dreyer, Fogh, Klaumann og Gude. Alle Lærlinge vare
dengang Danske, Nordmænd og Skaaninger.
Da ved Udbruddet af Krigen med Karl XII i Aaret 1700
hele Flaaden blev udrustet, viste det sig atter, at man i høj
Grad savnede Befalingsmænd; thi 17 Flagmænd og Kommandører, 5 Kommandørkaptajner, 19 Kaptajner, 18 Kaptajnløjtnanter og 37 Løjtnanter forslog kun lidt til en
Flaade, der talte mellem 20 og 30 Linieskibe foruden en
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Mængde Fregatter, Snauer, Brigger osv. Regeringen blev
derfor nødt til at udsende Officerer, der i Danmark, Norge,
Holsten, Hamborg og Holland skulde hverve til Maanedstjenesten ikke mindre end 6 Kaptajner, 10 Kaptajnløjtnanter, 31 Løjtnanter og 24 Underløjtnanter, altsaa næsten
lige saa mange Officerer, som der fandtes i Aarstjenesten.
De Lærlinge, der vare hjemme, hleve fordelte paa Skibene,
hvor de skulde gøre Tjeneste som Underløjtnanter. Lærlingeinstitutionen havde saaledes ikke i de henved tyve
Aar, den havde bestaaet, formaaet at skabe tilstrækkelig
mange Officerer, saa at man kunde undgaa at tage sin
Tilflugt til fremmede Kræfter. Men netop denne Mangel
paa Befalingsmænd i Nødens Stund gav Stødet til, at
Flaadens Overbestyrelse for Alvor tog under Overvejelse,
om det ikke var muligt at give Lærlingeinstitutionen en
fastere Organisation og at udvide dens Rammer, saa at
der skabtes en dygtigere og talrigere Stamme af Befalingsmænd. Disse Overvejelser førte saa næste Aar til Oprettelsen af Sekadei-Kompaqniei.

II.

S0KADET-KOMPAGNIET OPRETTES
CHR. TH. SEHESTED.

U

lrik Christian Gy l d e n l ø v e , Kong Frederik den
Fjerdes Hal vbroder, der i 16!l7 efter Niels Juels
Død var bleven Præsident i Admiralitetet, og som tillige
i sin Egenskab af Generaladmiralløjtnant var Flaadens
højeste Officer, gav Stødet til Søkadetkompagniets Oprettelse. Den 26de Januar 1701 sendte han Kongen
en længere Indstilling, hvis væsentlige Indhold var følgende:
Da der nu fandtes ialt 60 Lærlinge, og da der
stadig meldte sig flere, der ønskede at optages, medens
der ikke var bestemt noget om, hvad de skulde foretage
sig, naar de vare hjemme, hvorfor man ikke vidste, om
de bestilte noget eller ej, vilde det være heldigst, om
hele dette Forhold blev ordnet paa en anden og bedre
Maade. Kongen underholdt i Forvejen en Professor
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Matheseos, der simide undervise Lærlingene i Navigation,
og det vilde derfor være rigtigt, om der blev anvist ham
et Værelse paa Holmen, hvor de hver Morgen skulde
være forpligtede til at give Møde. De kunde saa to
Gange om Ugen faa Undervisning i Navigation, to Gange
i Skibbygning og to Gange i Konstabelskab. Undervisning i de to sidste Fag skulde da besørges af Embedsmænd, henholdsvis ansatte paa Holmen eller ved Skibbyggeriet.
Endvidere kunde Lærlingene to Eftermiddage om
Ugen lære at eksercere med Kanoner enten paa Tøjhuset
eller paa det store Batteri ved Flaadens Leje og ligeledes
to Eftermiddage eksercere .med Geværer eller foretage
andre militære Øvelser. Een Gang om Ugen kunde
de desuden skyde til Skive eller efter en Bøje paa
Vandet.
Da Kongens Orlogsskibe og Fregatter ikke komme
meget ud i Fredstid, men da det paa den anden Side
var nødvendigt, al Lærlingene fik nogen Fart, saa snart
de kom i Tjeneslen, saa kunde to af dem stadig fare
med de kongelige Koffardiskibe. Disse skulde saa efter
hver Rejse afløses af to andre, saa at alle eflerhaanden
havde været til Søs. Ligeledes burde der sendes to, tre
eller flere Lærlinge med Orlogsskibene og Fregatterne,
naar disse kom ud.
Hverken naar de sejlede med
Koffardiskibene eller med Krigsskibene burde de nyde
mere end menig Mands Kost.
For Tiden nød de 12 ældste Lærlinge 100 Rd!. om
Aaret, medens de 12, der kom derefter, kun nød Matrostraktement. Det vilde imidlertid vistnok blive nødvendigt, at de Lærlinge, der intet fik, ogsaa kom til at
nyde Matrostraktement, saa at de kunde have noget til
Hjælp til Udkommando. Dersom saa tilmed Antallet
af Lærlinge blev bragt op til at være lOa, saa skriver
Gyldenløve :
lO Vilde jeg allerunderdanigst formode, Eders konge-
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lige Majestæts Søetat i saa Mander med dygtige og fornødne Officerer med Tiden kunde blive formeret, saa
man ikke skulde have fornøden, naar Eders kgl. Majestæts Flaade gik i Søen, at søge efter Maanedsløjlnanter,
og er den største Faute og Forseelse, der i Aar er passeret, kommen, formedelst man ikke kender saadanne
fremmede Personer, del' i en Hast blive antagne, ja de
Heste aldeles ikke ved, hvorledes et Orlogsskib skal
indrettes og endda mindre at observere enten Gang
eller Ordre; og vilde det falde for vidtløftigt at demonstrere den Konfusion, de altid udi alle Detnillemenler forvoldte, saa at man aldrig nogen Tid ret
kunde bringe dennem udi Ordrer eller Skik; derimod
fandt man Eders kongelige Majestæts Aarstjenere altid
meget vigilante. «
Dernæst Ioreslaar Gyldenløve. at Lærlingene for at
være under bedre Disciplin blive inddelte i fire Brigader
under Opsyn af en Kaptajn eller Kaptajn-Kommandør,
en Kaptajnløjtnant og en Løjtnant, der skulde paase, at
deres Øvelser hleve drevne, som de burde. Lærlingene
burde ogsaa paa egen Bekostning anskaffe sig en Klædning af ensartet Farve. De Officerer, der skulde have
Tilsyn med Lærlingene, burde have Gagetillæg, være fritagne for Vagttjeneste og andre Forretninger og endelig
have Udsigt til særlig Forfremmelse.
En Manned efter, nemlig den 26de Februar, udkom
der en kongelig Resolution, i hvilken Frederik IV meddelte, at han havde billiget Gyldenløves forskellige Forslag, og at han ønskede at høre dennes Betænkning over,
hvad Farve Lærlingenes Uniform skulde have.
Gyldenløve svarede den 9de April angaaende Uniformen; men han indsendte samtidig en Mængde Forslag om, hvorledes den nye Indretning passende kunde
sættes i Stand IIU, da det var givet, at Hovedtanken
skulde blive virkeliggjort. Uniformen, mente han, kunde
være af hlaa Farve med rødt Underloer og forgyldte

11

Messingknapper ; men man kunde ogsaa vælge Farven
:t Couleur de fere (graa], der ikke tog saa meget mod
Smuds. En Uniform af den Farve vilde imidlertid ikke
pynte synderligt. Hertil resolverede Kongen, at der
skulde forelægges ham en saadan Uniform, et Bandoler,
en Kaarde og en Hat til Prøve, og da dette var sket,
befalede han, at den graa Farve skulde foretrækkes.
Til Chef for Lærlingene foreslog Gyldenløve Kommandør Christen Thomesen Sehested, »og som han ej
alene, naar Lærlingene ere her hjemme, bør have god
Videnskab om deres Comportement og Forhold, men
endog fra dennem, der udkrydser, have Efterretning,
hvad de sig paa fremmede Steder foretager, til hvilken
Ende de derfor med hannem bør at korrespondere, saa
vilde deres Breve nok adresseres paa Admiralitetet for
at spare Postpengene, som ellers for hannem at udgive
var for meget. «
Men da det vilde blive fol' besværligt fol' Sehested alene
at have Tilsyn med Lærlingene, foresloges det, at tre
Officerer, nemlig Kaptajn Jørgen B i Il e, Kaptajnløjtnant
O.•l. Thambsen og Løjtnant Chr. Th. Carl hleve tilforordnede ham som Medhjælpere. Dette var nødvendigt,
da li det allerljenligste for Lærlingene, som mesten alle
ere unge Folk, bestaar udi, at de ere under en severe
Disciplin og nøje Opsyn. « Officererne burde være fritagne fol' at være Medlemmer af Admiralitetsretten samt
af Krigsretter og at være Bisiddere ved Forhør, da dette
kunde hindre dem i deres Virksomhed. Af Lærlingene
kunde en af de ældste forrette Adjutanttjeneste, og nogle
af de dygtigste kunde gøre Tjeneste som Underofficerer
ved de fire Delinger, hvoraf Korpset skulde bestaa.
Om Morgenen Kl. (j1/2 burde Lærlingene samles paa
Holmen for derefter at gaa til Bøn i Holmens Kirke.
Derpaa skulde de begive sig til det Værelse, som Holmens Chef, Admiral v. St 6 c k e n, vilde lade gøre i Stand
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Lil dem.
Maade.

De skulde da sysselsæltes her paa følgende

Mandag fra Kl. 8-10 Navigation, fra 10 -11 Ridsning
(T egning). Tirsdag 8-10 Konstabelsknb, 10 -11 Ridsning.
Onsdag 7-9 Prædiken i Holmens Kirke, 9- 11 Undervisning i Konstruktion. Torsdag ligesom 0111 Mandagen. Fredag
Prædiken i Holmens Kirke fra 8-10, fra 10 - 12 Undervisning i Konstabelskab og Lørdag 8-10 Konstruktion og
10 - 11 Ridsning. Om Eftermiddagen Mandag 3-5 Eksercits
med Geværer og -dcr efter at gaa at sc, hvad dcr arbejdes
paa Holmen, saa at de af Effekten kan observere, hvortil
Konstruktionen dennem er tjenlig. . Tirsdag Eksercits med
Kanoner. Onsdag Fridag. Torsdag ligesom om Mandagen.
Fredag ligesom om Tirsdagen og Lørdag Fridag. Endelig
kunde Lærlingene ecn Gang om Manneden fra Batteriet ved
Flandens Leje skyde efter en Bøje pua Vandet med Skarp,
20 Skud hvcr Gan~

Da Professor Dinesen ikke kunde overkomme at
undervise saa mange Lærlinge, eftersom de fleste maatte
lage fat paa Begyndelsesgrundene i Navigationen, og da
han tilmed var Lærer ved det kongelige Akademi, burde
han have en Medhjælper. Dinesen var kun forpligtet til for
300 RdI. aarlig at undervise det ringe Antal af Lærlinge,
der tidligere vare antagne. Til Tegnelærerens Løn kunde
enhver Lærling aarlig bidrage 1 Rdl.
De 88 Lærlinge havde Kongen jo allerede tilstaaet
Matrostraktement ; men det vilde være til større Hjælp
for dem, dersom de fik delte omsat i Penge, som det
var Tilfældet ved Hæren, end om de nød det in natura.
Da de dog for det meste burde være paa Farten, havde
de dog noget til at købe det nødvendigste til deres
Kryds. Naar Lærlingene vare udkommanderede paa de
kongelige Koffardiskibe eller Fregatter, burde de foruden
deres Løn kun nyde Matroskost. hvorimod de, naar de
gjorde Løjtnantstjeneste, skulde have Kostpenge som
sædvanlig.
Kongen bifaldt den 26de April 1701 alle disse FOl'slag og bestemte tillige, at Dinesens Medhjælpere skulde
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have 50 Rdl. om Anret, at Lærlingene skulde have det
til Penge omsatte Matrostraktement udbetalt kvartalsvis
og endelig, at Chefen straks maatte lade afholde Forhør
over de Lærlinge, der havde begaaet smaa Forseelser,
men at han, naar der var Tale om grove Forseelser,
skulde lade Sagen gaa den almindelige Rettens Vej.
Hvis der ellers forefaldt noget, skulde Chefen efter
Sagens Beskaffenhed enten henvende sig til Gyldenløve
eller Admiralitetet, og dette skulde i øvrigt føre det almindelige Tilsyn med denne nye Indretning og passe
paa, at alt gik, som det burde.
Naar Gyldenløve havde foreslaaet Kongen at sætte
Chr. Thomesen S e h e s t e d i Spidsen for det nu omordnede Lærlingekompagni, var det, fordi han selv havde
haft denne til Vejleder, da han i 1696 om Bord paa
Fregatten . Svensl{e Falk e skulde lære praktisk Sømandsskab. Den 18aadge Kongesøn, som samme Aar efter
Datidens Skik og Brug var sprunget op til Admiral,
uden tidligere at have beklædt nogen Stilling i Flaadens
Officerskorps, men som nu af al Magt søgte at sætte
sig ind i Forholdene og særlig studerede Søtaktiken,
havde sikkert her lært at skatte denne paalidelige og
energiske Mand.
Sehested, en Sønnesøn af Christian den Fjerdes
Rigskansler af samme Navn , der var gift med den lærde
Holger Rosenkrantz's Datter, var født i København i
Aaret 1664 og blev i en Alder af 16 Aar antagen som
Lærling. I den nærmeste Tid derefter gjorde han flere
Togter, deriblandt eet med Niels Juel selv paa Orlogsskibet . Christianus V.e Efter at han havde været en
Tur til Vestindien, gik han i 1685 i hollandsk og derpaa
i fransk Tjeneste og krydsede under Hertugen af Mortemars Kommando i Middelhavet for at passe paa Tyrkerne; I 1687 blev han udnævnt til Løjtnant i Aarstjenesten, men forblev i fransk Tjeneste og var næste
Aar med paa Marechal d'E strees Ekspedition til Algier,
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<ler blev bombarderet. Hjemkomtuen i 1689 var han
sarurne Aar om Bord paa den Eskadre, der konvojerede
Transportllaaden med de Tropper, som Christian V havde
overladt til Kong Wilhelm III af England. Næste Aar
drog Sehested imidlertid atter ud, denne qang i hollandsk

Tjeneste. Niels Juel giver ham samtidig det Vidnesbyrd:
»E r en god, dygtig Søofficer, som meriterer noksom
med Tiden at kommandere selvet Skih, « og H. Span
skriver : »Kap abel til at føre et Orlogsskib ; meriterer at
avanceres. « I 1692 fik han efter sin Hjemkomst vel
ikke noget Orlogsskib at føre, men Kommandoen over
to Fregatter, »Svenske Falk« og » Hvide Falks, der under den pfalziske Arvefølgekrig, i h vilken Frankrig og
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England stod som Modstandere, skulde konvojere Koffardiskibe fra Flekkerø til Frankrig. Under den store Udrustning i Sommeren 1700 var Sehested, der imidlertid
i 1691 blev udnævnt til Kaptajn og i 1697 til Kommandørkaptajn, Chef for Orlogsskibet s Prins Cad e paa 54 Kanoner og med en Besætning af 404 Mand. Fire Aar
senere, da han til Admiralitetet havde indgivet adskillige
Forslag til Kadetkompagniets Forbedring, kunde han i
dette Kollegiums Motivering til Indskrænkning af Kadetternes Tal læse , at han selv, der blev Lærling i 1680,
trods al anvendt Flid og Umage for at gøre sig skikket
til Officer, dog først blev udnævnt til Løjtnant i 1687,
og nu i 1704 først var bleven Flagmand.
Mærkeligt nok rejste han, lige efter at han var bleven
udnævnt til Chef, udenlands og blev borte indtil sidst i
1703. Kaptajn Jørgen Bille maatte derfor sanlænge overtage Kommandoen og sætte den nye Institution i Scene.
Uagtet den sidste kongelige Resolution paa Lærlingekompagniets Oprettelse først faldt den 26de April, kunde
Gyldenløve allerede den 29de samme Maaned sende Kongen en Liste over de dygtigste af de unge Mænd, der
havde meldt sig til Optagelse. Listen omfatter 34 ; men
heltil kom 7, der vare ude at fare. men som anbefaledes
af deres Venner med, at de vare af den rette Alder og
Størrelse. Der havde meldt sig 50 foruden; men de
fleste af disse havde enten været for unge, eller de havde
manglet de nødvendige Midler til at leve af.
Den ældste af de unge Mænd, Gyldenløve bragte i
Forslag, var ikke mindre end 27 Aar gammel. Det var
P. Sivers, der Aaret i Forvejen havde gjort Tjeneste som
Løjtnant om Bord paa Orlogsskibet sDronning Louise s,
hvis Chef var Kommandørkaptajn P . Raben, den senere
berømte Admiral. Den næstældste var Christian Koning,
23 Aar gammel. Han havde ligeledes tjent paa Flaaden
i 1700 som Løjtnant. Baade han og Sivers vare Sønner af
Kaptajner i Flaaden. En tredie Lærling var H. J . Sni-
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storph, 21 Aar gammel, om hvem det bemærkes : »F orslaar sin Navigation og Mathesin ; kom hjem fra Vestindien og Guinea med afg. Kaptajn Brabner; ved Hidkomsten for med Skibet s Sophie Hedvig. for Løjtnant,
gik med sidste Skib til Ostindien for tredie Vagt .« Om
J ens .Juel, 20 Aar gI., hedder det: lOUbefaren; er Brigader
Frans .Juels Søn, have,' været udi Sverige med Oversekretær Sehested«, og om M. Vibe, 15 Aar gI. : »E r paa
sin anden Rejse til Portugal; Schouthynacht Vibes Søn.«
Om L. Valkendorf, lU Aar gI.: lOUbefaren. Page hos
Etatsraad Skeel, « De fleste vare Sønner af Sø- eller
Landofficerer og af civile Embedsmænd; men der findes
dog een, hvis Fader havde været Skibsbarber (o: Læge
om Bord); han var »antagen af Kongen selv«, og han var
den yngste af dem alle, nemlig 12 Aar, og da ellers ingen
af alle de 34 vare under 141/ 2 Aar, men for det meste
over 16 til 17 Aar, vilde Gyldenløve sikkert ikke have
indstillet ham, dersom Kongen ikke havde valgt ham.
Endvidere indstillede Gyldenløve 7, der vare fraværende, deriblandt een, del' var Page hos den danske Gesandt, Rosenkrantz i Stockholm, og en anden, der var
Page hos Norges forhenværende Statholder , Ulr . Fred.
Gyldenløve. Til disse 41 nye Lærlinge, der alle bleve
antagne af Kongen i Henhold til Indstillingen, maa endnu
føjes de 61, der all vare indskrevne før Lærlingekompagniels Oprettelse. Iblandt dem finde vi, at følgende danske adelige Familier vare repræsenterede: Arenfeldt,
Banner, Bjelke, Friis, Gyntelberg, Juel, Lindenov, Rantzau,
Rosenkrantz, Schack og Trolle. Endnu i 1701 omtales
den nyoprettede Institution stadig som Lærlingekompagniet og dets Elever som Lærlinge; først i Begyndelsen
af det næste Aar forekomme Betegnelserne Sekadetkompagniel og Kadetter. Man havde allerede tidligere talt
om 0' Grevernes Kadetter - for at betegne Grevernes yngre
Sønner. Ordet lo Kadet -, der jo oprindelig ikke har noget
særligt at gøre med den militære Stand, gik snart over-
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alt i Europa over til netop at bruges om den unge
Mand, der forberedte sig til at blive Sø- eller Landofficer.
Som tidligere omtalt, blev der paa det nye Akademi
givet Undervisning i Navigation, Artilleri, Skibskonstruktion, Tegning og Gevær- og Kanoneksercits. Allerede i
September 1701 blev der imidlertid, da man sandsynligvis havde fundet, at adskillige Kadetter vare temmelig
ukyndige i Regning og Skrivning, antaget en Lærer i
disse Fag, nemlig Skoleholder .Jens F u c h s, som for at
undervise 4 Dage 0111 Ugen, hver Dag to Timer, fik
50 Rdl. om Aaret, der skulde betales kvartalsvis. Foreløbig synes der ikke at ha ve været ansat Gere Lærere
ved Kompagniet; men det kan dog, saa vidt man kan
se, ikke have varet længe, førend Kadetterne fik Undervisning i Dans; thi i 1705 antoges H. Brinckmann, i
Stedet for den afdøde Fockelmann, til Lærer heri. Han
skulde informere ikke alene Kadetterne, men ogsaa de
sankaldte Volontærer, o : unge Mennesker, der vare indskrevne ved Kompagniet, men som af Mangel paa Plads
endnu ikke vare blevne optagne blandt Kadetterne.
Hans Gage var temmelig betydelig efter Datidens Forhold, nemlig 200 Rdl.; men han maatte indgaa paa den
temmelig drakoniske Bestemmelse, at han, dersom han
forsømte sin Tjeneste blot eet Minut, skulde miste et
Kvartals Løn, der da tilfaldt Kvæsthusfonden.
Der maa iblandt de over 100 unge Mænd , som nu
dannede Kadetkompagniet, have været ikke faa Personer,
som vare ualmindelig raa og udisciplinerede, thi de
fleste af Kaptajn J. Billes Indberetninger til Admiralitetet
dreje sig om, hvad han skal gøre ved disse. Sømandens
Kaar vare dengang i højeste Grad ublide. De Opholdssteder, der vare anviste Matroserne, selv paa Krigsskibe,
vare ualmindelig uhyggelige ; Kosten var slet og var
især dræbende ensformig, hvorfor Sygdomme ofte hærgede frygteligt blandt Besætningerne. Derfor var det
vanskeligt at faa Mandskab til Flaaden. Man kunde
2
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ikke dengang, som nu, i Kraft af en hestanende Værnepligtslov udskrive saa mange Folk, man ønskede, men
var henvist til at hverve, hvorfor man naturligvis ikke
Iik de bedste Kræfter. Først under Frederik IV lagdes
Grundvolden til det Indrullcringsvæsen, som senere skulde
sikre Orlogsflnaden god Tilgang af Matroser, der ikke
hørLe til Menneskehedens Udskud. Men i Begyndelsen
af det attende Aarhundrede "ar Luften om Bord ikke
sund ror de Lærlinge af god Familie, der, selvom Ollicererne toge sig noget ar dem, dog vare henviste til Omgang med Folk, der kun rørte ran Tale, som bandede
Lil all, hvad de sagde, og som kun hleve holdte i Ave
ved strenge Straffe.
Allerede den Bte August 1701 indsendte Jørg. Bille
en Klage til Admiral v. St ø c k e n over nogle ustyrlige
Personer, der fandtes i Kadetkompagniet. Hvor stor
Omsorg ban end viste for at Iaa dem til at være skikkelige og for om muligt at bevæge dem til at lære noget,
saa var det dog til ingen Nytte. Især var der een Kadet,
.Joh . Zellmann, som ikke alene for sin Liderligheds Skyld
mange Gange havde været i Arrest, men som stadig gik
ud paa at bedrage sine Kammerater. Da Kaptajn Bille
en Dag foreholdt ham hans Synder, benægtede han at
have gjort noget. »E nd n u anden Dagen, da jeg overbeviste ham det, « fortsæller Bille, »saa har han la [ronterie
al sige til mig, at jeg havde skældt ham ud for en
Skæl in i Stedet for at svare mig, som jeg aldrig ved,
jeg haver sagt, og om saa var, saa havde han ej ladet
se sine Dyder udi adskilligt, som han haver bedrevet
og siden fordristet sig til at sige, han vil aftakke og vil
nappes med mig, og hans Fader skulde vel udføre
Sagen. c Med Rette mente han derefter, at »ingen Officer
er kapabel til at kommandere saa mange unge Folk,
om de skal have Frihed til at fatte slige Tanker. « Han
anmodede derfor Admiralen om, at der maatte blive holdt
Forhør over Kadet Zellmann, Denne blev saa af en
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Krigsret dømt til at sidde i Hullet paa Vand og Brød.
Hans Trusel om at ville m appes « med Kaptajn Bille,
Kompagniets midlertidige Chef, har altsaa ikke kunnet
bevæge Krigsrettens Medlemmer til at dømme ham uværdig
til Kadet, og Admiralitetet fandt sig heller ikke opfordret
til bagefter at afskedige ham.
Næste Aar ~'ar han paa Færde igen sammen med
en anden Kadet, T. H. Wolder. I en Skrivelse til Kongen
af 20de Marts 1702 meddelte Admiralitetet, at Kaptajn
Bille havde klaget over, »at under Eders kongelige Majestæts Kadetkompagni findes adskillige ryggesløse Personer, som hverken med det gode eller onde kan styres
eller bringes til at gøre godt, men forfalder af een Liderlighed udi en anden og ere kapable bande selv at gøre
Ulykker og forføre det hele Kompagni, medmindre de
betids derfra bliver udryddet, hvoriblandt han fornemmelig besværer sig over tvende formedelst en nu nylig tilsammenhavte Klammeri forarresterede Personer, den ene
ved Navn T . H. "Tolder, som saa længe haver været ved
Kompagniet, og hverken med det gode eller Straf kan
bringes til at gøre eller lære noget godt. Den anden, J. Zellmann, som umulig er at styre, saasom han aldrig saasnart haver gjort een liderlig Aktion, at han jo udi en
anden straks forfalder, vil altid slaas og indvikle sig
med alle « osv. Admiralitetet foreslog derfor nu Kongen
at afskedige disse to Personer.
Dette skete imidlertid ikke. Havde en ung Mand
engang opnaaet at blive Kadet med Gage, saa betragtedes
denne som hans Arv og Eje, saa længe han selv vilde
beholde den. Han kunde være dum, doven og lidet
skikket til at være Sømand ; men sin Plads mistede han
ikke, uagtet de fleste Chefer klagede over, at de ikke
vidste, hvad de skulde gøre ved slige Sinker, og det
hjalp heller ikke altid, naar Kadetter førte et daarligt
Levned og ved deres slette Eksempel bidroge til at forføre deres yngre Kammerater. Man truede dem vistnok
2'"
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med, at de vilde blive fjernede: inen i Hegelen foreholdt
Admiralitetet, eller hvilken anden Myndighed, der var Søkadetkompagniets overordnede, dets Chefer, at de burde
se at tale de ungc Mennesker til Rette med det gode
eller det onde, fordi man ikke kunde vide, om de muligvis kunde forbedre sig. Først da Kaptajn H. C. Sneedo r If i 17U7 var bleven Chef, kom der for Alvor Orden
i Sagerne. Med den store Indflydelse, han ha "de hos
Kronprinsen og Admiralitetet, kunde han opnaa næsten
alt, hvad han ønskede, og han rensede derfor ud, saa
det kunde forslan. Han vilde skabe et Elitekorps, men i
et sandant var der ingen Plads for Folk, der ikke vare
Kavalerer, eller som ikke kunde følge med. I Aarhundredels Begyndelse derimod fulgte man af Overbærenhed
andre Grundsætninger.
Da Kaptajn Bille var nødt til at optræde med
Strenghed lige over for de Individer, der ikke vilde bøje
sig under Disciplinens Love, indgik disse ligefrem et
Komplot imod ham og bleve enige om at klage over
ham til Kongen. l Maj 1702 lod Admiralitetet disse
Kadetter forhøre, og i næste Manned idømte en Krigsret
dem forskellige Straffe. De eneste Straffe, der dengang
bleve anvendte ved Kadctkompagniet, vare simpelt Fængsel, Fængsel paa Vand og Brød, og den, der bestod i, at
vedkommende Synder »bar 1\1 usketter eller Flinter« o :
gik paa Vagt med Gevær foran Admiralens Bolig paa
Gammelholm. Den tidligere omtalte Zellmann løb i November samme Aar bort fra Holmen, men blev eftersøgt
og fanget af sin Fader, der bragte ham tilbage. Først
da Admiralitetet i Marts 1703 indberettede til Kongen,
at han for nylig i Arresten havde overfaldet Vagten, og
at hverken Skam eller Straf havde formanet at tilvejebringe nogen Bedring, blev han afskediget. Samtidig
med ham afskedigedes en anden Kadet, J. Frandsen, »som
bekendt er at gøre een Liderlighed større end en anden
med Slagsmaal og Forsømmelighed, er bleven udi Norge
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i Land staaende ved Skibets Afsejling, hvormed han
var udkommanderet, har og til Grunde fordærvet sin
Mundering, saa den er fast ubrugbar.e
Et andet Udslag af Tøjlesløshed var, at fire Kadetter
i 1702 havde overfaldet og slaaet Kompagniets Adjutant,
den mest betroede af alle Kadetter, Peter Sivers, og han
var, som vi alt have set, ingen Aarsunge, da han i 1700
havde tjent som Løjtnant og nu var fyldt 28 Aar. Underadmiralitetsretten synes imidlertid mere at have opfattet
deres Brøde som en Bagatel, idet den dømte de fire
Voldsmænd til at betale en Bøde af 10 Rdl. Iwer og til
at bede Sivers om Forladelse ; men denne Dom fandt
dog Fiskalen at være for lemfældig og fik den indstævnet
for Overadmiralitetsretten.
Da Kadetterne ikke bleve uddannede til Søs under
Tilsyn af Kompagniets Officerer, idet der ikke oprindelig var bestemt noget om Udsendelsen af en særlig
Kadetfregat eller Kadetkorvet, maatte de for at faa Øvelse
gøre Togter enten med Orlogsskibene og Koffardiskibe,
og da især med det ostindiske Handelskompagnis Skibe,
eller de maatte gaa i fremmed Tjeneste. Sanledes se vi,
at Admiralitetet i 1702 gør Forslag om otte Kadetter,
der efter Kongens Befaling skulde ansættes paa den engelske Flaade. Samme Aar ansøgte tre Kadetter om at
maatte rejse til Ostindien, hvortil Admiralitetet svarede,
nt de maatte bede Kongen om Tilladelse , og at de
maatte skaffe sig at vide, om der var Plads paa Kompagniets Skibe, og endelig ønskede Admiralitetet at faa
Underretning, om »de i deres Informationer paa Akademiet vare saa avancerede, at de af Rejsen kunde profltere. «
Samtidig vare to Kadetter uden Pas og Tilladelse rejste:
til Holland for at søge Orlogsfart der.
I 1703 skriver Admiralitetet den 17de Januar til
Kongen i Anledning af et Forslag om Avancement til
Officer : »Og findes der under Kadetkompagniet vel flere
unge, skikkelige Personer, hvorom er god Forhaabning,
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at de med Tiden skal meritere Forfremmelse, medens
som de fleste saadanne ere ude i Farten, vil vi allerunderdanigst tilbageholde vor Censur om deres Kom
portement og Væsen, indtil at de tilkagekommer, og vi
derom kan gøre Eders kongelige Majestæt fuldstændig
Rapport. e I Februar søgte flere Kadetter, der vare ude
at tjene i fremmede Mariner, Admiralitetet om Tilladelse
til at forblive der indtil videre, og i Marts indberettede
Admiralitetet, at flere Kadetter vare paa Farten med de
kongelige Skibe, men at mange flere af de hjemmeværende
daglig overløb Admiralitetet for at faa Tilladelse til at
j'ejse udenlands og - forsøge sig ved Søen paa fremmede
Potentaters Orlogsflaader. « Admiralitetet havde derfor
ladet Kadetkompagniets Officerer udpege de dygtigste
Kad etter, og disse havde opgivet Navnene paa 18.
Men i samme Indberetning fremkom Admiralitetet
eller Kaptajn Billes Henstilling med et Forslag, der var
san forslandigt, at man skulde tro, at det straks maatte
finde Bifald, og at Flaadens Overbestyrelse. naar den
engang var gaaet ind paa Planen, aldrig mere vilde
vende tilbage til det gamle System. Der blev vel gjort
adskillige Forsøg ; men der skulde næsten gaa tre Menneskealdre, før et Kadetskibs Udsendelse hvert Aar og
med Kadetternes militære Lærere som Dommere blev
sluuet fast som en ufravigelig Regel. Forslaget lød saaledes:
»Dersom ellers Eders kgl. Majestæt vilde allernaadigst
tillade, at en af de smaa Fregatter maatte forundes ommeldte Kadetkompagni til at bruges paa 4 a 5 Maaneders
Tid her paa Københavns Red og andet Steds til Undervisning af Begyndelsen, vilde det for dem være en større
Avantage for at faa lagt en god Grund til Kommando
end, dersom de rejste udenlands, hvor ingen Officer
findes, som vil paatage sig den Umage med dem derudi
at undervise; udi hvilken Tilfælde Professor Dinesens
Adjunctus vel vilde befales at træde paa Fregatten for at
undervise Kadetterne udi Navigationen, og ham tilligemed
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Søofficererne, som skal kommandere paa Fregatten, tillægges ordinære Kostpenge for den udeblivende Tid. «
I Slutningen af Marts 1703 afgik Kaptajn J. Bille, der
nu rykkede op til at blive Kommandørkaptajn, fra Kompagniet; og den tredie Officer, Kaptajn O. J. Thambs e n, overtog da Posten som næstkommanderende og
midlertidig Chef. Samtidig blev Underløjtnant P. Sivers,
en af de første Kadetter, det nye Kompagni havde dimitteret, og som i lang Tid, medens han var Kadet,
havde gjort Adjutanttjeneste, ansat som Skoleofficer.
Sehested maa være kommen hjem fra sin Udenlandsrejse i de sidste Dage af Aaret; thi den første Skrivelse,
han afsendte til Admiralitetet, var dateret den 3die Januar 1704.
Efter at han i Løbet af Aaret havde sat sig ind i
Forholdene ved den Skole, som han endnu ikke kendte
synderligt til, indsendte han den1ste Septbr., 3die Oktbr.
og Ute Novbr. tre Skrivelser til Kongen med Forslag
til en Omordning af Kadetkompagniet. Kongen sendte
dem til Admiralitetet, der den 29de December afgav sin
Betænkning, som i det hele vandt Kongens Bifald. Forslaget om, at Kompagniets Styrke skulde nedsættes fra
100 Kadetter til 62, af hvilke de 12 første fik 100 Rdl.
og de andre 52 Rdl. aarlig eller 1 Rdl. om Ugen, vandt
Bifald, og det samme var Tilfældet med Forslaget om,
at Skoleofficererne fik et Tillæg, fordi de maatte være
finere i Klæder end andre Officerer og tillige opholde
sig i København, hvor der var dyrere at leve. Dog
skulde denne Gageforbedring ikke straks finde Sted.
Derimod mente Admiralitetet, at man kunde spare en
Skrive- og Regnemester, da alle Godtfolk nu lod deres
Børn lære at regne og skrive i deres Ungdom, før de
bleve 12 Aar gamle. Der var ingen Grund til, at de
Kadetter, der vare i Besiddelse af disse Færdigheder,
skulde betale ham een RdI. om Aaret. Vel var det
tjenligt for Kadetterne, at de lærte at forstaa Matematik
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og Fortifikation; men det var dog ikke i den Grad nødvendigt, at det endelig behøvedes at lønne en Lærer i
disse Fag, særlig da Kadetterne ikke havde Raad til at
betale ham. Den Matematik, de behøvede at lære, kunde
de lære af Navigationsdirektøren , Professor Dinesen,
s hvis rette Profession er at traktere Matliesis e. Han
havde frit Hus, der var opbygget til ham, og her holdt
han Kollegier, som de kunde høre. Ved Kadetkompagniets Oprettelse fik han flere Kadetter at undervise i
Navigation end tidligere ; men da han havde Iaaet en
Medhjælper, vilde han vistnok gerne pantage sig ogsaa
al være Lærer i Matematik og Fortifikation, dersom
han lik et ringe Tillæg.
Dernæst bestemtes det, at del' skulde udrustes en
Fregat Lil Øvelse for Kadetterne. Den skulde gøre et
tre Mauneders Togt, om ikke hvert Aar saa dog hvert
andel. Derimod bifaldt Admiralitetet ikke Sehesteds
Forslag om, at Kadetterne skulde forrette Underoflicerstjeneste om Bord, da man ikke kunde hetro de unge
Mennesker Opsyn med Krudtet og Ammunitionen osv.
Til Kadetskib kunde passende Snauen [Kor vetten] »F r øken Elsken s anvendes. Den førte 16 Kanoner og havde
under Krigen 1700 en Besætning paa 58 Mand. Det
man herved bemærkes, at af Mangel paa Mandskab havde
hverken delte Skib eller de øvrige Skibe i den Flaade,
som da blev udrustet , den fulde Besætning. Allerede
i Sommeren 1705 kom »F røken Elsken- virkelig ud
under Kommando af Kompagniets næstkommanderende,
Kaptajn Thamhsen, og gjorde el fire Maanedcrs Togt i
Nordsøen og Kattegattet. Togtet var delt i to Dele, og
der var 20 Kadetter med hver Gang. l 1706 var SIdbet
ikke ude; men Orlogsskibet »Sværd fisk en e , der skulde
hente Kanoner og Kugler fra Norge og bringe dem til
Gluckstadt, tog 20 Kadetter med. Næste Aar var »F røk en
Elsken - Vagtskib paa Københavns Hed; men 19 Kadetter
kom om Bord paa Fregatten »Ch ristia nsø«, der skulde
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indtage en Ladning i Norge og ligeledes bringe den til
Gluckstadt. I Aaret 1708 blev der ikke udsendt noget
Kadetskib, og da Krigen med Sverige atter udbrød i
1709, var der naturligvis ikke Tale om sligt. Tanken
om at øve Kadetterne paa et særligt Skib under Tilsyn
af deres egne Officerer var nu skrinlagt for lange Tider.
Sehested havde foreslaaet, Admiralitetet indstillet og
Kongen bifaldet, at ingen maatte optages i Kompagniet,
medmindre han var fyldt 14 Aar og kunde læse og
skrive. Officererne ved Kompagniet skulde eksaminere
dem heri. Admiralitetet billigede derimod ikke Sehesteds
Forslag om, at den, der havde været »Lak aj eller Dreng «,
ikke skulde kunne blive Kadet. Det hævdede, at man
ikke burde spørge om Stand eller Adkomst, men kun,
om vedkommende var ærlig, da det tidt hændte, at
fattige Forældre af den gejstlige og verdslige Stand
med mange Børn hleve nødte ti! at »ansætt e <lem i
denne Tjeneste hos en eller anden brav Herre, som formedelst Personens gode Forhold siden søger at employere dem nu ved Søetaten, nu ved Landetaten. e Herom
mente Kongen det samme som Admiralitetet. Ingen,
som havde baaret Liberi, skulde være udelukket fra at
blive indskreven i Kompagniet, naar han kun var kommen af godt og ærligt Folk, l Og hans Forhold og Videnskab i Regning og Skrivning er saaledes, at han er skikket
og kvalificeret dertil. «
Derefter havde Sehested foreslaaet, at kun Kadetter
for Fremtiden maatte blive Officerer, dog først naar de
i Forvejen vare eksaminerede af Admiralitetet, Dette
var af samme Mening, men det gjorde dog Kongen opmærksom paa, at der fandtes adskillige forhenværende
Maanedsløjtnanter, der havde Løfte om at maatte blive
udnævnte til faste Officerer, og som nu gjorde Tjeneste
som Skippere. Man kunde jo lade een Skipper avancere
for liver fire til fem Kadetter. Kongen billigede dette
ligesom ogsaa Forslaget om, at ingen maatte rykke op
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paa Grund af sin Alder eller Hang, men kun efter sin
Dygtighed. Forslaget om, at nogle af de ældste Kadetter
maatte overvære Forhandlingerne ved Underadmiralitetsretten og være til Stede ved Forhør og Krigsretter, vandt
ligeledes allerhøjeste Bifald.
Alle disse Bestemmelser, der maatte siges at være
til Gavn for Kadetkompagniet og at højne dets Standpunkt, bleve desværre ikke overholdte i den følgende
Tid. Vel kan man i Admiralitetsprotokollerne læse om,
at Kadetter, der indstilles til Officerer, f. Eks. i Maj 1705
og i April 1710, havde aflagt deres Eksaminer » paa
Admiralitetet«, som det hedder, og at de vare befundne
dygtige; men senere under Krigen faldt disse Prøver
bort. Vi have allerede set, hvorledes det gik med Kadetskibet, og fra 1709 -20, saalænge Krigen varede, overholdt Admiralitetet aldeles ikke Bestemmelsen om, at
der kun maatte antages een Skipper i Aarstjenesten for
Iwer fire til fem Kadetter, der udnævntes. Mange Skippere bleve optagne i Søofflcerskorpset, baade som Løjtnanter og Kaptajner, og stoppede derved Avancementet
for Kadetterne, der derfor ogsaa vare temmelig gamle
ved den store nordiske Krigs Slutning.
Af et Reglement for December 1708 ses, at Chefen
da havde et Gagetillæg af 37 Hdl. kvartaliter. Kaptajnen
24 HdI. 3 Mark, Kaptajnløjtnanten 17 Rd\., Løjtnanten
12 HdI. 3 MarI{, Adjutanten, der var Kadet, 7 HdI. 3 Mark
og de fire Kadetter, der gjorde Tjeneste som Underofficerer, 15 RdI. om Aaret. Af Lærerne havde Fægtemesteren 300 Hd\. om Aaret, Danselæreren 200, Tegnelæreren 100, Skrive- og Hegnelæreren 50 og Bøssemageren
33 HdI. Navigationslæreren, Professor Dinesen, havde jo
sin særlige Gage som Navigationsdirektør. I 1707 antoges
en Lærer i Engelsk ved Navn Chr. Sylvius. Han skulde
læse hver Søgnedag fra 4-6 og derfor oppebære en Løn
af 1 Hdl. aarlig af hver Kadet, altsaa ialt 62 Hdl. I
1713 blev Jean Perot Lærer i Fransk paa samme
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Betingelser. Fægtemesteren og Danselæreren ansaas saaledes for at være de Lærere, hvis Virksomhed var mest
fortjenstfuld; men dette hænger sammen med hele Datidens Opfattelse. Paa Holbergs Tid bar alle Mennesker
Kaarde, ikke blot fornemme Folk, men ogsaa Skræddere
og Skomagere, ja Bønder i Jylland havde Kaarder ved
Siden, naar de gik til Alters. Derfor var det en indbringende Forretning at være Fægtemester, ja der var endog
i København ansat en Stadsfægtemester.
Endelig i 1714 beskikkedes Studiosus J. M. Junghans til Lærer i Religion. Han skulde møde hver Morgen, om Vinteren Kl. 71 /2 og om Sommeren Kl. 7, naar
der blev givet Undervisning paa Akademiet, og »sammesteds med gudelig Andagt og Skikkelighed holde Bøn,
som til hver Dag i Ugen brugelig er, det samme han
og hver Dags Aften haver at efterkomme, naar Informationerne ere til Ende s. Derefter skulde han i Officerernes Nærværelse kalde alle Kadetterne for sig, hvad enten
de forrettede Løjtnants-, Adjutants- eller UnderofficersTjeneste, og hvad enten de tilforn havde gaaet til Alters
eller ej, og prøve, om de vare hjemme i deres Kristendom. De, der ikke kunde gøre Rede for deres Saligheds
Sager, skulde da modtage Undervisning af ham fire
Timer om Ugen. Lønnen herfor var 40 Rdl. om Aaret.

III.

UNDER DEN STORE .NORDISKE KRIG.

D

en 28de Oktober 1709 udstedte den danske Regering
sin Krigserklæring mod Sverige, og i elleve Aar
tordnede nu Kanonerne i Skagerrak, Kattegat, Sundet og
Østersøen. Af Hjertens Lyst kæmpede Danske og Normænd med Svenskerne, thi det Had, der havde opsamlet
sig Ira tidligere Aarhundreders Fejder og særlig fra rlen
nordiske Syvaarskrig. havde ikke tabt i Styrke, men i
høj Grad bevaret sin Livskraft, Nu, da den svenske
Heltekonge foreløbig havde endt sin Bane som Flygtning
i Tyrkiet, da hans bedste Tropper vare i russisk Fangenskab, og da den ubøjelige og hensynsløse Kraft, der
havde drevet de svenske Hære fremad, val' larnslaaet,
maatte det Øjeblik være kommet, da Danmark turde
haabe at tilbagevinde, hvad det tidligere havde tabt.
Den Fortryllelse, der havde hvilet over Gustav Adolf,
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Karl Gustav og Karl den Tolvtes Hærskarer, var brudt
ved Pultava samtidig med, at Sveriges gamle Forbundsfælle, Frankrig, val' bleven ydmyget af Englændere og
Østerrigere. Det maatte dengang se ud, som om der forestod en hel Omdannelse af Europas Stater. De, der
blot hastigt og kraftigt greb ind i Begivenhederne, vilde
sikkert komme til at høste Fordel deraf.
Paa Hjemvejen fra Italien havde Frederik den Fjerde
under sit Ophold i Dresden indgaaet Forbund med August den Anden af Polen og Sachsen, og senere sluttede
Rusland sig hertil. Da den russiske Flaade i Østersøen
ikke dengang kunde have nogen Betydning , idet den
først var i sin Vorden , maatte det tilfalde Danmark
alene at føre Krigen til Søs og at hindre Svenskerne i
at vedligeholde Forbindelsen med deres tyske Provinser.
I August, et Par Maaneder før Krigserklæringen udstedtes, hleve r. Eks. alle Søofficerer og Kadetter, der vare
i fremmed Tjeneste, hjemkaldte, ligesom der blev givet
Ordre til at udruste Flanden.
Ikke faa Officerer og Kadetter vare ude paa hollandske, franske og engelske Flander for at uddanne sig
i deres Fag, hvad der herhjemme før Krigen var snare
liden Lejlighed til. Alene paa een eneste Dag, nemlig
den ' 13de Februar 1708, havde Kongen saaledes tilladt
ikke mindre end en Kaptajn, en Kaptajnløjtnant, otte
Løjtnanter og tre Underløjtnanter, som det hed, »at
rejse paa fremmede Puissancers Flaader«, og hvert øjeblik finde vi, at Kongen gav Kadetter den samme Tilladelse. I Oktober udnævntes fem Skippere til Løjtnanter
og fem til Underløjtnanter i Aarstjenesten, og samme
Dag dette skete, gav Kongen Tilladelse til, at 17 Kadetter maatte avancere. De, der vare eksaminerede, bleve
straks Officerer, men de, der vare udenlands og ikke
eksaminerede, skulde prøves og først udnævnes til Underløjtnanter, naar de vare fundne dygtige. Kun seks
af dem vare hjemme og modtoge straks deres Udnæv-
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nelse, men de andre bestode efter Hjemkomsten deres
Eksamen. De havde imidlertid alle den Ubehagelighed
at faa ti Skippere til Formænd i Anciennitet. Der var
saaledes ikke det rette Forhold til Stede, thi Kongen
havde jo lovet, at der kun skulde udnævnes een Skipper
til fast Officer for hver fire til fem Kadetter, men Nød
hrød Love. Krigen stod for Døren, og man maatte altsaa opmuntre Skipperne til at vise Iver i Kongens Tjeneste. Dette kunde hedst ske ved, at der paa een Gang
udnævntes en større Del til Officerer.
Saa længe Krigen varede, maatle Undervisningen ved
Søkudetakademiet naturligvis lide i højeste Grad. Ikke
alene de ældste, men ganske unge Kadetler, som nylig
vare hlevne optagne i Kompagniet, sendtes om Bord paa
Orlogsskibene og Fregatterne eller ansattes som Chefer
for Snauer, Galejer , Hukkerter og Skærbande. Som
Eksempel paa, hvorledes en Kadet tilbragte sin Tid under Krigen, skulle vi anføre Frederik L 11 t k e n s egenhæmlige Optegnelser om sin Tjeneste fra 1709-19. Denne
velbegavede unge Mand, der var en Søn af en forhenværende Kornet ved Garden til Hest, nu Regimentsskriver ror Antvorskovs Distrikt, Joachim Liitken, og som
senere blev bekendt for den Modgang, han under Christian den Sjetle maatte lide, fordi han paa Grund af sin
selvstændige Karakter vovede at optræde mod Marinens
Oversekretær, Grev Fr. Danneskjold-Samsøe, blev født i
April 1698 og udnævntes til Søkadet i September 1709,
altsaa en Maaned før Krigens Udbrud. Derpaa deltog
han i følgende Kampe og Togter:
1710. Juni. Paa Fregatten -P h oenix- . December til Køben-

havn.
1711. Juni. Paa Orlogsskibet •Prins Christian s . Hjem i
December.
1712. Juli. Paa Orlogsskibet •Ditmarskem. Indefrossen
i Pommern.
1713. Landgang i Pommern. Hjem i Juli.
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1714. Juli. Med ' P r ins Vilhelm '. September lil København.
1715. April. Paa Orlogsskibet ' Soph ie Hedevig », med i
Slagel ved Rygen under Baben. Hjem 14de November.
1716. Som Maunedsløjtnant med -Nor dstj er ncn -, 14de Juli
paa »E lefunten- hos Gyldenløve. Hjem i November.
1717. Paa -E lefanten- , som dog ikke kom til Søs.
1718. Paa Orlogsskibet -No r dstj er nen- . Hjem 8de December.
1719. Paa , Nor dstj er nen . ; laa paa Reden til 20de Juni,
derefter paa Fregatten -Str alsu nd -, der blokerede
B åhuselven.
2den August under Tordenskjolds
Kommando, Angreb paa Elfsborg, hvor han blev
suaret. 3die Oktober hjem.

Sanune Aar den 11te December udnævntes han til
Sekondløjtnant, »efter at jeg, « som han skriver, »adskillige Gange havde søgt Kongen og produceref Attester fra
nogle af Kongens bedste Mænd at være en tilforladelig
Soldat. « Han tilføjer, at han, der i al den Tid ikke
havde megen Ro til Studeringer undtagen i Navigation,
Geometri og Tegning, som han lærte paa Akademiet, nu
fulgte sin Lyst og læste Fransk, som han tidligere havde
begyndt paa, samt studerede Filosofi og Fysik. Han
var saaledes 21 Aar gammel, før han blev Officer, og
var endda en af de yngste Kadetter, der samme Dag
som han bleve udnævnte til Sekondløjtnanter. Grunden til det langsomme Avancement var stadig den, at
Maanedsløjtnanter udnævntes til faste Officerer.
Den berømteste af alle de unge Mænd, der have
siddet paa Akademiets Bænke, er ubestridt Peter Wessel.
Han blev Kadet med 52 Rdls. Gage den Ilte Januar 1709
i en Alder af lidt over 18 Aar, Samme Aar i September
blev Frederik Liitken, som vi have set, optagen i Kadetkompagniet, men da Krigen var til Ende, var Wessel
Viceadmiral og havde faaet Navnet Tordenskjold, medens Liitken, der havde kæmpet under ham ved Elfsborg, endnu var Kadet og gik i Skole paa Gammelholm.
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Dersom Admiralitetet ikke i 1704 havde indstillet til
Kongen, at man burde undlade at spørge om Stand eller
Stilling, naar nogen søgte om at blive Kadet, vilde Wessel
aldrig være bleven Søofficer. Han kunde i ethvert Tilfælde kun have naaet sit Maal ad Omveje, nemlig ved
først at blive Skipper, men dette vilde aldeles ikke have
ligget for hans utaalmodige Karakter, ligesom Krigen
sandsynligvis vilde have været forhi , før han havde
kunnet faa Lejlighed til at udføre Bedrifter. Da han i
Marts 1706 første Gang skrev til Kongen og bad om, at
»Eders kongelige Majestæt af høje Naade og Miskundhed
vilde allernaadigst forunde og hjælpe mig til at blive
en Kadet, at ekserceres med de andre paa Holmene, var
han i Tjeneste hos den kg\. Konfessionarius Peder Jespersen. Paa ham, der havde 17 Søskende, og som var
kommen af godt og ærligt Folk, men som havde fattige
Forældre af den verdslige Stand, passer Kongens Ord i
Bekendtgørelsen af nte Marts 1705 lige paa en Prik.
Peter Wessel havde banret Liberi hos Kongens Sjælesørger, før han kom til Søs.
Da han blev Kadet, var han ude paa de lange
Farter, saa at han ikke kunde melde sig ved Kompagniet og modtage Undervisning. Først da han i 1710
kom tilhage til Bergen, kunde han tænke paa at rejse
til København. Hvorledes det saa gik ham, Iaa vi at
vide af følgende Brev , som han den 28de Februar skrev
til Kongen :
Stormæqtiqste, Allernaadiqste Arue-Konqe og Herre!
For Deres Majestæt nedlægger jeg min underdunigste
Hjertens Taksigelse for al den Naade, som Deres Majestæt
for mig sin ringeste og ullerunderdanigste Underdan banret
haver, endnu allerunderdanigst formodendes, at Deres Maje stæt til videre Nandc og Promotion ullernaadigst vilde være
mig behjælpelig. Nogle Gange haver jeg huv1 den Naade
mundtlig at berctle Deres Majestæt, at jeg fra min Ungdom
mig til Søen appliceret haver og for derudi mig at gøre
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perfectloneret først, da jeg var yngre, faret paa Rigens
Strømme, siden haver jeg gjort en Rejse for Matros til
Genua og Vestindien, hvilken faldt os saa besværlig, at ingen
Perikel eller Diflicultet kan opregnes, der jo paa samme
Rejse os arriverede. Anret derefter paatog jeg mig atter en
Rejse til Ostindien, hvorfra jeg nu som tredie Styrmand
lykkeligen til Bergen arriverede, hvor jeg ved Ansøgning
fik fru min Kaptajn mit lovlig Afsked, i Henseende, at som
jeg i min Fraværelse var bleven for Søkadet antegnet, jeg
da til samme min Tjeneste mig underdanigst vilde forføje,
hvorfra jeg gik med en Skaalb (?) og paa samme Rejse formedelst contrarie Vind blev i Marstrand inddreven, hvor
jeg mig i engelske Matrosklæder opholdte og derfra med et
hollandsk Orlogsskib echnpperede, som mig igen førte til
Deres Majestæts i Nordsøen daværende Eskadre, hvorfra
jeg straks gav mig den underdanigste Frihed med et Brev
direkte at gøre Majestæten refereret alt det, som jeg i
Fjendens Land observeret haver. Allernaadigste Konge, nu
undflyer jeg til Dem med allerunderdanigste Bøn og Begæring, at som her siges, at en Fregat til Throndhjern skal
for-sejle, Deres Majestæt da samme Fregats Kommando mig
allernaadigst vil forunde i Henseende, at jeg der er født og
nøje ved hver en Skær og Klippe, som i Lejerne og Havnene
falder at observere, saa ogsaa at jeg der min Fader, som
er Deres Majestæts underdanigste Raadrnand, med tre Brødre
bosiddendes haver, der ved de Enrullerendes Sammenbringelse paa de Øer og Steder, hvor de ere trafikerede, meget
kan contribuere, og om Deres Majestæt om 'min Kapacitet
skulde tvivle, da beder jeg allerunderdanigst, at jeg af vedkommende derom maatte blive eksamineret, hvornok 1'01'ha aber at kunne udstaa min Prøve sanvel i Kommando
som i andre Søaflalrer , thi derpaa haver jeg anvendt al
min Tid og Umage, da al min Ambition er, at mig ikkun
Lykken vil føje den Lejlighed, at jeg kunde udvise min
underdanige Pligt og Troskab, hvortil jeg alletid med Liv
og Blod findes bered som
Deres Majestæts
Min nllcrnandlgstc
Konges
Allerunderdanlgstc
Underdan og ringeste Tjener
P. •1. '"essel ,
Kobcnhaon, den 28. Fcbr. 1711 .

Da Wesse! skrev denne Ansøgning, var han a1tsaa
i København og gjorde Tjeneste ved Søkadetkompagniet.
3
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Dermed er al Tale om, at han aldrig har nydt Undervisning her, slaaet til Jorden for bestandig. Ansøgningen
blev af Kongen afgiven til Krigskancelliet, da Hæren og
Flaaden dengang havde en fælles Overbestyrelse. Dette
sendte den igen til Admiralitetet, som atter indhentede
en Erk læring af Chr. Th. Sehested i hans Egenskab af
Kadetkompagniets Chef, Sehested skriver bl. a, i denne
Erklæring :
»Da hvad sig den første Post om hans Kapacitet angaar, siger jeg ej imod, at han jo nok med Tiden kan
bliv e en god Sømand, mens som han bande manquerer
Stadighed og Sindighed. saa vil vel saadant af hannem først
ses, førend han videre Avancement kan imod tage og forsvare, og saa snart sligt hos hannem fornemmes, skal han
efter allerunderdanigst Pligt vorde foreslaget til Eders kongelige Majestæts allernaadigst paafølgencle Resolution. Belangende hans Foregivende om de udenlands gjorte Rejser, saa
er suud unt af hannem sandfærdigt herettet. - Den anden
Post unganende nemlig at maa vorde Kommando betroet
over en af Eders kongl. Majestæts Fregatter, saa, naar han
efter foregaaende første Posts Forklaring haver naaet Avancement, ser man videre efter hans øvrige Forhold, som da til
Eders kongl, Majestæts videre allernaadigste Resolution skal
vorde indstillet. Jeg forbliver udi allerdybeste Underdanighed
Eders kongl, Majestæts
Allerunderdanigste Vasal

og pligtsorne
Tjener
C, T. Se h e s t c d.
Kobenhaun den 5, Maris 1711.

Overkrigssekretæren , Geheimeraad og General V.
v, Eickstedt, der skulde referere Sagen for Kongen, har
til dette Brug ladet udarbejde følgende Hovedindhold af
Sehesteds Erklæring:
'It Hierfiber erkl året sich der Schoutbynacht Sehested,
dass der Supplicant mit der Zeit wohl ein gut er Seemann
werden kann, aber um eine Fregatte zu commandiren
wåre er zu fliichtig und noch nicht genug gesetzt.«

Hvad der særlig maa overraske dem, der nu læse
Wessels og Sehesteds Skrivelser, er den Omstændighed,
at den første springer alle militære Mellemled over og
henvender sig lige til Kongen, og at den sidste ikke
klager herover, men ved sin Tavshed viser, at han ikke
finder en slig Optræden besynderlig. Det er jo bekendt
nok, at Wessel, da han var bleven Officer, idelig søgte
Kongen, naar han vilde opnaa noget, og netop derved
henledede den allerhøjeste Opmærksomhed paa sig, men
herved maa man erindre, at Kongen var enevældig, saa
at hans Ønske og Villie vejede langt mere end alle
Reglementer om Subordination og Tjenesteforhold. At
imidlertid en Kadet, der kun el' Lærling, forhignar Chefen for den Anstalt, ved hvilken han nyder Undervisning, viser, at man paa de Tider endnu ikke havde den
rette Opfattelse af, at en overordnet ikke kan .lad e sig
skubbe til Side af en underordnet, men at han til enhver Tid maa vide, hvad denne foretager sig. Wessel
var ikke den eneste, der bar sig saaledes ad. Mangfoldige Kadetter efter ham have med Forbigaaelse af
deres Chef skrevet direkte til Kongen eller i Regelen til
Admiralitetet eller det Regeringskollegium, under hvilket
Søkadetkompagniet sorLerede, og f. Eks. klaget over, at
de ikke bleve forfremmede hurtigt nok. I Midten af
Aarhundredet blev det vel forbudt, men dermed ophørte
den personlige Henvendelse ikke; der maatte flere Kongebud til, før der kom fast Orden i det sømilitære Hierarki,
og først i Aarhundredets Slutning forsvinder den gamle
Opfattelse fuldstændig.
Ikke mindre overraskende er det, at en Kadet, der
selv meddeler, at han ikke har drevet det videre end til
tredie Styrmand paa en Ostindiefarer , ikke undser sig
ved at bede om Kommandoen over en Fregat. Fra
Wessels senere Liv vide vi tilstrækkeligt, at han ikke
undervurderede sine Evner, og at han med den stærke
Selvfølelse, der karakteriserer mange Nordmænd, men
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som el' en sjælden Egenskab hos de Danske, ikke skyede
at slille de største Forlangender til de overordnede Myndigheder. Vel vare Fregatterne dengang langt mindre Skibe
end de Sejlfregatter , der endnu deltoge i Krigen 1848
- 50, men de førtes dog under den store nordiske Krig i
Regelen af Kaptajnløjtnanter og Premierløjtnanter, medens
Kadetter vare Chefer for Snauer og Brigantiner. Da
' ITessel i 1715 førle Fregatten »Hvide Ørn e, var han
endog Kaptajn. Man skulde have ventet, at Sehested
havde tilkendegivet sin Forundring over sin Kadets glubske
Forlangende, men han har niaaske ment, at det var tilstrækkeligt, naar han gjorde opmærksom paa hans
Mangel paa Sindighed og Stadighed.
Fire Anr senere fik Sehesled Lejlighed til som Eskadrechef i Østersøen i et Brev af Gte Oktober til Kongen at
berømme sin tidligere Elev, fordi han med »Hvide Ørn«
havde jaget et svensk Orlogsskib og en svensk Fregat
paa Flugt efter en ærefuld Kamp. »Omen d sk ønt,« skriver
han, »de vare for stærke udi Stykkerne (g : Kanonerne),
har han været dem for stærk udi Sørnandsskabet, « og
han mener, at »denne Action er saa remarkabel, at jeg
understnar mig allerunderdanigst at recommandere ham
videre i Eders Majestæts Naade.«
Ikke et halvt Aar efter, at Wessel havde indgivet den
tidligere omtalte Ansøgning til Kongen, blev han, som
dengang gjorde Tjeneste om Bord paa Fregatten »Postillonen «, der under Kaptajnløjlunnt H. J. Rostgaa rds
Kommando havde Station paa Elben, udnævnt til Underløjtnant. Udnævnelsen er udfærdiget den 17de Juli.
Indstillingen er foretagen af Admiralitetet, og skønt Søkadetkompagniets ProlokolIer fra 1701-15 ikke mere
findes, kan der dog i Henhold til alt, hvad der foreligger,
og naar man tager Hensyn til Skik og Brug, ikke være
Tvivl om, at han tillige med de to andre Kadetter, der
sammen med ham bleve Officerer, er bleven bragt i
Forslag af Chefen for Kompagniet, Sehested. Den 17de Juli
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udnævntes til Underløjtnanter Kadetterne U. F. M. Lillienskjold, Andr. Larsen og Peter Wessel og endelig Skipperen Chr. Reisner. Fra nu af tilhører Wessel Historien
og ikke længer Kadetkompagniet. Hvor forskellig Mennesk-enes Lod er, ses deraf, at hans to Kammerater og
Formænd først udnævntes til Premierløjtnanter i December 1719, medens han fire Manneder i Forvejen var
bleven Viceadmiral. Hans Liv kommer derved til at
staa for os i et endnu eventyrligere Skær.
Som vi tidligere have omtalt, vare Kadetkompagniets
Officerer ikke mindre end Kadetterne ofte udkommanderede under Krigen og vare undertiden et Par Aar ad
Gangen fraværende. Næstkommanderende, Kaptajn O. J.
Thambsen, der efterhaanden var rykket op til Schoutbynacht, og som i Egenskab af Skibschef havde deltaget
i adskillige Kampe, forlod Kompagniet ved sin Udnævnelse til Flagmand Juli 1714 og afløstes af Kommandørkaptajn Lars Resen, der imidlertid døde i December
samme Aar. I hans Sted kom Kommandørkaptajn
Chr, Koning, der i en Iængere Aarrække beholdt denne
Post.
Selve Kompagniets Chef, Sehested, der i 1710 blev
udnævnt til Schoutbynacht, i 1711 til Viceadmiral og i
1715 til Admiral, var jo en af de Officerer, der udmærkede sig mest under den store nordiske Krig. Hans
Navn er tillige med Rabens, Gabels og Tordenskjolds for
bestandigt indskrevet i Historien. Særlig maa fremhæves
hans Kampe ved Rygen i 1712, da han rensede Farvandene her for svenske Fartøjer, og i 1715, da han
efter heltemodige Træfninger gjorde det muligt for de
danske og preussiske Tropper at gaa i Land paa Rygen,
hvorfor Kongen skænkede ham Dannebrogsordenen, en
paa den Tid meget sjælden Udmærkelse. Flere Aar efter,
da han forfattede en Beretning om den Løn, han ha vde
høstet for sin Virksomhed i Statens Tjeneste, skrev han
om Felttoget i 1712: »Czaren drak dengang for 1500 Rdl.
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ungarsk Vin hos mig , det var min Profit. .Jeg fik en
kongelig Resolution for, at disse 1500 Rdl. skulde blive
mig godtgjorte ; denne Resolution har jeg endnu, men
Pengene fik jeg ikke. «
Men netop samme Aar 1715, da hans Ry fløj over
Danmark og Norge, og da Præsten Jørgen Sorterup i
sine »Nye Heltesange om Frederik den Fjerdes Sejrvindingere søgte at tillempe den gamle Kæmpevisetone paa
hans Bedrifter, blev han fjernet som Chef for Søkadetkompagniet. Det er den Sang, der begynder med følgende Vers :
»II r. Sested har avlet en Søn under ø,
De Svenske til Scrrig og Kvide.
Han haver den Skæbne, han aldrig skal dø
Og aldrig sin Klædning opslide.
Af Herren el' Sejren alene. '

Hvad det er for en Søn, han har avlet, forklares
følgende Vers :
»Den Sejr, Hr. Sested for Bygen erholdt,
Af Rygtet tog snelleste Vinger j
Ej Fjeld Cl' at finde saa stejl og saa stolt,
At den jo derover sig svinger.
Af Ilerren Cl' Sejren alene. '

Den 7de December 1715 blev Sehesled afløst som
Chef for Søkadetkornpagniet af Schouthynacht A. Ros e n p a l m, der tidligere havde været hans Flagkaptajn.
Han har ikke selv vidst, hvorfor han blev fjernet, og
dersom han havde faaet det at vide, vilde han sikkert
være bleven i højeste Grad forbayset over den Mistillid,
der blev vist ham, og over den Skildring, der blev givet
af hans Karakter. Først i vore Dage, da Kong Frederik
den Fjerdes politiske Testamenle er bleven bekendt, har
man faaet Kundskab om det glødende Had, Kongen
nærede til den gamle danske Adels Medlemmer, et Had,
der, efter alt, hvad der foreligger, maa forekomme os
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fuldstændig ugrundet. I dette Testamente, der er dateret
den 24de April 1723, og som er bestemt for Kronprinsen,
den senere Christian den Sjette, indskærper Kongen
denne, at det maa være en Fundamentallov til evig Tid,
at Medlemmerne af den gamle danske og af den holstenske Adel bør holdes nede. De bør udelukkes fra
alle vigtige Embeder, saavel civile som militære, og fra
alle Hofstillinger; de bør ikke kunne faa Kommando
over Rytteriet eller Fodfolket, og de maa heller ikke
staa i Spidsen for Kadetterne eller føre Overkommando
til Søs. Derefter vender Kongen sig særlig mod enkelte
Mænd, deriblandt mod Sehested. Han skriver nemlig:
»Til Chef for Kadetterne eller Kadetkompagnierne maa
der aldrig vælges nogen af den danske eller holstenske
Adel. Og netop af denne Grund have vi ikke villet beholde Admiral Christen Thomesen Sehested længer i
denne Stilling, men gjort ham til Gehejmeraad og sendt
ham til Oldenburg som Overlanddrost, især fordi han
er et raffineret, maliciøst og intrigant Menneske, der desuden ikke indgiver Ungdommen andet end slette Grundsætninger. Derfor maa min højtelskede Søn sørge for,
at hverken han eller ligesindede blive anvendte til noget
af Vigtighed. « Kongen tilføjer: »Af samme Kaliber har
Viceadmiral Just Juel været og Generalmajorerne de to
Brødre Christian og Gregers Juel (af hvilke kun den
sidste endnu er i Live) nemlig af den gamle danske
Adel og Surdejg i Hjertet, selvom de forstille sig nok
saa meget.«
Med Rette skriver den danske Historiker, der senest
har behandlet Frederik den Fjerdes Historie: »Skyggesiderne hos Frederik den Fjerde, hans Bornerthed og
Mistænksomhed ere næppe nogensinde traadte mere levende frem end i dette bedrøvelige Aktstykke. Opfyldt
af en Frygt, der ikke havde det ringeste Spor af Berettigelse, vilde han have Adgangen til saa godt som alle
Statens vigtigste civile og militære Embeder spærret for
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en talrig Kreds af Mænd, hvis sociale Stilling. efter som
Datidens Forhold vare, gjorde det ulige lettere for dem
end for andre i Staten at opnaa de Kundskaber og den
Dannelse, som der var Brug fol' ved de høje Embeder.
Om de end vare nok saa udmærkede og brave Mænd,
hjalp ikke: de havde som nedstammende fra Fortidens
berømteste Slægter dog i Kongens øjne Kainsmærket
præget paa deres Pande.e
Den nye Chef for Kadetkompagniet Andreas R o s e np a l m hørte ikke til den gamle danske Adel, men var
Søn af en højere Kancelliernhedsmuud , Poul Nielsen,
som fra fattig Student ved sine udmærkede Evner havde
svunget sig til Vejrs, og som i 1679 havde faaet Vanbenbrev med Tilnavnet Hosenpalm. Poul Nielsen havde tillige været Lærer for Kronprins Christian, den senere
Kong Christian den Femte, og dermed Var hans Families
Lykke givet. Sønnen Andreas. der var født samme Aar,
Faderen blev adlet, kom i en Alder af 14 Aar som Lærling paa Holmen, og i W97 udnævntes han til Underløjtnant. Da Krigen begyndte i 1709, var han Kaptajn,
og i 1715, kort føl' han overtog Kadetkompagniet, blev
han i en Alder af kun 36 Aar Schoutbynacht. To Aar
senere var han Viceadmiral. Han havde hidtil vist sig
som en dygtig Skibschef', og det er rimeligvis selve
Sehested, hvis næstkommanderende han val' i Eskadren
ved Rygen, der har anbefalet ham til sin Afløser som
Kadetternes Opdrager.
Ved Kadetkompagniet virkede dengang Kommandørkaptajn Chr. Koning, der, som tidligere meddelt, val'
næstkommanderende, Kaptajn Fr. Hoppe, der senere afløste Rosenpalm som Chef, og Løjtnant H. F. Dressen.
Af Kadetter fandtes der i Henhold til Bestemmelserne 62,
af hvilke 12 havde en Løn af 100 Hdl. aarlig, og 50 fik
52 Higsdaler. De tre ældste Kadetter havde tjent siden
1707, og efter dem kom 15, som havde seks Aars Tjenestelid. Iblandt Kadetterne træfler man paa Navne, som i
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en lang Aarrække, næsten et Par Aarhundreder, delvis
gaa igen i Søetaten. Dette gælder sanledes Navnene
Ka as, Gyntelberg, Sø hø t k e r , Fontenay, Lti t k e n,
Fis ch er , Li Biens kj o Id, G e r n e r , Gro d ts chi Bi n g,
Stibolt, Ramshart, Wodroff og Arenfeldt. Faderen til Helten fra 2den April 1801, Johan Olfert Fiseher,
den senere Viceadmiral Olfert Fas Fiseher, var dengang
Kadet.
Men foruden Kadetter var der indskrevet 52 Volontærer ved Kompagniet, en Klasse, som det først i Slutningen af det 18de Aarhundrede lykkedes Cheferne at
faa slaaet ihjel. I Regelen rekruteredes Kadetterne af
Volontærernes Rækker, men af og til kunde det ske, at
Kongen uden videre befalede, at en eller anden ung
Mand, han vilde drage frem, skulde udnævnes til Kadet.
Der var Volontærer, som vare saa smaa, at de hverken
kunde læse eller skrive; der var andre, som vel nok
vare i Besiddelse af disse Færdigheder, men som endnu
ikke vare saa legemligt udviklede, at de kunde bruges
om Bord; dernæst. var der Volontærer, som gjorde fuldstændig Kadettjeneste som Sekondløjtnanter paa Orlogsskibene, og endelig ser man, at de ældste Volontærer
endog under Krigen havde selvstændig Kommando over
mindre Skibe. Det var altsaa en broget Klasse unge
Mennesker, der dog alle havde det samme Maal, nemlig
at opnaa at blive Kadetter, fordi Kadetstillingen var et
nødvendigt Gennemgangsled til at blive Officer. I 1716
var der een Volontær, der var indskreven 1709, to 1710
og tre 1711, men de fleste vare dog fra senere Tider.
Volontærerne behøvede ikke at følge Undervisningen ved
Kadetkornpagniet, men mange gjorde det, fordi det var
klogest. Hvert Øjeblik møder man i Protokollerne Chefens Ordre saalydende:
»E xercitiem ester ne ved det kongelige Søkadetakaderni
have at .an tage N. N. og hannem udi Navigation, Dan-
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sen, Fægten, Ridsen, Regning og Skrivekunsten saa og
udi de engelske og franske Sprog at informere. «
Af en Rulle, der er affattet den 26de August 1716,
faar man et godt Indblik i, hvorledes Kadetterne vare
sysselsatte under Krigen. Denne Rulle ser saaledes ud:
KADETTElt
Naar de
hleve
Kadetter.

De 12, som have en anrllg
Gage af 100 lidI.

Hvad Tjeneste de gore,

1. L. B. Arenfeld t ..

1707

2. A. Ka a s

.

1707

3. W. Sncll ........
4. N. S. Nissen .•...
5. Rasmus L u n d ....

1707
1709
1709

Forer en opbragt svensk
Hukkert.
Forer Hukkerten . P utsveclo .
Lin. paa •Leopardem.
Ltn. paa . Soph ie Hedevigs.
Forer »D n n neh r ogs - Huk-

(i. Fr. Gy n telb erg ..

1711
1712
1709
1710
1709
1709

Lin. paa • Højenhald•.
I Land.
Lin. paa »J ustitia s.
Lin. paa s Pommern•.
Lin. paa -Sø r id d er-en •.
Kadet paa •Elefanten s.

Fr. F a l c k
.
C. P. Flensborg . .
J. C. Motsmann ..
S. ;\1. H ø v i g .....

1709
1709
1709
1709

5. A. Liebedantz
.
(j. L. l\Iuneh
.
7. E. Smit
.
8. C. F. l3øg
.
9. B. Mallll
.
10. ;\1. H offma n
.
11. J . F. Le e g a a r d . .
12. C. S. T a u t e n b e r g
13 . S. de La m o n e r i e .
U. S. I. Sølvenberg .

1709
1709
1709
1709
1709
1709
1710
1710
1710
1710

Lin. paa -E benezer- .
Lin. paa •Havfruen •.
Lin. pua »F is ke n •.
Lin. paa »Sø der ma n nland e ,
I Land.
Kadet paa • Makrelen e.
Lin. paa •Beskærmcren -.
Fører en Hukkert i Norge.
Lin. paa • Beskærmeren•.
Ltn. paa • Løvendals Galej l .
Fører en Snau.
Kadet paa »P r ins Carl •.
Ltn. paa »H vid e Orn e ,

kert,

7. P. L. Møller
.
8. A. Søb ø t k e r
.
9. P. Helmich
.
10. l3enj. Po n t e n a y ..
11. Fr. Lu t k e n
.
12. Vakant.
De, som have en nnrlig Gage
af 52 lidI.

1.
2.
3.
.1.
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De, som have en narlig Gage
af 52 Rdl.

Nnnr dc
bleve
Kadetter.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

H. Mathiesen
.
P. N. Brandt
.
J. J. Neuspitzer ..
H. Ry e
.
J. Sivers
.
P. Nissen
.
O. F. Fiseher
.
C. E. Molster
.
C. U. Holst
.
U.F. Lillienskjold
Andr. Gerner ....
L.J. Ki e r u m g a a r d
J. Se h l y t t e r .....

1711
1711
1711
1711
1712
1712
1712
1712
1712
1712
1712
1712
1712

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

H. Leth
.
H. L. Lassen
.
J. P. Poulsen
.
1\1. N. Villa l'S ••••
J. Baronovski .
N. Vind
.
D. Gerde s
.
W. C. Bredendick
Chr. Beverlin
.
.
S. Birkerod
N. D. Ad
.
.
N. Lu t k e n
B. Grodtschilling
J. F. Br u u n .
.
T. Fr. Stibolt
.
C. Klog
.
P. Trojel
.
G. Ramshart
.
H. J. Wodroff
.
.
D. Hansen
H. C. Lund
.
R. Thorborg
Vakant.

1713
1713
1713
1713
1714
1714
1714
1714
1714
1714
1714
1714
1714
1714
1714
1714
1714
1715
1715
1715
1715
1715

Hvad Tj ene ste de gøre ,

I Norge.
Ltn. paa Flaaden.
Ltn. paa -Raace.
Un. paa Flaaden.
Ltn, paa »Prins Wilhelm •.
Un. paa Flanden.
I Land.
Ltn. paa Flaaden.
Fangen i Sveri ge.
Fører en Snau i Norge.
Ltn. paa •Løvendals Galej e ,
I Land.
Fører Brigantinen . F or tuna e,
Fører -Ræven e ,
I Land.
Kadet paa . Isla nd e ,
Kadet paa »Delmen hor st e ,
I Land.
Ltn, paa . Flaad en e.
I Land.
Ltn. paa Flanden.
I Land.
Ltn, paa Flaadcn.
Ltn. paa Flaaden.
Kadet paa .,Jyll an d •.
Kadet paa . Vende n e ,
Ltn. paa »Flaaden •.
Ltn. paa . Ch ristia nsø e.
Kadet paa -Elefa nten«
Ltn. paa Flaaden.
Ltn. paa . Dit m ar s kene.
Kadet paa -J ustitia •.
Ltn. paa -Gr avenstee n c .
Ltn, paa Flaaden.
Kadet paa -Sør jd der en •.

Det var et Held for Kadetterne, at de vare udkommanderede den største Del af Aaret, thi saa havde de
dog fri Bolig og Kost. I de Maaneder, de om Vinteren

44
tilbragte i København, maatte de nemlig suge paa Labben, da Kongen ikke havde Raad til at give dem den
Gage, der tilkom dem. Under den langvarige Krig var
Pengemangelen efterhaanden bleven saa stor, at Betalingen fuldstændig udeblev. Alle Embedsmænd, civile og
militære, og Krigsfolket baade til Lands og paa Flaaden
maatte hjælpe sig, som de kunde bedst. I 1718 giver
Admiralitetet i en Indstilling til Kongen en levende
Skildring af den store Nød, hvori Matrosernes Familier
befandt sig. Det hedder her bl. a.: »De stripper Gaderne
omkring troppevis raabende paa Penge og Brød til at
stille deres og deres usle Børns Hunger og Tørst; det
er endda til dette Aar holdt saaledes, at de dog af og til
har faaet noget, men som Betalingen bliver jo slettere
og slcllere ved det, Kammeret ikke fournerer Penge, saa
har Nøden nu saaledes taget Overliaand iblandt dem, at
man omsider maa frygte for en eller anden disperat
Accidentser«, og endelig hedder det: »Komm er de paa
Gaden og betler eller kan finde nogen paa Torvene, der
vil give dem af Medynk en Gulerod eller noget Grønt,
saa ere de straks antastede af Stodderfogederne og
bringes i Børnehuset, som gør ikkun deres Desparation
større.•
Klagerne fra Kadetkompagniets Chef ere ikke mindre bedrøvelige og give et meget anskueligt Billede af de
elendige Kaar, Kadetterne maatte leve under, men, som
vi ville faa at se, opnaaede han ikke stort.
Den 7de Januar 1717 skrev Rosenpalm saaledes til
Kongen, at Kadetkompagniet den 31te December havde
to og et halvt Aars Gage til gode, og han tilføjede:
s Saasom den største Del af bemeldte Kadetter saavel som deres Imformatorer ere ikkun fattige og intet
andet til Subsistance haver, end hvad Ed. kgI. Majestæt
dem allernaadigst til Gage haver tillagt, og saaledes maa
krepere, naar bemeldte allernaadigste Gage udebliver.
Den liden Kredit, de tilforn kunde have haft baade for
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Logernent, Spisning og anden nødtørftig Underholdning,
er nu ved de Godtfolk, som dem haver betroet, deres
mislig Betaling ganske ophævet, saa at de dem nu ikke
mere vil kreditere, førend det, hvad de dem allerede
krediteret haver, maatte blive betalt eller og i det mindste en Del deraf. Og som Kadetterne mig daglig med
Klager og Lamentering anligger, kan jeg ej andet end
med denne min allerunderdanigste Ansøgning at anholde
hos Ed. kgl. Majestæt, om ikke et Aars Gage til dem
samtlige allernaadigst maatte blive ordineret for deraf
ikke aleneste at kunne faa betalt, hvad de til en og anden vare skyldige, men endog med nødtørftige Klæder
til forestaaende Kampagne sig betids kan forsyne. c
Herpaa svarede Kongen den 15de Januar, at han
havde anbefalet de deputerede iGeneralkommissariatet
at bære Omsorg for, at baade Kadetterne og deres Informaterer til rette Tid fik deres Gage og Mundering.
Samtidig fik Kadetterne et Aars Gage, men Rosenpalm tilmeldte de ovennævnte deputerede, at de kun
vare lidet hjulpne dermed, da den største Del af Pengene
bleve aftrukne i den Forstrækning, de havde faaet paa
Holmen. Han bad derfor om, at de mindst maatte faa
to Aars Gage. Men kongelige Løfter og Anbefalinger
hjalp intet, thi Statskassen var tom. 1 Begyndelsen af
Marts skrev Generalkommissariatet nemlig til Rosenpalm,
at de deputerede for Finanserne havde erklæret, at de
ikke kunde betale de to og et halvt Aars Gage til Lærere
og Kadetter. Han henvendte sig derefter atter til Kongen og bad ham om »absolut at befale, at bemeldte Søkadetter noget til deres Subsistance og til deres mangfoldige Kreditorers Afbetaling, som dem uafladelig beængster, maatte bekomme, som ellers uforbigengslig maa
krepere, eftersom derri nu al videre Kredit er afsagt, saa
det er at befrygte, at en stor Del af Kadetterne derover
maa geraade i Liderlighed. «
Otte Dage senere meddelte Rosenpalm Generalkom-
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missariatet, at han af nogle Kadetter havde erfaret, at
de deputerede vilde hjælpe de Kadetter, der vare udkommanderede, med et Aars Gage. De fleste af Kadetkompagniets Elever og Officerer skulde dels gøre Tjeneste
paa Eskadren, som med det første stak i Søen, dels
føre smaa Snauer og Fartøjer. De, der bleve hjemme,
havde aldeles intet at leve af, og det samme var Tilfældet med Exercitiemestrene, som rent maatte tabe
Lysten til at undervise. De burde derfor snarest mulig
faa, hvad de havde til gode.
Da Rosenpalm senere paa Aaret afløste Tordenskjold
som Chef for Nordsøeskadren, overtog Kommandørkaptajn Koning hans Rolle som Kadetternes Forbeder og
skildrede i Skrivelser til Kongen og Generalkommissariatet deres store Nød. I April 1719 befalede Kongen, at
Kadetkompagniet skulde have et halvt Aars Gage, men
de deputerede i Generalkommissariatet vilde kun give
til dem, del' vare i Land, ligesom de ikke vilde unde
Skoleofficerer og Lærere noget. Efter fornyet Bøn af
Koning fik disse dog ogsaa et halvt Aars Gage fra
1ste Juli til 3lte December 1716. I December meldte
han, at de fleste Kadetter, da Krigen var forbi, atter
havde indfundet sig paa Akademiet. De havde nu Gage
til gode for tre Aar. En Hjælp af et Aars Gage til de
forestaaende Julehelligdage vilde være i høj Grad velkommen. I Marts 1720 havde de endog 13 Kvartaler
til gode, de manglede Uniformer og vare saa ilde stedte,
at de, som der blev skrevet til Kongen, »intet havde at
skjule sig med «.
Efter Krigens Slutning oprandt blidere Kaar for Kadetterne. Den 31te Maj 1720 befalede Kongen nemlig,
at de ligesom Landkadetterne skulde have deres Gage
maanedlig forud. Denne Befaling blev virkelig efterkommet, men de fik ikke straks, hvad de havde til gode
for de foregaaende Aar, saa at de ikke vare i Stand til
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at tilfredsstille deres Kreditorer. Endnu i Marts 1721
skyldte Kongen dem for Am-ene 1718 og 19.
Hvor stor Pengenøden i Landet dengang var, kan
ses deraf, at den samlede Sum af de Gager, som Kongen
den 1ste Januar 1720 skyldte sine Hofbetjente og civile
Embedsmænd, løb op til ikke mindre end 837,500 Rdl.
Under disse sørgelige finansielle Forhold var det en
Trøst for Kadetterne, at de ikke selv skulde sørge for
deres Uniform, der var temmelig kostbar. Ifølge en
Bestemmelse af 12te Juni 1714 bestod den nemlig af en
galoneret graa Kjole, en Vest, et Par graa Benklæder, et
Par røde Strømper, et Par Sko, en Halsklud, et galoneret
Gehæng og en Bandolerrem samt en rød baldyret Patrontaske. Denne Dragt, der brugtes til Stadsklædning, skulde
vare i fire Aar. Desuden fik de en daglig Klædning uden
Galoner, der var beregnet for to Aar. Naar de vare
om Bord, havde de desuden Tilladelse til at gaa klædt
i en Slags Uniform, der var syet af Sejldug. Ulykken
var imidlertid, at de lige saa lidt fik Uniform som Gage.
Da Kongen i Marts 1717 saaledes ønskede at tage Kompagniet i øjesyn, maatte Rosenpalm melde, at han ikke
kunde imødekomme Hans Majestæt, fordi Munderingerne
ikke vare i Orden. Endnu i 1720 maatte Rosenpalm
minde Kongen om, at Kadetterne trængte til en daglig
Uniform. Siden fik de imidlertid, hvad de skulde have.
Hvad der i høj Grad maatte ærgre Chefen for Kadetkompagniet, var, at Kongen ofte befalede, at en Volontær, der ikke endnu havde erhvervet sig de fornødne
Kundskaber eller Færdigheder, skulde springe over Kammerater, der vare mere berettigede, og udnævnes til virkelig Kadet. D'et var altid personlige Hensyn, som her
raadede, og der toges intet Hensyn til Dygtighed eller
Chefens Dom. I Marts 1716 befalede Kongen saaledes,
at Joh. Didr. Schierret, der i et Par Aar havde tjent som
Volontær, skulde forfremmes til virkelig Kadet, naar der
blev en Plads ledig. Den unge Mand, der vilde springe
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over 12 Kammerater, var imidlertid en Søstersøn af
Sognepræsten ved Nikolaj Kirke, Magister vl. Br i n c k,
som i sin Tid, medens han var dansk Præst i London,
havde imodegaaet den forhenværende engelske Gesandt
Molesworths berygtede Skrift om Danmark, og som derved havde erhvervet sig Kongens særlige Bevaagenhed.
Schierret belønnede den kongelige Naade med halvandet
Aar senere at løbe over til Svenskerne.
Samme Aar skrev Kongen til Chefen, at Schoutbynacht Schiønnebøls Søn skulde udnævnes til Kadet,
uagLet han kun havde været Volontær lidt over eL Aar
og var Nr. 33 af 53 Volontærer. I Slulningen af Anret
tilkendegav Kongen endvidere, at det var hans Villie, at
Viceadmiral Gabels Søstersøn, Baron Gustav Winterfeldt,
ved Vakance skulde udnævnes til virkelig Kadet. Da der
i Januar 1717 blev Vakance, maatte Rosenpalm sanledes
Ioreslaa Winterfeldt til Kadet, men hvor meget det har
smertet ham, Iremgaar af følgende frimodige Skrivelse
til Kongen:
»Min allernaadigste Konge og Herre! J eg maa herved allerunderdanigst tilbede mig den Naade , at en
Deres Majestæts allernaadigste Resolution af Dato 12te
. December 1710 udgangen til daværende Schoutbynacht
Sehested maa staa ved Magt, nemlig, at alle, som supplicerede om at blive Kadetter, skulde henvises lil Chefen
af Kompagniet. Det foruden sker sandfærdig ej deres
Majestæts Tjeneste, thi om enhver, som i Dag Iaar Lyst
til at lære Eksercitier ved Søkadetakademiet og i Morgen Iaar i Sinde at kvittere Søen, skal avanceres for andre dygtige Subjekter, der nogle Kampagner en Voluntair haver gjort, saa vil det visselig degoutere de bedste
Gemytter, at de af den Aarsag tager Tjeneste andetsteds,
naar de ser, at de, som aldrig før have gjort deres Arvekonge og Herre Tjeneste, dem foretrækkes.
.Jeg beder endnu i allerdybeste Underdanighed, som
den , der alene efter allerunderdanigst Skyldighed kun ser
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til Kompagniets Nytte og Deres Majestæts høje Tjenestes
Befordring i Tiden, at Deres Majestæt allernaadigst herpaa "il i Naade reflektere, paa det jeg, som allernaadigst
er overdragen Inspektionen over Kadetterne, kunde med
saa megen mere Glæde forrette min Tjeneste, som jeg
deraf kan slutte, at D. Maj. i Naade henser til mine
allerunderdanigste Forestillinger ermeldte Kompagnis Velfærd augaaende -.
En halv Snes Dage senere befalede Kongen imidlertid, at Baron Gustav Winterfeldt skulde være Kadet.
Flere Gange i de nærmest følgende Aar beder Koning om, at de ældste Volontærer maa blive udnævnte
til Kadetter, naar der er Vakancer, og han anfører som
Støtte for sin Indstilling, at flere af dem have gjort Kampagner som Løjtnanter, og at nogle af dem tjene som
Mannedsløj tnanter.
Det mest slaaende Eksempel paa, hvad kongelig
Protektion formaaede, er imidlertid følgende: I Oktober
1721 skrev Rosenpalm til Kongen: JSelmer foreslaas
til Kadet, saasom han meriterer Pladsen. Jeg foreslog
ham alt i Juli, men det behagede ellers Deres Majestæt
allernaadigst den Tid ej samme Forslag at agreere,
men allernaadigst befalede, at et Barn, gammel 18111aaneder, ved Navn Charles Laurent de Corbion skulde i
det vakante Nummer enrulleres, at jeg understaar mig
allerunderdanigst her at melde om Corbions Alder, sker
aleneste, fordi min Ed og Pligt samt Instruktion tilsiger
mig at forestille, at det er Kompagniets Undergang saavel som Deres Majestæts store Skade i Tiden, dersom
unge Børn i 10 til 12 Aar, indtil de til at lære de rette
Exercitier er bekvem, skal nyde den Gage, som dygtige
Subjekter kunde leve ved og gøres kapabel for til Deres
Majestæts Tjeneste i Tiden. Endnu er det uvist, at
saadant Barn oplever den Tid at kunne begynde sine
Exercitier og mulig bliver aldrig bekvem til en Sømand,
.saa er jo ikke alene de Penge borte, men D. M. tabt
4,
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en dygtig Officer, som derfor havde varen opbragt ved
Kompagniet. Jeg udbeder mig allerunderdanigst min redelige Forestilling til Deres Majestæts Tjenestes Befordring '
og Kompagniets Bedste i Naade optagcs.«
Denne Skrivelse taler i høj Grad til Gunst for Rosenpalms Karakter, thi det var sikkert de færreste Embedsmænd, der dengang vovede at sige den enevældige Monark
saa drøje Sandheder. Det halvandet Aar gamle Barn,
hvorom der her er Tale, var Søn af Kaptajn i Flanden
Jacques de Corbion, som var gaaet af ved den almindelige
Heduldion i Slutningen af 1719. Den Gunst, han nød , var
i højeste Grad overordentlig, idel han blev Embeclsmand
med 52 Rdl. i Gnge omtrent fra den Tid, han havde
lært al gaa; han kunde endvidere vente at rykke op til
en Gage af 100 Rdl. ved passende Lejlighed uden engang at have været om Bord paa et Krigsskib, medens
Volontærer, der havde kæmpet ved Marstrand, Strømslad og Ny-Elfsborg, endnu ikke havde nydt en Skilling
i Landgage. De Penge, der hleve anvendte paa den
unge Corhion, vare spildte, thi da det i 1728 oplystes,
at han med sin l\Ioder var rejst til Frankrig, og at der
ikke var Tegn til, at han kom tilbage, blev han udslettet
af Bullen.
Kadetterne havde ikke Iaa Vanskeligheder at kæmpe
med , før de opnaaede at blive Officerer, Det var
ikke Eksamen, der lagde dem Hindring i Vejen, thi
den Overhøring, der før Krigen fandt Sled for Admiralitelet, var, som tidligere omtalt, ophørt, men hvad der
pinte dem, var den Omstændighed, at de ikke kunde
vide, naar deres Tur kom til at avancere. Det beroede
udelukkende paa Kongen, om han vilde udfylde de
ledige Løjtnantspladser eller ej, og han tog i Regelen
Hensyn til, om han havde Raad til at lønne dem eller
ikke. Sanledes kunde det gaa til , at Kadetter, der havde
Ianet Officersattest Ira deres Chefer, maatte vente endog
tre Aar, førend de hleve Sekondløjtnanter. I Februar
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1717 skrev Rosenpalm til Kongen, at en stor Del Kadetter
ved nogle Aars Tjeneste som Maanedsløjtnanter havde
gjort sig fortjente til at blive virkelige Løjtnanter. Der
herskede derfor hos de "vittigste Gemytter- megen Fortrydelse over, at de havde tjent saa mange Aar som
Kadetter, og særlig over, at adskillige Maanedsløjtnanter
(o: Skippere) vare blevne virkelige Løjtnanter. Han foreslog derfor, al 15 Kadetter maatte faa Løjtnants Karakter,
men nyde Kadets Gage. Der var dengang forløbet tre
Aar, siden nogen Kadet var avanceret, medens en hel
Slump Skippere, der tjente som Maanedsløjtnanter, vare
blevne faste Officerer.
.
Paa hvilket Dannelsestrin disse Skippere stod, ser
man af en Forestilling, Admiralitetet i 1714 sendte Kongen. Heri skildres den største Del af Maanedsløjtnanterne
som ubefarne, til Orlogs aldeles uvante og drikfældige
Personer af slet Opdragelse, som vare aldeles uduelige til
den faste Tjeneste, og som ved deres Optagelse deri
vilde forurette Kadetterne, hvoraf flere havde gjort Tjeneste som Løjtnanter og vist sig duelige.
I April opfyldte Kongen Rosenpalms Ønske og gav
15 Kadetter Sekondløjtnants Karakter, idet han samtidig
lovede dem, at de ved Vakance skulde rykke op til
virkelige Løjtnanter. Tre af dem havde været Kadetter
i ikke mindre end 10 Aar , seks i 8 og to i 7. Iblandt
de 15 var Adjutanten ved Kompagniet C. P. Flensborg
og Fr. Gyntelberg, der begge døde som Schoutbynachter.
I Maj 1718 skrev Rosenpalm fra Norge til Kongen og
indstillede atter en Del af de ældste Kadetter til at faa
Løjtnants Karakter. Flere af dem havde gjort seks til
syv Kampagner og for det meste kommanderet som
Løjtnanter i tre til fire. Om Benjamin de Fontenay,
død 1749 som Schoutbynacht, hed det: "Er mig bekendt
for at meritere Avancement, c om Olfert Fas Fischer
(død 1769 som Viceadmiral): "Ikke mindre bekendt, saaS01J.l han med mig har gjort syv Kauipagner, « om Frede4'"
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rik Lutken : »Haver gode Attesten, om Bernh . Grodtschilling : »Bekendt, som han med mig har faret som
Løj Lnant«, og om Goris Ramshart: »Bekend t, som han
i Pommern var med mig. « I Februar 1719 gentog han
sin Indstilling, og her hed det bl. a. om B. de Fonterray
og Andreas Søbøtker : »Har været Kadetter i 10 Aar, ere
meget skikkelige i deres Levned og Lærdom, føre armerede Fartøjer«, og om Samuel de Lamoniere : »Ha r været
Kadet i 9 Aar, er en habil Officer, har længe gjort Løjtnantstjeneste. « Chefen bemærkede samtidig , at flere
Volontærer havde gjOlt Tjeneste i 6-8 Aar. Iblandt
disse var J . F. M. Nørganrd, om hvem det hed: » Har
været Volontær i 8 Aar, er Kaptajnløjtnant Nørgaards
Søn, har altid søgt Akademiet, været flittig i sin Lærdom og forretter Løjtnantstjeneste. « Endelig i Septernher og December 1719 bleve nogle og tyve Kadetter udnævnte til Officerer.
Den daarlige Omgang, Kadetterne under Krigen '
havde 0111 Bord, rnaatte nødvendigvis afføde megen
Hanhed, og hertil kOIl1, at mange af dem , der havde
selvstændig Kommando, kun kunde hævde deres Værdighed ved at optræde barsk og hensynsløst over for Mandskaber, der for det meste tjente med Uvillie og undertiden vare pressede. De elendige Kaar , der bødes Matroserne om Bord, den sleLLe Kost, de maatte døje, og
de Sygdomme, der tidt i en forfærdelig Grad ryddede
op bande blandt Befalingsmænd og Mandskab, gjorde
Orlogstjenesten særlig forh adt. Admiralitetets Protokoller
vise tilstrækkeligt, hvor vanskeligt det var at Iaa Besætningerne fuldtallige. En Kadet, der havde Skib at føre,
kunde under saadanne Forhold nok Ian sin Handlekraft
udviklet; men naar han om Vinteren fra November til
Marts igen søgte Akademiet, medbragte han sfte en høj
Grad af Egenraadighed og Lyst til at tage sig selv til
Rette, der bragte ham i Strid, dels med civile Medborgere, dels med militære foresatte og Kammerater. Krigs-
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aarene frembyde mange Eksempler paa , at Kadetterne
vare et Folkefærd, som det ikke var let at styre.
I December 1716 klagede Admiralinde Hoppe til
Chefen over, at Kadet H. Th. Meyer, der ved særlig
kongelig Gunst havde sprunget mange Volontærer forbi ,
med sin Kam-de havde hugget hendes Kusk m~er Ansigtet og Haanden. De mødte hinanden i Adelgade, og da
Kusken uforvarende kom til at støde Meyer paa Armen ,
vendte denne sig om og sagde: . Kn ægt, hvorfor løber
du mig paa Armen? c hvorpaa han trak sin Kam-de. Da
Kusken holdt sin Haand for Ansigtet, fik han et H ug
over Armen, hvorfor han tog fat paa Meyer for at
hindre videre Skade. Meyer forklarede rigtignok, at
Kusken hm-de sagt til ham : »Du Skidtkarl, jeg gør i
din Kaarde f c
Den 9de Januar 1717 blev der holdt Forhør over
en »P assage« mellem Kadetunderofficer B. Maull og
Kadet Beverlin. Maull skulde den 7de Januar efter
Rosenpah~s Ordre bringe Beverlin i Arrest, fordi denne
Aftenen i Forvejen ikke var i sit Logis KJ. 10_ Da han
forkyndte Arresten for Beverlin, tog denne sin Kaarde
og gik med ud paa Gaden, hvor han sagde: . J eg formoder, at jeg bliver fri for Arresten, da jeg i Dag agter
at gaa til Skrifte. c Hertil svarede Maull : »Gaa straks i
Arrest. Saa vil jeg melde det til Chefen, han giver maaske fri .« Beverlin vedblev: . J eg vil selv gaa til Chefen. «
Maull vilde nu tage Kam-den fra ham, men han tog
med den ene Haand fat i Maulls Kaarde, og med den
anden greb han Maull i Brystet og sagde: . J eg ser Eder
ikke for dygtig til at sætte mig i Arrest, e hvorpaa han
sled sig løs og gik til Chefen, der befalede at bringe
ham i Arrest.
Samme Maaned holdtes der Forhør over Kadet Jens
Paulli Paulsen, der paa Danseskolen havde vist sig opsætsig mod Kadetunderofficer E. Schmidt. Kadetterne
havde støjet og larmet, hvorfor Schmidt formanede dem
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til Ro. Han Ilk imidlertid del Svar: - Vi Iaa endelig
gøre noget for at varme os. « Herlil svarede Schmidt:
»1 skal varme Eder paa Eders Eksercitier og ikke formedelst Larmen og Støjen .« Lidt efter kom en Fægtesko Ilyvende og ramte Kadet Bredendick i Hovedet og
Schmidt i Hatten, saa denne faldt ned over øjnene paa
ham. Da han nu paatalte dette som usømmeligt, svarede Paulsen, at de maatte gøre noget for at varme sig,
og tilføjede: »Dersom en Kadet ikke havde saa megen
Frihed, var han ikke værd, at en Hund skulde gø ad
harn , « hvorpaa han tilmed brugte Eder og Banden.
Schmidt svarede: »Saafrem l I fryser, skal jeg snart
have Eder paa det Sted , hvor I kan varme Eder.« Chefens Dom lød paa, at Paulsen skulde strafles med at
bære Flinten i hans høje Excellences Gaard fra 12-1
den 27de Januar. »Hans høje Excellence- var Præsidenten
i Admiralitetet, Generaladmiral U. F . Gy l d e n l ø v e.
Omtrent samtidig hermed blev der givet Ordre til
at forhøre Kadet Tautenberg eller Toftenberg. der i det
hele synes at have været en vild Karl. Der var nemlig
til Viceadmiral Sehested indløbet en Klage fra en Jomfru
Kaas og hendes Værtinde Madam Flemming over, at
Tautenberg havde optraadt uforskammet lige over for dem.
Sehested, der jo ikke længer va r Chef, havde sendt
Klagen til Rosenpalm. Denne Klage lød saaledes :
MOJlsieur!
Jeg beder, at De pnrdonnerer min Frihed, at jeg uden
Connaissance inkommoderer Dem . Mens sansom jeg er
fremmed og er nylig kommen at logere hos en Toldbetjenter Enke i Kongensgade. hvor jeg er bleven meget ilde tiltalt af en Søkadet, navnlig Christian Toftenberg, og det er
en Person, jeg ingen Kendskab haver til , da er han dog
kommen i Gaar først at slage Madammens Vinduer ud , som
er en meget skikkelig Kone, og siden k0111 han til mig, og
talte mange medisunte Ord, som jeg ikke gider skreven op,
og som jeg er forsikret, at Monsieur Sehested er altfor
ræsonabel en Kavuller til at pardonnere slig en Exces, at
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jo saadan en uforstandig Person maa faa en liden tilbørlig
Straf, at han en anden Gang kan vide at lade Folk have
Fred. Jeg lever imidlertid
Velbaarue Hl'. Admirals
tjenstvillige Tjener-inde
A. C. Ka a s.

Værtinden Madam Flemmings Klage gik ud paa, at
hun var bleven overfalden af Tautenberg , hvis Moder
hun havde lejet Værelser. Han havde slaaet hendes
Vinduer ind og var nær ved at slaa hende selv. Han
havde ogsaa uforskammet torteret den fremmede Jomfru.
Under Forhøret forklarede Tautenberg, at medens
hans Moder talte med Madam Flemming, havde Jomfru
Kaas' Pige luret udenfor. Dette saa hans Broder, der
spurgte hende, hvad hun lurede efter. Næste Morgen
spurgte Mad. Flemming Tautenberg om, hvem der havde
slaaet Ruder ud. Det vidste han ikke, Lidt efter bad
Jomfru Kaas ham om at komme ind i Salen, og nu
begyndte hun og Værtinden at skælde ham ud og bande
ham. De ønskede, at de maatte faa se Bødlen lægge
ham paa Stejle og Hjul og andet mere, som han gruede
for at skrive. Da han spurgte dem, hvorfor de skældte
ham saaledes ud, fik han til Svar, at det var, fordi han
havde slaaet Køkkenvinduerne ud. Jomfru Kaas vedblev
imidlertid at skælde og bande, hvorfor han tiltalte hende
saaledes: »Ligesorn I er i det ene, saaledes er I og i
det andet. e
Madam Flemming, der var mødt til Forhøret, paastod, at Tautenberg mange Gange havde skældt Jomfruen
ud for en Kanaille, og at der ikke var et sandt Ord i,
hvad han sagde. Jomfru Kaas, der i sit Hjem blev forhørt af Kadetunderofficer Maull, paastod, at hun ikke
havde brugt Skældsord.
Man kan ikke se, om Tautenberg fik nogen Straf;
men derimod fremgaar det af en Ansøgning, han i November 1717 indsendte om Afsked, at han, som han
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skrev, havde maattet lide den Tort, at næsten alle hans
Kammerater vare sprungne ham forbi til Officer. Han
havde faret baade Vinter og Sommer, men han havde
hverken Venner eller Patroner. I August 1718 Hk han
sit Ønske opfyldt, efter at han flere Gange havde nægtet
at gaa om Bord, naar han var udkommanderet. Kommandørkaptajn Koning truede engang med at lade Vagten
bringe ham om Bord paa Fregatten »Lod sen «, men saa
rejste han uden videre paa Landet.
Hvorledes Tonen kunde være imellem Kadetterne
indbyrdes, lærer man af følgende Forhør, der ligeledes
blev optaget i Februar 1717. Kadet P. Møller havde
klaget over, at Kadet H. C. Lund uden for Admiralitetet
havde villet trække sin Kaarde for at slaa ham, og at
han samtidig overfaldt ham med Skældsord i mange
Kadetters og Folks Nærværelse. Grunden hertil var, at
Møller paa Akademiet ved at gaa forbi Lund uforvarende
havde rørt ved ham. Lund var da bleven vred og
havde sagt: »Du forbandede gamle Hund og Æsel! Sæt
dig ned.« Hertil havde Møller svaret: »Det, du holder
mig for, maa du selv være. « Lund var overhovedet ofte
brutal og overfaldt hvem som helst.
Hertil bemærkede Lund, at Møller havde puffet til
ham, saa at han havde stødt sit Skinnehen. Da han
nu spurgte Møller, hvorfor han gjorde det, udskældte
denne ham for en brutal Knægt og sagde: • Holder du
ikke Mund, vil jeg give dig paa Øret. « Hertil svarede
Lund: »Du gamle Ansigt! Hvad siger du? Naar du
kommer fra Akademiet, vil jeg videre tale med dlg. « Da
de vare komne udenfor, sagde Lund til Møller: »Du
har torteret mig; saafremt du er en ærlig Karl, saa kom
og gaa med mig paa en Plads alene og giv mig Revanche. « Det vilde Møller ikke, men sagde til Lund,
at han var en »indgem achter Hundsvot i sit Hjerte, «
hvortil Lund bemærkede: »Saa fremt du ikke holder
Mund, hugger jeg dig mellem Ørene. « Møller Iorkla-
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rede derpaa, at Lund paa Akademiet havde kaldt ham
»et gammelt Ansigt, en gammel Hund og en gammel
Æsel.
Af Vidnerne havde Kadet Gerdes hørt, at Møller
havde sagt til Lund: lI Du est en Brutør og er ikke værd,
at nogen af Kadetterne skulde omgaas dig e, hvortil Lund
svarede: »Du Kujon I Hold din Mund, eller jeg hugger
dig straks mellem ørene. c Kadet Fr. Lutken havde
siddet paa Bænken sammen med Lund og undervist
ham i Regning. Da havde han hørt, at Møller sagde
til Lund: »Holder du ikke Munden, slaar jeg dig paa
Kæften, saasom du er en brutørsk Hund. e
Chefens Dom lød : »Kadet Lund bør i Officerernes
og Kadetternes Nærværelse erklære, at han har overilet
sig, og bede Møller om Forladelse samt imorgen fra
12-1 Middag bære Flinten udi hans høje Excellences Hus «.
I November 1719 klagede Kommandørkaptajn Roning
til Generalkommissariatet over Kadetternes li Modvillighed «,
der nu var bleven saa stor, at de ikke brød sig om
Arrest eller andre mindre Straffe, der hleve dem idømte.
Der havde i forrige Tider paa Holmen været en Træhest og en Pæl til Straf for dem, der ikke havde villet
gøre godt. Han bad derfor om, at lignende Straffeinstrumenter igen maatte blive forfærdigede, »hvilk et kan
tjene som Opmuntring for de gode og en Straf for de
modvillige.« Generalkommissariatet var af samme Mening og bestemte, at et Stykke (:J : en Kanon) med Kapel
paa skulde indrettes til Brug for Søkadetkompagniet.
Det trak imidlertid i Langdrag med Sagen, thi i Juni
1720 mindede Koning Admiral Judiehær om, at der var
bevilget Kompagniet et Stykke og en Pæl. Han bad
endvidere om, at Kapellet og Pælen maatte, blive forfærdiget paa Holmen, og at Smeden maatte lave fire
Haandbøjler til Pælen.
Hvor vidt Kadetternes Egenraadighed kunde gaa, ser
man deraf, at en af dem ved Navn Fr. Falck uden videre
(l
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gifLede sig. Baade i Kancelliet og hos Holmens Provst
Brinck udgav han sig for Skibsskriver ved Holmen,
hvorpaa Provsten havde viet ham i et privat Hus i
Regnegade. Hans Forlover var en Skipper, han rimeligvis havde sluttet Bekendtskab med om Bord. Da Rosenpalm fik dette at vide, indstillede han naturligvis Kadetten til Afsked og bad samtidig 0111, at Kongen vilde
befale, at ingen Kadet maatte gifte sig uden Tilladelse.
Under 15de Januar udkom der saa en kongelig Resolution, der opfyldte Chefens Ønske. Naar Kadetterne under Krigen havde været udkommanderede i længere Tid, kunde de som oftest Iaa Hejsetilladelse til at besøge deres Familie om Efleraarel og
Vinteren. De tog det imidlertid ikke saa nøje med at
komme Lilbage i rette Tid, hvorfor næstkommanderende
maaLLe skrive eller dem og minde dem om, at de gjorde
bedst i at vende hjem til Akademiet. Hans Skrivelser
vare altid affattede i behagelige og høflige Udtryk. Af
Svarene skulle vi anføre et, dPI' viser, hvor venskabeligt Forholdet kunde være mellem Officerer og Kadetter.
En Kadet, H. Rye, der under Krigen havde gjort flere
Togter som Løjtnant paa Flaaden, havde i Efteranret
1719 faaet Tilladelse til at besøge sine Forældre i Haderslev. Da han ikke vendte tilbage i rette Tid, fik
han cn Paamindelse af Kommandørkaptajn Koning om
snarest muligt at indfinde sig. Herpaa svarede han, at
del ogsaa havde været hans Hensigt at møde. men da
han havde hørt, at hans Kammerater vare avancerede
til Sekondløjtnanter, bad han nu om sin Afsked med
Sekondløjtnants Karakter. Derpaa fortsatte han saaledes:
l> Ved dette nu antrædende Nytnar kan jeg ej forhigaa
Deres Velbaarenhed med velhaarne Frue og kære Børn
tilsammen gratulere, ønske derudi al Behagelighed udi
mange fornøjelige Aar med hinanden maa leve, og at
de maa snart honoreres med en bedre Charge og blive
Kongen og Landet til stor Ære og Berømmelse. Beder
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Deres Velbaarenhed i Godhed anse dette mit ringe og
pardonnere min Uartighed, der jeg med allerydmygste
Respekt stedse lever. «
Rye, der var 25 Aar gammel, opnaaede ikke, hvad
han ønskede. . Hans Skudsmaal lød nemlig: »Maadelig
i hans Sømandsskab, men meget slet i hans Exercitier. «

IV.
ROSENPAL~1.

E

ftel" Krigens Slutning hlev del" ikke fra Regeringens
Side gjort noget for at forbedre Søkadetkompagniets
Kaar. Vel fik Kadetterne og Lærerne, som vi have omtalt, nu deres Gage i rette Tid; men ellers var Sparsommelighed her som andetsteds Kongens Løsen. Han
ønskede fremfor alt at afbetale den Gæld, del" var en
Følge af Krigen, og derfor val" del" kun Tale om Indskrænkninger og Besparelser. Af denne Grund befalede
Kongen den 22de November 1723 bl. a., at Kadetkompagniet skulde indskrænkes, saaledes at det for Fremtiden kun skulde bestaa af 40 Kadetter i Stedet for som
tidligere af 50, af hvilke 12 aarlig skulde have en Gage
af 100 Rdl. og 28 af 52 Rdl. Indtil videre skulde der
derfor ikke antages nye Kadetter. Samtidig hermed
blev Antallet af Landkadetter betydelig formindsket, idet
50 af dem skulde afgaa og fordeles som Kornmandersergenter til de forskellige Regimenter. Landkadetakademiet
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var blevet oprettet 1715 og havde faaet det forrige Operahus,
den nuværende Rigsdagsbygning paa Hjørnet af Fredericiagade og Bredgade, til Undervisningslokale og Bolig.
Uagtet Flaaden under den store nordiske Krig havde
udført glimrende Bedrifter, uagtet den flere Gange havde
besejret Fjenden i aaben Sø og med Held var gaaet
angrebsvis til Værks i Fjorde og snævre Farvande, og
uagtet den uafbrudt havde holdt Farvandet ryddeligt
mellem Rigets forskellige Dele, var og vedblev den dog
at være Stedbarn. Det var tydeligt, at Hæren laa Kongens Hjerte nærmere, uagtet den to Gange havde lidt
alvorlige Nederlag ved Helsingborg og Gadebusch. Men
Hæren var tysk og Flaaden dansk, og det er en Kendsgerning, at Frederik den Fjerde hellere betjente sig af
det tyske end af det danske Sprog.
Flaaden var opvokset paa national Jordbund, hvorfor
Kommandosproget nødvendigvis maatte være dansk, og
det var jo ikke muligt at indforskrive tyske Søofficerer,
da ingen af de mange tyske Stater dengang holdt nogen
Marine. Da Søkadetakademiet indrettedes i 1701, maatte
Undervisningssproget derfor nødvendigvis blive dansk.
Det var den første højere Skole i Danmark, hvor Modersmaalet kom til sin Ret ; thi paa Universitetet taltes der
kun Latin, og det samme var Tilfældet i de lærde
Skoler, hvor der endog ikke engang gaves Undervisning
i Dansk, og paa Landkadetakademiet taltes der lige til
Guldbergs Tid kun Tysk. Paa Søkadetakademiet derimod blev der lige fra dets Stiftelse udelukkende talt
Dansk, alle Ordre!" bleve udstedte paa Dansk, og alle
Skrivelser til Kongen, Admiralitetet og Kommissariatet
vare affattede paa Dansk.
Denne danske Skole maatte arbejde under de kummerligste ydre Forhold. Da Søkadetkompagniet blev
stiftet, blev der anvist det Værelser i et Hus, der laa
paa Gammelholm med Vinduer ud til Holmens Kanal.
Værelserne vare alt dengang daarlige, -og der blev i
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Tidens Løb ikke anyendt noget paa deres Vedligeholdelse.
Dog blev der hvert Aar leveret et vist Antal Favne
Brænde til deres Opvarmning. Dette skulde jo synes
en selvfølgelig Sag; men i 1704 fandt Biskop J ens
Bi r c h er o d ved en Visitats, at Vinduerne manglede i
Aalborg lærde Skole »til stor Inkommoditet i denne
Vinterkulde for de fattige Skolebørn c , og endnu i 1766
fandtes der i Herlufsholm Skole ingen Kakkelovne paa
Disci pelka mren e.
I December 1716 havde Rosenpalm i en Indstilling lil Kongen betegnet Værelserne paa Akademiet som
ubrugelige, og han havde samtidig anmodet om, at der
maulle blive givet Admiral Judichær og Generalkommissuriatet Ordre til at anvise Kadetterne andre Værelser, »ind til del allernaadigst maa behage Deres Majestret al unde Kadetterne et eget og vel indrettet Akademi,
desforuden de ikke have halv Nytte af de Omkostninger,
som anvendes paa dem, og ingen Chef er kapabel at
holde dem udi nødvendig Disciplin.e I Begyndelsen af
næste Aar modtog Rosenpalm derefter en Resolution fra
Krigskancelliet om, at der var bleven paalagt Generalbygmester, .Justitsraad E r n s t, at udse en passende
Byggegrund paa Holmen til et nyt Akademi for Søkadetterne. DeL var imidlertid ikke muligt for Chefen
aL Iaa et Møde med Ernst i Stand, og hele Sagen gik
snart i Glemmebogen.
Fire Aar senere indberettede Rosenpalm , at Akade. miet var i saa slet en Tilstand, at man kunde frygte for,
at Lortet skulde falde ned i Hovedet paa Kadetterne. Der
var ingen Plads til Dans og Fægteøvelser, saa at Lærerne
ikke gjorde Nytte for deres Løn. Han bad derfor atter
om et nyt Akademi, hvor Kadetterne kunde faa Undervisning og bo, saaledes som Landkadetterne havde det.
I Efteranret samme AaI' var Taget paa Akademiet saa
brøstfældigt, at Vandet, naar deL regnede, løb ned i
Hovedet paa Kadetterne og over Gulvet. I 1723 vare
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Væggene paa Dansesalen aldeles brøstfældige, og Gulvet
var saa raaddent, at Brædderne bevægede sig , naar der
blev danset paa dem. Bande Vinter og Sommer opsteg
der en stærk Træk fra Kælderen , hvilket medførte en
saa ulidelig Kulde, at Kadetterne ikke kunde holde det
ud. Der var tilmed ingen Kakkelovn paa Salen. De
maatte imidlertid fryse i endnu fire Aar, indtil de vare
saa fornuftige selv at leje en Kakkelovn.
Det kunde umuligt blive til Gavn for Akademiet,
at Rosenpalm i 1723 blev udnævnt til Chef for Indrulleringen i Norge, hvor han skulde gennemføre denne
vigtige Indretning. Han afrejste i Juli til Christiania,
og senere gik han til Trondhjem , efter at Regeringen
havde besluttet, at Indrulleringen ogsaa skulde udvides
til det nordlige Norge. Det havde været naturligt, om
han var bleven afløst som Chef for Søkadetkompagniet,
da man kunde forudse, at hans Hverv ikke vilde være
endt saa snart; men han vedblev i de fire Aar, han var
borte, at føre Kommandoen og gøre Indstillinger til
Kongen og de overordnede Myndigheder. Næstkommanderende stod i en meget livlig Brevveksling med
ham ; men han maatte naturligvis i disse Aar blive
delvis fremmed for Kadetterne, der idelig kom og gik.
Kommandørkaptajn Ko n i n g fik ingen Myndighed til at
træffe Afgørelser, og det hele gik, som om Chefen boede
i København og ikke i Norge.
Den Sparsommelighed, der raadede i Statshusholdningen , tillod ikke, at der blev ansat flere Lærere ved
Akademiet efter Krigen end før. Professor D i n es e n fik
i 1709 en Medhjælper i Lorentz L o u s, der tre Aar
senere, eller Dinesens Død, udnævntes til Navigationsdirektør og Lærer i Navigation ved Søkadetakademiet.
Han var efter Datidens Forhold en særdeles dygtig
Mand, der tog sig ivrigt af Kadetternes teoretiske og
praktiske Uddannelse i Navigation. Han maatte imid-
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lertid i mange Aar tillige undervise i Artilleri, indtil der
blev Raad til at holde en særskilt Lærer i dette Fag.
Uagtet Lærerne havde maattet indgaa paa den Forpligtelse, at der blev trukket af i deres Gage, naar de
forsømte deres Timer, bleve de dog idelig borte. Den
franske Lærer, Louis de R i c h e b o u r g, som blev antagen i Februar 1721, var ualmindelig efterladende,
hvorfor han i August 1725 blev afskediget. En Regneog Skrivelærer P. Schoustrup, der i 1726 efter at
have undervist et Aars Tid, havde lagt for Dagen, at
han ikke duede til at lære fra sig, blev ligeledes (jernet;
men da Student G. Ibsen, der var Lærer i Heligion,
samtidig erklærede, at han ikke formaaede at bringe Kadetterne sna vidt i deres Kristendom, at de kunde gaa til
Guds Bord, blev der truffet den mærkelige Afgørelse, at
den tidligere Regnelærer, D. U l r i c h, der havde taget sin
Afsked, fordi han havde for lidt i Løn, nu overtog Posterne som Lærer i Hegning, Skrivning og Heligion.
Da Undervisningen i November 1720 for Alvor begyndte paany, og da man nu kunde arbejde under roligere Forhold, udstedte Rosenpalm følgende Instruktion,
der skulde gælde saa vel for Kadetter som Lærere:
Enhver, snuvel Underofficer som Kadet, møder til Bøn
KI. 73/ 4 om Morgenen og Kl. 5 3/ 4 om Aftenen. Ellel's skal
han bøde til de fattiges Kasse eller hære Flinten uden for
Kommissariatet. Søn- og Helligdage skulle Allc møde i
Kirken. Kommer nogen for scnt, skal han bærc Flinten
cen Timc, bliver han borle, skal han sidde paa Vand og
Brød. Under Bønnen paa Akademiet skulle Kadetterne være
rolige og afholde sig fra utilbørlig Latter, ellers straffes de
med at korrune i Hullet een Dag paa Vand og Brød. Hvis
nogen ikke er agtpaugivende under Undervisningen, skal
han ride een Time paa Kapellet eller sidde i Hullet paa
Vand og Brød. Den, der forsømmer Akademiet uden Permission, straffes med at ride paa Kapellet i to Timer. Gaar
nogen om Dagen eller Aftenen paa 01- og Tapperhuse eller
morer sig der, skal han i Hullet paa Vand og Brød i
·18 Timer, og skulde nogen mod Forventning besøge berygtede Huse, skal han sluttes i .Tern paa Hænder og Fødder
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og ligge 24 Timer i Hullet. Enhver skal beflitte sig paa
»modestie og ciuilite« baade paa og uden for Akademiet, undgaa uartige Expressioner, Skænden og Banden osv. - RI. 98/ 4
om Aftenen, naar Underofficererne visitere, skal enhver være
i sit Logis j men gaar nogen ud efter Visitering, skal han i
Hullet paa Vand og Brød fire Gange 24 Timer. Underofficererne skulle nøje studere Kadetterne, og finde de
Udyder hos dem, skulle de melde det, hvis de ville undgaa Straf. De Kadetter, der ere under 15 Aar, straffes
ikke med ovennævnte Straffe. Naar de ikke ville være flittige
og skikkelige, skulle de i -Overofflcerer ues Nærværelse
disciplineres og i Ave holdes med en Straf, deres Ungdom
konvenabel, og hvorved Uartighed sædvanlig korrigeres.•
Omtrent samtidig hermed fik Kadetterne endelig en
Læge, der kunde tilse dem, naar de laa syge i deres
Hjem. Tidligere maatte de hjælpe sig, som de kunde
bedst, hvortil kom, at Akademiet ikke havde nogen
Kontrol med, om de 'virkelig vare syge, eller om de
kun foregav det. Den første Læge, som blev ansat ved
Kadetterne, hed 1\1 e n s i n g s.
Før Krigen havde, som tidligere omtalt, mange Kadetter søgt praktisk Uddannelse dels om Bord paa Koffardiskibe, og da især paa de større Handelskompagniers
Skibe, dels paa fremmede Orlogsskibe. Her hjemme
blev der ikke endnu til Stadighed udsendt noget Krigsskib, som særlig var bestemt for Kadetter. Derimod
blev der hver Sommer sendt Kadetter om Bord paa de
Orlogsskibe, som bleve udrustede. I November 1721
gik tre Kadetter med et af det ostindiske Kompagnis
Skibe til Ostindien. Direktørerne for Kompagniet svarede
først, at der ikke var Pladser ledige for Kadetter; men
efter Rosenpalms Forslag kom de saa med som Matroser.
I 1722 fik Kadetterne W e g g e r s l ø f f, den senere bekendte Navigationsdirektør, og M. J. Herbst, der døde
som Viceadmiral, Tilladelse til at gaa til Vestindien med
det vestindiske Kompagnis Skibe. Herbst kom først
hjem i 1725, og et Par Maaneder efter fik han allerede
Tilladelse af Kongen til at tage med »Chrlstian sborg e
5

.
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som Understyrmand paa en Rejse til Guinea og Vestindien. I September 1727 fik endog ti Kadetter paa
een Gang Tilladelse til at maatte fare til 05t- og Vestindien, Frankrig og Spanien.
Sanune Aar, Freden blev sluttet, fik Fregatten »Søridderen ", med Kaptajn C. Degen som Chef, Ordre til
at afgaa til Færøerne og Island med Admiral H a b e n,
der var bleven udnævnt til Stiftsbefalingsmand over
disse øer. Ni Kadetter og Kadetunderofficer Nicolaj
Liitken fulgte med Skibet. Det blev befalet Lfitken at
pause, at Kadetterne flittigt øvede og praktiserede deres
Navigation, at de selv holdt Journal og optegnede Vind,
Vejr og Kurs, at de forfattede en Takkelagebog , eksercerede med Kanoner osv. Endelig blev det befalet ham
at vaage over, at de opførte sig vel, og at de navnlig
ikke spillede Kort.
Da Fregatten næste Aar var kommen tilbage, oplystes det, at en Kadet havde pantsat sit Foderal med
Navigationsinstrumenter hos en Kammerat for 14 Rdl.
og 3 Mark, hvilke Penge han derpaa havde spillet bort.
Han forklarede, at han havde spillet med en Kammerat,
en Løjtnant og Mesteren, og at Lutken undertiden havde
spillet ' ll la basette « sarrimen med Løjtnant Winterfeldt,
en Kadet og Chefen, Kaptajn Degen, der selv holdt Banken. Endvidere meddelte han, at de plejede at spille
under Skansen undtagen een Gang, da Lutken havde bedt
dem om at gaa ned i Kabyssen, hvor de havde spillet
Scherwenzel sammen med Mesterkokken og Barberen.
Lutken maatte indrømme, at han havde vidst, at
Kadetterne havde spillet om Bord; han havde forbudt
dem det, men de havde spillet sammen med Kaptajnen
og de andre Officerer i deres Hytter. Imidlertid kunde
han ikke nægte, at han selv engang havde spillet med.
Alle Kadetterne spillede, nogle for Fornøjelse, andre om
Penge. Paa Spørgsmaalet om, hvorfor han ikke havde
fulgt sin Instruks, og om, hvorfor han ikke, naar Ka-
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detterne vare ham ulydige, havde anklaget dem for
Admiralen, svarede han, at han havde meldt nem, men
at Kaptajnen havde »pardonneret« dem. Dette var Kaptajnen ogsaa nødt til, naal: han indlod sig paa at holde
Bank for Kadetter og at vinde Penge fra dem. Heldigvis var denne Chef ikke udgaaet fra Søkadetakademiet, men var en Skipper, der i 1715 var bleven udnævnt til Kaptajnløjtnant efter at have været Kaptajn i
Maanedstjenesten. Ni Aar senere blev han ved Krigsretsdom kasseret.
Naar man gennemgaar Rullerne over Kadetterne fra
Midten af Tyverne, forbavses man i høj Grad over den
fremskredne Alder, hvori de befinde sig. øverst paa
Listen staa Mænd mellem tredive og fyrretyve Aar, der
aldrig naaede at blive Officerer, men som i Henhold til
Barmhjertigheds-Princippet bleve staaende i Kompagniet
og nød deres Gage, indtil det lykkedes at skaffe dem
en eller anden lille Embedsstilling. Men selv fraset disse,
vare de fleste Kadetter over 20 Aar gamle, uagtet de
traadte ind i Kompagniet som Drenge. Der er imidlertid en betydelig Uoverensstemmelse med Hensyn til
Alderen paa de Lister, der indsendtes fra Akademiet, og
paa dem, der senere i Admiralitetet affattedes over Officererne, og naar man nu ved, at det først i Aarhundredets
Slutning blev befalet Kadetterne ved Optagelsen at møde
med deres Daabsattest, er der en ikke ringe Sandsynlighed for, at de tidligere opgaven højere Alder for hurtigere
at kunne avancere. Rullen fra 1726 lyder saaledes:
RULLE OVER KADETTERNE I NOVEMBEk 1726
Kadetterne

1.
2.
3.
4.
5.

J. C. Motsmann .
P. N. Brandt.
C. E. Molster
N. Lutken ..
J. Frandsen.
1

Kgl. Violinist.

Alder

37
32
31
32
25

Faderens Stilling

Ingeniørkaptajn.
Kgl. Berider.
Handelsmand i Norge.
Regimeritsskriver.
Kgl. Violunge l,
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Kadetterne

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

P. Munje
.
J. C. Holst
.
O. M. v. Hitzigcr
F. C. Belitz
P. Sahlfeldt
C. L. Helt .
P. Korring .
Ambros. Larsen.
J. H. Richardt. .
M. J. Herbst . ..
U. F. Therkelsen

Alder

24
24

20
32
28

27
18
24
23
28
23

17 . J. Schveder
18. Fr. Zimmer
19. R. Ørn . . .
20. Fr. Nissen .
21. .l..l. de Lamenerie
22. H. Holst. ..
23. H. Eggers . .
2.1. .J. D. Brandt .
25 . .J Møller . . .
26. C. Hagedorn .
27. C. F. Holst . .
28. C. F. Mecklenborg.
29. Fr. Platou .. .
30. C. C. Sponeck . . .
31. G. Sivel's
.
32 . II. H. C. Wodroff .
33. H. II. Rømeling .
34 ..l. N. Holst.
35. C. Rejersen .
36..l. Juel .. . .
37. C. C. Suckow
38. K. V. v. Wittinghoff .
39. C. L. de Corbion .
40. G. M. Schiønebøll .
41. N. E. Wulll'. . . . .
42..l. Klien. . . . . . .
43. W. R. Michelbecker .
44..l. Dishingtun
45. S. C. Cheltam ..

23
23
25
23

·16. B. F . Buchholtz .
47 . D. Myhlenfordt .

22
22

20
25
23
25

20
23

19
19
21

19
10

20
21

19
19
20
18

20
8
21
21

22
18

19
23

Faderens Stllllng

Parykmager i København.
Kaptajn i Lundetaten.
Etatsrand Meyers Stedsøn.
Kommandant i Stavangcr.
Kontrolør i Laurvig.
Kommandør.
Komma ndørkaptajn.
Hs . Majestæts Stegemester.
Sore nskriver i Skieri.
Kaptajn ved Fortifikationen.
Forvalter i Laurvig ved
Grevens Gods.
Oberstløjtnant ved Tejhuset.
Præst i Stubbckøbing.
Gæstgiver i Skanne.
Overkrigskommissær.
Kaptnjn i Flanden.
Tolder i Dragør.
Etatsrund.
Edelmaud i Sønderborg.
Handelsmand i Sønderborg.
Kommandør.
Ingeniørkaptaj n.
Kaptajn i Landetaten.
Tømmerforvalter p. Holmen.
Greve, Generalløjtnant.
Kaptajn i Flaaden.
Regimentskvartermcster.
Generalmajor.
Kaptajn i Landetaten.
Krigsrnud.
Etatsrand Møstings Stedsøn.
Krigsmnd.
Major.
Kaptajn i Flaaden.
Schoutbynacht.
Krlgsrnad.
Islandsk Købmand.
Højesteretsprokurer.
Købmand i Bergen.
Inspektør ved Tømmerhugningen.
Amtsforvalter, Ka ncelliraad.
Tolder i Fyen.
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REFO RM E-KADETTER
Kadettern e

Alder

1. F. L. Norden
2. C. U. Rumohr
3. H. C. Husmann

1g
17
19

4. P. Carstensen

21
20
16
16

.
5. H. R. Schumacher
6. L. D. Biehl
7. J . G. Vieth . . . ..

Fndcrcns Stilling

Oberstløjtnant i Artilleriet.
Præst i Norge.
Overkonduktør ved Fortifikationen .
Køkkeninspektør.
Taksator ved Toldboden.
Tehandler i København.
Etatsrand Junges Søstersøn.

Af de gamle Kadetter over 30 Aar opnaaede M: o Is t er virkelig at blive Sekondløjtnant i December 1726,
medens N. L TI t k e n gik over i det ostindiske Kompagnis
Tjeneste og døde i Ostindien. Motsmann og Brandt
vedhleve endnu en Am-række at staa opførte paa Listerne.
Den førstnævnte var en Søn af en Ingeniørkaptajn
Motsmann, som havde opfyldt den Grund, der senere
blev kaldt Christiansholm , og som i en lang Aarrække
hørte ind under Orlogsværftet. Naar man betænker, at
han var to Aar ældre end Tordenskjold, at han var
bleven Kadet samme Aar som denne, og at han havde
gjort Tjeneste som Løjtnant under Krigen, maa man
indrømme, at han i høj Grad havde forfejlet sin Løbebane, da han endnu i 1733 stod opført som Kadet. I
1730 mindede den daværende Chef, Kaptajn C. F. de
F o n t e n a y , i en Indstilling Admiralitetet om de to
gamle Kadetter Motsmann og Brandt, der ikke vare
skikkede til Officerer. Han bad dette Kollegium om at
udvirke hos Kongen, at de fik en lille Tjeneste, hvorved
de kunde ernære sig, da de ellers paa deres gamle
Dage vilde blive nødte til at bede om deres Brød. Endelig slog deres Forløsningstime. I 1732 blev Brandt
udnævnt til Byskriver i Stege og Herredsfoged paa
Møen, og næste Aar afskedigedes Motsmann i Naade
med Bibehold af sin Kadetgage, indtil han kunde faa
et civilt Embede. Dette opnaaede han to Aar senere,
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da han i Skipper Holms Sted blev ansat paa den ved
Fredensborg liggende kongelige Jagt. At Brandt kunde
blive Herredsfoged, var efter Datidens Forhold fuldstændig naturligt. I Begyndelsen af Tyverne blev en
Kadet, H. A. T h a u l o v, saaledes udnævnt til Stillsskriver
i Christianssands Still.
Sidste Gang Motsmann fik Bedømmelse, før ovennævnte Rulle affattedes, lød den saaledes: " Fører et skikkeligt Liv og Levned, har faret udenlands med Hollænderne som Adelbors. For Resten i sine Aktioner simpel
og enfoldig.« Brandt fik følgende Skudsmaal : " Ha r i
Krigen gjort Løjtnants Tjeneste, men ogsaa noget simpel
og enfoldig. « Om Joh. Christopher Holst, der i 1751
blev Chef for Søkadetakademiet, hed det derimod: »Af
god Konduite, Forstand og hurtigt Begreb, vel avanceret
i alle ved Akademiet øvede Exercitier og overalt af
saadan Apparence, at han kan i Fremtiden meritere
Avancement og præstere sin Examen.« Kadet H. H.
Rømeling, der senere blev Admiral, var bedømt saaledes: »E n Person af sær god Konduite og Forstand,
flittig i sine Exercitier. «
Hvad der straks falder i øjnene, naar man gennemlæser Rullen fra 1726, er, at der paa en enkelt, oven i
Købet tvivlsom, Undtagelse nær (J. Juel) ikke findes een
eneste Kadet af den gamle danske Adel. Paa Rullen
fra 1716 fandtes der dog to , Gyntelberg og Vind; men
ti Aar senere er Adelen næsten ganske forsvunden fra
Flaaden. Da Søkadetkompagniet blev stiftet, fandtes
der dog ikke faa Kadetter med gamle Navne; men de
forsvinde snart, og i deres Sted komme Sønnerne af
den nyere Adel og af Embedsmandsfamilierne. Det er
da især Sø- og Landofficerer, der lade deres, Sønner gaa
til Søs, og lidt efter lidt bliver det en Tradition i visse
Søofficersfamilier , at Børnene gaa samme Vej som
Faderen. Regeringen begunstigede paa flere Maader
denne Tradition.
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Paa den ovennævnte Rulle findes en ny Slags Kadetter, som vi ikke tidligere have omtalt, nemlig Reforme-Kadetter o : karakteriserede Kadetter, der ved Vakance rykkede op til virkelige Kadetter. Der gaves
ogsaa Reforme-Løjtnanter o : Kadetter, der havde faaet
Løjtnants Karakter , men som endnu nød Gage som
Kadetter. Disse Reforme-Kadetter bleve efterhaanden en
Plage for Cheferne , idet Kongen forbeholdt sig at udnævne Volontærer dertil med Forbigaaelse af ældre og
værdige Kammerater ; men gentagne Klager hjalp intet.
I 1726 skrev Koning til Rosenpalm, at Tehandler Biehls
Søn var bleven Reforme-Kadet og tilføjede: . Der er nu
seks af den Slags. Det er Synd for de stakkels Volontærer, at fremmede skulle gaa forud for dem. « I et
Par Tilfælde belønnede Kongen Sønner, fordi deres
Fædre under Krigen havde lagt Mod og Konduite for
Dagen. Saaledes blev N. B. G rib, Søn af Tordenskjolds
Kampfælle, Kaptajn P. Grib, i 1727 udnævnt til ReformeKadet, og det samme var ligeledes Tilfældet med C. U.
R u m o h r, . en Consideration , at hans Fader i sidste
Krig saa tro og ærlig haver tjent Fædrelandet. « Faderen
var Præst i Norge.
Under saadanne Forhold klagede de stakkels Volontærer til Chefen og henvendte sig undertiden lige til
Kongen og Admiralitetet. Da to Volontærer i 1726
havde indgivet Andragende til Kongen om at blive for fremmede til Kadetter, spurgte denne Koning om hans
Mening. Svaret lød paa, at Koning takkede, fordi han
derved havde faaet Lejlighed til at afgive sin Betænkning, hvorved det blev forebygget, at . ikk e enhver, som
Deres Majestæt med deslige Suppliquer overløber, dertil
skulde gelange, enten de maatte befindes bekvem til
Deres Majestæts Tjeneste eller ikke. e
Undertiden hændte det mærkelige Tilfælde, at Kongen udnævnte Landkadetter til Reforme- Løjtnanter i
Flaaden. Dette skete saaledes i 1723 med Didr. T h u-
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r a h , en Søn af Biskop L. Thurah, og med Fr. Troj el,

en Søn af Viceadmiral T. Paa den anden Side var der
ikke faa Søkadetter, der gik over i Hæren enten som
Fændriker eller Løjtnanter; men dette kunde jo ogsaa
langt lettere lade sig gøre.
Den Vikingeaand, der under Krigen havde besjælet
Kadetter, var endnu ikke helt forsvunden i Tyverne og
gav sig mangfoldige Udslag. Dog øvede de ikke den
Slags Hærværk, som Landkadetterne gjorde sig skyldige
i, dengang de i Slutningen af Februar 1719 erklærede
Studenterne Krig og ligefrem belejrede Regensen, under
hvilken Belejring de omkringliggende Gader lignede en
Valplads. Sølcadetterne havde ikke nogen bestemt Samfundsklasse for øje, naar de gik ud for at slaas, og
havde de nogen, saa ;rar det Drengene paa Gaden, der
maalle undgælde. Følgende Forhør, der i Januar 1723
blev holdt over Kadetterne H. H. C. Wodroff, J. Dishingtun, C. C. Suckow, T. Wi egan d og J. N.
H o l s t samt over Volontærerne H. H. H u S m a n n og
W e i d e m a n n, er i saa Henseende oplysende. W odroff
forklarede, at de efter Indbydelse af Weidemann havde
tilbragt Aftenen hos ham med at spille Lanter og Mariage. KJ. 6 spurgte Weidemann dem, om de ikke
skulde gaa ud at »fu trasere«, hvortil de svarede Ja. Da
de kom ud paa Gaden, mødte de en Dreng, som Wiegand stødte omkuld, og da Drengen sagde: »M aa jeg
ikke gaa i Fred for Eder? « slog Wodroff ham i Ansigtet, hvorpaa han løb sin Vej. Siden gik de over
Amagertorv, og da de kom paa Hjørnet af Højbrostræde, mødte de en Dreng ved Navn Fibiger, hvem
Wodroff slog paa Næsen. Heltil sagde Fibiger: » Jeg
kender Eder nok. Bi hm, I skal faa brav Stryg derfor
i Morgen. « Dishingtun trak derpaa sin Kam-de, og
Weidemann fulgte hans Eksempel og satte Fibiger
Kam-den for Brystet, hvorpaa de begge huggede ham
to Gange over Armen og Ryggen. Derefter begav de
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sig paa Vejen til Stibolts Logis i Nyboder, men gik
først hen til Dishingtuns , hvorfra de medtog en Due,
som de vilde bringe til Stibolt. De traf imidlertid ikke
denne hjemme. Paa Tilbagevejen mødte de atter Fibiger, der ledsagedes af sin Moder og en Vægter. Moderen sagde da til dem: »J eg skal klage over Eder for
Kommandør Koning , og I skal faa Betaling derfor. «
Derpaa gik de til Weidemanns Logi, hvor de bleve enige
om at sige, at Fibiger havde rendt dem paa Ærmet.
Da Wodroff blev spurgt om, hvad Ordet »futrasere « betød, svarede han, at det var at give alle de
Drenge, de mødte, Hug. En Del af Kadetterne tilstod
i øvrigt, at de tidligere havde foretaget slig .en »F utrasering« paa Gaden om Aftenen.
Efter at Forhøret var endt, fældede Rosenpalm næste
Dag følgende Dom: sDenne Kadetternes og Volontærernes
utilladelige Sammenrotning skal straffes med at lade
dem dygtig piske med Ris paa bare Ryggen trende Dage
i Rad om Formiddagen, og Eftermiddagen ligeledes
trende Dage i Rad bære Flinter en Time for Generalkommissariatet. Dernæst skal aftrækkes i tre Maaneder
hver Kadet een Rdl., og Volontærerne vises fra Akademiet, til de hver betaler 2 Rdlr., som den forurettede,
tilligemed hvad fra Kadetterne aftrækkes, skal betales
for den Tort og Hug , de have tilføjet harn. «
Af de straffede Kadetter vare Husrnann, J. N. Holst
og Dishingtun 15 Aar og Wodroff 16.
Dueller mell em Kadetter vare heller ikke ualmindelige. I December 1720 blev der saaledes holdt Forhør
over Adjudanten wut-. og Kadetunderofficer H. C.
L u n d, fordi de havde afgjort en Strid med en Duel.
Den 20de December havde Willer spurgt Lund, hvem
der skulde gaa med Kadetterne paa Komedien den
Aften. Hertil svarede en Kadet, at det var Schiønebølls Tur, men en anden bemærkede, at denne havde
været der sidst , hvorfor Hansen skulde gaa med dem.
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Lund spurgte da, om det var nødvendigt, at en Underofficer gik med hver Gang, hvortil Willer svarede: »J a,
det er befalet. « Lund svarede saa, at dersom han blev
kommanderet dertil, og han ingen Lyst havde til at
gaa paa Komedie, vilde han kun følge Kadetterne til
Døren og saa gaa sin Vej. I den Anledning bemærkede
Willer, at han, dersom han ikke havde Tjeneste paa
Akademiet, skulde blive befalet dertil, og saa skulde
han se, hvad der blev af, ifald han ikke gik ind sammen
med Kadetterne. Da Willer vedblev at søge at overbevise Lund om, at han havde Ure L, blev denne vred
og udbrød: »Hold Kæften til! « Hertil sagde Willer:
-J eg skal holde Kæften til. Giv mig Eders Kaarde l Jeg
forkynder Eder Arrest. . Lund leverede ham da sin
Kaarde, men lidt efter gav Willer ham den igen, idet
han sagde, at han ikke vilde bringe ham i Ulejlighed.
Alt hlev nu stille; men da Willer næste Dag i Værelset
Nr.2 forebragte Sagen for en forhenværende Kammerat,
der nogle Dage i Forvejen var bleven Løjtnant, erklærede denne, at han havde handlet urigtigt ved at tage
Kaarden fra Lund i Kadetternes Paasyn. Lund havde
tilmed i Krigen kommanderet som Officer, hvorfor
Willer burde give ham Oprejsning. Willer sagde da:
»Har jeg Uret, giver jeg gerne Revanche, saasom jeg ej
længe kan bære Had til nogen. « Derpau gik han og
Lund ud af Værelset og bad Kadet Belitz om at
følge med som Vidne. Ved Heberbanen paa Holmen
trak de Kaarderne , og eller tre til fire Udfald blev
Willer saaret i den højre Haand , hvorpaa han straks
gik til Mester Hein for at blive forbunden.
Efter Forhøret fældede Rosenpalm følgende Dom:
Begge degraderes fra deres Underofficers Charge i to
Maaneder, og deres Underofficersgage gives til dem, der
gøre deres Tjeneste.
Hvorledes Kadetterne levede om Bord, kan ses af
et Spisereglement, der i September 1724 blev udstedt af
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Akademiets Chef som gældende for de to Kadetunderofficerer og 12 Kadetter, der hleve kommanderede om
Bord paa Fregatten »Ban e«. Denne Fregat skulde under
de daværende spændte Forhold til Rusland gøre et Togt
til Reval for at iagttage den russiske Flaade. Reglementet lyder saaledes:
Søndag
Middag. Kødsuppe med Svedsker og Oksekød samt en Bud-

ding af Hvedemel. Eller Vinsuppe, Oksesteg eller
Sursteg. Iøvrigt Smør og Brød.
Aften. Grød af fine Byggryn eller Boghvedegryn, kogt
Mælk eller Vand med Smør i. Smør og Brød.
Mandag
Middag. Gule Ærter eller Ærtemos med godt røget Flæsk

i samt Klipfisk med Sennop og Smør til.
Aften. Byggryns-Grød eller Boghvedegrød, kogt i Vand
eller Mælk med Smør i. Smør og Brød.
Tirsdag
Middag. Havresuppe eller Svedskesuppe med Brød i samt

Peberrodskød eller Sur- eller Oksesteg. Brød og
Smør.
Aften. Fine Byggryns- eller Boghvedegrød, kogt i Mælk
eller Vand med Smør i. Brød og Smør.
Onsdag
Middag. Graa Ærter, lavet med Smør og Vineddike, eller

Ærtemos med stegt Brød og godt røget Flæsk.
Endvidere Bergfisk med Sermop og Smør.
Aften. Som de forrige Dage.
Torsdag ligesom Søndag, Fredag ligesom Mandag og
Lørdag ligesom Tirsdag.

Vi have tidligere omtalt, at der i 1717 viste sig
nogen Udsigt til, at der kunde blive opført et nyt Søkadetakademi paa Gammelholm. I Virkeligheden gik
Regeringens eller rettere Kongens Tanker i en hel anden
Retning. Sparsommeligheden sad jo i Højsædet, og
særlig efter Fredsslutningen bredte den sig over alle
Maader, Efter at baade Sø- og Landkadetkorpset vare
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blevne betydelig indskrænkede, dukkede Tanken op om
at flytte Søkadetterne til det gamle Operahus. I Begyndelsen af 1725 har der været ført Forhandlinger herom ;
thi i April skrev Koning til Rosenpalm, at det ikke dengang blev til noget med Flytningen, fordi Chefen for
Landkadetkorpset, Oberst Eldern, ikke kunde undvære
de Værelser, der var Tale om . Han krævede ogsaa , at
Søkadetterne skulde sidde sammen med Landkadetterne
blandede mellem hverandre paa een Sal under Undervisningen, og at OfJicerer af begge Kompagnier vekselvis
skulde have Kommando over begge Slags Kadetter.
Delte kunde Korring aldeles ikke gaa ind paa , og Flytningen blev foreløbig stillet i Bero. Halytredie Aar senere var det imidlertid Alvor, I November 1727 befalede
Kongen, at Søkadetkompagniet til Nytnar 1728 »p aa
Landkadetternes Akademi for dets bedre Hegularites
Skyld skal indlogeres. « Admiral Rosenpalm fik Ordre
til al aftale det fornødne, idet de skulde holde sig følgende Punkter efterrettelige:
1. Landkadetkornpagniet, der tidligere bestod af 107
Kadetter, men nu kun tæller 40, og Søkadetkompagniet,
der tæller 40 Kadetter, skulle bo sammen i førstnævnte
Kompagnies Hus , hvor der nu er Plads til dem alle.
2. Der skal spares 670 Rdl. paa Sølcadetternes Undervisning derved, at de i visse Fag faa samme Lærere
som Landkadetterne. Søkadetterne ville Iaa frit Logi,
Brænde og Lys. De Kadetter, der have deres Forældre
i København, skulle alligevel bo paa Akademiet, indtil
man ser , hvorledes de opføre sig. 3. Kommandoen og
Jurisdiktionen over de to Kompagnier skal vedblive at
være særskilt , ligesom de ogsaa hver skulle beholde
deres Uniform, Den almindelige Inspektion over Huset
og over Vagterne skal tilfalde Landkadetternes Chef som
en Kommandant over en Fæstning. 4. Løjtnanter og
Adjutanter ved Søkadetkornpagniet skulle, dersom de
ere ugifte, bo paa Akademiet, for at Chefen for Land-
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kadetakademiet gennem dem kan give sine Ordrer angaaende den indre Orden.
Admiral Rosenpalm, der ikke havde troet paa Muligheden af, at det Akademi, der var betroet ham, saaledes skulde blive reduceret, skrev straks en Indstilling
til Kongen og paaviste , hvor skadelig en saadan Sammenblanding vilde være. - Kadetk om pagniet ,e hed det,
ser Stammen til Deres Majestæts Søetat; bliver den da
ej udi Ungdommen vel kultiveret i de Videnskaber, som
de i .deres Metier siden skal have Nytte af, men derimod vant til en Kommando, som de ' siden hverken
skal staa under eller selv i sin Tid kan bruge, bliver
der aldrig gode Søofficerer deraf i Tiden, og andetsteds
kan ej nogen tilforladelig faas, naar de kunne behøves.•
Han gjorde dernæst gældende, at det var skadeligt
at fjerne Søkadetterne fra Holmene, Modelkamrene og
Takkelloftet, hvor de kunde lære, hvad der gik for sig
der. »Begnekunsten • (:J : Matematiken), skrev han endvidere, svar det fornemste Fag for Søkadetterne, hvorfor
de havde to Timer heri hver Dag, mens Landkadetterne
kun havde to Timer tre Gange om Ugen. Tegnelæreren
paa Landkadetakademiet kunde være en god Lærer ;
men han var ikke i Stand til at lære Søkadetterne Stillingen af et Skib eller en Flaade under Sejl efter Manøvrernes Forandringer.e
Endelig gjorde han opmærksom paa, at vel skulde
Søkadetterne for Fremtiden have frit Logis, Lys og
Brænde, men de skulde betale to Mark dansk maanedlig
for Sengene og 5 Rdl. maanedlig for deres Kost. De
beholdt derfor kun to Mark maanedlig til deres Renlighed.· Nu boede de hos Familie og Venner, hvor de
enten havde Logis og Kost frit eller i det mindste for
det halve af det , det kostede paa Akademiet. Hidtil
havde der ikke vist sig nogen stor Liderlighed blandt
dem ; men naar de nu skulde bo sammen med Landkadetterne kun under Officerers Tilsyn, kunde det let
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ske, at de unge Mennesker fordærvede hverandre. Skulde
der endelig spares, kunde man jo indskrænke Antallet
af Kadetter til 32, hvortil saa kunde komme 30 Reforme-Kadetter og Volontærer.
Tilsidst i Indstillingen hed det: »F or Gud konstaterer jeg ej at kunne se andet end Kompagniets Ruin, om
de tages fra Holmen og inddeles under de andre Mestre,
som sandelig ej kan give dem den rette Information. «
Den 18de November indsendte Rosenpalm sin Indstilling til Kongen, der den 24de befalede, at baade han
og næstkommanderende , Kommandørkaptajn Koning,
skulde afgaa fra Søkadetakndemiet den lste Januar 1728.
Svaret paa Indstillingen kom først den 7de December.
Deri stod bl. a. : "Det skul i alle Mander have sit forblivende ved, hvad Vi have bestemt om Søkadetterne, og ville
Vi ingenlunde, at deri nogen Forandring skal gøres, eller
Os noget videre derom allerunderdanigst Iorestilles.«
Samme Dag Kongen fjernede Rosenpalm og Koning,
udnævnte han trediekommanderende ved Akademiet,
Kommandørkaptajn Fr. H o p p e, til Chef eller, som det
dengang hed, til Kaptajn for Kompagniet. Naar Kongen
saa afgjort ønskede en Forandring, havde han ikke andet
Valg end at lade Chef og næstkommanderende afgaa
fra deres Poster. De havde begge udtalt sig saa bestemt mod en Sammenslutning af de to Kadetkompagnier, at han ikke kunde vente, at de med synderlig Interesse skulde føre Kommandoen under stærkt forandrede Forhold. Rosenpalm havde jo endog betegnet
Forandringen som en Ruin for Kompagniet. Paa den
anden Side kunde de ikke engang selv ønske at fortsætte deres Virksomhed, saa at Fjernelsen ingenlunde
kunde være dem ubehagelig.
Rosenpalm kunde gaa bort med den Bevidsthed, at
han til enhver Tid med Frimodighed aabent havde sagt
Kongen sin Mening, ja at han endog til Tider havde
sagt sin Mening saa uforbeholdent, at han maatte kunne
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vente sig kongelig Unaade som Følge deraf. Han dadles
senere for som Medlem af Admiralitetet at have vist sig
intrigant og for at have styrtet Greve Frederik Danneskjold-Samsøe efter Christian VI's Død. I øvrigt skal
han, efter hvad der fortaltes i Slutningen al" det 18de Aarhundrede, have været en Bonvivant. En Aften kom han,
munter som sædvanlig, kørende hjem og fandt en
drukken Matros liggende uden for sin Bolig. »Hvorlor
ligger Du der? « spurgte han. »F ordi jeg ikke som Deres
Excellence har en Vogn at køre hjem i , « svarede Matrosen. Han døde i 1753 i en Alder af 74 Aar som
første Militærdeputeret i det forenede Admiralitets- og
Generalkommissariats Kollegium.
Hans næstkommanderende, Chr. K o n i n g, der saa
mange Aar havde været knyttet til Søkadetkompagniet,
at han kunde siges at være den egentlige Indehaver af
dets Traditioner, rykkede i 1735 op til Schoutbynacht
og næste Aar til Viceadmiral. Han døde i 1749 i en
Alder af 72 Aar.

.•

v.
DEN ÆLDRE FONTENAY OG LUTZOW.
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en nye Chef, Kommandørkaptajn Frederik Hoppe,
havde en hæderlig Fortid som Søleriger. Han
havde kommanderet som Chef for Orlogsskibe under
Gabelog Tordenskjold og bidraget til deres Sejre, og
han havde bl. a. været med ved Carlstens Erobring.
Allerede fra 1710 havde han gjort Tjeneste som Officer
ved Søkadetkompagniet, men ligesom Chefen og næstkommanderende havde han om Sommeren været ude
paa Krigstogt. Hans væsentligste Virksomhed som Chef
for Akademiet indskrænkede sig imidlertid til, at han
besørgede Flytningen fra Gammelholm til Operahuset,
der fandt Sted i Januar 1728. Allerede den 15de Marts
samme Aar fik han nemlig tillige med Kommandørkaptajnerne W. Lemvig og U. F. Suhm uden videre Afsked
fra Søetaten uden Pension. Grunden til dette mærkelige
Skridt var, at han tillige med Flaadens øvrige 29 Kom-
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pagnichefer i en Skrivelse til Admiralitetet havde erklæret,
at de ikke kunde holde Kompagnierne fuldtallige for den
Sum, der nylig var bleven fastsat. Denne Optræden fandt
Kongen »formastelige, og derfor bleve de tre Officerer kasserede. Det hedder udtrykkeligt, at Hoppe, Lemvig og
Suhm »vare de tre urolige Hoveder, som havde forledet
de andre Kompagniers Chefer til at underskrive den til
Admiralitetet indgivne Memorial. e I Oktober næste Aar
efter Kongens Død bleve de tre Officerer imidlertid atter
optagne i deres tidligere Charge. Hoppe døde i 1776
som Generaladmiralløjtnant; Suhm, Fader til den berømte Historiker, opnaaede sarurne Grad, og Lemvig
avancerede til Viceadmiral.
Hoppe afløstes som Chef af Kaptajnløjtnant Gaspard
Frederic le Sage de F o n t e n a y, der kort efter udnævntes
til Kaptajn. Han tilhørte en fransk Hugenotfamilie, der
efter det nantiske Edikts Ophævelse havde søgt Tilflugt
i Danmark. Selv var han født i København i 1693 og
var Søn af en Kaptajn i Infanteriet. I 1714 blev han
Sekondløjtnant og deltog derpaa som Chef for en Snau
med stor Dygtighed i Kampene ved Pommern, saa at
hans overordnede ydede ham megen Ros. I Februar 1727
var han bleven udnævnt til Løjtnant ved Søkadetkompagniet, hvis Styrelse han næste Aar overtog. Han vedblev at staa i Spidsen for det i ikke mindre end 23 Aar.
Fra ham og hans yngre Broder, Benjamin de F o n t en a y, f. 1697, død 1749 som Kommandør, nedstamme
otte Søofficerer, af hvilke den sidste afgik fra Akademiet
i 1799. Selv var han Fader til to Admiraler, Carl
Frederik og Anton Nicolaus de Fontenay.
Da han overtog Søkadetkompagniet, fandtes der 40
Kadetter, 12 Reforme-Kadetter og 41 Volontærer. Undervisningen var ordnet paa følgende Maade:
~Mandag.

8-10: Tegning. 10 -2: Navigation, Regning og
Skrivning. 2-4: Kadetterne øve sig deres Akademisager og 4-6: Fransk og Engelsk.
6
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Tirsdag. 8-10: Kristendom og Artilleri. 10 -12: Geometri
og Konstruktion. 2 - 4 : Dans og 4-6: Eksercits med
Elinter.
Ollsday. 8-10 : Tegning. 10-12: Navigation, Regning og
Skrivning. 2-1 : Fægtning og 4-6: Engelsk og Fra nsk,
Torsdaq. 8 - 10 : Kristendom og Artilleri. 10-12: Geometri
og Konstruktion. 2-4: Dans og 4-6: Eksercits med
Flinter.
Fredaq. 8-10: Tegning. 10 -12 : Navigation, Regning og
Skrivning. 2 4 : Fægtning. 4-6: Fransk og Engelsk.
Lørdag. 8-10 : Kristendom og Artilleri. 10 -12: Geometri
og Konstruktion. 2-4: Dans og 4-6: Eksercits med
Flinter.

Alle tidligere Lærere ved Søkadetakademiet vare nu
afgaaede med Undtagelse af den engelske Sprogmester
S y l v i 11 s, der fik 62 Rdl. aarlig i Løn - nemlig 40 af
Kadetterne og 22 af Statskassen - samt af Navigationslæreren , Professor Lous. De andre Lærere havde Søkadetterne fælles med Landkadetterne. Af en Fortegnelse, der er et Par Aar yngre end Sammensmeltningen,
ses det, at disse Lærere vare: Kaptajn C. E. Rosenberg i Artilleri, J. B. Lambert i Dans, N. Torlund
i Fægtning, H. B. de la Fosse i Fransk, Student J. Z.
Schaarup i Religion , M. Petersen i Skrivning og
Regning og F. la Cr o i x i Tegning. De la Fosse afgik
snart og alløstes af.l. Br i a n d de Crevecoeur, som
senere blev Professor ved Universitetet i det franske Sprog.
Det ser højst forunderligt ud, at Kadetterne havde
Religion og ArLilleri i samme Timer. Da de først begyndte paa det sidstnævnte Fag, naar de vare hjemme
i deres Kristendom, kan man være sikker paa, at der
ikke blev mange Timer tilovers til Artilleri, og da tilmed
den pietistiske Aandsretning snart kom i Højsædet og
øvede sin Indflydelse overalt, gik det yderligere ud over
dette vigtige Fag. Navigation, Regning og Skrivning
havde ogsaa fælles Timer. Kadetterne begyndte imidlertid først paa Navigation, naar de kunde regne og
skrive med nogenlunde Færdighed. Naar de om Man-
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dagen fra 2-4 skulde øve sig i deres Akademisager,
saa skete der snart den Forandring, at de i disse Timer
gik ud paa Nyholm for, som det hed, »der at profitere
af, hvad som paa Flanden arbejdes.«
For at Kadetterne kunde faa nogen praktisk Øvelse,
skrev F o n t e n a y straks , da han var bleven Chef, til
Admiralitetet:
Jt Og som en Søkadet skaloptrækkes og animeres
til Søen, saa henstiller jeg underdanigst, om ikke der
maatte blive anvist en stor Chaluppe eller Baad med behørige Sejl til, hvormed Kadetterne om Sommeren kunde
fare ud for at lære at lægge Lande og Grunde af i Kort
og at gøre Landtoninger. e Først tre Aar senere bevilgede Admiralitetet denne Chalup. Fontenay's samtidige
Forslag om, at Kadetterne to Timer om Uger skulde
lære Fortifikation, blev der ikke taget noget Hensyn til.
Derimod var det Admiralitetet, der gav Ordre til, at de
ældste Kadetter skulde følge ud med Navigationsdirektør
Lous for at se paa, hvorledes han optog Kort over Farvandene i Københavns Nærhed.
Om Morgenen skulde Søkadetterne give Møde paa
den store Sal, hvor Landkadetterne bleve underviste, for
at være til Stede ved Bønnen, der hver anden Morgen
blev holdt paa Dansk og Iwer anden paa Tysk Da Søkadetterne imidlertid ikke fik Uridervisning i Tysk, og
da de fleste af dem ikke forstode dette Sprog, kunde
denne Morgenandagt naturligvis ikke være dem til nogen
Opbyggelse. Der var indrømmet Kadetterne ni Soveværelser ; to til tre Kadetter laa paa hvert Værelse, saaledes at der i alt boede c. 20 paa Akademiet. Skoleofficererne havde to Værelser og een Sal fælles med een
af Landkadetternes Officerer. Da disses Chef havde
samme Myndighed over Akademibygningen som en Kommandant over en Fæstning, skulde han have Melding
om, naar en Søkadet var flyttet ud og ind, naar Kadetterne vare blevne straffede, eller naar de vare syge osv.
6'"
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Vagt i og uden for Akademiet skulde Sølcadetterne gøre
sammen med Landkadetterne. Hver Dag var een Kadetunderofficer og fem Kadetter paa Vagt.
Med Hensyn til Rangen imellem Sø- og Landkadetkompagnierne bestemte Kongen, at ved Mønstringer og
andre offentlige Parader skulde det gaa til som mellem
Garden til Fods og Grenaderkorpset, nemlig at de skulde
skilles til at gaa først. Første Gang skulde Cheferne
trække Lod.
Det gik bedre med Sarillivet mellem de to Kadetkorpser, end man skulde have ventet. Vel begik Landkadetternes Chef af og til nogle Overgreb som f. Eks.
ved at lade sine Skoleofficerer, ja undertiden endog sine
Kndetunderolflcerer, visitere Søkadeltemes Værelser; men
Oberst E I dern synes i det hele at have været en Mand,
som helst undgik Stridigheder. Værre blev det imidlertid, da General Gr a m b o w blev Chef for Landkadetterne,
hvilket fremgaar af følgende Beretning, som SøkadetAdjutant G. S i vers i Maj indsendte til Fontenay. Sivers,
der i sin Bedømmelse havde Iaaet Vedtegningeu »el meget
godt Geni «, skrev nemlig :
-Mund ugen dcn l ide Maj 1736 om Aftencn KJ. n1/2 slet,
da bcggc Kndetkornpagnlerne vare puu Akudemipludsen, hvor
nogle af Kadetterne løb om Kap med hinanden, kom Generalmajoren ned paa Pladsen, adresserede sig li! Søkadcttcrnc
og begyndte at skælde og hunde med, at Djævelen skulde
regere dem og fare paa dem . lIan spurgte dem, om de
ikke vidste, hvem han var, at han var Kommandant over
lIuset, om det var Maner at Ic ad en gammel Mand. En
af Kadetterne vendte sig nu om til de andre og spurgte,
om nogen af dem havde lct ad Generalmajoren j denne begyndte da igen at true, bande og skælde for »J u ngcns, Burscher« og saadant mere. Efterdi Generalmajoren sanledes
handte og skældte paa Kadetterne uden Aarsag, fremtraarlte
jcg, Adjutant Sivers, for at undskylde Kadetterne, som ej
sanledes vare vante at til tales, med al Submission og Respekt, gjorde en Heverenes for Generalmajoren og sagde, at
det gjorde mig ondt, at han sanledes trakterede Kadetterne.
.Jeg kunde forsikre, at de vare ganske uskyldige i det, han
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beskyldte dem for. Han spurgte mig da , om det var mig,
der havde gjort det, og hvad det kom mig ved at svare,
hvorpaa jeg svarede, at det kom mig ved som den første
paa Pladsen. >J a,. sagde han igen, truende med Haanden,
'saa skal jeg have med Jer at bestille, ' hvorefter han vendte
sig om, skældende os- ud for Burscher. Da jeg sagde, at det
var vi ikke, bad han mig holde min Flab, og derpaa gik han. '

Denne Beretning er meget oplysende, idet den giver
os et naturtro Billede af en tyskdannet Landofficer
fra Christian den Sjettes Dage. Generalmajor Grambow
er en Officer, der er i nært Slægtskab med de Landofficerer, Holberg tog paa Kornet og fremstillede i sine
Komedier. I blind Iver og uden at ville høre Fornuft
gaar han løs paa Kadetterne, skælder og smelder til
højre og venstre og »m ed et rask Slag paa Patrontasken «
løber han sin Vej. Der falder et stærkt komisk Skær
over ham, idet han uden videre forudsætter, at Kadetterne le ad ham. Hvilken Modsætning mellem denne
Landkadetternes Chef og Sølcadetternes Chef, den fintdannede Fontenay!
H vorledes Chefen har klaret denne Sag, meldes ikke,
men de Erfaringer, han har høstet under Samlivet med
Landkadetterne, have sikkert bidraget til, at han i September 1737 indsendte et Forslag til Kongen om en
Omordning af de stedlige Forhold pan Akademiet. Forslaget gik ud paa, at de to øverste Etager skulde deles
mellem begge Kompagnier saaledes, at Søkadetkornpagniet fik den ene halve Del af Huset bande til Gaden og
Gaarden, og Landkadetkompagniet den anden, Iwer i
sin Fløj. »Det var bedst, c skrev han, »at der blev anbragt et Skillerum og Trælværk paa Gangene paa anden
og tredie Etage, saa at begge Kompagnier vare skilte fra
hinanden, saa at Officererne kunde svare for al den
Alarm og Disordre, der ellers kunde ske. Paa anden
Maade kan det ikke undgaas, at det ene Kompagni altid skyder Skylden paa det andet, naar sligt foregaar.«
Endvidere ansaa Fontenay det for bedst, at begge Kom-
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pagnier holdt Bøn hver paa sin Sal, men skulde det
ske i Fællesskab, kunde der blive anbragt en Dør mellem begge Kompagniers Undervisningssal, der da kunde
oplukkes under Bønnen. Derved vilde mange Stridigheder kunne undgaas. Endelig burde i saa Tilfælde
Bønnen holdes hver anden Dag paa Dansk og hver ananden paa Tysk og ikke som nu fire Dage paa Tysk
og tre paa Dansk. Man ser heraf, at Tysk siden 1728
havde vundet frem paa det danske Sprogs Bekostning.
Endnu samme Maaned bifaldt Kong Christian VI
dette Forslag, og fra nu af blev der ikke længer holdt
Bøn paa Tysk paa Søkadetakademiet. Grunden til, at
der indløb Svar saa hurtigt, og at dette Svar var imødekommende, skyldes utvivlsomt den Omstændighed, at
Grev F. Danneskjold-Samsøe i lVI arts havde, som
han skrev til Chefen, faaet • den generelle Opsigt med
Søkadetkompagniet « i Stedet for Admiralitetet.
Der blev endnu ikke holdt nogen Eksamen over Kadetterne, saa at det beroede paa Chefens Indstilling, hvem
der skulde være Officer. Men det var en Betingelse, at
vedkommende Kadet paa sine Togter skulde have erhvervet sig en Skibschefs Attest for, at han var skikket
til Officer. Det var aldeles enestaaende, at Admiralitetet
i December 1728 lod anstille en Eksamination over to
Kadetter for at udfinde, hvem der var bedst egnet til at
blive Kadetunderofficer.
For at Iaa den fornødne Søfart bleve Kadetterne derfor ligesom tidligere sendte om Bord paa de Krigsskibe,
der hleve udrustede, eller ogsaa gik de i fremmed Tjeneste. I 1729 gik Skoleofficer, Løjtnant H. Rømeling saaledes om Bord paa Fregatten »Højen h a ld « med 9 Kadetter.
Samme Aar indberettede Chefen, at Kadet F. Platou
tjente om Bord paa den engelske Flaadc. der laa ved
SpiLhead. I 1730 tillod Kongen, at fem Kadetter maatte
gaa i Koffardifart til Kina og Ostindien. Næste Aar udkommanderedes Løjtnant H. Rømeling, tre Kadetunder-.
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officerer og 21 Kadetter påa .Orlogsskibene »Sva nen« ,
»Sophie Magdalene, « »Tre Løver, " »P rins Fr edrich « og
den kongelige Jagt »P om merne . Selve Chef n, Kaptajn
Fontenay, gjorde Tjeneste som Flagkaptajn paa »T r e
Løver - hos Schoutbynacht S. Hagedorn, der var Chef
for Eskadren. Admiralitetet befal de, at der skulde være
mindst een Underofficer, pac hvert Skib, for at hafi
kunde sørge for, at l{flQetterne vare disciplinerede og
lærte det mest mulige. I 1733 tjente Underofficererne
Baron J. Guldenerone og S. Hooglant samt 14 Kadetter
paa Orlogsskibet »Ch arlott e« og endvidere een Underofficer
og 8 Kadetter paa tr e. andre Skibe. I 1735 søgte 8 Kadetter om Tilladelse til at maatte gaa med det ostindiske
Kompagnis Skibe til Trankebar eller Kina.
I Oktober 1735 indberettede Premierløjtnant A. Kaas,
at to Kadetter, der vare med ham paa Koffardiskibet
»Sy vstjern en« paa Rejsen til Danzig, havde opført sig
meget slet. De havde ikke alene »svaret ham med
studsige og uhøflige Ord, men de havde ogsaa nogle
Gange været drukne, naar Skibet laa paa Danzigs Red,
ligesom de havde holdt Gemenskab med Skipperen. «
Samme Aar havde en kongelig Resolution bestemt,
at Søofficerer skulde føre de kongelige Koffardiskibe, for
at de kunde dannes til Søen og lære Fædrelandets Kyster
og Farvande at kende, og at der skulde sendes Kadetter
med disse Skibe. Paa hvert af de største, SOI11 »Chr istiansø «, :o De 4 Søstre s, »Syvstjern en« og »Enigh eden« ,
skulde der være to Kadetter og paa hvert af de mindre een.
I den Instruks, som Chefen gav for disse Kadetter,
hed det bl. a.:
-Som al vor Lykke kommer af Guds nandige Providence,
saa erindres endnu Kadetten, at han ikke forsømmer i alle
Tilfælde sanvel Morgen som Aften at tilbede Gud og stedse
fraholde sig at bande og sværge eller anden Uskikkelighed,
hvormed hans hellige Navn fortørnes, og hans Vrede opvækkes.

•
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Dersom Kadetten bliver aribetroet nogen Kommando,
da skal det ikke ske ubesindlgt med Skælden og Banden
eller al prygle Folkene ; thi det er ikke Guds og Kongens
Villie, ej heller en Officer anstændig, mindre en Kadet, som
skal lære den rette Munde at kommandere paa, thi uden al
Rudesse kan det ske bande med Autoritet og Fermete.•

Af Listerne over Kadetterne i Slutningen af Tyverne
tremgaar det, at Afgangen fra Akademiet var saare ringe,
hvorfor det ikke var ualmindeligt, at Kadetterne havde
en Alder af 26-27 Aar. Avancementet var efteriwanden
stoppet. I 1728 blev der kun udnævnt to Sekondløjtnanter, i 1729 ingen, i 1730 to og i 1731 een. For nu
at tilfredsstille de ældste Kadetter udnævnte Kongen i
September og December 1732 tre og tyve af dem til
Reformc-Sekondløjtnanter o: de fik Løjtnants Karakter,
men beholdt deres Gage som Kadetter, indtil der blev
Plads Icdig. I deres Sted rykkede 23 Helorme-Kadetter
og Veloutærer op til Kadetter; men da det faldt den
største Del af disse vanskeligt at leve uden nogen Gage,
tillod Kongen, at der maatte afgaa een Matros fra hver
af Divisionernes 30 Kompagnier, og at Kadetterne maatte
nyde deres Løn . Kongerne vedbleve med at udnævne
Helorme-Kadetter, meget imod Chefernes Ønske, fordi
det, som vi tidligere have omtalt, var en Uretfærdighed
imod Volontærerne. Det var fornemme Folks Børn
eller Sønner af kongelige Yndlinge, der sanledes bleve
foretrukne. Stamfaderen Lil Slægten Krieger, der har
forsynet Flanden med mange dygtige Olficerer , Johan
Cornelius Krieger, blev sanledes i en Alder af 9 Aar i
17:34 udnævnt til Helorme-Kadet. Han var en Søn af
Overlandbygmester J. C. K ri e g e r, som bl. a. førte Overtilsynet med Bygningen af Fredensborg Slot, og som
nød bande Frederik den Fjerdes og Christian den Sjettes
Tillid. Den unge Krieger, der løvrigt fik de bedste
Vidnesbyrd paa Akademiet, blev senere en høj t anset
Officer.
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En stor Del Kadetter fik saaledes ikke den Løn,
der tilkom dem, fordi de maatte afstaa dem til ReformeLøjtnanterne. At dette var en stor Uret mod Akademiet, er indlysende. Naar man gennemlæser Rullen
over Kadetterne fra September 1735, ser man, at kun
13 Kadetter havde den for deres Stilling fastsatte Løn;
27 havde Matrosgage og Kadetmundering ; 3 Matrosgage, men ingen fri Mundering; 32 Reforme-Kadetter
havde hverken Gage eller Mundering, og endelig fandtes
der 18 Volontærer. Det var altsaa temmelig indviklede
Forhold, som herskede paa Akademiet. Samtidig var
det blevet fyldt med Elever i en saadan Mængde, at
Lærerne aldeles ikke kunde overkomme at give dem
alle Undervisning. Chefen maatte da se at gøre Udveje,
og han skrev derfor til Admiralitetet og bad om, at den
forhenværende Regne- og Skrivelærer ved Akademiet,
D. Ulrich, maatte undervise Kadetterne; han vilde
paatage sig 19 Timers Arbejde for 94 RdJ. om Aaret, og
han behøvede ikke samtidig at ophæve sin egen private
Skole. Den nuværende Lærer simide da alene undervise Landkadetterne. Admiralitetet gik ind herpaa, og
dermed var det første Skridt gjort i Retning af at løse
Forbindelsen mellem de to Akademier. Dette foregik i
1733; men da var der allerede begyndt at blæse en anden Vind end den, der havde haft Overtaget i Frederik
den Fjerdes Dage. Den yderlig drevne Sparsommelighed,
der maaske kunde undskyldes, naar Manlet var at afbetale Statens Gæld, blev nu afløst af en fornuftig
Økonomi, og da Christian VI var Flaaden gunstig stemt,
oprandt der lysere Dage for Danmarks og Norges fornemste Værn.
Pietismen, der under Christian VI blev eneraadende i
Kirken, trængte ogsaa ind paa Søkadetakademiet. I April
1735 blev det befalet, at den Kadetunderoflicer, der havde
Vagt, naar der om Søndagen KJ. 71 /2 ringedes til Højmesse, skuIde lade Kadetterne tilsige, for at de samlede
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kunde begive sig til Holmens 'Kirke. De Kadetter, der
boede i Byen, skulde være i Kirken, før de andre kom.
Ligeledes skulde alle møde til Altensang. De, der blev
borte, skulde straks efter Allensang bringes i Arrest.
Adjutanten skulde paase, at ogsaa Underofficererne gave
Møde. Der blev ligeledes sørget for Anskaffelsen af
Bibler, saa at hver Kadet kunde have sin, og af andre
gudelige Bøger.
De mange Voldshandlinger, Kadetterne tidligere gjorde
sig skyldige i, ophørte efterhaanden ; men dermed være
ikke sagt, at Raaheden aldeles forsvandt. Der forekommer af og til Eksempler paa, at de trods de sirlige franske Vendinger, de betjente sig ali deres Breve og Skrivelser
til deres overordnede, meget godt kunde gøre sig skyldige
i tcmmelig simple Handlinger. Vi have alt omtalt de
to Kadetter, der om Bord paa »Syvstjer ueu- drak sig
fulde og holdt . Gemenskabc med Skipperen. I November 1735 forefaldt der en Aften under Bønnen en meget
forargelig Scene. To Kadetunderofficerer og een Kadet
kom hjem paa Akademiet stærkt berusede. Den ene
al' Underofficererne maatte straks lægge sig, skønt han
havde Vagt, medens den anden Underofficer faldt sammen under Bønnen, der holdtes i Landkadetternes Sal,
og maatte ledes bort. Kadetten var saa drukken, at
han Iik Opkastninger under Bønnen, hvorpaa han blev
ført ud. Chefen foreslog nu i sin Indberetning herom
til Admiralitetet, at den førstnævnte Underofficer, der
var 20 Aar gammel, skulde degraderes til Kadet og staa
nogle Timer paa Pælen, og at den anden ligeledes skulde
degraderes og bære Flinten to til tre Dage i Rad, een
Time hver Dag ; om Kadetten, der var 16 Aar gammel,
og som kort Tid forinden var strafret for Drukkenskab,
skrev han: »Han har vel fortjent ved et Par Underofficerer at bankes af med smaa Tampe, hvilken Straf desuden er konvenabel med hans Alder og sædvanlig, naar
Forseelsen er saa stor som denne ; den Straf vil og
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effektuere mere end at sidde i Hullet, hvorved og deres
Helsen i denne Sæson er mindre eksponeret. « Alle tre
Kadetter vare løvrigt Sønner af Søofficerer.
At unge Mennesker gøre sig skyldige i Ejendomsforbrydelser kan forefalde til enhver Tid. Naar "vi anføre følgende Eksempel herpaa, er det ogsaa kun, fordi
det giver et lille Tidsbillede. En Kadet havde til en
Jøde solgt 9 Lod Sølvgaloner [Ol' 11 Mark og 4 Skilling.
Jøden, der godt kunde slutte, at Kadetten ikke havde
Lov til at sælge dem, baade al' den Pris, han forlangte
for dem og deraf, at Salget fandt Sted Søndag Morgen,
nægtede imidlertid at have købt dem. Chefen foreslog
derfor i en Skrivelse til Politimesteren, at .Jøden, dersom
han ikke vilde tilstaa, maatte blive indstævnet til Synagogen for at aflægge Ed.
Den 26de Marts 1735 betroede Kong Christian VI
Overbestyrelsen over Flaaden til Greve Frederik D a n n eskjold-Samsøe, og i Marts 1737 fik denne, som vi
have omtalt, Overtilsynet med Søkadetkornpagniet. Danneskjold, der nærede en levende Interesse for Søvæsenet
og alt, hvad dermed stod i Forbindelse, og som tilmed
var besjælet af en overordentlig Virksornhedslyst, bragte
nyt Liv ind overalt. Da han tilmed vedblev at nyde
Kongens ubetingede Tillid, en Tillid, der voksede for
hvert Angreb, hans Modstandere gjorde paa ham, var
han ogsaa i Stand til at skaffe de fornødne Pengemidler
til Veje til de Forbedringer og Udvidelser, han ansaa
for nødvendige. Da han efter Kongens Død blev fjernet,
kunde han med Stolthed pege hen paa, at han havde
skabt en Flaade, hvis Lige den dansk-norske Stat ikke i
lange Tider havde været i Besiddelse af.
Vi have tidligere omtalt, at Begyndelsen til Adskillelsen mellem de to Kompagnier skyldes ham. Han sørgede
ligeledes for, at der straks i 1738 blev udsendt et Kadetskib, nemlig Fregatten »Raae«, og saa længe han stod i
Spidsen for Flaadens Bestyrelse, blev der, med Undtagelse
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af i 1743 og 46, udsendt et Skib alene til Øvelse for
Kadetterne. Med »Raae. udkommanderedes Skoleofficer
Premierløjtnant .J. C. H o l s t tillige med tre Kadetunderofficerer og 21 Kadetter. 12 Kadetter sejlede med andre
Skibe, 3 vare paa Togt til Kina, 2 i engelsk Tjeneste,
og 23 bleve hjemme. - Ba ae «, hvis Chef var Kaptajnløjtnant H. Rømeling, anløb Reval, Kronstadt, Viborg og
Helsingfors, for at Kadetterne kunde lære Farvandene
og disse Havne at kende. Togtet varede til September.
I Aarene 1739, 40, 41 og 42 var -Baae « ligeledes ude
med Kadetter ; men i 1743 blev der som Følge af det
spændte Forhold til Sverige i Anledning af Tronfølgervalget ikke udsendt nogen Kadetfregat. Derimod udkommanderedes i 1744 30 Kadetler med Fregatten s Falster« og i 1745 ligeledes 30 Kadetler med Snauen »Vesuvius under Skoleofficer, Løjtnant G. Sivers' Kommando.
Merlens de tidligere Kadetskibstogter havde indskrænket
sig til Østersøen, fik »Vesuvius « Ordre til at krydse
mellem Færøerne og Shetlandsøerne. Togtet varede fra
April til Begyndelsen af September, hvorpaa »Vesuviu s «
tog andre Kadetter om Bord og gik til Østersøen, hvor
den forblev til Slutningen af Oktober. 12 Kadetter vare
i øvrigt samme Aar om Bord paa Snauen » Hekla e paa
Togl til Riga.
Danneskjold maa ligeledes have sørget for, at der
blev indført en Eksamen paa Akademiet; thi i Marts
1739 skrev han til Chefen, at han ved den seneste Eksamination med Fornøjelse havde set den Flid, en Del
af Kadetterne havde anvendt paa »a t gøre sig habile i
deres Videnskaber e. Han vilde derfor straks have foreslaaet Kongen at udnævne flere af dem til Sekondløjtnanter, da der var Pladser ledige. Han havde imidlertid
ikke gjorl dette, fordi de saa ikke kunde Iaa den Fordel
at sejle med Fregatten »Raae« ligesom forrige Sommer.
Han vilde nu bede Chefen om at opmuntre Kadetterne
ved at sige dem, at Underofficererne og nogle af de
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Kadetter, der havde vist Flid og god Konduite, ved
deres Hjemkomst vilde blive forfremmede. De Kadetter
derimod, hvis Opførsel havde været slet, maatte vente
at blive afskedigede, dersom de ikke forbedrede sig.
I Overensstemmelse med det Løfte, han havde givet,
bleve 21 Kadetter i .Januar 1740 udnævnte til Sekondløjtnanter; men Danneskjold bad samtidig Fontenay om
at foreholde dem, at de ikke maatte »tilsidesætte Sciencerne, men vedblive at kultivere dem, vel forvissede om,
at det er den eneste Mande til at forfremme deres Lykke.«
De maatte hvert Aar være rede til at fremvise Prøver
paa, hvad de havde lært, »paa det jeg kan være forvisset
om, at de samme ~i negligere, efterdi det vilde være
utilbørligt, naar Hans Majestæt har haft den Naade at
lade dem opføde og oplære udi alle Slags Videnskaber,
de da, saa snart de hleve Officerer, negligerede dem. «
Ligeledes skulde Chefen foreholde dem, at der ved
Avancementet ikke var taget Hensyn til Ancienniteten,
men alene til Videnskaberne. For Fremtiden vilde ingen
blive bragt i Forslag til Avancement, før han af de
matematiske Videnskaber havde lært alt , hvad han
skulde lære paa Akademiet, Slærica og Artilleri iberegnede.
At han heller ikke glemte Truslen om de daarlige
Kadetter, ses deraf, at to i .Januar 1742 bleve bortjagede
fra Kompagniet paa Grund af deres slette Opførsel, og
at to andre i .Juni 1744 bleve fundne værdige til at afskediges, fordi de havde ført et »Iiderligt , skikkelige
Mennesker uanstændigt og de øvrige unge Mennesker
forargeligt Levned. c Den ene blev straks jaget bort,
men den anden blev staaende paa Prøve i tre Maaneder.
Da denne Tid var forløben, blev han imidlertid kasseret,
fordi han havde misbrugt den kongelige Naade, og blev
derefter sendt til Christiansø, hvor han andre til Eksempel
og Afsky skulde hensættes til Arbejde.
Akademiet fik nu ogsaa Raad til at anskaffe videnskabelige Hjælpemidler og Værker, ja endog populære
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Bøger til Kadetternes Underholdning, hvad det tidligere
fuldstændig havde savnet. Den Lærdom, Kadetterne
hidtil havde modtaget, havde de Iaaet i Form af Diktater,
og de Iaa Lærebøger, der vare indførte, havde været af
den tarveligste Ali. Man forbavses derfor i høj Grad,
naar man hører, at Kongen i 1741 tilstod Fontenay den
for Datiden overordentlig betydelige Sum af 2000 Rdl. til
Trykning af P. Hostes store Værk om Søevolutioner, som
han havde oversat fra Fransk.
Da Navigationsdirektør L. Lous døde i 1741, efterfulgtes han af Kaptajn Fc We gg e r s l ø l'F, der som Lærer
ved Akademiet straks foreslog Ansknflelsen af to Globuser,
eel Atlas med en Del Kort, en Del geografiske Bøger,
deriblandt Holmanns Atlas med 26 Kort, tre særlige
Kort over Italien og to over Amerika samt 25 ma tematiske Instrumenter. Pengene hertil bevilgedes, og ligeledes
blev der købt et komplet Søatlas fra Holland, hestanende
af seks store indbundne Folianter og illuminerede Kort
til en Værdi af 150 Rdl.
Danneskjold sørgede endvidere for, at der blev ansat en Lærer ved Akademiet i Historie og Geografi, hvad
man hidtil havde savnet. Hertil valgtes en Tysker ved
Navn Anton Koth. Efter hans Forslag anskaflede man
flere ar den da bekendte tyske Genealog Hiibners historiske, geografiske og genealogiske Værker, Hamus' Norges
Beskrivelse og Norges Kongers Historie, Pontoppidans
. Theatrum Daniæ og Holbergs Danmarks Historie og
Danmarks og Norges Beskrivelse, osv .
Lidt efter lidt fik Søkadetakademiet særlige Lærere
og løstes herved fra Forholdet til Landkadetterne, saa
at det ved Danneskjolds Afgang i 1746 omtrent havde
en selvstændig Lærerbesætning. Endvidere fik baade
Chefen og Skoleofficererne større Tillæg end tidligere,
ligesom Lærernes Løn blev forhøjet. Den, der havde
den højeste Gage, var Tegnelæreren, den dygtige Akvarelmaler og Raderer Jakob Fosie, der fik 250 Bdl. om
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Aaret, medens Læreren i Historie og Geografi maatte
lade sig nøje med 60 Rdl. I 1742 blev Matematikeren,
Christian H ee, efter sin Hjemkomst fra en Studierejse i
Tyskland, i Henhold til Danneskjolds Indstilling udnævnt
til Lektor i Matematik ved Søetaten, og det blev paalagt ham at holde Forelæsninger for Officererne og de
ældste Kadetter.
Danneskjold havde endelig til Hensigt at skaffe Søkadetterne en særlig Bygning, hvorom der jo havde været
Tale lige fra Kompagniets Oprettelse. I Marts 1746 blev
der givet Ordre til at opføre en saadan Bygning paa Garnmelholm skraas overfor Indgangsbroen; men endnu før
den var færdig , nemlig i September samme Aar, blev
det bestemt, at den skulde være Bolig for den ældste
Ekvipagemester, at Holmens Kontorer og Konstruktionskommissionen skulde være til Huse her, samt at der
her skulde indrettes - et Auditorium li)!' en Professor
Matheseos og de Søofficerer, som have Lyst til at høre
i visse Timer de Forelæsninger, der have Hensigt til
Skibsbyggeri og andet, som paa nogen Mande hensigter
til Marinen .« Efter Københavns store Brand i 1795
flyttede det forenede Admiralitets- og Kommissariats-Kollegium herind. Admiralitetsbygningen, der laa paa Holmen tæt ved det Sted , hvor Ilden udbrød, var nemlig
et af de første Ofre for Luerne. Admiralitetet og senere
Marineministeriet vedblev at bo her lige til 1865 da
Marinen rømmede Gammelholm. Den ældre Slægt vil
erindre denne store Bygning, paa hvis Grund bl. a. Hotel
»Kongen af Danmark« nu ligger.
Uagtet Danneskjold holdt paa, at Dygtighed skulde
gøre Udslaget, naar en Kadet blev udnævnt til Officer,
tog han ikke i Betænkning at lade sin Brodersøn Ulrik
Adolph og sin Slægtning Christian Conrad D a n n e s kj o l dL a u ry ig springe fra Kadetter" op til Kaptajner, uagtet
de kun havde været et Par Aar paa Akademiet. Den
førstnævnte, der blev Officer 1739, drev det allerede i
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1746 til at blive Schoutbynacht, og den sidste steg i fire
Aar til Kommandørkaptajn og militær Assessor i Admiralitetskollegiet. Der fandtes endnu den Gang ingen
offentlig Mening, som tog Forargelse af slige Udnævnelser. Man var vant til, at Stormændene behandledes paa
anden Mande end almindelige dødelige.
I November 1746, kun tre Manneder efter Christian
den Sjettes Død, blev D a n n e s kj o l d afskediget, fordi hans
gamle Modstandere, Admiralerne A. Rosenpalm og F. Hoppe,
de to tidligere Kadetchefer. modarbejdede ham hos Kong
Frederik V, og især fordi Hosenpalm forestillede Kongen , al der kunde spares betydeligt, naar man fulgte en
anden Plan end den, Danneskjold havde fastsianet. Fra
nu af blev Tilsynet med Søkadetakademiet igen henlagt
lil Admiralitetet
Fonterray vedblev endnu i fire Aar at staa i Spidsen
ror Akademiet, ind lil han i Marts 1751 rykkede op til
Schoutbynacht, Aauden syntes nu efter Danneskjolds
Fald at være vegen fra Akademiet. Vel blev der baade
i 1748 og 50 udsendt en Fregat, paa hvilken 24 Kadetter
om Sommeren gjorde Togter under Kaptajn G. Sivers'
Kommando, men Kollegiet maatte f. Eks. i November
1U9 minde Chefen om, at der fandtes en Forordning
af 17de Marts 1705, som paabød, at Kadetterne skulde
eksamineres, førend de indstilledes til at blive Officerer.
Kollegiet anmodede ham om at bringe 12 i Forslag, »om
hvilke han er vidende, at de sanvel i Henseende til
deres Kapacitet i Styrmandsskah, Sømandsskab og Videnskaber som i Henseende til øvrige Konduite kunne
meritere at avancere, da vi ville fastsætte en Dag, paa
hvilken de i Kollegio i Kommandørens Overværelse og
samtlige Mesteres Nærværelse kunne blive eksaminerede,
og saa af os de iblandt dem udvælges, som til de vakante Pladser at besætte findes mest skikkede. « Denne
Eksamination maa have fundet Sted kort efter; thi i
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December bleve 11 Kadetter udnævnte til Sekondløjtnanter.
Kadetterne vedbleve som tidligere at søge om Tilladelse til at gaa i fremmed Krigstjeneste, uagtet der nu
blev sørget bedre for deres praktiske Uddannelse herhjemme end tidligere. Da tre Kadetter i 1747 bad om
at maatte rejse til Holland for der om muligt at komme
til at gøre Tjeneste paa Flaaden, ledsagede Fontenay
deres Ansøgning til Admiralitetet med Bemærkninger
om, at det var meget bedre, om det ikke tillodes Kadetterne at rejse udenlands, før de vare hlevne Officerer.
I Særdeleshed burde de, der skulde leve af deres Kadetgage, blive hjemme, da Erfaringen tilstrækkeligt havde
vist, hvor lidet disse vare ansete blandt de fremmede.
Han vilde slet ikke tale om de mange, der vare blevne
rent borte eller aldeles forfaldne. Kollegiet synes imidlertid
ikke at have taget tilbørligt Hensyn til disse forstandige
Bemærkninger , idet det vedblev at tillade Kadetter at
gaa i fremmed Tjeneste.
At Kong Christian VI har været tilfreds med Fontenays Tjeneste, kan ses deraf, at han i 1740 lod hans
Søn Carl Frederik avancere til Officer i en Alder af
16 Aar som Belønning for Faderens Flid og Omhu i
sit Embede, og at Frederik V var enig med sin Fader
heri, fremgaar af, at han i 1749 udnævnte Chefens Brodersøn Robert Anton, en Søn af afdøde Kommandør Benjamin de Fontenay, til virkelig Søkadet med 52 Rdlrs.
Gage, skønt han kun var 6 Aar gammel.
Fontenay blev 3 Aar efter sin Afgang som Chef
Viceadmiral og fem Aar senere virkelig Admiral. I 1763,
da Krigen med Peter III af Rusland stod for Døren,
kommanderede han den danske Flaade, der krydsede i
Østersøen.
Kaptajn Johan Christopher Holst, som i 1750 var
bleven næstkommanderende ved Akademiet, afløste Fontenay som Chef. Han døde imidlertid allerede i For7
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aaret 1752, da han som Chef for Fregatten • Christiansborg - var undervejs til Marokko, med hvis Kejser den
danske Regering var kommen i Strid.
Da Efterretningen herom var naaet hjem, blev
Kommandørkaptajn A. F. L ii t z o w udnævnt til Chef
for Akademiet; men han var da allerede om Bord paa
Fregatten »Blaa Hejren e , der førtes af Akademiets næstkommanderende, Kaptajn Carl Frederik de F o n t e n a y,
og som var afgaaet til Marokko for at forstærke den
danske Eskadre i Middelhavet, over hvilken Liitzow
skulde tage Kommandoen. Der blev ikke ansat nogen
Officer ved Akademiet i deres Fraværelse, hvorfor Adjutanten, Sekondløjtnant E. Gr o l a li, som kun var 22 Aar
gammel og først var bleven Officer et Par Aar i Forvejen , maatte gøre Tjeneste som Chef lige til August
1753, da Liitzow kom hjem.
Lutzow var ikke alene en dygtig og praktisk Officer,
men han var en vel studeret Mand, der bl. a. havde
foretaget et Par Rejser til England for at gøre sig bekendt med den britiske Flaades Indretning. Han var
tillige en uafhængig Personlighed , der havde vist det
Mod sammen med Fr. Lutken at forsvare den fortjente
Fabrikmester. Kaptajn R e n s t r u p, da Grev DanneskjoldSamsøe i Kongens Nærværelse hævdede en modsat Opfattelse, hvorfor han modtog en streng Irettesættelse.
Derimod synes han ikke al have haft Evner til at staa
i Spidsen for en militær Opdragelsesanstalt, Vel var
Admiralitetet i sin daværende Sammensætning ikke særdeles villigt til at gaa ind paa Forbedringer, der kostede
noget; men paa den anden Side greb han ingensinde
Lejligheden til selv at gøre Forslag om Indførelsen
af saadanne. Ja, Undervisningen gik endog paa et enkelt Punkt tilbage. Da Artillerikaptajn Recker, der
var Lærer i Artilleri, tog sin Afsked, søgte en Kollega af
ham Pladsen. Liitzow gjorde imidlertid Admiralitetet
opmærksom paa, at dersom der var nogen af Marinens
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Fyrværkere, »der kunde være bedre eller saa vel skikkede
til Informationen, vilde det uden Tvivl være en Encouragement til Efterkommerne, om saadan en eksklusive af
andre maatte nyde sarnme. « Admiralitetet fandt dette
Raad fortræffeligt og beskikkede derefter Fyrværker Peder
B ø r g es e n til Lærer i Artilleri. En senere Chef, nemlig C. F. Kaas, fandt i 1771, at Fyrværkerens Undervisning var meget slet s baade i Henseende til Lærdommen udi denne Videnskab saa vel som til Informatoren. e
s Lærdommen, e skrev han, »bestod mest i at formere
nogle Tegninger uden at vide synderligt af det essentielle,
som udfordres af en Artillerist. c Hertil kom, at Børgesen var overmaade forsømmelig, hvorfor Kaas foreslog
ham fjernet.
Medens Lutzow var Chef, blev der kun een eneste
Gang, nemlig i 1754, udsendt et Kadetskib ; det var Fregatten »Christlau sø- , der kommanderedes af Kaptajn
C. F. de Fonterray. Den anløb Kronstadt, Stockholm
og Karlskrona . Snauen »F ærøec blev ligeledes udsendt
med Kadetter paa Togt i de hjemlige Farvande. Den
havde tillige den Opgave at aflægge ' »Trindelen e paa
Kortet. For øvrigt bleve Kadetterne om Sommeren fordelte paa de Skibe, der hleve udkommanderede i andet
Øjemed. I 1756, da Danmark og Sverige under Krigen
mellem de store Sømagter havde afsluttet en Traktat til
Beskyttelse af den neutrale Handel, 'bleve 24 Kadetter
fordelte om Bord paa de fire Orlogsskibe og fire Fregatter,
som i den Anledning en Tid lang forenede sig med en
svensk Eskadre og krydsede imellem Norge og Jylland.
Lutzow var Chef for Orlogsskibet lI Fyen«.
Antallet af Kadetter med Gage var i 1747 bleven
forøget med 10, saaledes at 12 fik 100 Rdl. aarlig, og
38 fik 50 Rdl., hvilket ogsaa tidligere havde været Tilfældet. Deres Uniform, der lige siden Akademiets Oprettelse havde været af graat Klæde, blev nu i 1753 forandret, saa at den for Fremtiden blev blaa. Endvidere
7"
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skulde den besættes med guldbroderede Sløjfer, medens
den tidligere havde været prydet med Galoner af Guld.
Samtidig hleve Søofficerernes Uniformer ogsaa blaa, hvilken Farve de siden beholdt. Indtil 1748 gik Officererne
med røde Kjoler; men i dette Aar blev den graa Farve
indført, da alle paa to nær havde ønsket dette.
Den vigtigste Forandring i Lærerkorpset i denne
Periode var, at Matematikeren Christian Carl Lous,
Søn af den afdøde Navigationsdirektør, i 1754, efter at
han havde fuldendt sine Studier i Udlandet, blev udnævnt til Matematikus ved Søetatcn, med Haab om at
efterfølge WeggcrsløIT, samt til at være dennes Hjælpelærer ved Søkadetakaderniet. Da Weggersløff døde i 1763,
blev Lous, der tre Aar i Forvejen havde faaet Titel af
Professor, Enelærer for Kadetterne, en Post, han med
udmærket Dygtighed udfyldte indtil 1795. Ved sin Ar..
gang havde han undervist næsten alle tjenstgørende Søofficerer. Hans Lærebøger i Navigation og Matematik
stod langt over de Hjælpemidler, man hidtil bavde ladet
sig nøje med.
Med andre Lærere var Akademiet ikke saa heldig.
Dansemesteren, B. de Larcher, der i 1748 havde afløst en anden Franskmand, .J. B. L a m b e r t, rejste i
1753 til Sverige og blev borte uden at melde noget
derom, og den franske Lærer, Gr o s m a n, der havde
Iaaet Rejsetilladelse til Holsten, lod heller ikke mere
høre fra sig. Hans Efterfølger, J. P . de Picquet, forstod ikke Dansk og maatte derfor have en Medhjælper,
indtil han havde lært det. Endnu en tredie Lærer, T hesen,
der var Skrive- og Hegnemesler, blev i Oktober 1755
efter Flyttedag borte, og da man ikke kunde Iaa opspurgt, hvor han opholdt sig, antog man en ny i hans
Sted.
Paa en Tid, da der ikke som llll afholdtes regelmæssige aarlige Prøver, der afgøre, hvorvidt en Kadet
er moden til at blive Officer eller ikke, men i hvilken
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Chefen var aldeles eneraadende over Kadetternes Avancement, var det ikke saa urimeligt, at Forældre og Værger
ikke altid vare tilfredse med hans Afgørelser. Der maa
være indkommet Klager til Admiralitetet herover; thi i
1753 befalede dette Låtzow, at han, naar han indsendte
en Liste m'er Kadetkorpset. som det nu for Fremtiden
blev kaldt, i en Rubrik skulde give Meddelelser om
Kadetternes og Volontærernes s Geni , .Applikation og
Konduite. c Om dem, der med Hensyn til »Gen i og
Applikation c havde faaet en slet Karakter, skulde der
»til Kommandørens egen Sikkerhed og for at befri sig .
for deres Slægtninges Misnøje vedlægges Hr. Kommandørkaptajn Weggersløffs og Mestrenes derover indhentede
Skudsmaal. «
I 1757 sprang atter en Stormands Søn sine Kammerater langt forbi. Det var den niaarige Reforme-Kadet
Adam Ferdinand Gottlob Mo l t k e, Søn af Kongens alt
formaaende Ven, Greve A. G. Moltke, Han blev nemlig
i 1757 udnævnt til Sekondløjtnant.
Følgende lille Sammenstød fandt paa de Tider Sted
paa Gaden mellem en Kadet og en Matros. Kadet
P. Ramshart, der døde i 1813 som Kontreadmiral, saa
en Dag i Store Kongensgade, at en Kvartermester og
en Matros vare i Klammeri. Da han kendte Matrosen,
med hvem han havde faret et Par Gange, gik han hen
til ham og sagde: »Philip ! Staa ej her og slaas. e Han
saa nu, at Matrosen var beruset. Denne spurgte da
Ramshart, om · han vidste, hvor Akademiet var. Der
udspandt sig saa følgende Samtale imellem dem: Matrosen : »Ifald I har noget at klage over, kan I jo gaa
derhen. c Ramshart: »J a vist tør jeg klage over dig. e
M.: »Naar Fanden drak jeg dus med dig? Ved du, hvem
du er? « R.: »J a, jeg er Søkadet. « M.: »Kadet l Det er
ej andet end Skovisk for en Matros. e Det maa bemærkes,
at Officerer lige til Midten af det 19de Aarhundrede
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sagde »du« ikke alene til Matroserne, men ogsaa til
Underofficerer og Tømmermænd.
Kommandør Liitzow blev i September 1757 sendt
til Middelhavet som Chef for Orlogsskibet li Island « for
at beskytte Handelen og konvojere danske Skibe; men
han døde i Maj 1758 under en Epidemi, der tillige bortreven stor Del af Besætningen. Næstkommanderende,
Kaptajn C. O. Villars, der efter ham førte »Islan d «, døde
ligeledes.

VI.

DEN YNGRE FONTENAY.

D

a Efterretningen om Liitzows Død var naaet hjem,
udnævntes Kommandørkaptajn Carl Frederik de F o nt e n a y til Chef for Søkadetkorpset. Han var den ældste
Søn af den tidligere Chef af samme Navn og havde siden
1751 været næstkommanderende ved Akademiet. I de
tolv Aar, han styrede dette, skete der betydelige Fremskridt i mange Retninger. Han var ikke bange for at
foreslaa Admiralitetet Indførelsen af tidssvarende Forbedringer, og han ledsagede sine Forslag med saa ud mærkede Grunde, at han i Regelen opnaaede, hvad han
ønskede. Fik han ikke straks alt, hvad han bad om ,
kom han igen. Admiralitetet syntes ogsaa paa den Tid
villigere til at lukke Pungen op end tidligere. Naar
man gennemlæser hans Indberetninger, ser man ret, at
han var en ægte Søn af den Oplysningens Tidsalder,
hvori han levede. Det var ham en inderlig Glæde og
Tilfredsstillelse at kunne faa sine Kadetter til at lægge
sig efter de Videnskaber, der lærtes paa Akademiet; han
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opdagede snart dem, der havde Anlæg til at gaa videre,
og han sørgede for, at de fik yderligere Lejlighed til at
uddanne sig. Der er heller ingen Tvivl om, at han besad en særlig Evne til at udfinde de Kadetter, som
virkelig sad inde med Begavelse, der kunde blive frugtbringende.
I en Indstilling til Admiralitetet skrev han engang:
»J eg gør den Forskel mellem Begreb og Geni, at ved
Begreb forstaas, at de (o: Kadetterne) kan fatte og med
Forstand dømme om , hvad de lære; derimod Iorstaar
jeg ved Geni at kunne finde paa noget fremmed og
applicere den Kundskab, som haves, til nye Opdagelser• .
Det var en Definition, som efter de Tiders Forhold
man kaldes for særdeles god. Al han nu ogsaa virkelig
fors lod al udfinde, hvem der havde Geni, ses af, at han
i 1762, da han indstillede den senere saa berømte Fabrikmester Henrik Gerner til Sekondløjtnant, skrev: » Kadet
H. G., som har begyndt Sfærika, og som allerede for nogen
Tid siden har staaet sin Eksamen, tør jeg forsikre om,
at han kontinuerer sine Videnskaber, siden han hal' en
overmande stor Lyst og et ekstraordinært Begreb og Geni.e
Da han i ni Aar havde været Chef for Akademiet
og havde gennemført mange af sine Forbedringer, skrev
han til den daværende Overkrigssekretær for Søelaten,
Greve Danneskjold-Laurvig:
. Vi leve nuornstundcr i en Tidsalder, hvor Videnskaberne daglig tiltage. Lyst til at blive mere oplyste 0111 det,
som ikke tilforn har været almindeligt, er nu altfor bekendt,
og jo mere man ved , jo mere vil man vide ; man kan
slutte af det mindre til det større. Den, der har kendt
Akademiet før og nu, skal tilstau mig, at Videnskaberne
virkelig have tiltaget; det er nu ikke saa nyt mere at se,
at en Del har gennemgaaet alle disse Akademisager, ja endog
to til tre Aar, før de gna af til Officer, og Spørgsmaal
bliver, hvad de da i den Tid skal bestille? I den Situation,
vi nu befinde os, er intet tilbage for dem uden daglig
Eksercitie i det samme; men som dette efter mine Tanker
ikke nær er tilstrækkelig nok i Betragtning af Tiden, de
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endnu kunde og burde profitere noget mere i, saa og den
Nytte, det medfører, 0111 de paa en praktisk Mande lærte
at benytte sig af det, som de i Teorien allerede ved. '

Han er altsaa opfyldt af Glæde over at leve i en
Tid, da der i Europas toneangivende Lande som Frankrig og England daglig skete store Fremskridt i de forskellige Videnskaber, særlig i de eksakte, og han fryder
sig over, at han har kunnet frugtbargøre den Skole,
han staar i Spidsen for, ved at lade dens Disciple faa
Lod og Del i de videnskabelige Resultater. Som de andre Oplysningsmænd fra det l8de Aarhundredes sidste
Halvdel var han sikkert overbevist om, at Guldalderen
nu var kommen, og at den menneskelige Aand var i
Færd med at naa sin højeste Udvikling.
I den Overbevisning gik han til sit Værk: at grundforbedre Undervisningen paa Akademiet og at sørge for,
at Kadetterne virkelig lærte, hvad der var foreskrevet.
Trods de Forsøg, der, som tidligere omtalt, af og til
vare gjorte paa at faa en Eksamen indført for de Kadetter, der skulde være Officerer, fandtes der ingen Forordning, der bestemte, hvad de skulde lære eller opgive
til Prøven ; Cheferne indstillede dem, de fandt dueligst i
de matematiske Fag, i Artilleri og i Sømandsskab, og
Admiralitetet gjorde paa faa Undtagelser nær ingen Indvending herimod; ja, i de Skrivelser, det sendte Cheferne
med Opfordring til at fremkomme med Indstillinger om
Kadetternes Avancement, omtalte det ikke Eksaminer,
men overlod det til Chefernes Forgodtbefindende at vælge,
hvem de syntes bedst om .
En senere Chef for Søkadetkorpset , F. C. Kaas,
har beskrevet Tilstanden saaledes : »P aa den Tid var
det ikke anordnet, hvad en Kadet egentlig burde vide,
før han blev Officer. Undertiden hleve Kadetter Officerer,
som ikke vare komne til den nu brugelige første Eksamen.
I den Tid var det inaadeligt bestilt med Videnskaberne.
Da man ikke var vis paa, at den flittigste fik Fortrinet,
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og ingen ordenlige Eksaminer hleve afholdte, var der
faa, der grundig forstod, hvad de lærte. Da Weggersløff
blev Lærer, indførte han det nu brugelige System i
Matematiken og tillige første og anden Eksamen, som
jeg først af alle Kadetter gennemgik. «
Kaas var Kadet i Fyrrerne og blev Sekondløjtnant i
1747. Det var altsaa Læreren i Matematik og Navigation,
som selv indførte disse Eksaminer; men efterhaanden
blev det slaaet fast, at Prøverne skulde aflægges af alle
Kadetter. De hleve kun hørte i de to ovennævnte Videnskaber, men om nogen Eksamen i Ordets nuværende
Betydning var der ikke Tale; de hleve eksaminerede i
alt, hvad de havde lært, i flere Dage i Rad, saa at de
hjemme eller i deres Fritid kunde forberede sig i Ro
og l\Iag. De vidste i Forvejen, hvad de skulde op i.
Saaledes var Forholdet, da Fonterray kom til Horet.
Han sørgede først for, at Lærerne i Tegning, Artilleri,
Engelsk og Fransk fik et narligt Tillæg af 100 Rdl.,
fordi de som Følge af det forøgede Antal Volontærer fik
Ilere Timer. Han sørgede dernæst for at faa en ny
Undervisningssal til foruden den, paa hvilken alle Kadetterne tidligere samledes, og disse bleve derefter delte
i to Klasser. Vor Tid kan vanskelig forstaa, at een enesle Lærer har skullet undervise 70 Kadetter og Volontærer
paa een eneste Sal, og at han har maattet sysselsætte sig
bande med dem, der skulde lære Begyndelsesgrundene
til Matematik, og dem, der snart vare færdige med deres
Kursus i denne Videnskab. Men naar man betænker,
at Latinskolernes Disciple lige indtil den store Reform i
det nittende Aarhundredes Begyndelse egentlig vare samlede i eet eneste stort Rum, der kun ved 'Tr alværk var
skilt i fire Dele, forstaar man, at del foregaaende Aarhundrede var nøjsomt med Hensyn til Bekvemmeligheder.
Fontenay fik endvidere gennemført, at ingen Kadet
kunde blive Officer, medmindre han havde taget Eksamen.

107
Hvad der før havde været Sædvane, blev nu Lov. Den
24de Februar 1763 udkom der nemlig en kongelig Forordning, der bestemte, at ingen Kadet, som ikke havde
bestaaet de to Eksaminer, maatte bringes i Forslag til
Officer. Det skulde være en fast og stadig Regel, at
naar en Kadet var avanceret saa vidt, at han kunde
underkaste sig den anden Eksamen, der da maatte blive
givet ham Lejlighed dertil. Naar han saa havde bestaaet
den, særlig med Hensyn til Sømandsskab og Konduite,
maatte Chefen straks indstille ham til at blive Sekondløjtnant, dersom der var ledige Nummere i denne Klasse.
Det skulde ikke skade ham, at han ikke havde gennemgaaet de matematiske Videnskaber indtil Sfærika inkl.,
dersom han ellers var dygtig i Sømandsskab og Konduite.
Dersom nogen imidlertid havde taget den tredie Eksamen
»in Sfæricis e , skulde han gaa foran for de andre, der
havde. taget Eksamen samme Aar.
Denne sidste Bestemmelse korn bl. a. Henrik Gerner til gode, idet han blev stillet i Spidsen for de 21 Sekondløjtnanter, der bleve udnævnte med Anciennitet fra
den Dag, Forordningen udkom.
Havde Fontenay maattel raade, var det ogsaa bleven
paalagt alle Kadetter at læse sfærisk Trigonometri; men
dette vilde Admiralitetet ikke gaa ind paa. To Aar i
Forvejen havde han dog i en Indstilling skrevet: s Sfærika
er det sidste, de have at lære, naar de have staaet deres
store Eksaminer. Dertil fordres et ekstraordinært Begreb, da det ofte er meget vanskeligt at indprente en
Del af dem Matematikken. Der findes de iblandt dem,
som kan blive flinke Søfolk, men aldrig Matematici. c
Selv definerer han sfærisk Trigonometri eller» Sfærika c ,
som han altid skrev, saaledes : s Den sfæriske TriangelRegning og dens Grund, den stereografiske og orthografiske Projektion og begges Applikation saavel til astronomiske som geografiske Værkstykker. «
Hvor stor en Afstand, der er mellem Fordringerne nu
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til Dags paa Søofficersskolen og dem, der stilledes til
Kadetterne dengang , bliver ret indlysende , naar man
erindrer, at sfærisk Trigonometri nu læses i den nederste Afdeling. Der kræves i vore Dage intet ekstraordinært Begreb til at fatte denne Videnskab.
Fra nu af lød Chefens Indstillinger om Udnævnelser
til Officerer saaledes: »De efterfølgende iKadetkorpset
have udstaaet deres anden Eksamen, lært Søartilleriet
ud, gjort Progres i Landartilleriet, har derhos erhvervet
sig det Skudsmaal, at de kan for deres Sømandsskab
præstere at være Officer og have vist en god Konduite
til Søs sanvel som paa Akademiet. «
Admiralitetets Afgørelse, at Kadetterne ikke behøvede
at lære Slærika for at blive Officerer, bevirkede imidlertid , nl de, naar de havde taget deres anden Eksamen
og ikke straks kunde avancere, fordi der ikke var Pladser
ledig e, gik og drev og ikke mere vilde bestille noget.
Det var kun en ganske enkelt, der følte Trang til at udvide sine matematiske Kundskaber. Da Professor Lous,
der efter WeggersløfTs Død i 1763 havde arvet hans
Embeder som Navigationsdirektør og Lærer ved Akademiet, klagede herover til Chefen, henvendte denne sig i
Oktober 1764 til Admiralitetet og skrev bl. a. :
»J eg ved ikke, om jeg tænker ret; men mig synes,
at det var bedre, at Kadetterne ikke positivt kunde sige:
»Nu kan jeg paastaa at blive Officer, nu har jeg udlært «
og mene da, de intet behøve mere. Maalet, som er
sat, er visseligen til stor Nytte og encouragerer meget,
hvilket daglig Erfarenhed viser; men er det engang tilendebragt, saa er og alting ude, saa ere de utaalmodige,
vil være Officerer og synes da, der sker Uret for hver
Dag, de endnu maa forblive i Kadetkorpset og lære da
intet mere. Maatte man derimod jugere, efter at anden
Eksamen var udstaaet, om en Kadet havde Geni at lære
Sfærika, han da var obligeret at lære det, ogsaa nød
Fordel derved, og at de, som ikke havde Geni dertil,
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maatte være obligerede at gennemgaa og øves i det, de
havde lært, ligesom deres Geni kunde være beskaffen,
saa blev en Kadet bestandig i Øvelse og Applikation. e
Svaret herpaa lød, at der ikke kunde gøres nogen
Forandring i den kongelige Resolution af 24de Februar
1763. Naar en Kadet havde taget sin anden Eksamen,
hvortil Søartilleriet og om muligt Landartilleriet kræves;
naar han havde erhvervet sig det fornødne Sømandsskab, og naar der ikke var noget at udsætte paa hans
Konduite, maatte Chefen indstille ham til Officer. Chefen
skulde med hele sin Myndighed foreholde de Kadetter,
der havde taget anden Eksamen, at de burde dyrke
Videnskaberne. De, der lærte Sfærika, vilde altid nyde
Fortrin ved Avancement selv i de højere Klasser.
Endnu i samme Aar skred Fontenay til at indrette
anden Eksamen paa en fornuftigere Maade end hidtil,
men kom derved i Strid med Professor Lous. Denne
mente nemlig, at Kadetterne ligesom hidtil bedst viste
deres Dygtighed, naar de bleve eksaminerede i deres
Pensa i Matematik og Navigation lige fra først til sidst.
Fontenay hævdede derimod, at det ikke kunde kaldes
en Eksamen, men en Undervisning, da Prøverne varede
i tre Uger eller længere. Kadetterne kunde saa i Forvejen læse over paa det Afsnit, de skulde høres i. Han
traf derfor følgende Foranstaltning: Naar en Kadet var
færdig med de Videnskaber, hvori Lous var Lærer, og
naar han havde taget Eksamen i Søartilleri, skuld e han
melde sig hos Chefen og blive indtegnet til at underkaste sig en Eksamen. Denne skulde holdes i Overværelse af alle dem, der vare paa den store Sal. Dersom nogen standsede i de Spørgsmaal, der bleve ham
forelagte, skulde han afvises , men ha ve Lov til at melde
sig igen otte Dage senere.
Naar saa denne Eksamen var færdig, var det Fontenays Tanke, at der skulde holdes en , som han kaldte
det, lI kort og decisiv e Eksamen i Nærværelse af ham og
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de andre Skoleofficerer. Ved denne Prøve skulde Kadetterne eksamineres i det, de hm-de lært, uden at der
blev fulgt nogen Orden med Hensyn til Spørgsmaalene.
Han mente, at Kadetterne med større Flid vilde gennemgaa det, de bleve underviste i, naar de ikke fik Tid til
at læse over i Forvejen . Man fik ogsaa derved større
Klarhed over, hvem der havde de bedste Hoveder, og
hvem der intet Geni havde. Fonterray havde den Tilfredsstilleise, at Admiralitetet fuldtud hilligede hans forstandige Plan, og at det hefalede, at der skulde indføres en
decisiv Eksamen, hvilket Navn Afgangsprøven fra Akademiet i mange Aar beholdt.
Fontenay foreslog endelig, at der blev anskaffet en
Mængde nyttige Instrumenter lil Undervisningen i Navigation, og Bøger, der kunde passe sig for Kadetter. Angnuende disse Bøger skrev han: »h ar jcg haft Hensigt
pua saadanne, som handle om Søvidenskahen, som beskrive de største Søheltes Liv og Bedrifter, hvilke kunne
tjene til Modeller at efterligne, som indeholde Historien
af Søvæsenet og endelig, som indeholde de fornemste
Sørejser, foretagne af alle Sønationer.« Bøgerne og Instrumenterne simide i alt tilsammen koste 533 R(lI. Kongen
bevilgede straks denne Sum.
Ogsaa paa Kadetternes praktiske Uddannelse havde
Fonterray i høj Grad sin Opmærksomhed henvendt. Da
sanledes de Rapporter, der indløb om deres Sømandsskab, i Regelen vare saa almindelige, at man ikke ret
kunde danne sig Begreb om deres Dygtighed, foreslog
han, at Skibscheferne i deres Vidnesbyrd simide gaa
mere i det enkelte, og for at vejlede disse, opstillede han
12 Poster, som de efter endt Togt skulde besvare. Disse
Poster, som Admiralitetet godkendte, og som i en meget
lang Aarrække bleve stanende ved Magt, vare følgende:
1) Om Kadetten ved Takkelagen, hvilket ikke skulde
bestau i at nævne den og kende den, men ogsan at kunne
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vide, hvor den er gjort fast i Sejlene og paa Rundholterne,
og hvordan og hvorledes den saa føres.
2) Om han ved at splidse og knobe.
3) Om han ved at vende med et Skib ved Vinden og
for Vinden , tage Reb ind og stikke Reb ud .
4) Om han kan vende for Vinden øm i ondt Vejr saa
og sætte Sejl til og tage Sejl ind baade i godt og ondt Vejr.
5) Om han ved at stikke bi og holde af med et Skib
haade i godt og ondt Vejr og sætte Sejlene efter Vinden, og
om han kan staa til Hors.
6) Om han ved at gaa under Sejl med et Skib, og
hvad dermed er at observere, og ligeledes at ankre baade
i godt og ondt Vejr, saa og at varpe, fortøje og klare Tov.
7) Om han ved, hvorledes et Skib skal ekviperes fra
Begyndelsen af, til det er færdigt, og hvad han skal se
efter, førend han gaar Sejl, og naar han er kommen under Sejl.
8) Om han forstaar at holde Bestik, hvor man har
misvisende og retvisende platte Kort, saa og hvor der bruges
voksende Kort, saa og forstaar at bruge Kvadranten, Spejlbuen, Pejl-Kompas, Logge og Lodder og derover at holde
Journal.
9) Om han haver Drift i Kommando eller i det mindste lader til at faa den .
10) Om han er søstærk og viser sig at være skikket
til Søen.
11 ) Om han ved at applicere det, han har lært af Artilleri, som er brugelig til Søs.
12) Endelig om han har en god Konduite.

Medens Fontenay var Chef, blev der fem Gange udsendt et særligt Skib med Kadetter, i Regelen Fregatten
»Hvide Ørn e under Akademiets næstkommanderende,
Kaptajn F. Ulrich. Det gjorde hvert Aar to Togter, eet
til Nordsøen og eet til Østersøen . Ellers hleve Kadetterne om Sommeren ligesom tidligere fordelte paa Orlogsskibene. I 1762, da Flaaden blev udrustet paa Grund
af den forestaaende Krig med Rusland, gjorde 23 Kadetter Tjeneste som Maanedsløjtnanter , ligesom 21 andre
Kadetter og 17 Volontærer bleve sendte om Bord. Iblandt
dem, Chefen indstillede til at gøre Løjtnantstjeneste, var
ogsaa den senere navnkundige Olfert Fischer, der den-
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gang endnu ikke havde fyldt 15 Aar, I Indstillingen bemærkes om ham: »Olfert Fischer er vel meget ung,
men af de videst avancerede i hans akademiske Lærdomme og desuden ene!' Kaptajn Ulrichs Sigende ganske
brav til Søs. e Fontenay selv blev udkommanderet som
Chef for Orlogsskibet - J ylla n d . c
Under Krigsberedskabet udnævnte Kongen adskillige
Skippere, der gjorde Tjeneste som Maanedsløjtnanter, til
faste Officerer. Dette satte alle de Kadetter, der ligeledes
havde gjort Tjeneste som Løjtnanter, i stærk Bevægelse.
De henvendte sig til Fontenay, og idet de paaberaabte
sig Chefernes Vidnesbyrd om deres Dygtighed, bad de
ham om at Ioreslaa Kongen ligeledes at gøre dem til
Olficerer. Fonterray talte kraftigt deres Sag, men lige
meget hjalp det. Det var i øvrigt sidste Gang i Flaadens
Historie, at Skippere hleve udnævnte til faste Officerer.
Fra nu af har det været en fast Regel, at ingen er
bleven optagen i Flandens Officerskorps, medmindre
han har gennemgaaet Søkadetakademiet eller senere Søofficersskolen.
Da der i 1770 blev sendt en Eskadre til Middelhavet for at tugte Dejen af Algier, fulgte der 24 Kadetter
med, fordelte pan de fire Orlogsskibe og to Fregatter.
Som bekendt havde Togtet intet Held med sig.
Som Eksempel paa, hvorledes Indstillinger af Kadeller til Officerer dengang lød, skulle vi anføre følgende:
Kadet Lorentz Henrik F i s k e r har udstaaet tredie
Eksamen i Sfæricis og er bleven befundet i alle Eksaminer
at have et godt Geni, en meget god Kundskab om, hvad
han hm' lært, og stor Færdighed til derefter at opløse andre Stykker og har desuden udvist særdeles Nethed i sit Arbejde. I Sømandsskab efter Happorten har han den Erfarenhed og Kundskab, SOI11 udfordres af en Kadet for at blive
Officer. Hans Konduite har altid været god ,
Kadet Otto L li t k e n har udstaaet anden Eksamen med
den paafølgende korte Eksamen og er befundet at have godt
Kundskab i det, han hm' lært, og skikkeligt Beg reb, og efter
Happorten om Sømandsskabet har han derud i den Kund-
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skab og Erfarenhed. som forlanges af en Kadet for at blive
Officer. Han har stedse haft en god Konduite; han lærer
nu Sfærika og har Lyst til at fuldende det , til hvilken Ende
han forlanger at blive stanende i Kadelkoret, indtil han
haver taget den tredie Eksamen in Sfæricis i det Haab at
nyde den belovede Anciennitet.
Kadet Steen Andersen B i Il e har udstaaet den anden
Eksamen med paufølgende korte Eksamen, og er del befundet, at han har en god Kundskab i alt, hvad han har
lært, og tegner til at faa Geni; i hans Sømandsskab har
han efter Rapporten det Skudsmaal, at han forstaar og har
den Erfarenhed. som forlanges af en Kadet for at blive
Officer. Hans Opførsel har altid været meget god. Han
lærer nu Sfærika og haver Lyst til at fuldende samme, Til
den Ende begærer han at blive stanende i Kadetkoret, indtil han haver taget den tredie Eksamen in Sfæricis i det
Haab da at bekomme den belovede Anciennitet.

Denne Indstilling er fra December 1767. De tre
ovennævnte, højt fortjente Officerer vare saaledes samtidige. Fisker blev allerede Sekondløjtnant i samme Maaned i en Alder af kun lidt over 14 Aar. Kun seks Aar
gammel blev han indskreven som Volontær, og næste
Aar tog hans Fader, der dengang var Chef for Linieskibet
»Grønland c, ham med paa et Togt til Middelhavet; senere
var han atter ude med Faderen, før han kom paa Akademiet. Han har selv angivet Grunden til sit hurtige
Avancement saaledes: JAt jeg, født i Slutningen af Aaret
1753, allerede i 67 blev forfremmet til virkelig Sekondløjtnant i Kongens Søtjeneste, var en Følge af, at jeg i
Barneaarene paa Togter til Biscayabugten og Middelhavet med Konstantinopel saa at sige blev opdraget til
og paa Havet.« Han ledede fra 1807-11" Norges Søforsvar og døde 1819 som Kontreadmiral.
Otto Lutken, Søn af den tidligere omtalte Kaptajn
Fr. Lirtken, var lidt over 18 Aar, da han i Marts 1768
blev Sekondløjtnant. Han sprang i en Alder af kun
32 Aar fra Premierløjtnant til Kaptajn, altsaa over Kaptajnløjtnantsklassen, fordi han havde vist Konduite lige
over for nogle Kaperskibe i de vestindiske Farvande, Fra
8

114
1811-14 var han i Spidsen for Norges Sølersvar efter
Fisker og døde i 1835 som virkelig Admiral.
Steen Andersen Bille, der blev Løjtnant samme Dag
som Lutken, var dengang endnu ikke 17 Aar. Han er
tilstrækkelig bekendt som »Helten fra Tripolis e fordi
han i 1797 tugtede denne Røverstat, og for sin Virksomhed som Chef for Københavns Søforsvar 1807. Han
døde i 1833 som virkelig Admiral og Gehejmestatsminister.
Efter Frederik V's Død kom Greve F. DanneskjoldSamsøe igen i Spidsen for Flaadens Styrelse. I August
1766 meddelte han Fontenay, at Kongen havde befalet
ham at paatage sig den militære Kommando ved Søetaten som Generaladmiral og samtidig udnævnt ham til
»Su r-Intendant af Marinen og Overkrigssekretær ved Søetaten s. Da han kun lidt over eeL Aar beklædte sine
Embeder, fik han ikke Tid til at udrette noget for Søkadetakademiet; men kort før han blev afskediget, havde
han dog Iaaet Kongens Samtykke til, at Søkadetterne
skulde flytte bort fra den Bygning, der nu i mange Aar
havde afgivet Plads for begge Kadetkorpser, Landkadetterne skulde da som før 1728 have hele Huset for sig,
medens Søkadetterne til April Flyttedag skulde flytte ind
i det sankaldte s Giethus « paa Kongens Ny torv. Det var
denne Bygning, som senere blev indrettet til Brug for
den militære Højskole. Det nuværende kongelige Teater
ligger paa dets Grund. I Foraaret 1768 skulde Landkadetterne have det gamle Operahus alene for sig, medens Søkadetterne, indtil Giethuset var bleven omdannet
og indrettet til Brug for dem, simide bo i et privat Hus.
Imidlertid strandede hele Planen efter Danneskjolds Afgang. I 1768 maatte Marinen tilbagelevere Skødet paa
Giethuset mod til Gengæld at faa hele Operahuset til
Afbenyttelse. Landkadetterne flyttede derpaa til det
Palæ paa Amalienborg, hvor Kronprinsen nu bor.
For at Søkadetkompagniet kunde komme i Besiddelse af et Bygningsfond, bestemtes det i 1769, at hver
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Volontær, der for Fremtiden blev indskreven, skulde betale 100 Rdl. Sønner af Søofficerer og Embedsmænd
under Marinen bleve derimod indskrevne uden at betale
noget.
Lige over for Lærere og Kadetter optraadte Fonterray
med megen Humanitet, men tillige med Fasthed. Ligesom alle Kadetchefer havde han ikke faa Mellemværender
at klare med Kadetternes Forældre, der ikke saa sjældent troede, at der skete deres Sønner Uret. Følgende
Brev til en Kadet-Moder viser, at han ikke var bange
for at sige Sandheden rent ud, selvom den var meget
ubehagelig. Vedkommende Moder var Enke efter en
Embedsmand under Marinen.
•Det er med megen Misfornøjelse, jeg maa berette, min
naadige Frue, om Deres Søn, Volontæren ved Kadetkoret
hans meget slette Opførsel. Han begaar ikke alene selv de
allernedrigste Bassesser , men og tillige forfører de andre
Kadetter til at stjæle fra deres Forældre med saa mange
intrigante Omstændigheder, at det er utroligt, at saa megen
Ondskab kan bo i saadan liden Person; lære noget godt vil
han ikke; at han derimod vil lære de andre det, som ikke
duer, har vi daglig Eksempler paa. Da han nu ofte er
bleven revset derfor, og det ikke kan hjælpe, burde han
efter Rigueur kasseres; men som han er endnu et Barn, vil
jeg se det an paa den Maade, at min naadige Frue tager
hendes Søn til sig, ser ham paa bedste Maade afvendt fra
de vederstyggelige Lyder, som han haver, og indtil man om
hans Forbedring bliver forvisset, holder ham fra Akademiet
og Kadetterne. Naar De, min naadige Frue, tror, han er
saaledes, at han kan igen frekventere Akademiet, kan han
komme her igen j men skulde han da atter imod Forhaabning ytre sine forrige Ondskaber, kan jeg ingenlunde længere se gennem Fingre dermed, men bliver nødt til at melde
det, og da bliver han vist efter Krigsartiklernes Lydende
kasseret. Jeg forbliver . o. s. v.
Den »lid en Person c forbedrede sig ikke og blev kort
efter ifølge Kongens Ordre »u dsat af Kadetkorpset s.
Hvor inderligt Forholdet var imellem Fontenay og
hans kæreste Kadet, Kommandørkaptajn Henrik Gerner,
8'"
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ses deraf, at denne, da han i 1787 blev ramt af et Slagtilfælde og følte Døden nærme sig, straks sendte Bud
efter sin forhenværende Chef. Da Fontenay saa var
kommen, sagde Gerner til ham: »Deres Excellence, jeg
har Dem meget at takke for fra min første Ungdom; jeg
beder Dem at sige Hs. kgl. Højhed (o : Kronprins Frederik),
at jeg ønsker, det maa gaa ham bestandig vel. Gud give,
det maa gaa Danmark vel l Jeg beder Dem sørge for,
at mine Papirer ej komme i Røveres Hænder ... , 4
Efter at Fontenay i Maris 1770 var bleven udnævnt
til Kontreadmiral, afgik han i Juli som Chef for Akademiet og afløstes af Kommandørkaptajn Frederik Christian Kaas.
Han døde i 1799 som virkelig Admiral, 75 Aar
gammel.

VII.

KAAS, WINTERFELDT OG STIBOLT.

F

red. Chr. Kaas, der tre Aar før, han traadte i Spidsen for Akademiet, var avanceret til Kommandørkaptajn, var en videnskabelig uddannet Officer, som i
sin Ungdom særlig havde studeret Skibbygningskunsten
paa Rejser til Udlandet. Da den tidligere Chef, Kommandør Liilzow i 1757 døde i Middelhavet om Bord
paa Orlogsskibet »Island«, og da den næstkommanderende
snart fulgte ham, førte Kaas Skibet hjem. Senere havde
han været i et diplomatisk Ærinde i Marokko, og Aaret
før han blev Chef, havde han ført et Linieskib. Han
var mere aristokratisk end Fontenay, men hans Iver for
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at forbedre Undervisningen og for at uddanne Kadetterne
praktisk stod ikke tilbage for dennes.
I samme AnI', han afløste Fontenay , foreslog han
Admiralitetet nogle Forbedringer og udtalte ved samme
Lejlighed, at naar disse hleve indførte, vilde Kadetterne
komme saa vidt i Videnskaberne som paa noget Akademi
i Verden. Han havde set baade det engelske og franske,
der vare de bedste. I samme Indstilling skrev han:
»Det var og at ønske, at Folk af de nedrigere Stænder ikke maatte blive antagne udi saa ærværdig en Etat;
thi hvad skal der ventes af Forældre iblandt, som have
haft deres Education i Liverikjolen og siden kommen
udi en Betjening. Deres hele Slægt er undertiden af
sarurne Art tillige med andre af samme Kaliber. Kan
man vente, at deres Børn kan blive fra Ungdommen af
indprentede de rette Sentiments om Dyd og Ære. De
arve deres Forældres Tænkemaade, som vil hænge ved
dem, hvad de og blive til. Burde der ikke være noget
til Belønning for Folk af Stand og Meriter? Disse, synes
mig, burde alene være berettigede til at faa deres Børn
ved Kadetterne. Derved kom Søetaten udi Anseelse bande
her og udenlands. It
Det var altsaa det samme Forslag, som Chr. Th. Sehested i Aarhundredets Begyndelse var fremkommen med,
men som ikke havde fundet Billigelse hos Frederik IV.
Christian VII eller rettere St r u c n s e e , som nu var
den ledende i hele Administrationen, gik heller ikke ind
paa Kaas' Forslag. Ved et Gennemsyn af Rullerne over
Kadetterne finder man, at de allerfleste vare Sønner af
Embedsmænd og især af Sø- og Landofficerer, og at kun
meget faa kunde siges at stamme fra de »n edr ige« Stænder, medmindre man vil henføre Købmandsstanden hertil. De eneste Kadetter, som havde noget at gøre med
Liberikjolens nuværende eller forhenværende Bærere,
vare Sønner ar kongelige Betjente eller Lakajer, der vare
gaaede over i andre Stillinger; men dem havde Kongerne
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selv ladet indskrive ved Akademiet. At Kaas særlig
havde kastet sit Had paa dem, der havde været Lakajer,
er let forstaaeligt, naar man læser, hvorledes Forfatterne
i det attende Aarhundredes Slutning hudflettede de Embedsmænd, om hvem man sagde, at de skyldte Skobørsten deres Forfremmelse. Den daværende Borgmester
i København, Chr. Fædder , der havde begyndt sin
Løbebane som kgl. Lakaj, var ret en Type paa den
Slags Folk: it ydmyg og indsmigrende overfor overordnede c
og sh oven og opblæst imod undergivne. «
Kort før Kaas skrev til Kollegiet, vare flere unge
Mennesker samtidig blevne indskrevne som Volontærer.
Af dem vare 10 Sønner af Søofficerer og Embedsmænd
under Marinen og 9 af civile. En af de sidste var Søn
af en Kahinetskurer, og denne havde rimeligvis begyndt
sin Løbehane som kongelig Lakaj. I 1772 maatte Kaas
finde sig i, at en Søn af en Kammerlakaj blev Volontær
uden at betale de 100 Rdl. For øvrigt var Knas' egen
Moder af snedrig Stand e, idet hans Fader, den fra den
store nordiske Krig hæderlig bekendte Admiral Ulrik
Kaas, var gift med en Datter af den bekendte Regnebogsforfalter og Klokker ved Trinitatis Kirke , Søren
M at t h i e.se n.
Da Landkadetterne vare flyttede til Amalienborg,
blev det gamle Akademi underkastet en grundig Reparation, der kostede ca. 19,000 Rdl. Væggene hleve nu
malede, medens de tidligere kun havde været hvidtede,
hvorfor Kadetternes Klæder vare blevne ilde tilredte af
de kalkede Vægge. Dernæst blev der anskaffet Enkeltsenge, medens Kadetterne forhen havde ligget to og to
sammen, ligesom det endnu til Midten af det 19de Aarhundrede var Skik og Brug paa Landetatens Kaserner.
Der blev nu ogsaa ansat en Inspektør, og han skulde
tillige bespise de Kadetter, der boede paa Akademiet og
som ikke havde Familie i Byen.
Kaas maatte straks have sin Opmærksomhed hen-
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vendt paa adskillige uheldige Forhold, der havde udviklet sig som Følge af den kongelige Forordning af
24de Februar 1763. Denne bestemte nemlig hl. a., at
de, der først havde hestanet deres Eksaminer, skulde
have Fortrin med Hensyn til Avancement, naar de havde
den fornødne Dygtighed til Søs, og da nu Ancienniteten
regnedes fra den Dag, vedkommende Kadet havde meldt
sig til anden Eksamen, var Følgen den, at enhver prøvede paa at komme foran sine Kammerater ved at holde
private Lærere uden for Akademiet. Da Forordningen
kun omhandlede de matematiske Videnskaber, forsømte
de saa de andre Discipliner, som de ansaa for ligegyldige.
Medens Greve Danneskjold-Laurvig var i Spidsen for
Flandens Styrelse, fik endog nogle Kadetter Tilladelse til
heil al arbejde hjemme, hvilket Eksempel flere andre
senere fulgte, uden at del var lykkedes Fontenay og
Kaas at kunne forhindre det. Disse Kadetter Iik derved
et Fortrin for deres fattigere Kammerater, som ikke
havde Raad til at betale for privat Undervisning og derfor maatte følge Undervisningen paa Akademiet, der
naturligvis skred langsommere fremad. De kunde tillige
lade andre udføre de skriftlige Udarbejdelser, samt især
de mange Tegninger, man dengang lagde særlig Vægt
paa. Der fandtes Kadetter, som hverken havde skrevet
en Linie eller tegnet een eneste Figur i deres matematiske
Bøger, men ladet andre gøre det ; særlig gik del ud over
Artilleriet.
Derfor forbød Kaas i 1771 Kadetterne at medtage
deres Bøger fra Akademiet og at arbejde hjemme og befalede samtidig, at de skulde udrøre all i Undervisningstimerne, da Lærerne kun derved kunde kontrolere deres
Flid og Dygtighed. Heri var Fontenay, med hvem han
randførte sig, aldeles enig. Da Kollegiets Medlemmer i
Januar 1773 havde aflagt Besøg paa Akademiet og undersøgt Forholdene der, befalede de Kaas, at han skulde
indsende en skriftlig Erklæring om Grundene til , at han
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havde forbudt Kadetterne hjemme at sysselsætte sig med
Navigationen og de matematiske Opgaver. Kollegiet
fandt hans Erklæring fuldtud tilfredsstillende, men det
bestemte samtidigt, at det, da Kadetternes Antal var saa
stort, i særlige Tilfælde burde tillades Volontærerne at
læse hjemme. Dog skulde de følge den Metode, der
brugtes paa Akademiet, og de skulde endvidere give
Møde, naar Chefen forlangte det, og lade sig prøve, for
at man kunde forvisse sig, om de forstod, hvad de
havde lært.
Denne sidste Bestemmelse var ktu~ til liden Baade
for de Kadetter, der maatte arbejde paa selve Akademiet.
Kollegiet handlede meget inkonsekvent. Det anerkendte,
at Kaas havde Ret i sin Opfattelse af det uheldige ved
den private Undervisning, og samtidig aabnede det Døren for denne. Vel hed det sig, at det kun var i særlige Tilfælde, at Tilladelsen skulde gives; men det viste
sig snart, at Kollegiet ikke var staalsat over for fornemme
Folks eller højtstillede Søofficerers Ønsker om, at deres
Børn maatte nyde privat Undervisning, ja del' gik kun
et Par Aar, inden formuende Forældre kunde opnaa
denne Begunstigelse, naar de blot søgte derom.
Kadetternes Iver for at faa deres Eksaminer fra
Haanden for at kunne faa Anciennitet var tiltagen i den
Grad, at der i Maj 1773 fandtes ikke mindre end 25,
der havde taget anden og decisiv Eksamen, og som nu
gik og ventede paa, at der skulde blive Vakance i Offi cerskorpset. Da Kaas meldte delte til Kollegiet, tilføjede
han, at 40-50 Kadetter inden et Aar vilde være lige
saa vidt. Han foreslog derfor, at der skulde indføres
Undervisning i Skibbygning og Lovkyndighed. for at de
kunde sysselsætte sig dermed; til dis se Forslag blev der
foreløbig taget det Hensyn, at Premierløjtnant E.
Stibolt blev Lærer i Skibbygning.
Antallet af Kadetter og Volontærer var efterhaanden
vokset meget stærkt, da der stadig blev indskrevet nye
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Volontærer, Kun ca. 90 var der Plads til paa Læsesalene,
hvorfor Chefen maatte afvise dem, der ud avet' dette
Antal meldte sig til Undervisning. Idelig og idelig henledede han Kollegiets Opmærksomhed paa dette uheldige
Forhold.
I Lighed med tidligere Chefer foreslog han ogsaa,
at der hvert Aar maatte blive udsendt en Kadetfregat,
fordi en Kadet her lærte mere i een Manned end i et
helt Aar paa et andet Skib. En anden Gang skrev han,
at det »er til større Fordel for Kadetterne at gøre een
Rejse med Kadetfregatten end tre paa en anden Ekspedition, fornemmelig for de første Begyndere-. Han opnanede ogsaa, at der i Aarene 1772 -75 og 1777-78 blev
udsendt en Fregat alene med Kadetter.
Da en Kadet for at kunne avancere til Officer ogsaa
maalle fremlægge Bevis fra en Skibschef for, at han tilfulde forstod sit Sømandsskab, maatte det jo være ham
i høj Grad magtpaaliggende at komme til Søs. Dette
var ikke saa let, da kun de ældste hleve kommanderede
om Bord paa Kadetskibet og paa Orlogsskibene, og derfor benyttede mange velhavende Kadetter og Volontærer
sig af den Udvej, at de søgte om at maatte fare med
Krigsskibene mod at betale for Kosten om Bord. Disse
Ansøgninger bevilgedes altid, ja i 1773, da der paa Grund
af det spændte Forhold til Sverige udrustedes en større
Eskadre, skrev Kollegiet endog til Knas , at dersom nogen
af SIdbenes Chefer maatte ønske Børn eller Slægtninge,
der stod ved Kadetkorpset. om Bord, saa kunde dette
ske. Hele dette Forhold var imidlertid en stor Uretfærdighed mod de fattige Kadetter, der ikke kunde betale for deres Kost, idet de derved bleve satte tilbage
for deres mere velhavende Kammerater, som saaledes
tidligere .k un de møde op med Attester for at være skikkede til Officerer.
For at raade Bod paa alle disse Ulemper indsendte
Kaas i 1777 et Forslag til Kollegiet om en Omordning
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af Eksamen til Lands og Prøverne til Søs. Efter at han
havde gentaget, hvad han tidligere havde udtalt angaaende den private Undervisning, som flere Kadetter og
Volontærer nøde, gjorde han opmærksom paa, at disse,
der ikke færdedes daglig paa Akademiet, ikke lærte Subordination og Kommando, og at et Par Søtogter ikke
vare tilstrækkelige til at afhjælpe denne Mangel, Hertil
kom, at Chefen ikke lærte dem at kende; han vidste
ikke; om de havde Konduite, og han fik intet at vide
om deres Karakter og. Sindelag, hvilket altsammen var
meget forkert. Derfor foreslog han:
1) at ikke alene Eksamen i Hovedvidenskaberne
maatte bestemme Avancementet eller Ancienniteten, men
at ogsaa Kundskab til de andre Videnskaber og udvist
Konduite maatte tages med i Betragtning;
2) at der indførtes tre forskellige Karakterer ved
Eksamen, nemlig lovlig eller ulastelig god, meget god
og overmaade god eller ogsaa antagelig, flink, særdeles
flink eller ypperlig;
3) at alle Kadetter forpligtedes til at besøge Akademiet
uden Forskel, og at ingen Kadet kunde vente at avancere,
før han havde gennemgaaet dette ;
4) at der indførtes en vis Orden med Hensyn til
Udkommandoer til Søs. Det maatte være en fast Regel,
at intet Vidnesbyrd for Sømandsskab skulde have Indflydelse paa nogen Forfremmelse, medmindre Kadetten
havde været udkommanderet i sin bestemte Orden. De
formuende kunde saa ikke ved selv at betale deres Kost
til Søs tilvende sig Karakter for Sømandsskab hurtigere
end de fattige, som ej havde Raad dertil.
Han sluttede med følgende Betragtninger, der vare
saa indlysende, at man skulde tro, at der straks var
blev en taget Hensyn til dem:
sEnhver Forfremmelse ved Kadetkorpset, c skrev
han, »er et virkeligt Klenodie eller en Belønning, som
er opsat for dem blandt alle Konkurrenterne, der først
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aflægge Prøve paa at have gjort Skæl for de Fordringer,
der kræves af enhver. De have allsaa lige Ret, og der
bør derfor ikke kræves mere af den ene end af den anden; men alt det, som kræves af den ene, maa ogsaa
nødvendigvis kræves af den anden. Desforuden maa de
alle og enhver i sin rette Orden have lige Adgang til de
Lejligheder, hvorved de sælles i Stand til at kunne erhverve den fornødne Dygtighed og de udkrævede Egenskaber, saa det kommer kun alene an paa at bruge
Tiden og det Pund, som Gud har hennadet enhver
især med; thi naar een faar Fortrin for en anden til at
betjene sig af de Lejligheder, uden hvilke ingen kan erholde den nødvendige Dygtighed, saa sker den sidste
Uret, fordi han ej selv er Skyld i sin Mangel.
Følgen af de mange Paumindelser var, at Kollegiet
endelig i Oktober 1778 nedsatte en Kommission, der skulde
undersøge de ar Chefen indleverede Forslag til Forhedringer ved Søkadetakademiet samt de Forslag, han yderligere maalle fremkomme med. Denne Kommission bestod af Viceadmiral C. v. S c h i n d e l, Kontreadmiral
Ant. Nic. de F'o n t e n a y , en Broder til den tidligere
Cher, samt af Konferensrand F . C. Se v e l, der var deputeret i Kollegiet, og som tidligere havde "æret Generalauditør i Søetaten. Denne Kommission tog sig god Tid,
idel den først indgav Betænkning Lil Kongen i 1786. I
de otte Aar, den var nedsat, henvendte den sig af og til
til Kaas og hans Ellerfølger Winterfeldt og udbad sig
Oplysninger, som den saa modtog og nøjere overvejede;
men dens Tilværelse havde den Virkning, at Forholdene
ved Akademiet hleve, som de vare, fordi alt skulde
vente, indtil den var færdig med sit Arbejde.
Af de Oplysninger, Kaas i 1779 indsendte til Kommissionen, Iremgaar det, at 81 Kadetter og Volontærer
paa den Tid fik Undervisning paa Akademiet, og at ikke
mindre end 60 havde taget deres Eksaminer. Da tre
Kadetter vare til Koflardis og een lærte Konstruktion
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hos Kaptajn Henrik Gerner, "ar der kun 19 tilbage, som
bleve underviste i Navigation og Matematik af Professor
Lous. I Artilleri undervistes de 20, som endnu ikke
havde taget Eksamen, i Tegning, Religion, Ortografi og
Katekisation alle Kadetter, i Fægtning 30 og 28 Begyndere, i Geografi og Historie 25, i Fransk 39, i Skrivning 16,
i Regning 12 og i Dans 25. Alle de 60, der havde taget
Eksamen, hørte Forelæsninger over Matematik hos Professor i Astronomi ved Universitetet, Th. Bu g g e, der
havde overtaget Professor Hees Forretninger ved Søetaten
under dennes Svagelighed. Disse Forelæsninger holdtes
paa Gammelholm tre Gange om Ugen for Officerer og
Kadetter.
Kadetterne eksercerede ogsaa med Kanoner og skød
til Skive med dem, og naar der forefaldt noget af Betydning paa Holmen eller Arsenalet, gav de Møde der.
Paa Akademiet boede der paa den Tid 28 Kadetter paa
10 Værelser. Da der fandtes 10 Værelser, kunde det i
alt rumme 50. Af de 28 betalte de 14 for deres Kost.
Inspektøren fik 4 Rdl. om Manneden for Iwer Kadet og
skulde levere to Retter til Middag samt Frokost og Aftensmad, beståaende af Brød, Smør og øl.
Foruden de ovennævnte 81 Kadetter og Volontærer,
der fik Undervisning paa Akademiet, fandtes der, som
man vil erindre, en ikke ringe Del, der havde Tilladelse
til hjemme at tage privat Undervisning. Tallet paa dem
havde Kaas ikke opgivet ; men naar man regner efter i
de Meddelelser, Chefen herom modtog fra Kollegiet, tør
man anslaa det til mindst mellem 30 og 40.
Da Chefen i 1771 havde faaet Ordre til omstændelig at indberette, hvad en Kadet nødvendigvis burde
have med om Bord, hans J E kvi pa ge~ , som det dengang
kaldtes, og til at angive, hvad den kostede i Penge,
sendte han en i det enkelte gaaende Indberetning, af
hvilken det fremgik, at Omkostningerne kunde anslaas
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til 174 Rdl. 4 Skilling. Følgende Beklædningsgenstande
vare nødvendige:
En ny daglig Mundering, hestanende af Kjole, Vest
og to Par Benklæder; en gammel Mundering; en ny
Hat med Galoner; en Hat uden Galoner; eet Par nye og
eet Par gamle Støvler; to Par Sko; tolv Natskjorter ; tolv
Sæt fint Lintøj ; tolv Lommetørklæder; to Halstørklæder;
tolv Bind eller Halsklude ; seks Nathuer; tre Par StøvleStrømper; tre Par linnede Strømper og eet Par strikkede do.; Sko-, Knæ- og Halsspænder; Haarpung og
Piskebaand samt en Kaarde med Gehæng.
Af Sengerekvisitter o. s. v. skulde han medtage en
Køje-Sæk; en Hovedpude ; en Mudraspude; et Tæppe;
en Madras; to Par Pudevaar ; to Par Lagener; ti Haandklæder; Kamme og en Pudder-Puster.
Til videnskabeligt Brug tjente eL Bestik, bestaaende
af en fin Passer med Skriveljer ; en .Journal med en
Bog fint Papir; en Gunthersk Skala ; to Gray-Passere;
en Kvadrant; en Marinekalender ; Lous' »Skatkammere ;
Søkort efter Togtets Beska1Tenhed ; en Pennekniv ; en
Blæklade med Blækhorn og Sandhus; en Bog fint Papir;
Pennefjer ; Griffel: Pensler; Blyant og Tusch.
Paa en Tid, da der endnu ikke blev givet Karakterer, og da Chefens Indstillinger til Avancement ofte
bleve tilsidesatte af Kollegiet, uagtet de vare strengt retfærdige, kunde det ikke undgaas, al Forældre af og til
maatte finde, at deres Sønner bleve noget hensynsløst
behandlede. Deres Vrede gik da ud over Chefen, hvis
Bedømmelse de ikke kendte, da all dengang gik for sig
i Hemmelighed, og en Henvendelse til Kollegiet vilde
blive betragtet som en grov Utilbørlighed.
Naar der færdedes henved 100 Kadetter og Volontærer paa Akademiet, kunde det let ske, at en Kadet
satte sig i Hovedet og fortalte hjemme, at alle vare ham
paa Nakken, eller at en eller anden Skoleofficer forfulgte
ham eller behandlede ham uretfærdigt. I 1774 havde
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sanledes en Kadet Gy l d e n s Id o l d fortalt sin Fader, som
Major, at Premierløjtnant J. Rej er s en havde stra ffet
ham uden Grund. Majoren, der troede sin Søn , var
derfor grov mod Skoleofficeren, der imidlertid ikke brød
sig om hans Ubehageligheder. Herover blev Majoren
yderligere ophidset og fornærmede saa de andre Skoleofficerer. Tilsidst gik han til Kaas og spurgte, om hans
Søn havde været liderlig eller begaaet Skarnsstreger.
Han ønskede ogsaa at vide, hvorfor hans Søn blev
chikaneret mere end de andre Kadetter ; han paastod
bl. a., at der i seks Uger i Rad var bleven nægtet ham
Tilladelse til at gaa ud. Til sidst truede han med, at
han vilde sende sin Klage til Enkedronningen, saa skulde
Rejersen komme til at undgælde. Da Kaas lod Klagerne
undersøge, viste det sig, at de vare grundfalske. I den
Anledning skrev han følgende rammende Ord til Kollegiet:
.
»Billighed bliver saa meget som mulig iagttaget, og
kan der vist være Fortrædelighed og Vanskelighed nok
for at holde Orden paa saa stort et Tal; men skal jeg
tillige med Kadetofficererne ved alle Lejligheder være
eksponeret for Kadetternes Forældres Grovheder og Urimeligheder, saa bliver vist mine saa vel som Officerernes
Forretninger de møjsommeligste, som kan optænkes,
naar vi efter sammes Sigende skal danse efter deres
Piber. Jeg vil derfor underdanigst udbede mig , at jeg
bliver sat udi den Forfatning, at jeg ikke skal st aa til
Regnskab for Major Gyldenskield eller andre af Kadetternes Forældre, og at de ej efter eget Indfald og utiltalt
rnaa kunne begegne mig og Officererne med Grovheder.s
Halvandet Aar senere blev Kadet Gyldenskiold udnævnt til Sekondløjtnant ved det norske Livregiment
til Fods.
Uagtet Kaas i sine Indberetninger gav Kadetterne
Vidnesbyrd for Flid og god Opførsel, kunde det dog
hænde, at en eller anden brød ud af Rækkerne. I De-
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cembel' 1773 meldte Læreren i Fransk, E. Falck, saaledes, at han havde opdaget, at en Person havde villet
prygle ham, naar han om Aftenen gik Ira Akademiet.
Vedkommende havde tilstaaet, at en Kadetunderofficer
havde lejet ham og en anden Person til at give Falck
et saadant Slag, at han faldt til Jorden, og til at rede
ham sanledes til, at han blev liggende. I Forhøret tilstod Underofficeren , at Sagen forholdt sig rigtig. Paa
Falcks Forbøn slap han imidlertid med at blive degraderet til Kadet og til at faa Tamp i alle Kadetternes
Pausyn.
Kort før Kaas forlod Akademiet, indstillede han
Digteren Thomas T h a a r u]l lil Lærer i Historie, Geografi,
Filosofi og de skønne Videnskaber. Han havde henvendt sig til Professor i Filosofi B. Riisbrigh og bedet
ham om at anbefale en passende Mand. Kollegiet meddelle imidlertid Kaas, at Hoffet havde indsendt en Ansøgning fra en Student Clausen , men han holdt fast
ved Thaarup og skrev, al Clausen, der underviste i
Engelsk, var meget lidet kendt ved Universitetet. Kollegiet
udnævnte da Thaarup, der en halv Snes Aar senere ved
sine patriotiske og folkelige Syngespil »Hø stgild et « og
»P elers Bryllup « henrykkede Hovedstadens Befolkning.
De Romancer og Sange, der her i frodig Mængde tolkede
Nationens Følelser lige over for Kronprinsen og hans
store Frihedsværk, skulde i mangfoldige Aar genlyde
m'eralt i Landet ved selskabelige Sammenkomster.
Dansk var jo lige fra 1701 det Sprog, hvori Under"Visningen "Ved Søkudetakademiet meddeltes , men der
havde ikke hidtil fundet nogen Undervisning Sted i selve
Modersmaalets Litteratur. Vel blev der givet Timer i
Ortografi, hvortil der i højeste Grad kunde trænges, naar
man ser hen til, hvorledes Søofficererne stavede, men
selve Modersmanlet havde ikke været Genstand for Behandling "Ved Akademiet. Fra 1772 havde Undervisning
heri dog fundet Sted "Ved Landetatens Artilleriskole.
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Ligeledes i 1780 søgte den 21aarige Sekondløjtnant
Hans Christian Sneedorff om at maatte blive Hjælpelærer hos Professor Lous i Navigation. Paa Ansøgningen,
som Knas indsendte til Kollegiet, skrev han følgende:
. Til at informere i de matematiske Videnskaber udfordres ej alene en fuldkommen Kundskab i disse Videnskaber, og at den, som skal informere, ved paa en god
Mande at tilbringe de unge Mennesker det, som de skal
lære, men endog en mere end almindelig Sindighed og Taalmodighed til at kunne lempe sig efter de adskillige Genier,
som han haver at undervise.
Hr. Løjtnant Sneedorff besidder et ypperligt Geni og
vil vist blive en habil Mand til Hans Majestæts Tjeneste,
naar han bliver employeret udi det Fag, hvortil han er bekvem; men som jeg kender ham fra den Tid, han var Kadet,
og ved, at han er af et meget hidsigt Naturel, tror jeg, at
han af denne Aarsag ikke er skikket til at informere Kadetterne i Navigationen og i sin Tid succedere Hr. Professor
Lous som Navigationsdirektør, og altsaa tør jeg ikke paatage mig at rekommandere ham til den ansøgte Post, som
er af saa stor Vigtighed i Henseende til Søkadetternes Hovedsag og den væsentligste Fordel, som de skal have af deres
Opdragelse ved Akademiet. s

Saaledes var altsaa den Modtagelse, den Mand fik,
der, inden Aarhundredet var udløbet, havde omdannet
Akademiet fra Top til Taa og hævet det til den højeste
Anseelse. Kaas levede længe nok til at være Vidne til
Akademiets Flor og til at se, at den unge Løjtnant, der
havde »et meget hidsigt Nnturel «, havde udviklet sig til
en Chef, d~r var et Mønster paa Selvbeherskelse.
I Marts 1781 blev Kaas udnævnt til Holmens Chef
og afløstes som Chef for Akademiet af Kommandørkaptajn .Jørgen Balthasar 'V i n t e r f e l d t. Kaas, der senere
blev deputeret i Admiralitets- og Kommissariats-Kollegiet,
døde som virkelig Admiral i 1804.
Winterfeldt, der var født i 1732, blev Sekondløjtnant 1753, avancerede i 1757 til Premierløjtnant, i 1760
til Kaptajnløjtnant, i 1771 til Kaptajn og i 1778 til Kommandørkaptajn. Han havde i 1771, da Struensee ind9
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førte Trykkefrihed, deltaget i den Polemik, som dette
Skridt gav Anledning til, og udviklet sine Tanker om
Skrivefriheden. Som Chef for Orlogsskibe havde han i
de sidste Aar af Halvfjerdserne haft Lejlighed til at vise
sin praktiske Dygtighed som Sømand, og at han var en
Mand, som forstod sig paa at føre Pennen og med
Eftertryk gøre sine Anskuelser gældende, fik han snart
Lejlighed til at godtgøre i fuldeste Maal. Han kæmpede
med en sjælden Energi for at Iaa de nødvendige Forandringer eller Forbedringer indførte paa Akademiet og
blev aldrig træt, selvom han mødte den mest liaardnakkede Modstand hos Kollegiel. Uafladelig indsendte
han vel gennemtænkte Forslag ; men han havde desværre
som oftest den Skæbne, at de entcn bleve henlagte, eller
al kun mindre væsentlige Bestemmelser hleve godkendte,
I Rcgelen maatte han ligefrem fravriste Kollegiet de Indrønuneiser, det gjorde,
Det "ar uheldigt for Winterfeldt , at Statsminister
F. C. Rosenkrantz fra 1784-88 stod i Spidsen for
Flandens Styrelse som Oversekretær. Denne Mand, der
har gjort sig bekendt som en Modstander af den geniale
Henrik Gerner, og som tillige modarbejdede de store
Landborelormer, der dengang stod paa Dagsordenen, var
ikke velvillig stemt for Winterfeldts Forslag og mente, at
de!' ingen Grund var til at omdanne Søkadetakademiet,
Netop paa denne Tid havde den offentlige Mening
i Hovedstaden, der var vakt under Struensees korte Regeringstid, med Kærlighed begyndt at omfatte Danmarks
nationale Værn, nemlig dets Flaade. Under den nordamerikanske Frihedskrig, i hvilken Europas store Sømagter efterhaanden hleve indviklede, havde Flaaden i
høj Grad bidraget til, at de danske Koffardiskibe kunde
sejle uantastede paa Verdenshavene og bringe store Rigdomme hjem. Næsten hvert Aar udrustedes Eskadrer,
der vare rede til at forsvare Danmarks Neutralitet, dersom det behøvedes. Den opvaagnende nationale Be-
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vidsthed, der ved Forordningen om Indfødsretten havde
faaet et stærkt Stød fremad, maatte naturligvis komme
Flaaden til gode. Dens Officerer vare alle Danske eller
Nordmænd, medens det i Hæren vrimlede af indvandrede tyske Befalingsmænd lige fra Løjtnanter til Generaler, ja selv dens store Reformator, General Huth,
var en Sachser. Jo mere det gik op for Bevidstheden, at Indfødsretten var et Værn for de Danske
og en Bom mod Tyskerne, i jo højere Grad maatte
Folkets Hengivenhed for Flaaden, dens Officerer og Mandskab vokse.
I 1782 opførtes første Gang paa det kongelige Teater
et Skuespil, i hvilket Søfolk spillede Hovedrollerne. Det
var lt Søofficererne «, forfattet af den senere medicinske
Professor J. C. Tade. Vel foregik Handlingen i England, og det var engelske Søofficerer, der optraadte; men
det gjorde intet til Sagen. De kunde lige saa godt være
danske, og Publikum betragtede dem som saadanne og
jublede af Lord Bellamy's Replik:
»J a, vore Sømænd ere endnu, hvad de altid have
været, ikke alene kække, men ogsaa redelige og ligefremme. Det er altid en ædel Kærne, endskønt undertiden i en raa Skal. Men hvad siger det, saa længe vi
ikke leve i en Tid, der sætter større Pris paa Skallen
end paa Kærnen ?«
Denne Replik slog an , fordi den udtrykte, hvad
Folk følte og tænkte. Søfolkene vare kække, redelige
og ligefremme, og selvom Skallen undertiden var noget
raa, saa var Kærnen ægte. Naar en Sømand brugte en
drøj Ed, saa bandede han i det mindste paa Dansk og
sagde ikke sVerfluchte Jungen «. Det var som talt ud
af Publikums Hjerte, naar det i Slutningssangen hed:
Vi Sømænd gør ej mange Ord,
Ej hykle eller prale,
Om hvad der i vort Hjerte bor,
Bør Daad, ej Munden tale .
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For sledske Kys og Favnetag
Vi altid tn'er os vare,
Thi under dette falske Flag
De største Skælmer fare.

Man tør da ikke undre sig over, at unge Mennesker
i skarevis strømmede til Kadetakademiet for at blive
Medlemmer af en saa herlig Stand. At Sønner af Søofficerer følte Kald til at gaa i deres Fædres Fodspor,
var ikke saa mærkeligt, da de fulgte Traditionen og vare
fri for at betale Indskrivningspenge, men at Sønner af
Embedsmænd, Godsejere, Købmænd o. s. v. i Mængde
søgte til Akademiet, saa at Volonlærcrnes Antal, medens
Winterfeldt var Chef, naaede op til ca . 200, skyldes
upaatvivlelig den voksende nationale Følelse. Imidlertid
var det ikke aILid nogen behagelig Stilling, de unge
Mennesker, der ofte endnu ikke havde fyldt 12 Aar, gik
ind Lil. Den Aabenhed, Djærvhed og Ligefremhed, som
hædrede Standen, slog undertiden over i Raahed og
brutal Optræden.
Winterfeldt opfordrede engang Kollegiet til at paalægge Skibscheferne, at de skulde befale deres Officerer
at passe nøje paa Kadetternes Opførsel paa Skibene.
Officererne burde holde dem til at sky den Omgang,
hvor de kun lærte ublu Snak, Banden og andet, der
var usømmeligt for Folk af Stand. Naar de først have
sat sig i Hovedet», skrev han, »a t Brutalitet og Grovhed vidner om et kækt Mod, og al Sædelighed kun
skikker sig for Børn, saa ville de siden ~i anse mine
Irettesættelser for andet end Pedanteri, der ikke passer
paa voksne Folk, som ere bestemte for Søen og Krigen.e
Ulykken var imidlertid , al adskillige Skibschefer
dengang ikke vare i Stand til at foregaa Kadetterne med
et godt Eksempel, men netop ved deres ,grove Optræden
og hensynsløse Tale maatte virke i modsat Retning.
Carl Adolph Rothe, der blev en fremragende Søofficer
og døde som Kontreadmiral i 1834, var i 1780 som
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13aarig Kadet udkommanderet med Fregatten ~ Kiel c , der
førtes af Kaptajn Claus Tønder, som var en barsk
Mand, og som oven i Købet stak af mellem den Tids
Chefer, der ingenlunde vare bekendte for fin Omgangstone. Som Eksempel paa den Behandling, der dengang
blev de unge Kadetter til Del i Skibene, har Rothe selv
senere fortalt følgende lille Træk : Ved Aftensbordet havde
han engang været saa heldig at faa fat paa Sukkerbøssen
og skulde nu ret til at strø Sukker paa sin Grød, da
Tønders Tordenstemme i det samme lød over Bordet:
»Hovm ester l Hvad skal den Ravneunge med Sukkerbøssen dernede? Tag den fra ham 1« Til ind i det nittende Aarhundrede hørte Grød foruden koldt Bord til
den reglementerede Aftensmad i Krigsskibene.
Tønder, der i 1790 førte Orlogsskibet »Indfødsr ett ene
i Eskadre, blev for voldsomt og lovstridigt Forhold mod
en Matros under Togtet ved sin Hjemkomst af en Generalkrigsret dømt til tre Maaneders civil Arrest og til at
betale 500 Rdl. til Matrosen foruden Sagens Omkostninger.
Som Modsætning til Tønder kan Kaptaj n S. A. Bi 11 e,
den senere Gehejmestatsminister, opstilles. Da han i
1795 var Chef for Kadetfregatten »F rederik sværn «, gennemførte han første Gang, at Kadetterne fik alt, hvad
de kunde spise. Dengang holdt Cheferne endnu Bord
for dem og vare interesserede i at spare, da Overskuddet gik i deres egne Lommer. Dette vare de unge Mennesker, der jo havde en god Appetit, ingenlunde tjente
med. Bille lod nu en Kahytsvægter sidde Nat og Dag
i Messen og skære Smørrebrød. Kadetterne spiste og
spiste; men da der var gaaet otte Dage, spiste ingen
uden til de sædvanlige Tider. Han havde endvidere
givet Ordre til, at Kadetterne skulde have Vin to Gange
om Ugen til Middag. Paa hans eget og Officerernes
Bord stod der Vin hver Dag. En skøn Dag meldte
hans Hovmester ham, at han savnede Vin, og at han
vidste, at det var Kadetter, som havde taget den.
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Dagen efter og flere Dage - i Had lod han nu sætte
Ekstravin paa Kadetternes Bord, men den blev staaende
urørt. En Deputation af Kadetter spurgte da Bille om
Grunden til, at der saaledes blev serveret Vin ud over
det sædvanlige. Hertil svarede han, at det var meldt
ham, at nogle Kadetter havde taget Vin fra hans Bord.
Han maatte da formode, at de ikke kunde undvære
denne Drik. Derfor vilde han hellere give dem Vin, end
at de selv skulde tage den. Deputationen bad nu Kaptajnen om at forskaane dem for denne Ydmygelse og
forsikrede ham om, at de selv skulde revse de skyldige.
Endnu samme Aar, Winterfeldt blev Chef, gjorde
han ligesom Kaas Kollegiet opmærksom paa den ulige
Mande, hvorpaa Cheferne fol' de forskellige Skibe bedømte Kadetterne, hvilket var megel skadeligt for Kadetkorpset. Han foreslog derfor, al der til de 12 Poster,
der bleve fastslaaede i 1765 , føjedes følgende:
1. Om Kadetten forslaar Subordinationen og ved saavel at kommandere som at lade sig kommandere.
2. Om han er aarvaagen, hurtig, vill ig, paupasselig og agtpaagivende, elier om han er søvnagtig, langsom, drævvorn,
skødesløs og gerne lader andre forrette sin Tjeneste for sig.
3. Om han viser Kendetegn til at være dristig og kan
taale ondt, eller om han er bange, kælen, kryber i Skjul og
er misfornøjet med det mindste ubehagelige, der forefalder.
4. Om den Skibschef, som giver en Kadet OfficersRekommendation, holder fol', at Kadetten har i alle Ting
saa megen Duelighed, at han med Sikkerhed kan betros el
Kvarter elier en Vngt at forestaa i Søen eller sættes til at
være næstkommanderende paa en Snau eller lidet Skib.

Allerede medens Kaas var Chef, havde Kollegiet paa
Grund af de større Udrustninger under Krigen mellem
de store Sømagter igen begyndt at udnævne ReformeLøjtnanter. Hvis det havde været de ældste Kadetter,
der saaledes bleve karakteriserede Sekondløjtnanter, kunde
det endda have gaaet, men dette var langtfra Tilfældet.
Hoffets Gunst afgjorde ofte, hvilke Kadetter, der skulde
foretrækkes, hvorfor de, del' hleve forbigaaede, med
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Rette beklagede sig. De kunde nemlig komme til at
tjene i de samme Skibe som deres heldigere Kammerater,
der paa Akademiet vare yngre, hvilket var ydmygende
for dem . De indgave derfor Ansøgninger om ligeledes at
maatte avancere. Kaas havde allerede skrevet til Kollegiet: »Skal en ældre Kadet staa under en yngre, som
er Reforme-Lejtnant, tabes derved al Æmulation.c Undertiden bleve disse Ansøgninger bevilgede, undertiden ikke.
Ansøgerne fik i ethvert Tilfælde den Trøst, at de ikke
skulde miste deres Anciennitet, naar de bleve udnævnte
til Officerer. Naar Togtet var forbi, vendte ReformeLøjtnanterne tilbage til Akademiet, hvorfra de fik deres
Gage; men deres Nærværelse her var ikke til Gavn, da
de - ikke havde stor Lyst til at studere videre. De havde
jo deres Officerspatent og vare sikre paa, at de ved
Vakance vilde blive udnævnte til virkelige Løjtnanter. I
Oktober 1782 hleve Admiral Schindels to Sønner udnævnte til Reforme-Løjtnanter, men de maatte vente
hele fem Aar, inden de rykkede op til at blive Sekondløjtnanter med Gage. Ved deres Udnævnelse til ReformeLøjtnanter hed det, at de ikke maatte »fornærme andre
i Anciennitet. « I April var det samme Tilfældet med
Kadetterne P . J. Wleugel, P . F. Mourier, J . D . v. d.
O s t e n og C. A. R o t h e. De fik Sekondløjtnants Karakter »uden Præjudice for dem af deres Formænd, der
have Anciennitet for dem. e I 1785 var ikke mindre end
15 Kadetter Helorme-Løjtnanter.
Den Skik, at Kadetter sendte deres Ansøgninger
umiddelbart enten til Kongen eller Admiralitetet , blev
nu endelig afskaffet. Da en Kadet i 1781 havde ansøgt
Kongen om at blive Reforme-Løjtnant, udtalte Winterfeldt, til hvis Erklæring Ansøgningen kom, i en Skrivelse
til Kollegiet, at han beklagede, at Kadetten ham uafvidende havde handlet saaledes. Først to Aar efter
paalagde Kollegiet imidlertid Chefen , at han skulde meddele to Kadetter, der ogsaa vilde være Reforme-Løjtnan-
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ter, at deres Ansøgninger burde være forsynede med
deres Chefs Paategning, »h vad de formodentlig som unge
og uerfarne Folk ej vide.•
Da det trak ud med Kommissionens Forhandlinger,
sendte Winterfeldt i 1784 Kollegiet en lang Skrivelse, der
indeholdt hans Opfattelse af, hvorledes Undervisningen
burde omordnes ; tillige opstillede han faste Regler, hvorefter Kadetterne burde forfremmes. Han modtog imidlertid intet Svar herpaa, hvorfor han kom igen næste
Aar. »Da de Misbrug, der efterliaanden havde indsneget
sig ved Undervisningen, e skrev han, s mere og mere tog
Overhaand, og da det ikke stod i hans Magt at hindre
de skadelige Følger, saa længe Kadetterne skulde forfremmes efter den Orden, i hvilken de havde meldt sig
lærdige til Eksamen og først havde laael Officersattest«,
bad han om at maatte bekendtgøre for Kadetterne, at
del' herefter Jkke saa meget skulde ses paa, »hvem der
hurtig kan kladre en Bog fuld, som paa en rigtig Indsigt, Kundskab og Duelighed. « Fortrinet skulde da, saa
vidt Alder og andre Omstændigheder tillod det, gives til
den, »hvis Fornuft, Flid og Paapasselighed og hele Forhold lader slutte, at han for Kongen og Landet vil blive
den nyttigste og paalideligste Mand. « Chefen tilføjede,
at han ikke kunde tro, at Kommissionen skulde have
nogel herimod at indvende.
Kun en Uge efter, at han havde indsend L dette Forslag, fik han Svar fra Kollegiet , at det fuldstændig
billigede, hvad han havde udviklet ; det bad ham derfor
om at ville meddele Kad etterne, at de for Fremtiden
havde at rette sig herefter. Delte foregik i Februar 1785,
og allerede i Oktober samme Aar kunde Winterfeldt
indberette, at Kadetterne havde begyndt at anvende mere
Flid paa deres Studeringer paa Akademiet end forhen,
og at mange af dem havde taget fat paa Sfærika, medens
de fleste i de sidste Aaringer havde ladet det være nok
med at tage anden Eksamen. Chefens Myndighed var
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herved betydelig forøget, da det jo beroede paa ham,
hvem der skulde indstilles til Officer, men selv under
en saa samvittighedsfuld Mand som Winterfeldt kunde
det naturligvis ikke undgaas, at der blev klaget over
Forhiganelse og Tilsidesættelse.
Da Kommissionen endelig i Februar 1786 var færdig
med sin Betænkning, bad Winterfeldt Kollegiet, om han
maatte faa den at se, da han ikke selv kunde fremkomme med Forslag, saa længe han ikke vidste, hvad
den indeholdt. Kollegiet svarede, at dets Medlemmer
endnu ikke havde gennemgaaet Betænkningen, hvorfor
den ikke var bleven forelagt Kongen til Billigelse. Dersom Chefen imidlertid mente, at forskellige Forhold paa
Akademiet burde omdannes, skulde han selv indkomme
med Forslag. Kommissionens Betænkning blev imidlertid
aldrig forelagt Kongen, og man hørte intet til den senere.
Et Par Dage eller at Kollegiet havde opfordret Chefen
til at indsende Forslag, imødekom det et af hans kæreste Ønsker med Hensyn til de Kadetter, der fik privat
Undervisning. Det bestemte nemlig, at disse alle uden
Undtagelse skulde følge den Undervisningsmaade, der
var fastsat for Akademiet. De skulde, saa ofte Chefen
krævede dette, aflægge Vidnesbyrd om , at de bleve grundigt underviste i Navigation, Matematik, Artilleri, Tegning, Kristendom, Ortografi, Skrivning og Regning, hvilke
ansaas for at være Hovedvidenskaberne. Dernæst blev det
paalagt dem at lære Sprog, Historie, Geografi, Filosofi, de
skønne Videnskaber, Fægtning og Dans i Lighed med
de Kadetter, der bleve underviste paa Akademiet.
Winterfeldt indsendte nu i Juni samme Aar efter
Kollegiets Opfordring et Forslag, hvoraf følgende ere de
vigtigste Punkter:
1. Kadetterne rnaa ikke nyde Undervisning paa Akademiet og endnu mindre bo der, før de have fyldt 11 Aar ;
de maa da i det mindste ha ve lært at regne med de fire
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Species, skrive Sammenskrift og forklare de første af Kristendommens Grundregler,
2. Ingen maa begynde paa Navigation, før han har
fyldt 12 Aar, kan regne Rcguladetri, har god Kundskab om
Religion, kan noget Historie og Geografi, kan nogenlunde
skrive et Brev, læse Fransk og Engelsk indenad og tegne lidt.
3. Enhver, som vil have privat Undervisning, rnaa
først bevise for Akademiet, at han har fyldt 12 Aar og har
erhvervet sig de samme Kundskaber, der kræves af dem,
som undervises paa Akademiet.
4. Ingen Kadet maa tage Eksamen i Navigation eller
den sankaldte første Eksamen før to Aar senere, naar han
har fyldt 14 Aar, Han maa da kunne regne Reguladetri i
hundne Tal, kunne Geografi . have gjorl god Fremgang i
Historie og oversætte fra Fransk eller Engelsk paa Dansk.
5. En Kadet man være 1 G Anr, førend det tillades
ham al gaa op til anden Eksamen. Han man forstao alt,
hvad Regnebogen indeholder, kunne Udtog af Universalhistorien og Fædrelandets Historie, skrive en forstandig
Rapport, forklare alt tydeligt med Pennen, oversætte fra
Dansk til Fransk eller Engelsk.
G. Det bør ikke tillades, at der kommer flere Kadetter
med Fregatten, end at enhver kan have sin Køje for sig
selv og ikke være nødt til at ligge sammen med eller skifte
Køje med andre,
7. Saa længe Kadetterne ere meget unge, kan det
ikke være dem til Nytte at komme til Skibs, men snarere til
Tidsspilde og Skade, hvorfor det er bedst, at ingen bliver
udkommandel'et eller fanr Tilladelse Lil at gaa om Bord for
selv at betale sin Kost, før han er 14 Aar gammel. Dog
man han ikke heller være mere end 1 G højst 17 Aar, inden
h an kommer ud, paa det at det ej skal blive ham for
vanskeligt at vænne sig til Søen.
8. En Kadet, der undervises privat, bør ligesom de, der
undervises pua Akademiet, tage Vagt efter sin Tur og møde paa
Akademiet om Morgenen før Klokken 8 for at passe, hvad der
er at iagttage, Dog bør Vækningen og Hingning til Bøn Morgen og Aften besørges af dem, der ligge paa Akademiet.
Men endnu bedre er det, dersom Kollegiet vil tillade, at et
Stueur til mandelig Pris bliver anskaffet og sat paa den
store Sal ; saa behøver ingen Kadet at bortdrive Dagen med
at gøre Vagt, hvorved Videnskabernes Kursus afbrydes, og
Sammenhængen af, hvad der er lært, tabes. Landkadetterne
have et saadant Ur .
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Forgæves havde Winterfeldt atter udviklet sine Anskuelser for Kollegiet, denne Gang efter dets egen Opfordring. Han fik ikke engang Svar paa sin Skrivelse, uden
for saa vidt som det blev tilladt ham at købe et Stueur.
Klog af Skade gik .han nu lige til den unge Kronprins Frederik, som 1784 havde overtaget Regeringen
paa sin Fader, Kongens Vegne. I Marts 1787 sendte
han Kronprinsen et langt Forslag om, hvorledes han
tænkte sig Søkadetakademiet omordnet. Han begyndte
med at udtale, at der var altfor mange Kadetter og V0lontærer. Hvad der passede for en Anstalt med 60 Elever,
passede ikke for en, der talte tre Gange saa mange. Det
var tilstrækkeligt, om der fandtes 60 mellem 12 og 20
Aar; men der var næsten 100 fra 12 til 24 Aar og desuden 150, der vare yngre. I de sidste 30 Aar havde
Middeltallet af afskedigede og døde Officerer været 7 om
Aaret, og det vilde saaledes vare 30 Aar, før de sidste
af Volontærerne bleve Officerer.
Dersom der skulde udrustes en Flaade paa 21 Orlogsskibe og 6 Fregatter, vilde der dertil efter det sidste Reglement behøves 222 Søofficerer fra Kommandører nedad,
hvilket var 60 flere, end der havdes. Men naar nu hele
Flaaden skulde udrustes, hvad saa? Forøgede man Antallet af Kaptajnløjtnanter og Løjtnanter med 60, saa
vilde disse ikke faa ordentlig Kommando, før de vare
bedagede Mænd. Derfor var det ikke raadeligt at forøge Antallet af Officerer. Søkadetkorpset maatte staa i
Forhold hertil. Var det oprettet alene for at opdrage
eller oplære unge Mennesker, der med Tiden skulde føre
Kongens Skibe og Flaaden, kunde 30 til 40 være nok.
Kongen vilde saa faa unge Skibschefer og midaldrende
Admiraler, som havde Fyrighed og Styrke til at udholde
Søen og Krigens Besværligheder. Dette synes at have
været Hensigten med Kadetkompagniets Oprettelse. Men
Kongen vilde saa ikke faa dygtige eller i det mindste
kyndige subalterne Officerer , eftersom der dertil rnaatte
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tages Koffardimænd, hvoraf mange niaaske ikke havde
lært andet end den simple Navigation. Naar Akademiet
derimod skulde uddanne alle Officerer, saa maatte et
Antal af 50-60 Kadetter fra 12 til 20 Aars Alderen
være nok. Det nuværende Antal af ca. 250 Kadetter og
Volontærer var saaledes meget for stort.
Det nuværende System havde de Ulemper, at man
ikke kendte Volontærerne, før de hleve antagne. og at
man i Krigstid maatte tage sin Tilflugt til Maanedsløjtnanter af Kolfardistanden, der vel kunde være erfarne
Sømænd, men som dog ikke vare vante til den militære
Subordination og strenge Disciplin eller øvede i Artilleri
og Krigsvidenskab som Kadetterne.
Disse Ulemper vilde hæves, dersom man gik over
til el nyt System. De unge Mennesker skulde da optages i en Planteskole, hvoraf man kunde vælge Officerer. Denne kunde inddeles i tre Hovedklasser. Den
første skulde være en Forberedelsesklasse. hvor der kun
skulde læres, hvad der var godt for Folk af alle Stænder. De, der gik i den, kunde kaldes for Seminarister
og maatte ikke bære Uniform. Den anden Klasse skulde
omfatte dem, der havde vist sig at være duelige til Søs.
De kunde kaldes for Lærlinge eller Volontærer og have
Lov til at gaa med Uniform. De bedste af dem skulde
udnævnes til virkelige Kadetter og udgøre tredie Klasse,
og de skulde senere forfremmes til virkelige Officerer.
De øvrige maatte søge deres Lykke ved Koffardifarten.
Søofficererne vilde da blive udsøgte Folk.
»Men,« tilføjede Winterfeldt, »F ødslen alene maatte
aldrig bestemme Valget; thi man haver ikkun nødig at
kende lidet til Verden for at overbevises om, at Kundskaber, Dyd og Fortjenester ikke ere arvelige som Gods
og Formue. Fra Forældrenes Stand eller Vilkaar kan
man intet afgørende slutte til Børnene. Drake, Ruyter,
Adeler, Sehested og Tordenskjold vare ikke Søofficerssønner, og den for Iaa Aar siden bortdøde og i den hele
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oplyste Verden navnkundige Cook var det heller ikke,
ja nogle af dem vare af ringe Herkornst.e
De Elever af anden Klasse, som ikke kunde blive
faste Officerer, men alligevel hleve ved Akademiet, indtil
de havde taget anden eller decisiv Examen, maatte have
Lov til at bære en Uniform, som lignede Søofficerernes
eller bære et Tegn, hvorved de kunde skilles fra andre
Koffardimænd. De burde forpligtes til at tjene Kongen,
naar det behøvedes, og vilde saaledes blive en Slags
borgerlig Sømilits, en Middelstand mellem Orlogsmænd
og KofTardimænd.
Sanledes havde den utrættelige Winterfeldt lettet sit
Hjerte for Kronprinsen, men denne havde endnu ikke
skænket Flaaden sin særlige Opmærksomhed. Senere
viste han den saa stor Velvillie, at ingen af hans Forfædre har overgaaet ham heri. I Juli 1787 havde Chefen
dog den Glæde, at Kollegiet endelig opfyldte en af hans
Bønner, idet det bestemte, at ingen Kadet kunde faa
Ofiicersattest paa noget Togt, han gjorde paa egen Bekostning, uden
at han var kommanderet dertil. De mere
I
velhavende Kadetter kunde saaledes ikke ved at betale
for sig om Bord opnaa nogen Fordel fremfor deres
fattige Kammerater. De maatte vente, indtil det var
deres Tur at blive udkommanderede.
I Januar 1788 søgte den tidligere nævnte Gehejmeraad Rosenkrantz at imødegaa Winterfeldts Fremstilling
af Manglerne ved Akademiet. Naar der blev sagt, at
der undervistes mange flere Kadetter paa Akademiet end
nødvendigt, og at der var altfor mange, der med Kollegiets Tilladelse læste privat, saa burde man betænke, at
der til Flaadens Besætning manglede mindst 176 Officerer. Kun 20-30 Kadetter kunde gøre Tjeneste som
Officerer. Han kunde derfor ikke tilraade, at Tilgangen
til Akademiet blev standset. Hvad Skade kunde Kongens Tjeneste tage af, at mange Forældre lod deres
Børn undervise uden at benytte sig af Akademiets Hjælp?
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Var det ikke bedre at vedligeholde en Kappestrid imellem ·
dem, der. bleve underviste paa og uden for Akademiet?
Mangelen paa Officerer kunde derved niaaske afhjælpes,
og man burde derfor snarere opmuntre end kvæle Lysten
hos unge Mennesker til at melde sig som Volontærer.
Hertil svarede Winterfeldt, at det af og til var faldet ham ind, at der maatte være en ham ubekendt
Aarsag, hvorfor Kollegiet i de sidste Aar i saa usædvanlig en Grad havde forøget Antallet af Volontærer. Han
vidste, at der manglede Officerer, men derfor var han
ogsaa fremkommen med Forslag om at opdrage unge
Mennesker, som, uden at falde Kongen til Byrde, i Tilfælde af Krig kunde gøre Tjeneste paa Skibene som
Hjælpe-Officerer. Men han havde ikke tænkt sig, at
Flaaden skulde saaledes udvides, at alle Skibene kunde
besættes med faste Officerer.
Samtidig hermed skaffede:Kollegiet, eller rettere Rosenkrantz, Winterfeldt en kongelig Misbilligelse, fordi han
havde indstillet en Kadetunderofficer til Officer, uagtet
denne var ukyndig i Navigation og Geometri. Kongen
foreholdt ham, at disse Videnskaber vare de første, en
Kadet skulde vide Besked med, førend Chefen indstillede ham til Officer. Denne ufortjente kongelige Misbilligelse tog Winterfeldt ikke imod uden at forsvare sig,
idet han paaviste, at Kollegiet havde misforståaet Betydningen af de Karakterer, han havde givet vedkommende
Kadet ved den decisive Eksamen. Disse Karakterer vare
imidlertid aldeles private, og det viste sig atter her, hvor
uheldigt det var, at der ikke
indført Karakterer
med Points, om hvis Betydning alle vare enige.
I .Juni 1788 gik Rosenkrantz af som Overkrigssekretær
og deputeret i Admiralitets- og Kommissariats-Kollegiet.
Hans Afgang skyldtes hans stærke Modstand mod de
Landboreformer, der nu skulde sættes i Værk. Embedet
som Overkrigssekretær blev ikke mere besat. Søkadetakademiets tidligere Chef, C. F. de Fontenay, der var
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avanceret til Viceadmiral, blev nu første deputeret i
Kollegiet.
Dagen før Rosenkrantz' Afgang var der faldet kongelig Resolution for, at Landkadetakademiet skulde bytte
Hus med Søkadetakademiet, fordi Antallet af Landkadetler skulde forøges. Søkadetterne flyttede saa i December 1788 til Amalienborg, hvor de forbleve indtil
1827, medens Landkadetterne bleve boende paa det
gamle Operahus, indtil Korpset blev ophævet i 1861.
I 1789, altsaa i sarrime Aar, som den franske Revolution udbrød, og paa en Tid, da Regeringen herhjemme udstedte den enc mere frisindede Forordning end den anden,
naar det gjaldt om at hæve Bondestanden op til Ligestilling med de andre Stænder, udvirkede Kollegiet en
kongelig Resolution, der unægtelig stod i en skarp Modstrid til Tidens ledende Ideer. Den gik nemlig ud paa,
at kun Sønner af Søofficerer for Fremtiden maatte indskrives som Volontærer. Kollegiet havde nemlig tænkt
sig, at det derved bedst kunde stoppe Tilløbet til Akademiet; men det var et daarligt Stoppemiddel, og det
varede derfor heller ikke længere end til 1792, før Bestemmelsen blev ophævet.
Paa denne Tid var det, at Premierløjtnant H. C,
Sneedorff begyndte at gøre sig bemærket ved Akademiet.
Han opnaaede, som vi have set, i 1780 ikke sit Ønske
at blive Lærer i Navigation; men i Juli 1786 blev han
ansat som Kadetofficer. Da nu Winterfeldt i Februar
1789 ønskede, at der skulde udarbejdes en Lærebog i
Sømandsskab, erfarede han til sin store Glæde, at Sneedorff alt havde sysselsat sig med Tanken herom. Selv
havde han for nogle Aar siden begyndt at skrive en
Sømandsskabsbog, men Manuskriptet var blevet borte,
og nu dristede han sig ikke til at begynde paa ny. Før
han overdrog Sneedorff Arbejdet, henvendte han sig dog
til Kaptajn Raphael T ø n d er, der Aaret i Forvejen havde
ført Fregatten »Store Bælt e, om Bord paa hvilken 30
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Kadetter og af Officerer hl. a. Sneedorlf havde gjort
Tjeneste, og spurgte ham om hans Mening om dennes
Evner. Herpaa indløb følgende Svar, der, som man
vil se, er affattet i et temmelig knudret Sprog:
»T il skyldigst Gensvar paa Deres Højvelhnarenhcds
ærede og det mig givne Spørgsmaal, unganende hvad Gaver
jeg tiltror Hr. Løjtnant Sneedorff at have for at kunne
undervise Søkadetterne i deres Metier til Søs, da mna jeg
efter mit bedste Bedømmende forsikre til , det jeg tror, han
besidder alle de Kundskaber grundig samlet, som høre til
Sømandsskab af Officer, og som nødvendig den bør have,
som skal oplære andre, og hvortil han ganske har anvendt
det store Pund, ham af Naturen Cl' givet , der tillige med
Læsning og Oversættelse af de bed ste Boger fra fremmede
Sprog i denne Videnskab og megen anvendt Tid har bragt
del (s kønt manske ubekendt) meget vidt pua denne hos os
endnu udyrkede Videnskabs Banc. Til al underrette og forklare andre den nc hans Kundskab har han de hcrligste
Gaver til tydelig at foredrage og bevisliggøre Aarsugerne
og Grundene, hvorfor enhver Ting skel' snuledes og ikke
anderledes, med Nidkærhed selv udarbejdet Planer til Undervisningsmaaderne til Lettelse for Kadetterne samt med en
utrættelig Flid og Taalmodighed, som jeg ikke har kendt
Lige til, kan han uden mindste Fortrydelse ofte gentage det
samme, hvilket særdeles drives af den store Lyst til sin
Metier og til at være nyttig samt besynderlige Fornøjelse,
han finder udi at undervise unge Mennesker, og har han
tillige efter mine Tanker den nyttigste og behageligste Maade
al omgaas dem paa, som foraarsager , at Kadetterne ikke
aleneste ærer, men elsker ham . o. s. v.

Meningen af Brevet var imidlertid -tydelig nok. Winterfeldt indstillede nu Sneedorlf til at blive Lærer i Sømandsskab og spurgte Kollegiet, om det ikke var rigtigst,
at han hvert Aar gik ud med Kadelfregatten. Allerede i den
paafølgende Manned hlev han ansat som Lærer i Sømandsskab med 400 RdI. i Gage, og i April rykkede han op til
næstkommanderende og avancerede til Kaptajnløjtnant.
Som Bevis paa, hvilken Indflydelse Sneedorff hurtigt
opnaaede, kan anføres, at Chefen allerede i Juli 1790
fik godkendt en Instruks for Chefen for Kadetfregatten,
hvori det bl. a. hed:

145

sNaar Kadetterne under Kaptajnløjtnant Sneedorffs
Opsigt manøvrere, maa ingen anden blande sig i Kommandoen, da Hensigten ikke er, at Fregatten skal gøre
fuldkomne Manøvrer, men at Kadetterne belæres langsomt og tydeligt, ofte ved deres egne Fejl gøres opmærksomme for derved des bedre at skelne mellem det
rette og urette, at der ingenlunde forhastes, hvilket forvirrer Begrebet og forstokker Forstanden. Tror han
derimod, at Manøvreringen af en eller anden Aarsag bør
paa den Dag eller paa den Tid rent ophøre, advarer
han derom Kaptajnløjtnant Sneedorff, som derpaa straks
overlader Bestyrelsen til Skibsofficererne. Naar Togtet
er færdigt , skal Chefen og Sneedorff give Kadetterne Rekommendation baade for deres Duelighed og Opførsel.
Alle Kadetter skulle, før de forlade Skibet, strengelig
eksamineres, og der skal i Konduite- og Kapacitetslisten .
tydelig anføres, hvorledes enhver paa Rejsen har vist
sig, hvad Kundskaber og Færdigheder han besidder,
eller hvad Haab man kan gøre sig om ham i Fremtiden. c
Om de Reformer, Sneedorff nu gennemførte, skrev
en sagkyndig, Kaptajnløjtnant A. R. Hedemann i 1862 :
»Ha n udarbejdede en Plan for en systematisk Undervisning i Sømandsskab og skabte en videnskabelig Teori,
der var saa klar og bestemt, at den endnu den Dag i
Dag tjener til Vejledning paa Akademiet og ved mange
Lejligheder har erstattet Søofficererne her i Landet noget
af den Praksis, vore indskrænkede Forhold hindre dem
i at erhverve sig. Hans Plan, der forelagdes Kollegiet,
antoges straks, og han selv ansattes som første Lærer i
Sømandsskab. Dette medførte, at Kadetterne inddeltes i
fem Søklasser: Fart og Taklings-, Godtvejrs-, Ondtvejrs-,
Ekviperings- og Desarmerings-Klasserne, at Bestemmelser toges om Eksamen, der efter endt Togt skulde afholdes om Bord, at nye Instrukser udfærdigedes til
Kadetskibscheferne og til Sneedorff om Kadetternes praktiske Undervisning, og at bestemte Regler for deres Be10
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dømmeise fastsattes, alt i Lighed med de nærværende
Bestemmelser. Men heraf fulgte , at Kadetterne nu ikke
længer kunde erhverve Officersattest i andre Skibe end
Kadetskibet. og sanledes afskaffedes et gammelt Misbrug,
der havde givet Anledning til en stor Del Nepotisme,
idet mange af Skibscheferne fortrinsvis gav deres Frænders og Venners Sønner Officersattest. Af adskillige
Breve fra Skibscheferne se vi dem ofte ytre Fortrydelse
over at have mistet denne Ret, der sikkert ogsaa kunde
henregnes til de behagelige Prærogativer. Han indførte
desuden den saakaldte Rulseksamen (en teoretisk Forklaring al' Manøvrer etc .), som enhver Kadet maatte heslaa, før del tillodes ham at kommandere, og som afholdles ollenllig paa Dækket. «
I de sidste Par Aar, Winterleldt var Chef, havde han
den Glæde, al Kollegiet imødekom flere al' hans Ønsker.
Sanledes fik han i Februar 1791 gennemført, at de tolv
ældste Kadetter uden Undlagelse skulde bo paa Akademiet, og at alle Kadetter i nogen Tid skulde forrette
Underofficers-Tjeneste, før de bleve udnævnte tilOfficerer.
Det var et Slag, som var rettet mod de privatlæsende
Kadetter, om hvem Chefen skrev: »Det er vist, at Aarvaagenhed, Orden og sand militær Disciplin er saa fremmed for en Del af dem , at de næppe vide, hvad Paapasselighed er. Dog er endog Kadetten under tilbørlig
Disciplin, kan han vel lære at blive saalerles , som han
selv bør være, men forstsar derfor endnu ikke at holde
andre til Orden og Pligt. Han kan vide at adlyde, men
har ej altid Dristighed nok til at befale. Det er først
som Underofficer, at han skal ret vænne sig dertil.«
Endelig den 17de Januar 1792 fejrede han sin største Triumf. Kollegiet bestemte nemlig, naturligvis efter
hans Indstilling, at Titelen »Volontær« skulde alskaffes
og Betegnelsen »Indskreven e bruges i dens Sted. De
indskrevne maatte ikke bære Uniform. Naar de hleve
antagne til Undervisning paa Akademiet, skulde de
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kaldes Seminarister og maatte først bære Uniform efter
nærmere Bestemmelse. Endvidere maatte de ikke møde
til Undervisning paa Akademiet i de matematiske Videnskaber, før de havde fyldt 12 Aar og ikke efter det 15de
eller 16de Aar. Privat Undervisning blev vel ikke forbudt, men der maatte ikke gives en Privati t noget Fortrin.
Allerede ni Aar i Forvejen havde han uden Resultat
skrevet til Kollegiet: »Da det ofte sker, at de smaa Kadetter, som endnu ikke ere komne paa Akademiet, løbe
i deres Mundering, forrevne og skidne, omkring paa
Gaderne, saaledes som det ikke sømmer sig for en Kadet,
tager jeg mig den underdanigste Frihed at foreslaa, at,
naar Kadetterne ere saa smaa, at de endnu ikke kunne
bære Kaarde eller ere i Stand til at gaa alene paa Gaden, eller ere komne til den Alder, at man kan vente
sig af dem , at de der ej ville lade sig se uden med
Anstændighed, det da maa blive deres Forældre eller de,
som ere dem i Forældres Sted, tilladt at lade dem gaa
aldeles uden Mundering og hverken bære Knapper eller
røde Kokarder saavel for at spare Omkostninger som
for at forebygge ovenmeldte Usømmelighed . .. . Jeg
tror, at det bedste var, at alle de, som endnu ikke ere
hlevne virkelige Kadetter eller have tiltraaclt Akademiets
Undervisning, hleve indtil den Tid forbudne at gaa med
Mundering eller i det mindste at bære den røde Kokarde. «
Saa længe Winterfeldt var Chef, blev der næsten
hvert Aar udsendt en Kadetfregat med 30-40 Kadetter.
Den Skik, at Kadetter gik i fremmed Tjeneste eller til
Koffardis , var forlængst ophørt. De fik alle deres Uddannelse enten paa Øvelsesskibet eller paa Krigsskibene.
Kun i 1786 fik den 14aarige Kadet .1. F. Bardenfleth
Tilladelse til at følge med sin Morbroder Kaptajnløjtnant
P. Løvenørn , da denne paa en Grønlandsfarer gjorde
Forsøg paa at finde den fra Sagaerne bekendte østerbygd paa vor nordligste Koloni. Ligeledes fik samme
Aar Kadetterne B. Miinter og L. .J. Grove Orlov for at
10"
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fare med KofTardifregatten »P rins Frederik e under Løjtnant A. Grove. Den sekstennarige Munter, der var en
lidenskabelig Sømand, men som tillige svulmede af
Livskraft, indlod sig ofte i Kamp med Personer, der
vare langt større og stærkere end han, hvorfor han fik
Skyld for meget, han aldrig havde gjort. En skøn Aften
ved Juletid i 1785 bleve Lygterne ved Statuerne paa
Kongens Nytorv og Amalienborg ituslagne. Hele Byen
beskyldte Mimter for at have gjort det, men der Iorelaa
intet Bevis, og han nægtede det. Næste Foraar gik han
da ud med »Prins Frederik", men under et Ophold ved
Bordeaux druknede han ved Badning. Han var en yngre
Broder til Sjællands senere Biskop og til Digterinden
Frederikke Brun.
Alt i den danske Skuepladses første Dage havde
Sølcadetterne faaet fri Teater nogle Gange om Ugen.
Efter 1748, da Skuepladsen aabnedes paa ny, blev der
af og lii igen tilstaaet dem Pladser. Endelig i 1786 bestemte Teaterdirektionen, at Logen Nr. 15 i 2den Etage
for Fremtiden skulde afbenyttes af Kadetter og Pager.
Disse sidste skulde have een Aften af de fire, paa hvilke
der spilledes, og de tre Kadetkorpser, nemlig Søetatens,
Landetatens og Artilleriets, ligeledes hver een. Næste Aar
fik endvidere Kadetunderofficererne og seks Kadetter
hver Søndag Adgang til det militære Selskabs Assernbleer
paa Gjethuset. Dette Selskab var netop dengang blevet
stiftet, for at Søetatens og Landetatens Officerer skulde
blive nærmere bekendte med hverandre.
Da Akademiet efter Indflytningen paa Amalienborg
trængte til en Inspektør, der kunde holde Orden med
Kadetternes Udgifter, og endvidere til en Bibliotekar, men
da der ingen Penge var hertil, foreslog Winterfeldt at
afskaffe Galonerne paa Kadetternes Hatte. De øvrige
militære Korpser brugte ikke længer Galoner, og man
vilde kunne spare 125 Rdl., der saa kunde bruges til at
lønne Bibliotekaren og Inspektøren med. Dette gik Kol-
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legiet ind paa, ligesom det billigede Chefens Forslag om ,
at Kadetterne, naar de vare paa Akademiet, maatte bære
hlaa Kjole, Vest og Benklæder af samme Fane, men at
de uden for Akademiet skulde bære de reglementerede
hvide Benklæder og hvid Vest. De sparede derved paa
Stadsmunderingen.
Medens Winterfeldt styrede Akademiet, forefaldt der
et ret uhyggeligt Drama, idet en Kadetunderofiicer, Stephan
Mac Dougal1, under en Duel paa en lumpen Maade
blev stukken ihjel af en amerikansk Officer, T o u s t a i n
d u Val n o b le.
En Aften i April 1785 gik Kadetunderofficer Henrik
M ey e r i Lille Kongensgade , da han pludselig saa en
lang Kaarde, der var rettet imod hans Bryst, og samtidig hørte en Person sige: »» Sacre Dieu, VOllS e/es un canaille 1« Meyer trak sin Sabel og stillede sig en garde.
Angriberen huggede lige efter hans Hoved, men Meyer
parerede; dog gik hans Klinge midt over. Han fik derpaa et Stød med Skæftet af Kaarden lige i Brystet, hvorpaa han faldt bagover og besvimede. Da han kom til
sig selv, var den fremmede forsvunden. Han fik senere
at vide, at denne var en amerikansk Kaptajn af fransk
Nationalitet ved Navn Toustain du VaInoble, der for en
Maaneds Tid siden ved Holmens Kanal havde haft et Sammenstød med Kadetunderofficer Mac Dougall , af hvem
han havde troet sig fornærmet, hvorfor de vare komne
i SlagsmaaI. Da Kaptajnen nu i Mørket havde set en
Kadet i Lille Kongensgade, havde han antaget denne
for Mac-Dougall og derfor hugget løs paa ham.
Meyer fik derpaa fat paa en Svensker ved Navn
Ahlstrøm, som Mac-Dougall havde set paa Gaden i
Selskab med Kaptajnen, og i dennes Logis havde han
et Møde med sin Modstander, af hvem han krævede
Satisfaktion. Hertil var denne villig, og det blev aftalt,
at de skulde duellere paa Kaarder. Meyer forlangte
imidlertid, at Kaptajnen skulde underrette Winterfeldt
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om, hvad der var foregaaet imellem dem, og samtidig
bede denne om , at han ikke vilde tage sig ar Sagen,
men lade de to afgøre den alene mellem sig. Det blev
ogsaa aftalt, at Mac-Dougall skulde være Meyers Sekundant og Ahlstrøm Kaptajnens. Duellen skulde gaa for
sig næste Dag paa Marken nord for Kastellet.
Da Winterfeldt samme Dag modtog Kaptajnens
Brev, lod han naturligvis øjeblikkelig Meyer og MacDougall arrestere paa deres Værelser og forbød dem paa
det strengeste at gaa ud. Næste Dag gav imidlertid en
Løjtnant Mo t h af det sjællandske Hegiment Møde paa
Akademiet og erklærede paa Kaptajnens og Ahlstrøms
Vegne, at Meyer og Mac-Dongull vare Poltroner. Kujoner,
Kanaljer og Slyngler, dersom de ikke mødte, uagtet de
vare arresterede. De besluttede da at gaa ud, hvorledes
Udfaldet end vilde blive. Hos Ahlstrøm traf de Moth,
og da de derpaa samlede gik ned paa Gaden, stod Kaptajnen hel' i Selskab med en Person, som han udgav
fol' at være en russisk Sekretær. Undervejs fortalte
Moth til Meyer, rimeligvis for at gøre ham bange, at,
dersom han dræbte Kaptajnen, skulde Ahlstrøm og Sekretæren straks kaste sig over ham og gøre det af med
ham. Blev Meyer derimod dræbt, vilde Kaptajnen rømme
Landet.
Da Selskabet var gaaet gennem Kastellet, galdt det
om at linde en Plads, hvor Duellen kunde gaa for sig.
Efter nogen Uenighed om Stedet sprang Meyer og Kaptajnen over en Grøft ind paa en Mark. Meyer krævede
nu Oprejsning for de Fornærmelser, han havde været
Genstand for, og trak sin Kaarde ; men den amerikanske
Kaptajn afførte sig Kjole og Vest, rev sin Skjorte op og
løb ind paa Meyer med en Pistol i den ene Haand og
en Kaarde i den anden, idet han sagde til denne, at han
var en Kanaille , dersom han ikke blottede sig paa
samme Maade. Hvis Meyer ikke straks gjorde, som
han sagde, vilde han skyde ham ned paa Stedet. Meyer
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viste ham nu sit bare Bryst, holdt Kam-den op imod
ham og bad ham om at forsvare sig. Kaptajnen derimod stillede sig ikke en garde, men satte Pistolen lige
for Meyers Ansigt og begyndte at spænde Hanen,
Mac-Dougall , der nu blev bange for, at Kaptajnen
skulde skyde, slog derfor Pistolen ud af Haanden paa
ham. Kaptajnen vendte sig saa imod Mac-Dougall , der
trak sin Kjole af og viste ham sit blottede Bryst; men
inden Mac-Dougall havde taget sin Kaarde op fra Jorden, hvori han havde stukket den ned, gav Kaptajnen
ham et Stød med sin Kaarde i Brystet. Uagtet MacDougall blev mat af sit Saar, gav han dog sin Modstander nogle Stød, saa at denne stak sin Kaarde i J orden
og løb sin Vej, idet han raabte: »Je suls blessel «
Meyer fulgte derpaa sin Kammerat hjem, uagtet
denne havde Vanskelighed ved at gaa. I Begyndelsen
syntes Sam-et ikke at være livsfarligt ; men det forværrede
sig, og Mac-Dougall døde en Uges Tid senere paa Frederiks
Hospital. Han var født i Vestindien, hvor hans Fader,
der var Købmand og Borgerkaptajn paa St. Croix, døde
i 1783.
I Marts 1792 afgik Winterfeldt som Chef for Søkadetakademiet og overtog den anden Division i Søetaten. l
1797 avancerede han til Kontreadmiral, i 1799 til Viceadmiral og i 1804 til virkelig Admiral. Han døde i 1821
i en Alder af 89 Aar.
Efter ham fulgte som Chef Kommandørkaptajn Andreas Henrik S ti b o l t. Han var født i 1739 og blev i
en Alder af 20 Aar Sekondløjtnant. Fra 1781 havde
han været Ekvipagemester paa Gammelholm. I 1773
modtog han det kongelige Landhusholdningsselskabs
store Sølvmedaille for en Besvarelse af et Prisspørgsmaal om • Hvalfiskeriernes Hindringer og Opkomst og tre Aar senere Selskabets mindre Guldmedaille for
en nærmere Udvikling af samme Spørgsmaal. Han
interesserede sig imidlertid ogsaa for Tidens brændende
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Spørgsmaal om, hvorledes man skulde forbedre Menneskene og dermed ogsaa Samfundsforholdene, og da
»Selskab et for Borgerdyde blev stiftet, holdt han den
15de April 1785 Aabningstalen. Dette Selskab, der oprindelig blev dannet for at indskrænke Overdaadigheden
og for at sætte Tarveligheden i Højsædet, blev ikke
længe efter Moder til de to Skoler, der endnu den Dag
i Dag føre Borgerdydens Navn.
Stibolt tiItraadte sin Virksomhed den 25de April
1792 med at holde en Tale til Kadetterne. Man maa
nemlig erindre, at Tidens Trang til at forbedre og reformere gav sig Udslag i et Utal af Taler. Vel har det
politiske Liv i vore Dage Fremkaldt en stor Mængde
oratoriske Ydelser fra Mænd al' alle Samfundsklasser;
men i Slutningen af det attende Aarhundrede kappedes
Præster, Læger, Professorer, Dommere og Lærere, kort
sagL alle de, der i Følge deres Dannelse kunde holde frie
Foredrag, om atter og atter at indprente deres Medmennesker, at Dyden og kun Dyden alene var BeLingelse for
et lykkeligt Liv. Søofficerer som Winterfeldt, Stibolt og
Sneedorff stode i den Henseende ikke lilbage for deres
samtidige. Dog forstod SneedorfT at hæve sig over det
i Længden kedelige Em ne, der blev saa fladtraadt , at
der ingen Laurbær var at vinde paa det Omraade, idet
han gav sine Taler et højere, patriotisk Sving.
Datidens Tidsskrifter vrimle af disse Taler, der alle
ligne hverandre som to Draaber Vand. For at man kan
faa et Indtryk al' deres Indhold, skulle vi meddele følgende Brudstykke al' StibolLs Henvendelse til Kadetterne:
- •Uden Dyd , uden sand udøvet Dyd ere De upaatvivlelig mere skadelige end gavnlige for Kongen, Stateri og Dem ·
selv. Ikke behøver jeg at bevise denne Sandhed nøjere, da
jeg taler til Dem, der have Indnandet og indaande daglig
Dydens velgørende Virkninger og Udydens selvstraffende
Følger. Jeg anser det derfor for overflødigt at vise Dem,
hvorledes enhver Last . hvad enten Drukkenskab, Vellyst,
Løgn, Hævn, Dovenskab, Ulyst til del gode, eller hvad an-
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den Last mere, hvorledes alle slige eller nogle af dem gøre
os uskikkede til vores Kald og stifte tillige vores timelige
og evige Ulykke. Flyer disse, afskyer dem, de ere en udmærket Vanære for deres Elskere, de største Pletter paa
Eders Adel, og den især, hvorpaa den udødelige Aands Udspring bærer saa ustridelige Mærker.
Men ville De blive virkelig dydige, dydige til alle Tider
og under alle Omstændigheder, og delte er nødvendigt, naar
De elske Dem selv retteligen, o! da vælger den Vej, som
aldrig fejler, den, som alle store, dydige og følgeværdige
Mænd valgte, nemlig sand Gudsfrygt, og de skulle da blive
virkelig dydige; thi om det endog skulde findes muligt, at
nogen uden sand Gudsfrygt ved alle Lejligheder bestandig
skulde kunne vise og øve den gode Borgers Dyd, om hvilket jeg dog tvivler, saa er det dog umuligt, at den sande
Guds Elskere og Dyrkere, den retskafne Kristen, kan være
eller blive en slet Borger; dette er aabenbart. Erfarenhed
bekræfter denne Sandhed, Tingenes Natur fordrer det. Gud,
det hele menneskelige Køns fælles Fader, al sand Glædes,
Lyksaligbeds og Kærligheds Aarsag, kunde paa ingen, hans
fuldkomne Væsen værdigere Mande vise sig som vores
Fader end ved at give os en Religion, som viser tydelig
dens Udspring fra dette algode, allerhøjeste Væsen, en Religion, der lægger de helligste Baand paa Kongen og Undersnutten, paa Regeringen og Folket, en Religion, der forener
de bydende og adlydende ved Kærlighed og Lydighed og
fælles Fordele, en Religion, der har fordrevet Mørket og
tilvejebragt Lys, vist Mennesket dets Pligter, Bestemmelser
og Rettigheder og har udbredet og vil end mere udbrede
Held og Lyksalighed blandt alle Slægter paa Jorden j denne
hellige Religion ere De opdragne udi i takker den algode
Gud for denne Lykke.s

Alt dette kunde meget godt staa i en rationalistisk
Præsts Prædiken i 1792; men naar det findes i en
Kadetchefs Tiltale til sun ge vordende Søkrigere - , som
det dengang var Brug at kalde Kadetter, saa føler man
ret Forskellen mellem nu og da.
Ikke længe efter, at Stibolt var bleven Chef for
Akademiet, overtog Kronprins Frederik selv Præsidiet i
Admiralitets- og Kommissariats-Kollegiet, og nu oprandt
en ny; glædelig Tidsalder for Marinen. Kronprinsen,
der jo var Statens egentlige Regent, og hvis Villie var
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den afgørende, omfattede fra nu af Flaaden og dens
Officerer med den største Interesse. Med Rette er det
blevet sagt om hans Styrelse, at det var den bedste,
Flaaden til den Tid havde haft, idet »den med en Danneskjolds Dygtighed forenede en aldrig tidligere kendt
Hetfærdighed og Humanitet. « Søkadetakademiet skulde
snart komme til at nyde godt af den Forandring, der
var foregaaet.
Samme Aar indstiftedes Medalllen til Minde om
H e n ri k G e r n e r. For at hædre den afdøde Fabrikmesters Minde havde Søofficererne ladet sla a en Medaille,
paa hvis ene Side Gerners Brystbillede fandtes med
Navn, Fødsels- og Dødsaar, og paa hvis anden Side
saas Arkimedes, der peger hen til Forstævnen af et Skib
med Overskrift : »Vor Arkiniedes til Ære« og med Underskrift: "Af de kongelige danske Søoflicerer«. I Begejstring herover skænkede Gehejmeraad E. C. E. S c h a c k,
der var Overpræsident i Kiel, 300 Rdl. til et Legat,
for hvis Henter der skulde anskaffes en Sølvrnedaille,
som aarlig skulde gives »so rn Belønning til den af Søkadetterne ved det kongelige Søkadetakademi, som ved
en til den Ende anstillet Prøveeksamen viser mest Indsigt og Kyndighed i de Videnskaber, som danne Søoffi ceren, især i Matematikken. e Medalllen maatte ikke
have under otte Lods Vægt og skulde have samme Præg
som den, Søofficererne havde hulet slaa, kun at der om
Handen kom til at staa: ~ Kun ved Flid og Dyd vindes
Hæder. « Den skulde uddeles den 27de December, Gerners Dødsdag.
Ifølge den Instruks, der blev udfærdiget for Konkurrencen om denne Medaille, skulde de Kadetter, som
havde bestaaet anden Eksamen, som vare færdige med
Artilleriet, og som ikke til Søs havde faaet det Vidnesbyrd, at de vare maadelig skikkede til at blive Søofficerer,
ved Nytaarstid eksamineres i Matematik, Navigation,
Artilleri, Geografi og Historie, fremmede Sprog og Teg-
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ning. Spørgsmaalene, Kadetterne skulde besvare, skulde
affattes i Forvejen, og alle , der konkurrerede, skulde
have samme Opgaver. De Karakterer, der gaves, vare
Temmelig, Temmelig god og God. Karaktererne bleve
derefter omsatte i Talværdier, der vare forskellige for de
forskellige Videnskaber i Henhold til deres Betydning
for den vordende Søofficer. I Matematik gjaldt Karakteren God saaledes 8, i Navigation 4 og i de øvrige
Fag 3. Temmelig gjaldt i Matematik O og udelukkede
fra Konkurrence, medens denne Karalder i de andre Fag
var ansat til 1.
Man gav fra nu af ligeledes Karakter i Tal for
Dygtigheden om Bord og for den militære Opførsel i Land.
Disse tre Karakterer tilsammen bestemte da Ancienniteten
mellem .de Kadetter, der samme Aar havde taget decisiv
Eksamen. Det bemærkes udtrykkeligt første Gang, .Medaillen blev uddelt, at Eksamen for denne Medaille for
Eftertiden skal være kombineret med og udgøre eet med
den decisive Eksamen.
Første Gang, Medaillen blev uddelt, var den 27de
December 1792. I Forvejen var der bleven holdt Eksamen
i alle Videnskaber fire til seks Timer daglig i tre Uger.
15 Kadetter bleve prøvede. Efter endt Eksamen afgav
Censorerne, nemlig Chefen, Skoleofficererne og vedkommende Lærere enten personlig eller skriftlig deres Bedømmelse, hvorefter Middeltallet blev uddraget. Det var forbudt
dem i Forvejen at tale med hverandre om Kadetternes Besvarelser, for at deres Dom kunde være aldeles uhildet.
Uddelingen af Medalllen fandt Sted med en vis Højtidelighed, idet Kronprins Frederik havde givet Møde og
selv overleverede den til Sejrherren ved Konkurrencen.
Første Gang blev der endog uddelt to Medailler ; Kadet
Frederik Lutken havde opnaaet den største Hovedkarakter,
men da Kadet B. W. Erichsen havde næsten lige saa
mange Points og endog i de vigtigere Videnskaber havde
staaet sig bedre, fik han ogsaa en Medaille.
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Festtalen blev holdt af Læreren i de skønne Videnskaber Th. Thaarup, Efter at han havde mindet om
Gerners lysende Fortjenester og Schacks ædle Tanke at
hædre den afdøde, omtalte han, at Regeringen havde
stadfæstet Gavebrevet, men slog samtidig paa, at adskillige havde modarbejdet Sagen. Dette udtrykte han i
Datidens poetiske Sprog saaledes:
»Desu den var Avind, fortjentes uforsonlige Fjende,
ikke nøjet med at have medet til Gerners Hjerte, imens
han levede ; men efter hans Død medede den endnu til
hans Minde. Her maatte Sandhed nøje skelnes fra
Sandsynlighed; dette skete, og Gerners Minde vandt. Nu
var del Tid at fælde Dom . Kongen, vejledet af den,
som er mere end Kongen, vejledet af Sandhed , bød, at
denne Skuepenge skulde uddeles paa Gerners Dødsdag.
Avind, skjalv; dens Bue faldt lemlæstet for dens Fødder. «
Derpaa henvendte Taleren sig til Kronprinsen og
sagde :
»F ølen de Fyrstens vigtige Kald indtraadte De paa
Gavnligheds Bane, aaben for alle, hvor Hæder vindes
og tabes saavel af Fyrsten som af Almuens ringeste
Mand; hvor hver Stand finder sin Adel i sine bedste og
dueligste Mænd, og disse sammentagne udgøre den sande,
det er Menneskets Adel. De foragter Smiger, og jeg kan
ikke smigre Dem ; thi da vilde jeg blues for Deres Aasyn,
jeg vilde blues ved mig selv : men Sandhed er det, at
alle nærværende føle med mig Dagens Højtidelighed formeret ved Deres Nærværelse, og saa sandt Daad er Fyrstehæder, er og denne til Deres Hæder. «
Thaarup udviklede derpaa , at Krigeren burde være
en oplyst Mand . Kundskaber vare dog ikke tilstrækkelige, naar de ikke vare parrede med Dyder. - Ku ndska b er,
erhvervede blot for pralende Forfængelighed kan i det
højeste danne Alcibiader og Ulfeldter, men aldrig Aristider og Gernere. l<
I mange Aar mødte Kronprinsen paa Akademiet
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den 27de December og uddelte Medaillen, og hver Gang
tolkede en af Lærerne Akademiets Glæde over at se . den
ædle Kongesøn - ved sin Nærværelse give Festen Glans.
Hvad Winterfeldt ikke havde kunnet gennemføre,
gik nu under Kronprinsens Overbestyrelse let for Stibolt.
Ifølge hans Indstilling blev det den 10de Marts 1794 bestemt, at ingen, enten han besøgte Akademiet eller læste
privat, maatte begynde paa det Kursus, der hørte til
første Eksamen, førend han paa Akademiet havde underkastel sig en Præliminæreksamen. Han skulde kunne
skrive rent baade med danske og latinske Bogstaver,
regne Reguladetri med hele og brudne Tal, gøre Rede
for Kristendommen efter den ny indførte Lærebog, kunne
Udtoget af Sommerfeldts Geografi og Danmarks og Norges
Historie efter Suhm, kunne oversætte paa Dansk de ti
til tolv første Blade i den franske eller engelske Læsebog, der brugtes paa Akademiet og gøre Rede for den
Del af Geometrien og Trigonometrien, der indeholdtes i
Lous' Styrmandskunst samt for de i samme Bog meddelte astronomiske Principper, der krævedes for at forstaa Navigation.
Akademiets subalterne Officerer, de subalterne Lærere
i Matematik og de øvrige Lærere hver i sit Fag skulde
eksaminere ved denne Prøve, der i det hele skulde, som
det hedder »tage Form e efter den decisive Eksamen.
Karaktererne for Retskrivning, Regning og Matematik
regnedes dobbelt.
De indskrevne, som fik Karakteren God, avancerede
derved til Volontærer og kunde straks anlægge Kadetuniformen. Benævnelsen Seminarist bortfaldt som uheldig. De, der fik Karakteren Temmelig god, maatte
vente et halvt Aar, og de, der fik Temmelig, et helt
Aar, før de fik samme Rettigheder. De, der derimod
end ikke opnaaede den sidstnævnte Karakter, kunde
blive prøvede igen efter et halvt Aars Forløb, og opnaaede de saa ikke Temmelig, hleve de udslettede af
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Bullen. De Tider, Lil hvilke Kadetterne modtages til
Undervisning paa Akademiet, fastsattes til 1ste April og
1sle Oktober. Inden disse Terminer skulde Præliminæreksamen være forbi. Der indførtes tillige en saakaldet
Begyndereksamen «, som de indskrevne, der paa selve
Akademiet vilde forberede sig til Præliminæreksamen,
skulde underkaste sig, før de fik Lov til at deltage
i Undervisningen. Her gjaldt det kun om at bestaa
eller ikke.
I December 1794 tog Navigationsdirektør Lous, der
siden 1763 havde været Lærer, sin Afsked paa Grund
af Alder og efterfulgtes af Premierløjtnant C. Hø y e r
som første Lærer i Navigation. Han blev imidlertid al:'
lost allerede i Maris 17m) af Prernierlojtnant P . •1. Wleug c I, som vedblev at beklæde denne Post indtil 1833, to
Anr før han døde. Han oplevede at kunne tælle alle
Søotllcerer, paa de seks ældste nær, som sine Elever.
Fra 1712-1834 har Søkadetakademiet sanledes væsentlig
kun haft fire Lærere i Navigation, nemlig den ældre
Lous, "T eggersløfT, den yngre Lous og Wleugel.
Da Stibolt indsendte Lous' Ansøgning om Afsked
til Kollegiet, bemærkede han, at mindre end tre Lærere
i Navigation, Matematik og Stærika kunde Akademiet
ikke lade sig nøje med, og han tilføjede: »At antage det,
som forhen i mine Dage fandt Sted, nemlig al den ene
Kadet gav Undervisning til den anden, foraarsagede ikke
alene Forsømmelse i det hele, men oftest var det Tilfældet, at liden og ofte ingen Grundighed i Videnskaberne
udhrededes, ja dette forekommer mig næsten som, naar
blinde viser blinde Vej. « Lous havde for øvrigt i flere
Aar haft to Officerer som Medhjælpere.
I Februar 1795 indsendte Sneedorff til Chefen et
Forslag om , at første Lærer i Matematik hvert Aar
maatte gaa ud med Kadetfregatten, for at Togterne kunde
blive desto nyttigere for Kadetterne. De tvende Skoleofficerer, der fulgte med Fregatten, havde nok at gøre
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med at undervise i Sømandsskab. Sanvel denne første
Lærer som en Skoleofficer burde tillige bedømme Kadetternes Kundskaber i Sømandsskab. Hidtil havde kun
Chefen for Fregatten og han selv s om Akademiets næstkommanderende bedømt dem; men det var af mange
gode Grunde for Iaa. Endelig foreslog Sneedorff, at
Kadetfregatten skulde gaa ud hvert Aar, da Ancienniteten ellers ikke nøjagtigt kunde fastsættes. Stibolt billigede
i det hele Sneedorlls Forslag. Han fandt, at Premierløjtnant Wleugel paa Grund af sin Dygtighed og Begavelse var særdeles vel skikket til at lære Kadetterne med
Held om Bord at anvende de teoretiske Kundskaber, de
lærte i Land. Næstkommanderende ved Søkadetkorpset
burde være Chef for Kadetfregatten, fordi denne Mand
vidste, hvad man kunde forlange af Kadetterne. Saaledes havde det ogsaa været tidligere, da Kaptajnerne
Holst, Sivers, de Fonterray og Ulrich alle havde været
Chefer for denne Fregat. Han miskendte ikke Marinens
»flin ke og sandelig agtbare Mænd deres Færdighed og
Iver «, men de kendte ikke Kadetterne. I Rusland og
Sverige vare Kadetkorpsarnes næstkommanderende altid
Chefer for Kadetfregatterne.
Kollegiet vilde dog ikke gaa ind herpaa, men bestemte, at Kadetterne skulde bedømmes af Kadetfregattens
Chef og to af Akademiets Skoleofficerer. Kaptajn S. A.
Bille fik Ordre til at gaa ud med Fregatten » Frederiksværn e ; Snedorff og en anden Skoleofficer, Premierløjtnant L. Fabricius, fulgte med som Dommere i Sømandsskab.
Næste Aar 1796 udarbejdede Sneedorff efter Chefens.
Ordre en Betænkning om hele Akademiets daværende
Stilling til Brug for Kollegiet. Han gjorde her opmærksom paa, at Antallet af Kadetter og Volontærer i de
sidste otte Aar var aftaget i en overordentlig Grad, saa
at Flaaden, dersom dette Forhold vedvarede , til sidst
ingen Kadetter vilde Iaa . Tilbagegangen var saa stor,
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at Akademiet ikke for Tiden kunde udfylde de Vakancer,
Etaten havde. I 1788 var Antallet af Kadetter og Volontærer 256 ; men nu var det sunket til 130. Erfaringen
fra de sidste 30 Aar viste. at syv til otte Kadetter narlig
avancerede til Sekondløjtnanter. For at kunne levere
disse, maatte Akademiet mindst have 84 arbejdende Kadetter, men det havde kun 60. Grunden til, at Antallet
var aftaget, var følgende. Der krævedes for det første i
de senere Aar mere af en Kadet end tidligere, inden
han blev Officer. Følgen heraf var, at mange Kadetter,
der ikke kunde følge med, maatte forlade Akademiet.
Tidligere gik der mangt et Anr, uden at nogen blev afskediget. Dernæst vare Tiderne blevue dyrere, og endelig havde den forhøjede Pris for Indskrivningen af Børn,
hvis Fædre ikke hørte til Marinen, gjort sit til at standse
Tilløbet.
Den danske Orlogsmand, « fortsatte Sneedorff, » er
den blandt alle, af hvilken der fordres mest; foruden
hvad de andre Mariners Officerer ere, skal han ifølge
vor Marines Organisation være hel Baadsmand , mere
Manoeuvrier, Styrmand og Artillerist. Den ringe Fart,
han som Officer fa al', gør, at man, medens han endnu
er Kadet og hvert Aar farer, maa stræbe ikke alene at
gøre ham brugbar til de nederste Officersklasser , men
til al subalterne Tjeneste, da det er umuligt, han ved
den liden Praktik, han siden Iaar, kan erhverve sig selv
disse Kundskaber. « Naar nu hertil kom . at man maatte
have medfødte Anlæg for at blive Søofficer, saa at fortrinlige Hoveder ofte ikke engang kunde blive middelmaadige Sømænd, saa var det klart, at mange Kadetter
maatte blive kasserede.
Siden Indskrivningspengene vare blevne forhøjede
fra 100 til 200 Rdl., var der ikke faa Fædre, som ikke
vilde vove denne Sum, der gik tabt, dersom deres Sønner
blot havde været een Tur til Søs eller gaaet et halvt
Aar paa Akademiet. Da Søofficersbørn hleve indskrevne
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gratis, vare disse strømmede til i et meget stort Antal.
Der var nu flere indskrevne af saadanne end af Sønner
af de andre Samfundsklasser ; men dette bevirkede, at
Søofficersstanden var paa Veje til at blive en Kaste, tilmed da allerede mellem en Trediedel og en Fjerdedel
af alle Officerer fra Admiraler til de yngste Løjtnanter
vare Sønner af Søofficerer. I de fire Aar, der vare
gaaede, siden Prisen for Indskrivningen var sat op, vare
kun 12 betalende blevne indskrevne. Indskrivningen til
Landkadetakademiet kostede intet, og mange Landkadetter havde desuden frie Klæder og fri Kost, medens
enhver Søkadet sikkert kostede sine Forældre 150--200 Rdl.
om Aarel. Af disse Grunde foreslog han, at Indskrivningspengene enten bleve nedsatte til det halve eller helt
bleve afskaffede.
Han vidste nok, at der tidligere var bleyen ført
Klage over de mange Volontærer , men dengang var
Klagen berettiget, da der næsten aldrig blev afskediget
nogen Kadet. ..J eg tror derimod, at jo større Konkurrence, jo dueligere Subjekter vil Korpset kunne afgive
til en Marine, der kun har en Trediedel af sin rette
Størrelse, og som altsaa i enhver Krig vil være nødt til
at bruge to Trediedele Koffardiofficerer. ~
Da Kollegiet havde modtaget denne Betænkning.
udvirkede det en kongelig Resolution af 29de April 1796,
der bestemte, at Indskrivningspengene skulde nedsættes
til 100 Rdl., men at Officererne og de med dem ligestillede Embedsmænd i Marinen skulde vedblive at være
fritagne for at betale noget, naar deres Sønner hleve indskrevne. Naar den indskrevne blev afskediget, inden
han var rykket op til virkelig Kadet, skulde Pengene
dog gives tilbage.
Stibolts Virksomhed som Chef fik en brat Ende.
Den 29de Juli 1797 modtog han nemlig fra Kollegiet
følgende Skrivelse : ..Da Hr. Kammerherren ved den af
Hs. Majestæt allernaadigst bekræftede og i Dag afsagte
11
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Generalkrigsrets Dom er tildømt al være i civil Arrest i
tre Maaneder med videre, saa haver De at overdrage
Søkadetkorpset med alt dertil hørende for den Tid til
den ældste af Korpsets tilstedeværende Officerer, hvilken
derefter melder sig i Kollegio.«
Det var en gammel Historie, som Søkrigsprokurøren
her havde faaet fat pnn. Stiholt havde , som tidligere
omtalt, fra 1781-92 været Ekvipagemester paa Gammelholm og var bleven afløst af Kaptajn A. F. Lutzow.
Under dennes Funktionstid var man kommen under
Vejr med, at der ved Mastetræernes Opmnaling ikke
var bleven niaalt med det rette Maal. Den tidligere
Ekvipagemester og de Officerer, der havde været Medlemmer af Besiglelseskommissionen, hleve derefter dragne
med ind i Undersøgelsen. Man bebrejdede dem, at de
havde brugt et Maal , ved hvis Anvendelse Kongens
Kasse labte. De indvendte, at der ved Holmen brugtes
tre til lire forskellige Mastemaal, men den Omstændighed, at Kongens Kasse tabte ved det Maal, de havde
anvendt , synes at have været den afgørende Grund til
at dømme dem for at have ført slet Tilsyn. Det lagdes
f. Eks. Stibolt til Last, at han ikke engang havde vidst,
hvad en Palm var (l/lo af en dansk Fod). Af Sagens
Akter fremgaar det imidlertid klart og tydeligt, at man
ikke nærede nogen som helst Mistanke til dem om at
have anvendt det urigtige Maal i egennyttig Hensigt.
Stibolt blev derefter dømt til civil Arrest i tre Maaneder,
Lutzow til tre Maaneders Arrest paa Nyholms Hovedvagt
og til at gaa af som Ekvipagemester, og de andre Officerer fik lignende Straffe, Desuden gik det ud over flere
Mestere og underordnede Bestillingsmænd paa Holmene.
Endnu før Stibolt havde udstaaet denne Straf, tog
han sin Afsked, ikke alene som Chef for Akademiet,
men ogsaa som Søofficer, og levede siden indtil sin
Død i 1821 pan Gaarden »Søm andshvile « ved Rungsted.
Han vilde ikke blive i Etaten, efter hvad der var over-
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gaaet ham, idet han rimeligvis har anset den Dom,
der var fældet over ham , for uretfærdig eller i hvert
Tilfælde for unødvendig ha ard. At han ikke kunde
vedblive at være Chef for Akademiet, fulgte af sig
selv. Man maa dog huske paa, at Krigsretsdomme over
Officerer dengang vare langt almindeligere end nu og
derfor ikke havde den Betydning for vedkommende. I
Tilfælde, hvor en Officer i vore Dage vilde modtage en
ministeriel Tilkendegivelse af Mishag , der blev mellem
Ministeriet og ham, vilde man for hundrede Aar siden
have sat den militære Ret i Bevægelse.
Liitzow f. Eks. havde ingen Men af sine tre Maaneders Arrest paa Nyholms Hovedvagt, idet han to Aar
efter avancerede til Kommandør og senere endog til
Viceadmiral.
Samme Dag, Stibolt blev afskediget, nemlig den
27de Oktober 1797, udnævntes Akademiets næstkommanderende, Kaptajn H. C. Sneedorff, til Chef.
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VIII.

H. C. SNEEDORFF.
ans Christian S n e e d o r rr var født i 1759 i Sorø,
hvor hans Fader, den af det danske Sprogs Udvikling højt fortjente Jens Schelderup Sn e edor l'f , var
Professor ved det af Frederik V genoprettede Akademi.
Han var kun fem Aar gammel, da hans Fader døde,
hvorpaa han med sin Moder nyttede til København.
Samme Aar blev han indskreven som Volontær ved
Søkadetnkademiet. I en Alder af 13 Aar flyttede han
som Kadet ind paa Akademiet, hvor han snart viste sig
som en begavet og flittig Elev. I 1774 hedder det f. Eks.
om ham : »Ha r godt Geni og god Konduite. Staaet
lste, 2den og den decisive Eksamen samt Sfærika. God
Kundskab
hvad han har lært. Staaet Eksamen i
Artilleriet.
Godt. Begreb og flittig
Han har

H

.
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Drift og god Kommando, er søstærk og ført en god
Konduite. «
Alt som Kadet var han bleven begejstret over Johannes Ewalds Poesi, og han maatte snart, som mange
andre unge Mænd paa den Tid, forsøge sig i Digtekunsten , idet han ligesom disse slavisk efterlignede Mesterens
høj- og hastemte Oder og Elegier. Da hans Moder døde
i 1775, lod han saaledes i Adresseavisen indrykke "Tanker ved en Moders Død, « hvori det bl. a. hedder:
»San hyl, min trætte Aand, i rædselssvangre Huler,
Nedsynk Dig med Dit Haab!
O hun, o grumme Kval - Alfader! sig, hvi skjuler
Du Nanden for mit Raab?
Ak hun er død - o Gud! o. S. v.s

Samme Aar indleverede han til det af Ewalds Venner stiftede »dansk e Litteraturselskab - et Digt »Stor men
til Søs e , skrevet i lignende Maner. Han havde omtrent
samtidig i Neergaards Kaffehus paa Østergade, et Samlingssted for gode Hoveder og muntre Selskabsbrødre,
gjort Bekendtskab med den unge Student Knud Lyhne
Rahbek, som mangfoldige Aar senere i sine sE rin dringer af mit Lin mindedes den daværende Kadetchef og
Kontreadmiral Sneedorff, »hvis Sørgevers over han s nys
afdøde, almenbegrædte Moder havde gjort særdeles Op sigt og bebudede en Ellerligner af Ewald, af hvem han
og alt da var en særdeles Yndling. «
Som bekendt var Rahhek rundhaandet med sin Ros
lige over for andre Digtere, og til sin Død holdt han fast
ved sin Smag fra det 18de Aarhundrede, skønt Oehlenschlågers Fremtræden forlængst havde gjort det af baade
med den hastemte, i Skyerne svævende og med den
bedsteborgerlige Poesi.
Efter Sneedorffs Død i 1824 skrev Rahhek, at denne
var Ewalds mest elskede Discipel. »Levende erindrer
jeg, « fortalte han endvidere, »at da Gerner, formodenlig
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1780, anbragte Sneedorff, som han meget yndede, blandt
de Officerer, der skulde lære Konstruktionen, og jeg, for
hvem dengang Digtekunsten gik over alt, for Ewald beklagede det Tab, vor Poesi led ved, at den mest geniale
af vore yngre helligede sig et andet Fag, gav Ewald
mig det Svar: »Det er godt nok, at vi faa gode, stærke
Vers, men det er heller ikke uvigtigt, at vi faa gode,
stærke Orlogsslcibe. « For øvrigt samtykkede han i alt,
hvad jeg sagde til hans Yndlings Bos.«
Som Løjtnant fortsatte Sneedorff flittigt sin poetiske
Virksomhed. Han besang Kammerater, der tidlig gik
bort, samt fortjente Søofficerer, der døde af Ælde. Da
saaledes Frederik L il t k e n, der jo som Kadet havde
kæm pet i den store nordiske Krig, døde i 1784, 86 Aar
gammel, .skrev han et Mindekvad over ham, i hvilket
han hævede sig til en virkelig poetisk Højde, saa at der
er Kraft og Klang i hans Vers. Han skrev saaledes:
- Føl det , at han er død , den sidste, der har kriget,
Hvor Raben svang de dampende Kolonner,
Saa Fisken skjulte Østerhavets Strand.
Hvor Gabels Flaade tæt, som Skjold-Falanksen,
Ej talrig, men uovervindelig som den,
Da Danmarks Støtter truede at falde,
For ned mod Fjenderne og slog dem, tog dem alle,
Saa ej alene Kronen, men og Sejerskransen
Sad om Skjoldungens Tinding fust igen .
Han var den sidsle - skaan mig , stigende Camoene t
Om Vemodstanren rinder i den stærke Sang,
Den sidste levende, som førte Sværd i Bælte,
Da Stjernen mellem alle Dannebroges Helte,
Den store We s s e l, rundt paa Kampens høje Scene
Gik sin forfærdende, men IWI'le Tordengang.
Ak, han er død! for os er Krøniken alene,
Den kolde Krønike tilbage: thi han var
Den sidste Mand, der kunde skildre disse Kæmper
Med den Veltalenhed, som ingen Alder dæmper,
Som Du ej skænker selv, elastiske Camoene!
Som knn er dens, der selv seet, sejret, stred et har.
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Fra denne Tid er ogsaa Romancen om Hr. Henrik,
der i garnmel Stil fortæller om, hvorledes Henrik Gerner
ved Forandringen af Dokken paa Christianshavn lader
otte Heste i eet Døgn udpumpe Vandet, hvad fem hundrede Mand tidligere brugte tre Dage til. Dette udtrykker
han i et af Versene saaledes :
Det undrer hver Mand , som tænker derpaa,
At ej i et Døgn til Ende
Kan to Gange fire Ros mere forrnaa
End fem Hundred Mand udi trende.
Nu snurre de Guldhjul for Gangernes Skrid,
Nu bruges kun Skjoldungens Stridsmænd til Strid.
Hil være Hr. Henrik!

Med Slutningslinierne: »Nu snurre de Guldhjul o.s. V. «
ende alle Versene i den lange Romance, hvorved Digteren opnaar en ikke ringe Virkning.
Ved Siden af sin Virksomhed som Digter var han
en særdeles praktisk Sømand, der ikke alene forstod at
føre et Skib, men som tillige som faa var hjemme i
sin Navigation, hvilken han havde studeret til Bunds;
ja han havde endog under Gerners Vejledning sat sig
ind i Skibbygningskunsten og dens Teori. Vi have jo
alt set, at han, medens Kaas var Chef, havde søgt om
at blive Lærer ved Akademiet i Navigation, men at han
ikke naaede sit Ønske, fordi han skulde have et meget
hidsigt Naturel, medens der samtidig blev sagt om ham,
at han besad et ypperligt Geni. Hidsigheden har han i /
ethvert Tilfælde snart lært at tøjle forsvarligt; thi allerede
som næstkommanderende paa Akademiet optraadte han
over for Kadetterne med stor Ro og Overlegenhed.
Da han endelig i 1786 fik fast Fod paa Akademiet
som Skoleofficer, blev ban der med det samme. Baade
Winterfeldt og Stibolt lærte snart hans Værd at kende,
og det er næppe for meget sagt, at ingen næstkommanderende paa Søkadetakaderniet nogen Sinde har haft
saa stor Indflydelse paa sine overordnede som han.
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Under StiboIt var det ham, der udarbejdede Forslag li!
Reformer efter Chefens Ordre, ja det var endog ham,
der havde haft Ideerne, og som saa forstod at vinde sin
højeste Myndighed, Kollegiet, for dem. Som midlertidig
Chef, naar StiboIt var udkommanderet, havde han staaet
i livlig Forbindelse med Kollegiet; dettes Medlemmer og
særlig dets Præses, Kronprins Frederik, havde da faaet
det Indtryk af ham, at han maatte være selvskreven
til at beklæde Posten som Chef for den sømilitære OpdragelsesanstalL. Hertil kom, at hans Domme over Kadetternes Dygtighed om Bord vare saa klart og sikkert
affattede, at han, længe før han blev Chef, havde erhvervet sig el Ry blandt Flandens Officerer som en
ualmindelig Menneskekender. Hans Taler, naar Kadetterne gik om Bord, bar tillige Vidne om , at han forstod,
hvorledes unge Mænd skulde tages, og hvordan man
med Held kunde henvende sig til deres Æresfølelse.
Som Chef fik Sneedorff dog først ret Lejlighed til
at udfolde sine store Egenskaber. Han nærede et ualmindelig højt Begreb om den Betydning, Søkadetakademiet havde som Uddannelsesskole for vordende Officerer.
Danmarks Flaade var dets Ædelsten og Palladium, og
derfor val' det en overordentlig Ære for en Kadet engang
at kunne Iaa Lejlighed til at forsvare denne Flaade,
Lyst til at bære en straalende Uniform og til at opnaa
en anset Livsstilling maatte ikke være Drivfjeder for de
unge, der ønskede at komme ind paa Akademiet, nej, de
maatte udelukkende ledes af Bevidstheden om, at de vilde
blive Medlemmer af den Riddervagt, del' skulde forsvare
Danmarks Flaade mod Fjenden . De maatte vide, at
paa dem kunde Rigets Skæbne komme til at bero.
Derfor skrev han ogsaa til Lærerne, der hleve ansatte ved Akademiet, naar han meddelte dem deres Udnævnelse: »J eg ønsker Dem til Lykke og holder mig
overbevist om i Dem at have faaet en trolig Medarbejder ved et Institut, som kan have Indflydelse paa Fædre-
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landets Frelse engang. « Dette var i hans Mund ingen
Frase, det var hans fulde Alvor, og man vilde tage
meget fejl, dersom man troede, at disse Ord kun vare

et Udslag af Datidens Udtryksmaade, der ofte, særlig
naar det gjaldt Patriotismen, var meget affekteret.
Det gjaldt da først og fremmest om at skafTe de
unge den bedst mulige videnskabelige Uddannelse, at
gøre dem skikkede til at føre Kongens Skibe, at udvikle
deres Æresfølelse og at opdrage dem saaledes, at de
udadtil stadig viste sig som Kavalerer. Dette var ingen
let Opgave, men han var Mand for at løse den. Han
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var saa heldig, at han nød ubelinget Tillid hos ham,
der først som Kronprins og senere som Konge styrede
Landet. Naar han vilde sætte noget igennem, spændte
han sin Sabel om Livet og gik ind til sin Nabo paa
Amalienborg, der altid laante ham et villigt øre. Hans
Lærere og Kadetter vidste, at han formanede noget,
og de vidste endvidere, at han kun brugte sin Magt
til Gavn for dem, hvorfor de nærede en urokkelig Tillid til ham. Hans Personlighed imponerede Kadetterne
i en sjælden Grad, saa at de senere som gamle Mænd
i de varmeste Udtryk omtalte den Indflydelse, han
havde øvet paa dem. De mindedes ham ikke som en
Chef, der havde kuet dem, men som havde været dem
en Inderlig Ven, til hvem de frimodigt kunde henvende
sig, naar de blot talte Sandhed.
Sneedorlf var en i høj Grad veltalende Mand. Hans
Taler til Kadetterne, af hvilke mange ere bevarede, bære
Vidne om, hvor højt han stod som Opdrager, ja man
tør uden Betænkning betegne ham som enestaaende Ior
sin Tid. De daværende lærde Skolers pedantiske Rektorer, der paa enkelte nær enten vare Tyranner eller
Mænd med en indskrænket Aand og svag Villiekraft, og
som gik op i Remseværk og gold Udenadslæren, stode
som Opdragere dybt under det tilladelige, og i den eneste Skole, hV01' Disciplene efter Pestalozzis Metode opdroges i Frihed, nemlig Hofpræst Chrislianis tyske Institut paa Vesterbro. herskede en vammel og sødladen
Tone, der maatte frastøde enhver naturlig dansk Dreng.
Om den Opdragelse, der blev Landkadetterne til Del, er
det bedst ikke at tale. Den bestod i Tugt, men ikke i
Herrens Formaning.
Selvfølgelig havde SneedorlT lært af det pædagogiske
Røre, der dengang fandt Sted i Tyskland ; men han indførle ikke slavisk de Metoder og Regler, der opstilledes
som Rettesnore, Han var nemlig i Stand til at omdanne,
hvad han fandt brugbart, og lempe det efter danske
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Forhold. Hans sunde Fornuft viste ham de Veje, ad
hvilke han skulde gaa, og den viste ham sjældent galt.
Det var ham en Trang at lære hver enkelt Kadet at
kende saa nøje, som en Fader kender sin Søn, og han
var til enhver Tid rede til at høre paa, hvad der laa
vedkommende paa Hjerte. Derfor kunde der udvikle
sig et saa fortroligt Forhold mellem Chef og I~adetter,
at disse senere paa deres Togter som Officerer skrev til
ham og meddelte ham, hvad de oplevede.
Det faderlige Forhold, hvori han vedblev at staa til
de afgaaede Officerer, karakteriserede han engang lejlighedsvis saaledes i en Skrivelse til Kollegiet: »Længe
efter den unge Officer forlader Institutet, tyer han til
mig, og den, der ikke gør det , kalder jeg og advarer, naar
jeg erfarer, han behøver det. Men min Autoritet er ikke
Almagt, og Søetaten kan som enhver Menneskeforsamling
bringes nær til, men ikke helt til Fuldkomrnenhed. «
Hvorledes hans tidligere Elever saa op til ham, ses
bl. a. af et Brev, som Løjtnant H. C. Bodenhoff skrev 1813
fra sit Krigsfangenskab i England til en Kammerat: »Vil
De hilse den ærede Kommandør, at det vilde være mig
uendelig kært, i Fald jeg ved min Opførsel kunde bidrage noget til at belønne ham for al hans anvendte
Flid for at forbedre en Etat, som han har lært os at
være stolte af at tjene i. Kun den Lykke at indflette et
Blad i den Laurbærkrans , der pryder hans Tindinger,
ønskede jeg mig beskæret, og alt, hvad jeg derfor maatte
lide, vilde jeg bære med Glæde. e
Det pompøse laa i høj Grad for Sneedorffs Personlighed. Særlig naar Frederik VI var tilstede paa Akademiet ved Uddelingen af Gerners Medaille den 27de December, fandt han Lejlighed til at vise dette. I 1816
talte han bl. a. saaledes til Kongen:
»Allern aadigste Konge I Omringet af graahærdedc
Hædersmænd, der ere opdragne i denne Søkrigsskole, af
Manddommens kraftige Mænd, der skylder Deres l\Iaje-
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stæt saa meget, og af Ungdommen, der fuld af Haab og
Tal, ser op til sin Konge, staar det ikke i min lVI agt at
finde Udtryk, der kan forøge den stolte Følelse, hvormed
Deres Majestæt kan se sig om i denne Forsamling. Men
eet Ord skal dog Kong Frederik VIs Søkrigsskole paa
denne sin Hædersdag frembære for sin kongelige Velgører: » Hvad Manden ikke - formaaede stundom Ynglingen.«
Dermed pegede han paa en lille Kadet, R. F. E.
Dirckinck-Holmfeld , der gik rask hen til Kongen, saa
ham lige i Ansigtet og fremsagde med Følelse følgende
Ord : »Her paa Akademiet har jeg lært, at Mennesket
skal stræbe eller Dyd, Krigeren eller Ære og Kongerne
eller Udødelighed. Held mig, at jeg ser forenet i een,
h vall jeg lærte af mange! «
Kongen takkede Sneedorll' i de varmeste Udtryk,
hvortil denne svarede: l> Det el' mig, som passerer mit
Liv med at takke deres Majestæt. « s Det var talt som
en Digter, « svarede Kongen, hvorpaa Sneedorff bukkede.
Allerede i 1793, da han som næstkommanderende
ved Akademiet og Lærer i Sømandsskab var om Bord
paa Fregatten »Cronborg« med 40 Kadetter, udtalte han,
hvor lykkelig han følte sig ved at være kornmen i den
Stilling, han beklædte. I et Brev, der er dateret Carlskrona den 22de August, skrev hnn nemlig: »Den Flittighed, mine partiske Venner stundom beskylde mig for, er
Dovenskab mod den, jeg her man anvende formedelst
det meget, her er at se og spørge om. Af praktiske Ting
har jeg lært meget, af aandelige Ting hal' jeg lært, at
jeg ikke vilde være lykkelig som svensk Søofficer; thi
det, der interesserer mig mest paa Jorden, nemlig at
være Opdrager for de vordende Søkrigere, vilde da ikke
være falden i min Lod . Her avancerer ingen, som ej er
»a f høj Byrd eller en Favorit , derimod ser man unge
Admiraler, Orlogs- og Fregat-Skibschefer i Mangfoldighed
samt gamle Løjtnanter
Ja, vi Danske ere lykke-

173

lige; jeg har altid elsket mil Fædreland; men jeg elsker
det dobbelt, naar jeg sammenligner det med andre
Lande. «
Sneedorff var stolt, naar hans Kadetter paa Togterne
gjorde Lykke paa Grund af deres gode Optræden, men
han var samtidig fuldstændig klar over, hvem dette
skyldtes. Da han i Sommeren 1803 som Chef for Orlogsskibet »Sejeren« besøgte Kristiania, færdedes han meget
med den rige Købmand John Collet, der gaven Fest
paa sin Gaard Ullevold, med General Haxthausen, der
bl. a. var Chef for det norske militære Institut, som opdrog Landkadetter. og med Major D. Hegermann, som
dengang var næstkommanderende ved dette Institut. Efter
en Fest, han om Bord havde givet for de norske Kadetter
og deres Officerer, skriver han:
»Vi drak en Skaal for begge Kadetkorpsets Regenerator, Hs. kgl. Højhed Kronprinsen, og dundrede 27 Skud.
Der var Enthousiasme fra den yngste til den ældste.
Haxthausen og Hegerrnann, der begge ere Mænd af Fortjeneste, have - ikke til mig, men, hvad der betyder
mere, til andre - sagt , at de ikke kunne uddanne deres
Ungdom, der for Resten af alle her i Byen, selv af Falsen,
har synderligt Lov paa sig for god Tone, til det, vore
Søkadetter ere. De have ment, og lad dem det, at det
laa i, at vore Kadetter kom saa meget paa fremmede
Steder. Men efter min Mening skal de Dantziger Købmænd og Frederiksværns Beaumonde ikke just virke
saa synderligt dannende, især naar man kun er fire
Gange om Aaret i Havn. Pluraliteten af de Kadetter,
jeg har med, skulde altsaa kun have 12-16 Dages Opdragelse. Nej, dersom der er nogen Fortj eneste i, at
mit Korps har den udvortes Urbanitet , da ligger det
ikke deri, at Kadetterne forsmigres paa fremmede Steder,
men det ligger i det vaagne øje, som jeg og alle mine
Officerer have over deres Komportement Iwer Dag og
hvert Øjeblik, ja ved hver Melding, de give, og det ligger
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i del gode Eksempel, som alle Ollicererne vise bande
indbyrdes og mod mig. «
Om Forholdet mellem ham og Kadetterne, naar de
vare ude paa mindre Lystture, give følgende to Optegnelser af ham selv tilstrækkelig Oplysning. Da Kadetfregatten »Frederiksværn « i August 1796 laa ved Kiel,
roede han med Kadetterne de syv Mil derfra til Rendsborg gennem Eiderkanalen. »T uren gennem Kanalen, «
skriver han, »var overmaade morsom, da alle Kadetter
vare med. Naar de ikke netop bleve underviste i Slusernes Form og Nytte, sang de, gjorde tusinde Løjer og
spiste op al den Frokostmad, der var at faa under Vejs;
vi vare i alt 50 Gentlemen og næslen lige saa mange
gemene. Farten med Heste glædede Kadetterne ikke
lidet, især naar de kunde se sit Snit og faa fat paa
Horcl og styre Baaden ud fra Land, saa at Hesten mod
sin Villie blev drejet med Halen ned mod Bredden og
stundom et Par Skridt baglæns ud i Vandet trods den
ridende Postillons Skrig.•
I August næste Aar, da li Frederiksværn- havde været
i Danzig, fortæller han: »1 Tirsdags gik jeg med Kadetterne hen at bese Dantzigs Tøjhus og tog dem senere
med mig til de lange li Buden«, hvor man kunde faa
købt alt, hvad øjet lystede. Mine unge Venner strømmede om mig. »Aa h, Hr. Kaptajn I Maa jeg ikke købe
den Hebe der? Maa jeg ikke faa laane 4 Mark '1« og
ingen af dem vare ved 1\1 uflen , saa jeg slap ikke fra
dem, før min Pung var tom.•
Allerede Dagen efter, at Sneedorff var bleven udnævnt
til Chef, sendte han de Forældre, der havde Sønner indskrevne ved Akademiet, en trykt Redegørelse for, hvorledes Undervisningen lededes; i hvilke Fag der undervistes; hvilke Eksaminer der skulde tages, og hvilke
Karakterer der gaves ved disse o. s. v. Han underrettede
dem tillige om, hvilken Uniform de indskrevne maatte
hære, nemlig blaa Kjole, Vest og Benklæder med glatte
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gule Knapper, og om, hvilke Køjeklæder de skulde medbringe til Brug dels paa Akademiet, dels 0111 Bord. Han
sparede derved sig selv for utallige Forespørgsler.
Til næstkommanderende foreslog han Kollegiet at udnævne s den formedelst sin praktiske, militære Duelighed
og utrættelige Aktivitet fortjente Kaptajnløjtnant C. V.
•Je s s e n «, som senere skulde gøre sit Navn saa berømt som Søleriger. Til anden Kadetofficer og første
Lærer i Sømandsskab foreslog han endvidere Premierløjtnant J. F . Bardenfleth , om hvem det bemærkes :
»For uden fortrinlige matematiske Kundskaber og Talent
til at docere har han allerede i det sidste Aar specialiter
forberedt sig til delte Embede r (o: Embedet som Lærer
i Sømandsskab). Han var nemlig i Marts samme Aar
blev en udnævnt til trediekommanderende ved Akademiet.
Kollegiet bifaldt straks disse Indstillinger.
I December fremkom Sneedorff derefter ifølge Kollegiets Opfordring med en hel Række Forslag, der bl. a.
gik ud paa, at Chefen for Akademiet for Fremtiden
skulde være Chef for Kadetfregatten, at han ikke længer
skulde bespise Kadetterne om Bord, men at en af Officererne ligesom i de andre Skibe skulde være Messeforstander, at der skulde skrives og trykkes Lærebøger
i de enkelte Videnskaber, at Kadetterne skulde lære at
svømme, at Chefen ikke længer skulde have Fordel af,
hvad han kunde spare paa Kadetternes Uniformer, o.s. v.
Allerede den 13de Januar 1798 bevilgede Kollegiet
alt, hvad Sneedorff havde ønsket og endnu mere til.
Det bestemte, at hans Tillæg som Chef skulde være
559 Rdl. aarlig, at der til Lys og Brænde bevilgedes
ham 248 Rdl. aarlig, samt at han skulde beholde sine
Kvarterpenge som Officer, da han derved vilde faa den
samme Indkomst som sin Formand, naar dennes Fordel
paa Munderingerne ansloges til 400 Rdl. aarlig. Munderingerne skulde for Eftertiden anskaffes paa kongelig
Regning. Næstkommanderendes Tillæg forhøjedes fra
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68 til 200 Rdl. aarlig; endvidere skulde han have fri
Bolig og det reglementerede Tillæg af 62 Rdl. til Lys
og Brænde. Første Lærer i Sømandsskab fik foruden
sit Tillæg som Kadetofficer 200 Rdl. am-lig i Lønning.
De to Underlærere i Maternatik fik hver et Tillæg af
50 Rdl. aarlig. Læreren i Navigation, Kaptajnløjtnant
Wleugel, skulde udarbejde de fornødne matematiske
Lærebøger i Løbet af tre Aar og fik et yderligere Tillæg
af 150 Rdl. am-lig. Endvidere skulde Læreren i de skønne
Videnskaber C. F. Dichman udarbejde en Lærebog i
Grammatik og hans Løn forhøjes til 400 Rdl. am-lig;
tillige skulde dansk Grammatik alløse Logik som Lærefag.
Underlærer i Matematik M. P. Bille simide »oprnunt res«
Lil at forfatte en Lærebog i ArLilleri og Fortifikation.
Chefen for Akademiet skulde fOL" Fremtiden kommandere
KadeLfregatten dog uden at holde Bord for Kadetterne,
der skulde danne en Messe , som en af Skibsofficererne
skulde bestyre. Endelig blev det bestemt, at der for
Kongens Regning skulde anskaffes et Tinservice, der først
langt ind i det næste Aarhundrede blev afløst af Fajancetallerkener.
Med Hensyn til Kosten om Bord fik SneedorIT udvirket, at der blev serveret saa lid t salt Mad som muligt.
Ved de 14 Maaltider om Ugen, ved hvilke der sattes
Kød paa Bordet, maatte der kun ct Par Gange opvartes
med salt Kød. Middagsmaden skulde bestaa af en Ret
Søbemad og en Kødret paa et Par Dage nær, da der skulde
gives Fisk og Kage. Aftensmaden skulde som hidtil
hestaa af Grød samt af opvarmet Kød fra om Middagen.
Seksten-Marks-Øl maatte være den eneste reglementerede
Drik, dog Søndag Middag undtagen, da Kadetterne ligesom tidligere skulde have Vin. Endelig bestemtes det
s til Sædeligheds og god Ordens Fremme i en Forsamling
af saa mange unge Mennesker «, at Chefen og Officererne
skulde spise i samme Rum som Kadetterne, men at
ingen Officer maatte medtage egen Vin .
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Sneedorff var saa begejstret over Kollegiets Bestemmelser, at han to Aar senere skrev, at den l3de Januar
1798 til fjerneste Tider vilde gøre Epoke i Akademiets
Historie, og at han nærede det Haab, at denne Dag
vilde vise sin Virkning paa den fremticlige Marine.
Han havde ingen Rist eller Ro, før han fik sat sine
Officerer og Lærere i Virksomhed med at skrive Lærebøger, og han var henrykt, da Dichman allerede i Begyndelsen af Januar 1799 overgav ham et Manuskript
til en dansk Grammatik, som han saa indsendte til
Kollegiet.
Generalauditør L. N ørregaard, der tillige var deputeret i Kollegiet, underkastede derpaa Grammatikken
en Prøve, før den blev trykt. I sin Kritik gjorde han
opmærksom paa, at Dichman ved at vælge sine Eksempler
ikke havde anvendt den strenge Varsomhed, der var
nødvendig, naar man havde med Ungdommens Undervisning at gøre. Saaledes stod der Side 38:
s Derpaa traadte han frem og talte saaledes til Folket:
• Medborgere I hvorlænge ville I sukke under det vanærende Aag? Frie og lykkelige Naboer omringe Eder, og
I skælve for en fremmed Tyrans Aasynl Vaagner og
.afryster de tyngende Lænker 1«
Om disse Linier skrev Nørregaard:
sDette fra al historisk Sammenhæng isolerte Eksempel
finder jeg saa meget mere upassende, som det indeholder
en Exhortation til Oprør, der altid i den exhorterende
Borgers Mund er den største politiske Forbrydelse. «
Endvidere stod der hos Dichman Side 48:
. Republikaneren . (om Despotens fejge Slaver vil jeg
ikke tale) besjæles af Friheden, som gør ham lykkelig.«
Hertil bemærkede Nørregaard:
»F oruden anden Reflektion, som kunde gøres ved
dette Eksempel, vil jeg alene anmærke, at samme letteligen leder til den urigtige Tanke, at den, der ej er Republikaner, er altid en Despots fejge Slave; thi denne
12
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sidste modsættes her ene og alene den lykkelige Republikaner. e
Ikke længe efter kunde Sneedorff meddele Nørregaard, at Dichman havde rettet sig efter hans Bemærkninger. De upassende Eksempler vare undslupne hans
Pen »i Øjeblikke, da Grammatikken absorberede ham
fra at have Agt paa Bitingene.« Dichman havde desuden ogsaa rettet en hel Del andre Eksempler, Sneedorff
havde gjort ham opmærksom paa.
Dichmans »F ors øg til en dansk Sproglære- omfatter
ikke mindre end 465 Sider. Hvis de ulykkelige Kadetter
virkelig have skullet lære de mangfoldige Definitioner,
der opstilles i denne Bog , man de have anvendt et
Hestearbejde herpaa til liden eller ingen Nytte for dem
selv. Hvad sigel' man f. Eks. til følgende Mundfuld:
»Geru ndiet eller Abstraktions-Modifikationen finder Sted,
naar Verberries Bøjningsmodulationer paa e og es forekomme som Beskaffenheds- eller Tidsbegreber uden at
være føjede til et bestemt eller i samme Sætning udtrykkeligen meddelt Subjekt?« Eller er det muligt for nogen,
endsige et pur ungt Menneske, at forstaa, hvad Dichman
mener med: »Et verbalt Adjektiv, der forholder sig som
Primitiv til det med sarrime beslægtede , konjugerede
Beskaffenhedsord, kaldes et Supinum. Et verbalt Adjektiv derimod, der forholder sig som Derivativ til det
med samme beslægtede Supinum , kaldes et Participium. «
Sneedorff gik derefter paa .Jagt efter to Sproglærere
i Fransk og Engelsk, der vilde forfatte Grammatikker i
disse Sprog. Det var desuden nødvendigt at faa Hjælpelærere, da nu alle Kadetter paa en enkelt nær nød Undervisning paa Akademiet. Han fandt da ogsaa to, som
vare villige til at gaa ind paa hans Ønske, mod at de
fik 100 Rdl. i Løn om Aaret og Løfte om at arve Pladserne
som Hovedlærere. Cand. theol. C. F . Schneider blev
Lærer i Engelsk og skrev baade en Grammatik og en
Læsebog i Engelsie Til Lærer i Fransk valgtes den
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franske Emigrant L. de Juge, der havde været Lærer
i Gehejmeraad Levetzows Hus. Han forfattede ogsaa en
Grammatik og en Læsebog, til hvilken Stoffet ifølge SneedoriTs Ønske var hentet fra franske søfarendes Rejser.
I Oktober 1799, da baade Sclmeider og de Juge havde opfyldt deres Forpligtelser, skrev SneedoriT glad til Kollegiet:
~ .J eg finder en Behagelighed ved Tanken om, at to Værker,
som den danske Nation aldeles mangler, og hvilke den
som Sønation højlig trænger til, udgik fra Akademiet. «
Selv udarbejdede han samme Aar en Lærebog i Søtaktik og formaaede Dichman til at forfatte et Supplement
til Badens Historie, der kun gik til Freden i Hubertsburg 1763. Dette Supplement behandlede Begivenhederne
lige til Aarhundredets Slutning og saaledes ogsaa det
franske Direktoriums Historie. Ogsaa her maatte Dichman ligesom i sin Sproglære stryge adskillige Udtryk.
Han havde været ubehagelig mod Direktoriet, hvilket jo
ikke kunde gaa an, da Danmark havde store Handelsfordele ved at staa i godt Forhold til Frankrig.
Medens Sneedorff saaledes arbejdede utrætteligt for
at hæve Akademiet, havde han adskillige Ærgrelser, der
bl. a. nødte ham til at træde offentlig frem og forsvare
sig og sin Virksomhed. Amtmand H eib erg paa Bornholm havde i ~ Berlingsk e Avis « indrykket en Bekendtgørelse om, at hans Søn J. F. H eiberg, der i 1793
blev afskediget fra Søkadetakademiet med Sekondløjtnants Karakter, og som derpaa var gaaet i hollandsk
Tjeneste, var falden i en Kamp som næstkommanderende
efter at have udmærket sig. Samme Bekendtgørelse
indeholdt imidlertid følgende Angreb:
»Men Uhyre I Du, som af privat Animositet glædede
dig ved at nedtrykke en ung Mands muntre og fyrige
Sjæl, at forringe hans Værd og at undergrave hans
Lykke, ubekymret om de bedrøvelige Følger, din Tigerlumskhed kunde føde af sig; Haan, Foragt og alle gode
Menneskers Afsky vorde din Løn. «
12"
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Amtmand Helberg havde ikke nævnet noget Navn,
men da Publikum antog, at han sigtede til Sneedorff,
tog denne til Orde i ,.Minerva « for 1798 og gaven udførlig Redegørelse ikke alene for, hvorledes den unge
Heiberg havde været som Kadet, men ogsaa for sin egen
Optræden som næstkommanderende og Chef. Han panviste udførligt, støttende sig til officielle Kendsgerninger,
hentede fra Bedømmelsesprotokoller, at Heiberg ikke
havde kunnet følge med om Bord, hvorfor Dommerne i
1793 havde indstillet ham til Afsked. Før Togtet samme
Aar begyndte, havde han skrevet til Heibergs Kvarterchef: »Heib erg, som i Aar staar paa Prøve, søge han af
sin yderste Evne at hjælpe frem i Kundskaber samt
især at forbedre sin maadelige Kommando. . Til Helberg
selv skrev han :
J Han er
for sin Alder og sit gode Hoved langt tilbage i Kundskaber, endnu mere i Kommando. Dersom
han ikke med fuld Alvor og fordoblet Kraft retter dette
i Aar, saa vil han indse, at han ikke længer kan blive
blandt os. Imidlertid, da han har forsikret mig om sin
Lyst, saa haaber jeg, han i Aar vil spænde alle Kræfter
an. Al mulig Hjælp skal blive ham givet, og da vil det
ikke være vanskeligt at oprette det forsømte, især naar
han kan forandre sin Kommando; men dertil hører
uafladelig Flid, mere Livlighed og Raskhed, end han
hidindtil har vist, mere at være i Forhaanden overalt,
hvor der er noget at se og lære, mere at spørge og
undersøge ved enhver Ting, som falder ham fremmed.
Gør dette, min kære Heiberg I Tænk alvorlig herpaa, saa
kan alt endnu klare sig. «
Efter at Sneedorff derpaa havde oplyst, at han hos
Kronprinsen udvirkede, at Heiberg efter sin Afgang blev
ansat i Søetatens Revisionskontor , skrev han med berettiget Selvfølelse:
- »J eg har længe ønsket at træde frem for den store
ubestikkelige Dommer, Publikum. Jeg har længe vidst, at
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Bagtalelsen har sneget sig om iblandt det for at berøve
mig min borgerlige Agtelse og dets Tiltro ; jeg har længe
lidt ved at vide, at mine Venner, og været undselig over,
at endog mig ubekendte Hædersmænd forgæves kæmpede
for mig mod Midas' Dornrne , overdøvet af Stentorstemmer.
Men hidtil har jeg ikke været saa lykkelig at faa nogen
gyldig Ret til at fremstille mig for dets Domstol. Enten
mødte min Modstander med lukket Visir, eller han afskød
sine Pile uden at angive mod hvem.
Endog i dette Øjeblik skulde jeg ikke have Ret til at
nærme mig det, dersom ej det bestemte og almindelige øjekast, man har faaet det til at hæfte paa mig, gav mig den.
Man har sagt det, at jeg forstod den Kunst at faa Kadetternes Skæbner til at hænge alene af min Villie, og man
har villet bedrage det saa grovelig , at jeg netop skal bevise, at det er ene paa mine Forslag, at der allerede forlængst er truffet Indretninger ved Akademiet, hvorved der
er højeste moralske Umulighed i, at nogen Kadets Skæbne
kan ligge i en enkelt Mands Haand,
Det er paa mil Forslag, at Dommernes Antal paa Kadetfregatten af det kgl. Admiralitets- og Kommissariats-Kollegio er forhøjet fra 2 til 3 og i de sidste Aar til 4, hvoraf
de tvende ere omskiftende.
Det er paa mit Forslag, at højstsamme Kollegium har
forhøjet Dommernes Antal i enhver af de Videnskaber, som
læres i Land, fra 1 til 4 og i de vigtigste Videnskaber til 6.
Det er paa mil Forslag, at Dommerne over Kadetternes
Konduite er forhøjet fra 1 til 4.
Det er paa mil Forslag, at den summariske Sum af de
Værdier, udtrykte i Tal, som enhver Kadet faar ved Middelet
af ovenstanende Domme, alene og uden Undtagelse bestemmer Kadetternes Forret til Gage, Avancement, Udkommandering og alle store og smaa Emolumenter, af hvad Navn
nævnes kan og det paa saa simpel og præcis en Maade, at
den mindste Kadet kan selv tilkalkulere sig sin Ret efter
Regler, som dertil ere opslagne paa Instituttets Læsesale.
Det er endelig paa mil Forslag, at det sidste Stød er
givet Partiskheden, ifald den skulde vove at ville indtrænge
sig i en af Fædrelandets Helligdomme, derved, at ikke alene
Eksaminandi selv trække deres Spørgsmaal ud, men tillige,
at enhver Dommer er forbundet til ikke at udlade sig med
sin Dom for nogen af de andre Meddommere, førend paa
Stedet, hvor de i alles Nærværelse afleveres, summeres, og
Middelet udtages. Ve den, der vilde vove at afvige fra
Sandheden, han vilde staa brændemærket blandt de andre!
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Ak! Men det er tillige ved disse Forslag, at Stormandens og Demagogens Søn ofte faldt, naar den r-ingere Middelstands og den stille, fredelige Borgers stod.
Men i 12 Aar uden Undtagelse at faa tilbageskikket
enhver Foræring, benægtet enhver Talfelindbydelse, kort
bortvist ethvert mer end moralsk Bevis paa Forældres Godhed for mig,
Men at have været den første, der ordentlig og metodisk lærte Kadetterne Sømandsskabet og Orlogstjenesten,
Men at have bevirket, at de i Land ved hensigtsmæssige Examina bleve nødte til at lære alle de Videnskaber,
der foredrages paa Akademiet,
Men at have det Uheld, at oplyste og sjældne Mænd
blandt dette Instituts Lærere og foresatte ere mine varme
Venner, uagtet jeg har mer end fordoblet deres Arbejde og
Ansvar,
:\Ien endelige n, hvad der er det allerværste, efter sua
megen Uret at nyde Hegeringens Understøttelse og Beviser
pau dels Tiltro,
Dette, ærværdige Publikum, ere mine Forbrydelser! ' - -

Officerer og Lærere ved Søkadetakademiet stode
fuldtud paa deres Chefs Side. D i c h m a n havde allerede den 27de December 1797 i Kronprinsens Nærværelse ved Uddelingen af den Gernerske Medaille i sin
Festtale tilraabt Kadetterne : »Og naar en ædel Sneedorlf med mandig Veltalenheds henstrømmende Kraft
opJlammer Eders Kærlighed til Æren, tvivle I da om,
hvilken Fortolkning Ordet i hans Mund skulde modtage,
og føle I da ikke, at han byder Eder al elske Eders
Pligt med samme ubrødelige Nidkærhed , hvormed han
tilbeder sin?« Da han derefter olTen tliggjorde denne Tale,
der drøfter det Spørgsmaal, hvorvidt Staten og Samfundet burde anvende Hædersbevisninger som Belønninger,
tilføj ede han i en Note følgende Bemærkninger:
. Hr . Kaptajn Sneedorff trænger ikke til Ros eller Forsvar. Han staar, som hans Mønster Gerner sagde : paa sine
egne Ben . Han {rygler Glid, som det hedder hos Racine,
anden Frygt har han ikke, og hvo der kender ham uden
at agte ham, beskæmmer enten sin Forstand eller sit Hjerte.
Men Quinctilian har ikke desto mindre Ret, naar han
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siger: >Mod Bagvadskelsen skal Taleren støtte Sandheden,
og den vildfarende Folkemening bør han lede. ' I tre Aar
har Forfatteren af nærværende Tale været Vidne til Kaptajn
Sneedorffs offentlige Handlinger paa Søkadetakademiet, og
det er ham en kær Pligt offentligen at erklære, at han i
ham erkender en af de redeligste Embedsmænd, en af de
ivrigste Patrioter, et af de ædleste Mennesker, han hidtil
mødte paa sin Bane. Men han føler tillige, at hans Stemme
ikke hal' og heller ikke bol' have nogen Autoritet. Han
træder derfor med Ærbødighed til Side for at indrømme
Pladsen til en Hædersmand, der forlængst tilvandt sig Almenhedens Tillid og Agtelse. Denne Mand er Forfatteren
af »Høstgfldet •. Ogsaa han var i en Rad af flere Aar Lærer
ved Søkadetakademiet, og ogsaa han giver Forfatterens Mening Vægt, idet han værdiges at gøre den til sin. Man
høre, hvorledes han om Kaptajn Sneedorff udtrykker sig i
et Brev, hvoraf Forfatteren med hans Tilladelse og efter
hans Forlangende lader aftrykke en Del. e

Denne Del af Thaarups Brev lyder saaledes:
>Det glæder mig dernæst at finde en Lejlighed, h vorved jeg offentlig kan bevidne mit Hjertes Mening om en
Mand, som jeg har kendt fra min Ungdom, da vi indgik et
Venskab, som endnu staar urokkeligt, og hvilket jeg ikke
kunde bryde uden at tabe al Højagtelse for det gode. Jeg
kender altsaa Sneedorff som Ven, kender ham som Embedsmand og har kendt ham som min foresatte. Jeg kender
og erkender ham for en oplyst og retskaffen Mand i Ordets strengeste Forstand, som Stifter og ivrig Medvirker af
det Akademis Fremgang til Fuldkommenhed, hvis øverste
foresatte han nu er. - Flere af Akademiets Lærere kunne
bevidne Sandheden af dette her anførte, og jeg er overbevist
om, at de med Glæde gribe den alle gode Mænds fælles
Sag at lade Sandheden vederfares Ret.s

Thaarups Haab blev ikke beskæmmet, hvad følgende
Erklæring viser:
»F or fatteren (o: Dichman) har vist os denne Note.
De fleste af os have i længere Tid med ham været
Vidne til Kaptajn Sneedorffs offentlige Handlinger. Vi
have i al denne Tid fundet hos ham samme Redelighed,
Upartiskhed og ivrige Patriotisme som Forfatteren, og
vi kunne ikke modstaa at gribe denne Lejlighed til at
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møde de forunderlige Angreb, vi have maattet høre mod
en Mand, som vi dog paa det nøjeste maa kende.•
(Undertegnet af):
C. C. L o u s (Professor, forhen første Lærer i Navigation og Matematik paa Søkadetakademiet fra 1763 til
1795, da jeg efter Ansøgning afgik). Jørgensen (Kaptajnløjtnant, Lærer i Artilleriet). Høyer (Kaptajnløjtnant, forhen Lærer i Navigation og Matematik). L. Fab ri ei u s (Premierløjtnant, forhenværende Kadetofficer og
Lærer i Sømandsskab). P. F. Deiehmalln (Inspektør
ved det kgl. Lotteri og nylig efter 15 Aars Tjeneste aftraadt som Lærer i Religion, Skrivning, Regning, Ortografi og Stil). C. V. J ess e n (Kaptajnløjtnant, subalterne
Officer ved Kadetkorpset). 'W l e u ge l (Kaptaj nløjtnant,
Eksaminator i Navigation og Matematik),
M. Bille
(P rem ierløj tnan t, matematisk Lærer). D. Bille (Premierløjtnant, matematisk Lærer).
I Sneedorfls offentlige Erklæring var omtalt, at han
før det sidste Togt, Heiberg deltog i, havde meddelt
baade denne og hans Kvarterchef, hvad de skulde lægge
Mærke til om Bord. Det var nemlig hans Skik, inden
Kadetfregatten gik ud, at udarbejde og nedskrive en Henvendelse til hver af de 40 Kadetter, der skulde med. I
denne havde han gjort opmærksom paa, hvad vedkommende Kadet skulde lægge sig paa Hjerte. Et Par Dage,
før Kadetterne gik om Bord, meddelte han dem Indholdet i Overværelse af Underlæreren i Sømandsskab og
deres Kadetunderofficerer og føjede oven i Købet Bemærkninger til. Da Kadetfregatten gjorde to Togter
aarlig, hver Gang med 40 Kadetter, maatte han saaledes
hvert Aar udarbejde 80 Henvendelser, der vare saa klart
affattede, at Kadetterne kunde huske Indholdet, og som
gav et Billede af vedkommendes Standpunkt. Han
stræbte altid efter at Iaa Kadetterne til at indse, hvilke
Mangler, de havde, men angav samtidig, hvorledes de
kunde rette dem. Han havde høstet den Erfaring, at
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mangen »ædel Yngling e med Taarer i øjnene havde
trykket hans Haand og lovet ham Bedring og med sin
Haand i hans havde tilsvoret ham at aflægge en eller
anden Vane, som stod hans Velfærd i Vejen. Ved at
tænke herpaa udbryder han : »0 I dejlig er den Lod at
være Ungdommens Leder I Alle mulige Kalumnier kunne
ikke forbitre den.«
Ikke længe efter, at denne Sag var endt, nemlig i
Sommeren 1798, havde han den Ærgrelse, at Kadetterne,
da han efter det første Togt gik i Land fra Fregatten,
undlod at raabe Hurra for ham. Efter de Tiders Opfattelse var dette en Demonstration, der vidnede om, at
de vare misfornøjede med ham. I vore Dage taales der
som bekendt ingen Meningstilkendegivelse af nogen Art
fra underordnede lige over for overordnede; men dengang var Forholdet et andet. Sneedorff fandt, lI at et
saadant frit Udbrud af en haabefuld Ungdom til deres
Opdragere c var »et lifligt, et behageligt Bidrag til at
lønne og lette de svære Byrder, det rastløse Arbejde, de
mangfoldige trættende, gentagne, ofte mislykkede Forsøg, som ere uadskillelige fra Opdragerens tunge Kald. e
Efter at han i tre Uger havde tænkt over Sagen, holdt
han en Tale til Kadetterne, i hvilken han for Fremtiden
stillede det frit for dem, om de vilde raabe Hurra for
ham eller ej.
Naar Eksamen var endt, lod Sneedorff Kadetterne
enkeltvis indkalde for de forsamlede Censorer og Lærere
og bad dem om selv at nævne den Karakter, de troede
at have faaet. Samtidig opfordrede han dem til at
dømme sig selv med Upartiskhed og hverken vise utidig
Beskedenhed eller indbildsk Selvtillid, Efter at de derpaa havde afgivet Dommen over sig selv, fik de deres
Karakter at vide. Alt eller som deres Dom afveg fra
Censorernes og Lærernes, tog han Anledning til at giye
dem Formaninger, der vare skikkede til at opmuntre de
frygtsomme eller til at dæmpe dem, der havde over-
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drevne Tanker om sig selv . Meningen med denne
Fremgangsmaade var naturligvis, at han vilde opdrage
Kadetterne til at prøve eg dømme sig selv.
Midt under Sneedorffs Reformvirksomhed indtraf
det første Sammenstød med England i det nittende Aarhundredes Begyndelse. Den Spænding, som Opbringelsen af Fregatten »F reja « i Juli 1800 havde fremkaldt,
bevirkede, at man i August i en Fart udrustede fire
Linieskibe, der forenede sig med den Eskadre, som allerede tidligere lan ved Helsingør. Ni Kadetter udnævntes
i den Anledning til Maanedsløjtnanter, ligesom 17 fordeltes omkring paa Eskadrens Skibe. Faren drev jo
imidlertid over dette Aar, men da England i Januar
1801 besluttede med Magt at sprænge 0stcrsømagternes
Forbund, maatte Danmark være forberedt paa at tage mod
det første Stød. Foruden de Kadetter, der i 1800 gjorde
Tjeneste som Maanedslejtnanter, bleve 11 yderligere som
snudanne kommanderede om Bord paa Krigsskibene. l
Forventning om tilkommende Søkarnpe meldte der sig i
Janunr ved Akademiet ikke mindre end tre Koflardimænd, som ønskede at aflægge Prøver her for at blive
udnævnte til faste Officerer. Disse tre vare Styrmændene
C. Sønderup og F . 'V. Evers samt fhv. Maanedsløjtnant A. Raasløff. Den sidstnævnte, der var 27 Aar
gammcl, formanede allerede i Marts at tage anden og
decisiv Eksamen, hvorfor han blev udnævnt til Sekondløjtnant. Han blev Fader til to Sønner, af hvilke den
ene først var slesvigsk og senere holstensk Minister, og
den anden var Krigsminister og en Tid lang Marineminister. Evers blev Sekondløjtnant 1802 og Sønderup
1803.
SneedorfT havde ingen Kommando under Slaget paa
Reden den 2den April, men hans Officerer vare fordelte
paa Skibene ligesom de ældre Kadetter. De yngre Kadetter flyttede Dagen før Slaget i største Hast Akademiets Inventarium, Bibliotek og Instrumentsamling dels

187
til en Kirke, dels om Bord paa en Galease; man var
nemlig bange for, at Englændernes Bombarderfartøjer
kunde beskyde den østlige Del af Staden. Akademiets
trediekornmanderende, Premierløjtnant J. F. Bardenfleth,
kæmpede om Bord paa sCharlotte Amalie s, en forhenværende Kinafarer, der laa i Linie med Blokskihene,
dets Matematiklærer, Premierløjtnant Michael Bille, der
var Kommandør for underste Batteri paa Blokskibet
• Prøvestenen «, rettede KJ. 101/ 2 det første Skud mod
de engelske Skibe, og Skoleofficer, Premierløjtnant L. Fabricius, kommanderede Kanonbanden »Stege «.
Den eneste Kadet, der faldt i Slaget, var H. H. 'Vædelee, der gjorde Tjeneste som Maanedsløjtnant. Han
var 19 Aar gammel og var Søn af Sognepræst til Tjustrup og Haldagerlille, Provst Søren Wædelee. Sammen
med de andre, ' der faldt i Slaget, ligger han begravet
under Kæmpehøjen paa Holmens Kirkegaard.
Den Begejstring, Blokskibenes heltemodige Kamp
mod en af Verdens største Søhelte havde vakt, gav sig
ogsaa Udslag i, at Tilstrømningen til Søkadetakademiet
voksede i en ualmindelig Grad. Fra den 2den April til
Aarets Udgang hleve ikke mindre end 47 indskrevne,
deriblandt 10 akademiske Borgere; hertil kom i 1802
32 indskrevne. Allerede den 13de April meldte Cand. phil.
og Løjtnant ved Kronprinsens Livkorps (Studenterkorpset) Hans S e s s i n g sig. Han indsendte til Kollegiet en
Ansøgning, der i høj Grad karakteriserer Tidens Tænkemaade, og som viser, hvorledes Slaget paa Reden havde
omgivet Flaaden med en straalende Glans. Heri hedder
det bl. a.:
»At høre til den hæderlige Klasse af kække og
kundskabsrige Medborgere, som i .Tuelers og Adelers,
i Huitfeldts og Tordenskjolds Spor modigen værne om
Konge og Fædreland, synes mig stedse en skøn og ærefuld Lod, men at jeg selv turde tælle mig iblandt dem,
det blev først den udødelige 2den April mit fyrigste
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Ønske. Jeg har vovet at ytre delle Ønske for Søkadetkorpsets værdige Chef, Hr. Kaptajn Sneedorlf', og ved
ham for Deres kgl. Højhed Kronprinsen. Deres kgl.
Højhed har haft den Naade i Forening med Hr. Kaptajnen at gøre mig opmærksom paa de Vanskeligheder,
som ved Opfyldelsen af mit Ønske ville møde mig; men
disse Forestillinger og Synet af de Smerter, under hvilke
en kvæstet Broder vaander sig, haver snarere opildnet
end kølnet mit Blod. Vanskeligheder er jeg vant til at
bære, og Saar , vundne paa Danmarks Hædersdag og
paa Prøvestenen, skrække ikke« o. s. v.
Allerede tre Dage efter antog Kollegiet Sessing som
overordentlig Kadet med en Understøttelse af 16 Ren. om
Manneden.
Den næste akademiske Borger, som ønskede at
blive Kadet, var Cand. phil. Hans Raahauge. Han
var Student fra 1797, var 22 Aar gammel, havde hørt
Forelæsninger over Matematik hos Professor Bugge og
havde i 1799 gjort en Rejse med det ostindiske Kompagnis
Skib »Dann ebrog« til Ostindien. Han fører samme Sprog
som Sessing: »Overtydet ved den uforglemmelige 2den
April, som længe vil mindes med Ærefrygt, og som viste
Danmarks Sølerigere i sit sande Lys, overtydet ved hin
Dag om, hvor ærefuld en Vej, det Menneske gaar, som
føler, at han ved Mod og Lærelyst manske i Tiden
kunde blive en duelig Mand til i lignende Tilfælde at
værne om sit Land og dets Selvstændighed, vover jeg
underdanigst at anmode det høje Kollegium om at blive
ansat som surnumerær Kadet. «
Hans Ansøgning blev bevilget, og da han og Sessing
i Maj havde aflagt Prøve i Sømandsskab , hleve de udnævnte til Kadetter med 50 Rdl. i Gage.
De øvrige ti akademiske Borgere, der i 1801 og i
Februar 1802 fik Tilladelse til at blive optagne paa
Akademiet, vare Cand. jur. P. J. Boll og Studenterne
Chr. Knudsen, J. J. Paludan, .1. F. Skierheck, J. F. G. A.
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Fistaine, M. C. Klaurnann, H.•L F. Goos, .L L. Hansen,
E. C. E. Schiøning og G. Fog. Boll, der var født i
Norge, gik i 1814 over i dettes Marine og døde i 1852
som fhv . Kommandørkaptajn. Paludan, der i 1803 avancerede til Sekondløjtnant, blev ikke længe efter Skoleofficer ved Akademiet. Han døde i 1856 som Kommandør og fhv.Overlods for øerne. Hans to, en halv
Snes Aar yngre, Tvillingbrødre Christian Carl og Frederik August P. bleve begge samme Dag, nemlig den 21de
Oktober 1810, Sekondløjtnanter i Flaaden. De fulgtes
ad ved Avancementer lige op til Udnævnelsen til Kommandørkaptajn. Den førstnævnte var fra 1841-46 Chef
for Søkadetakademiet.
I de bevægede Dage i Marts 1848 saa man i Studenterforeningen en ældre Mand i Søofficersuniform med
Liv og Interesse følge de ofte stormende Forhandlinger.
Det var Kommandør Jens Jakob Paludan, som nu var
Vidne til det andet store nationale Røre i det nittende
Aarhundrede, og som her saa store Skarer af Studenter
følge det Eksempel, han for et halvt Hundrede Aar tilbage havde givet, ved at melde sig for at drage i Kamp
for Konge og Fædreland.
Som Følge af den store Tilstrømning til Akademiet
var Antallet af Kadetter i September 1801 steget til 90.
Et saa stort Antal kunde Lærerne imidlertid ikke overkomme at undervise. Sneedorff bad derfor om at faa
en fast Kadetofticer til, en Assistent til Læreren i Artilleri
og en til Læreren i dansk Grammatik, Historie og Geografi. Ligeledes bad han om, at de to yngre Sproglærere
og Lærerne i Regning, Skrivning, Gymnastik og Dans'
maatte faa mere i Løn. Som sædvanlig fik han, hvad
han ønskede. I Januar 1801 'var Student V. V. F. F.
N achtegall, der senere erhvervede sig store Fortjene-stel' af Gymnastikkens Indførelse i Hæren og i Skolerne,
bleven udnævnt til Lærer i dette Fag ved Akademiet.
Hvad Mening Sneedorff havde om Maanedsløjtnan-
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ter fra Koflardillaaden , udtalte han samtidig i en Indstilling til Kollegiet. Den Udvej at antage saadannc,
naar Flaaden skulde udrustes, var efter hans Mening
»saa højst maadelig, at Erfarenhed i Aar har vist, at
Studenter og Drenge paa 12 Aar, der begge aldrig have
haft Fod paa Søen, ere at foretrække for Pluraliteten af
disse højst u kultiverede, i Sømandsskabet selv uvidende,
ja endog til Kultur lidet dygtige Mennesker. «
I Februar 1802 gjorde SneedorJT Kollegiet opmærksom paa, at naar der var 90 arbejdende Kadetter paa
Akademiet, maatte 60 gaa ud paa hvert af de to narlige
Togter, Kadetskibet gjorde, idet de RO ældste vare med
Iwer Gang, Hertil behøvedes der enten to Fregatter
eller el Orlogsskib paa 64 Kanoner. Han foretrak det
sidste, naar han kunde Iaa en Tender med. Idet han
samtidig mindede om, al han selv i sin Tid havde
ønskel sig fritaget for at holde Bord paa Kadetskibet.
gjorde han opmærksom paa, at der forrige Aar Val' bleven aftrukket Kadetterne een Rdl. hver til Fordel for
ham, Disse Emolumenter bad han sig for Fremtiden
fritaget for og ønskede, at Messen maatte faa sine fulde
16 Rdl. for hver Kadet. Allerede samme Aar imødekom
Kollegiet hans Ønske, idet det bestemte, at Fregatten
»Havfruen « skulde ud paa første Togt og Linieskibet
Sejeren - paa andet.
Men i 1803 blev det endelig slaaet fast, at et Linieskib for Fremtiden skulde gaa ud med Kadetter i 14 Uger
i Stedet for tidligere en Fregat i 12. Endvidere blev
Antallet af Kadetter, der havde Løn, forøget fra 50 til
64. De seks Kadetunderofficerer skulde hver have en
aarlig Løn af 97 Rdl., de 10 ældste Kadetter af 82 og
de 48 yngste af 51 Rdl. Officerernes Tillæg blev bebetydelig forhøjet, Chefens saaledes fra 559 til 759 Rdl.
Hele Udgiften til Akademiet blev sat til 14,106 Rdl.
Sneedorff var nu tilfreds. Han havde hævet sin
Læreanstalt op til en Højde, som efter hans eget Udsagn
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smine sangvinske Ønsker næppe forhen have tilladt mig
at se imod. « Han havde faaet alle de Lærere, han
ønskede, han havde udvidet Lærestoffet med flere nye
Fag som f. Eks. Folke- og Statsret, han kunde rande
over flere Pengemidler, end han selv havde ønsket, og
han saa snart de arbejdende Kadetters og indskrevnes
Antal stige til 120, det højeste, der nogensinde havde
besøgt Akademiet.
Men for at han ikke skulde blive for overmodig,
havde han samme Aar en stor Sorg, idet hans Kadetter
gjorde sig skyldige i en høj Grad af Insubordination.
Den 18de Oktober 1803 KI. 12 om Middagen, da
den nys ansatte Skoleofficer C. F. B. Bagger ved Parolen gav de befalede Ordrer og Advarsler, hørte han en
Trampen i Gulvet af de bagest staaende Kadetter. Da
han derpaa kommanderede: »Stille !«, blev der dog straks
roligt.
Sanune Anen 1\.1. 6, da Kadetterne atter vare samlede, ved hvilken Lejlighed een blev straffet med Tamp,
og et Par bleve idømte andre Straffe for begaaede Forseelser, begyndte Trampningen igen. Da Bagger og nogle
af Kadetunderofficererne derpaa gik hen til de bageststaaende Kadetter, ophørte den, men da han atter var
gaaet hen til Parolbordet, begyndte den paa ny. Han
foreholdt nu Korpset og særlig de ældre, hvilken Skam
det var for dem, dersom de ikke udpegede de skyldige,
hvorpaa der blev stille. Derefter fik Kadetterne Lov til
at gaa.
Bagger meldte nu Chefen, hvad der var foregaaet,
og modtog af ham de fornødne Ordrer om, hvorledes
han skulde tage Sagen. Ved Parolen Kl. 12 næste Dag
var alt roligt. . Efter at tre Kadetter havde faaet Tamp,
og Bagger havde uddelt Parolen, sagde han intet, men
lod Kadetterne staa ret en lang Tid. De bleve staaende
uden at røre sig. Han sagde derpaa til dem, at han
vilde vide Navnene paa de skyldige, der havde trampet
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Dagen i Forvejen, da han ellers maatte melde, hvad der
var sket; men ingen sagde noget. Efter et Kvarters
Forløb befalede han dem at hænge Sabler og Hatte op
og at sætte sig paa Bænkene og overveje, hvad han
havde sagt. De bleve siddende hel' til KJ. 2 uden at
faa noget at spise. Ved dette Klokkeslæt mødte Lærerne,
og Undervisningen varede som sædvanlig til KJ. 6. Fra
6-8 maatte de igen sidde paa Bænkene. De fik da
Tilladelse til at gaa.
Dagen efter gik Sneedorff selv tillige med alle Skoleofficererne til ParoJ. Om hvad der nu foregik, skrev
han i sin Rapport til Kronprinsen saaledes : -J eg afmalede Kadetterne i en kort Tale med stærke Farver deres
Handling og min dybe Sorg. .Jeg erklærede, at det var'
over min Formue at straffe dem, at jeg maatte henvende
mig til Deres kongelige Højhed, og at jeg turde kun anrnabe Deres Naade i det Tilfælde, jeg fik alle skyldige
at vide. Jeg bad dem opgøre dette indbyrdes, og ved
to deputerede tilstille mig Listen. Hele Korpset svømmede i Taarer. Jeg har aldrig i mit Liv set saa rørende
et Øjeblik.«
Han forlod derpaa Salen tillige med Officererne. Et
Kvarter efter kom en Kadet med en Liste over de skyldige. Seks Officerer begyndte nu at forhøre de 118 tilstedeværende Kadetter, hvilke Forhør 'varede til KJ. 1
næste Morgen tidlig. Senere paa Dagen dannede Officererne en Jury, der erklærede 67 Kadetter for uskyldige
og 51 skyldige, Blandt disse sidste vare 4 Kadetunderofficerer, som straks bleve arresterede. Det viste sig, at
Kadetterne vare misfornøjede med Premierløjtnant Bagger,
fordi han efter deres Mening var strengere end de andre
Skeleofficerer. Desuden havde han fornærmet dem ved
engang at sige »Ha n- til en Kadetunderofficer og ved
at anmode en Kadet, der var konfirmeret, om en Lærebog i Religion (I)
SneedorfT foreslog nu, at de 4 Underofficerer og 47
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Kadetter skulde degraderes i tre Maaneder. Underofficererne maatte ikke indstilles til Officer før et halvt Aar
efter, at de vare færdige med Eksamen. Kadetterne
skulde aflægge Sabel og Uniform og i de tre Maaneder
gaa i hlaa Klæder med blanke Knapper.
»J eg har sagt den i Taarer svømmende Ungdom, «
skrev han, »at jeg i min dybe Sorg skulde lige meget
vogte mig for at være haard og for at være svag, « Hvis
Kronprinsen vilde godkende hans Forslag om Straffen,
»0, da vilde jeg finde mig ubeskrivelig lettet i den tunge
Vægt, der i Dag er lagt paa mit Hjerte at bringe Søkadetkorpsets uforglemmelige Velgører en saadan Rapport. e Efter to Maaneders Forløb bestemte Kollegiet
imidlertid paa Sneedorffs Forbøn, at Straffen skulde
ophøre.
Hvor forskellig Kadetternes Behandling var dengang
mod nu, ses ret deraf, at Tamp for hundrede Aar siden
hørte til Dagens Orden. H,:er Dag ved Parolen blev
Regnskabet opgjort, og vedkommende Syndere maatte
da med Anstand modtage deres visse Slag, der langedes
ud af en Kadetunderofficer. Tamp hørte altsaa med til
Systemet, det var en Straf, som Chefen dikterede. Dette
Strafferniddel opfattedes aldeles ikke som vanærende, det
regnedes med til Livets uundgaaelige Ubehageligheder som
Snue eller ondt i Maven. Det faldt ikke Kadetterne eller
deres paarørende ind at klage over Tampen, der nu engang hørte Marinen til, og som desuden var et Slags demokratisk Redskab, idet den lige saa godt varmede Matrosernes som Kadetternes Rygstykker. Imidlertid var det
højst forunderligt, at de Kadetter, som Chefen idelig i
sine Taler kaldte for smin e Herrer -e og for »ædleste unge
Venner«, samtidig kunde blive tampede for Forseelser,
der vare temmelig ringe. Tampningen var kommen til
Ære og Værdighed i Slutningen af det attende Aarhundrede, efter at de gamle Straffe som at ride paa Kapellet
over en Kanon eller at strække til Pæls vare gaaede af
13
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Brug. Da Træhesten paa Herregnarden var gaaet ud af
Sagaen, kunde man ikke godt ' lade Kadetterne lide en
lignende Straf.
At de ældre Kadetter opkastede sig til de yngres
Herrer, stødte heller ikke an mod Datidens Opfattelse.
I Latinskolen blomstrede de ældres Tyranni i en langt
uhyggeligere Grad, og overhovedet var hele Samfundet i
høj Grad gennemtrængt af den Anskuelse, at Ungdommen
aldeles ingen Rettigheder havde. Naar de unge bleve
gamle, kunde de til Gengæld nyde de Rettigheder, deres
Forgængere havde været i Besiddelse af. Paa Søkadetakademiet maatte de yngste Kadetter ved Aarhundredeskillet være de ældres Oppassere, gnu Byærinder for dem,
og, naar disse om Aftenen besøgLe de offentlige ForlysLelsessteder, maatte de følge med for at vente udenfor
paa Gaden med deres Kapper over Armen. Paa selve
Akademiet boede dengang altid de tolv ældste Kadetter
foruden flere yngre. Disse sidste vare selvfølgelig aldeles
afhængige af hine. De øvrige boede enten hjemme hos
deres Forældre eller vare Pensionærer i private Familier,
i Regelen hos Søofficerer, der da for det meste havde
lejet større Lejligheder. Saaledes havde Kommandør A. F.
Liitzow, Kommandørkaptajn Chr. Holsten, Kaptajn S. U.
Rosenvinge, Kaptajn C. V..Jessen og Kaptajn E. Bruun i
de sidste Aaringer af det attende Aarhundrede og i de
første af det nittende stadig flere Kadetter boende hos
sig. Disse styrede imidlertid sig selv saaledes, at de
ældste havde Magten og benyttede de yngre som deres
livegne. Saadan var Sæd og Skik. Herved kunde der
ikke rokkes.
Kadetternes Munderinger underkastedes stadig Forandringer. Det var som bekendt en af Kronprinsens
Fornøjelser idelig og idelig at ændre paa alle Uniformer
saavel militære som civile. I 1798 blev det bestemt, at
Kadetternes Landmundering skulde bestaa af en blaa
Kjole uden Rabatter og uden kulørt Krave, hvid Vest
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og bla a Benklæder, der neden for Knæet bleve bundne
fast med Baand; dog maatte de ogsaa bære lange Benklæder i Land, naar de ikke vare til Parade. Om Bord
gik de med en kort, blaa Trøje, lange blaastribede Benklæder, hvide Strømper og Sko. I 1800 fik de efter
Sneedorffs Indstilling atter Tilladelse til at faa en smal
Gallon om den runde Hat og til at bære et sort Bandoler
med Anker uden Krone. Endelig skulde de paa Uniformen have Ankerknapper i Stedet for de tidligere
brugte Metalknapper.
Den 15de Januar 1801 skete der atter en Forandring.
Samtidig med at der blev udstedt Reglementer om alle
Søofficerers Uniformer, blev det befalet, at Kadetterne
skulde have en blaa Kjole med Rabatter, Krave og Opslag af samme Farve med hvidt Underfor og Kanter
samt med guldgalonerede Knaphuller, bla a Benklæder,
Støvler med sorte Kvaster, hvid Vest med Ankerknapper.
sort Halstørklæde med hvid Kant og en trekantet, galoneret Hat. Kadetunderofficererne skulde desuden have
en Guldepaulet paa venstre Skulder og Guldlidser paa
Benklæderne.
Som den myndige Mand, Sneedorff var, kunde han
ikke undgaa af og til at støde sam men med Lærere eller
underordnede. Imidlertid kan det ikke nægtes, at han
i de Tilfælde, man er i Stand til at undersøge, fuldstændig
havde Retten paa sin Side. Naar en Lærer paa Grund
af anden Embedsstilling forsømte sine Timer Gang efter
Gang og saa undskyldte sig med Sygdom og Svagelighed,
havde Chefen naturligvis gyldig Anledning til at skride
ind, og naar Akademiets Auditør og Regnskabsfører ikke
vilde tillade ham at se Forhørsprotokollen, fordi denne
ikke skulde sortere under ham, kan ingen fortænke
ham i, . at han fandt denne Optræden højst besynderlig,
og at han klagede til Kollegiet. Derimod kunde Lærerne
med Grund føle sig stødte over, at han, hvor højt han
end vurderede Kundskaber, og i hvor høje Toner han
13"

196

end priste Videnskaben, dog lod dem føle, at de ikke
hørte til den Stand, han ansaa for den ypperste.
l 1805, da Sneedorff indsendte et Forslag til Kollegiet om en Uniform for Korpsets Auditør, udtalte han
tillige, at nogle af de civile Lærere ogsaa havde ønsket
at Iaa en saadan. Dette Ønske fandt han aldeles beret,
tiget. De Lærere, der ved den decisive Eksamen vare
Dommere sammen med Chefen og de ældre Officerer,
kunde han med god Grund anbefale til at nyde Rang
med Auditøren og bære samme Uniform som denne.
»Jeg er vis paa. « skrev han, »a t dette vilde særdeles
opmuntre den mødig arbejdende Lærer og give ham
ønskeligt Relief hos de Elever, del' ellers Dagen efter, at
de forlade Læresalen, træde deres Dommere for i Rang.e
Han sluLlede med at foreslan. at de Lærere, der havde
arbejdet ufortrødent i syv Aar, burde udnævnes til Assessorer med Rang og Uniform som Auditøren. Samtidig
indstillede han Tegnelæreren Cl. Mø r c k og Læreren i
Engelsk P. Ahlers hertil. Dichman, der havde Titel af
Professor, indstilledes derimod kun til at maatte bære
Uniform. Den Ilte Februar faldt der derpaa en kongelig
Resolution om , at de Lærere, der i s"':J'v Aar havde undervist paa Akademiet, maatte indstilles til at faa Titel af
Krigsassessorer med Rang i gde Klasse Nr. 4. Man maa
i vore Dage trække paa Smilehaandet ad den honnette
Ambition, der bragte Lærerne til at ønske sig en Uniform,
og ad den Alvor, hvormed Sneedorlf tog sig af Sagen.
I 1802 modtog Sneedorlf Meddelelse om, at Kommandørkaptajn, Baron Holger S t a m p e, der for nylig
havde taget sin Afsked fra Marinen, som en Erkendtlighed
for den Undervisning, han havde nydt som Kadet, havde
skænket Akademiet en Kapital paa 2000 Rdl., hvis
am-lige Renter kunne efter Omstændighederne anvendes
til enten Undervisningens Fremme eller en eller anden
trængende Kadets Understøttelse ja vel endog til en Flittigheds Belønning for flere Subjekter, alt saaledes som
l)
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Kadetkorpsets Chef eller eget Forgodtbefindende maaUe
finde nyttigst og bedst til videre Hesolution. «
Efter at Sneedorff ved sin Tiltrædelse som Chef
havde udvirket, at Kadetterne lærte at svømme, blev
denne Idræt fremmet med stor Iver. I 1800 kunde han
indberette, at af 64 Kadetter var der kun 19, der ikke
kunde svømme; 14 begyndte at holde sig oven Vande,
22 svømmede temmelig godt og 9 godt. Den Kadet,
der var den fremmeligste, kunde tilbagelægge 4100 Alen
i 1 Time og 43 Minutter i Mærssejls Kuling med nogen
Sø. I 1801 var der en Kadet, der kunde hvile paa Vandet
i 11 Minutter uden at røre sig, medens Strømmen drev
ham 100 Alen bort. Først i 1808 kunde alle Kadetter
svømme uden Sele, ja en af dem . svømmede 6000 Alen
uden at hvile sig. I 1810 tilbagelagde en Kadet 9000 Alen
i tre Timer og tre Minutter. Efterliaanden blev Svømningen under Nachtegalls Ledelse i den Grad en Yndlingsfornøjelse for Kadetterne, at Kollegiet fandt det
rigtigt at anmode Sneedorff om at paase, at de ikke tog
Skade paa deres Helbred under de overdrevne Øvelser.
Ligesom ikke faa Søfolk endnu i vore Dage ikke kunne
svømme, saaledes var det for hundrede Aar siden sikkert
kun faa, der kunde redde sig selv, naar de faldt i Vandet,
ja det var oven i Købet en gammel Tro, at en Sømand
helst ikke burde kunne svømme, da det ved Skibbrud
kun vilde forlænge hans Lidelser. Søofficererne vare ikke
bedre stillede end deres Falle Da Kaptajn H. P. Holm
efter den heltemodige Kamp i Lyngør Havn den 6te Februar 1812 maatte forlade sin brændende Fregat s Najaden e
og springe over Bord, raabte han, der ikke kunde svømme,
til sit Mandskab : »Vil ingen af Eder redde sin Chef? ~
hvorpaa en svømmende Matros hjalp ham i Land.
Da Antallet af arbejdende Kadetter og indskrevne i
1806 havde naaet sit Højdepunkt , skulle vi af Rullen
for dette Aar give følgende Oplysninger om disse :
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HULLE OVER I{ADETTERNE I lHOIi
Hadetunderofflcerer

FodseisalIr

Faderens Stilling

1788 Købmand i Kiel.
1790 Politimester i Frederiksborg.
1789 J ustitsraad og Zahlkasserer,
1791 Kaptajn i Søetaten, Toldinspektør.
5. P. J. Zeuthen . . . . .. 1790 Assessor.
6. P. Sandholt . . . . . .. 1788 Bogholder ved det militære
Varernngasin.

1.
2.
3.
4.

A. D. Schultz ..... "
H. B. Dahlerup. . . ..
K. Linde
C. T. Falbe....... .

Kadetter

7. J . Seidelin
1790
8. C. F. Kraft . . . . . . .. 1796
9. II. G. Mcchlenburg .. 1785
10. i\I. Bøeg. . . . . . . . . .. 1787
11. O.C. Lange
12. L. Flor. ..........
13 . 11. B. Thomsen. . . ..
ltl. .1. Bang
15 . P. V. Havn . . . . . . . . .
16 . N. C. Jørgensen .. . . .
17. C. R. Toft . . . . . . . ..
18. F. L. Warming .....

1788
1789
1790
1787
1788
1787
1790
1790

19. H. C. BodenholT ....
20 ..1. L. Barfred . . . . . ..
21. L..L Rohde . . . . . . ..
22. H. C. Christie. . . . ..

1791
1789
178li
1788

23.
2 ·1.
25.
26 .
27.
28.
29 .

S. L. Tuxeri . . . . . . . . 1790

U. C. Schmidten . . .. 1792
P. W. Brown
1791
J.C. Schmidt
1788
1790
F. C. Wilkens
J. P. Gandil. .. . . . .. 1788
J. P. Findt. . . . . . . . . 1788

30. H. P. Tostrup . . . . .. 1792
31. P. C. Petersen. . . . .. 1791
, 1791
32. Th. Hillemp
.R3. R. Braag . . . . . . . . .. 1788

Læge ved St. Hans Hospital.
Professor,
Generulmajor og Kommandant i Frederiksstud.
Kummerrund og Lunelvrosenskommissær,
Propt-letær til Rødkilde.
Regi mentskva rterm ester.
Grosserer i København .
Viceborgmester i København.
Kaptajnløjtnant i Artilleriet.
Regimentskirurg.
Kammermad og Renteskriver.
Løjtnant og Konsumtionsforvalter i Sorø.
Grosserer.
Proprietær til Benzonseje.
Agent paa SI. Thomas.
Kobmand og Postmester
Ch i-istia nssund.
Afskediget Ka ptaj nløjtnant.
Pr-opr -ietær til Williamsborg.
Komma ndørkaptaj n.
Ejer af Frolands Jernværk.
.J ustitsraad.
Stadsmægler i København.
Stedfader
Kommandør-kaptaj n Gyldenfeld t.
Brygger.
Stadsfysikus i Christianssand.
Proprietær til Bramstrup.
Vejermester paa St. Thomas.
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Kadetter

Fødselsaar

34 . F .1\1.F.W. Løvenskjold 1790
35 . P. T. Grove . . . . . . .. 1792
36. N. Voigt. . . . . . . . . .. 1789
37 . M. Friderichsen.... 1789
38 . C. H. Sandholt... .. 1789
39. 1\1. C. l\Hlhlensteth. . 1786
40. J . N. Hallander . . . .. 1789
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52 .
53 .

L. Hybl'rg.... . . . ..
C. F . Klink........
G. A.W. Vahrendorff'.
J . B. G. Obelitz
L. F. Klein
K. E. Herlø\'.......
J. P. D. Holsten ....
J . W. L. Mesch . . . ..
J .1\1. Jensen. . . . . ..
J. H. Wiese . . . . . . ..
C. W. Boreh ...... .
O. F. Liitken . . . . . . .
C. F. C. Kohl. . . . . ..

1789
1787
1788
1791
1789
1791
1790
1785
1788
1790
1792
1789
1788

54. P. C. Parnemann . . . 1787
55 . J. R. Fønss........ 1790
56. F. A. Petersen. . . . .. 1789
57 .
58.
59 .
60.
61.

S.A. P. Bertouch . . ..
C. L. L. Harboe . . . ..
N. J. C. Grove. . . . ..
A. G. Ellbrecht.. . ..
J . C Grove..... . ..

1790
1789
1791
1790
1789

62. F. S. .Tunge . . . . . . .. 1787
63. N. P. Lawætz...... 1788
64.
65.
66.
67.
68.

C. A. Bendz . . . . . ..
G. J . \Vinge. . . . . . ..
G. Hesselberg.... ..
H. G. Sneedorff.....
L. Christensen.....

1790
1791
1789
1793
1793

Faderens SUlIing

Kammerherre og Godsejer
Norge.
Deputeret i Admiralitets-Kollegiet.
Slotsforvalter paa Frederiksb.
Sognepræst i Christianssunds
Stift.
Se Nr. 6.
Assessor.
Major ved det borgerlige Artilleri.
Grosserer i Helsingør.
Skibsfører.
Oberst.
Kommandørkaptajn.
Isenkræmmer i København .
l\Iægler i København.
Kaptajn i Søetaten.
Silkefurver,
Værftsejer i København.
Købmand i Bergen.
Rektor paa st. Croix,
Kommandør.
Kaptajn ved de vestindiske
Tropper.
Katunfabrikør.
Kammerherre og Amtmand.
Kammerlakaj hos Kronprinsessen.
Kammerherre og Amtmand.
Major iKavalleriet.
Kaptajn i Søetaten.
Kommandørkaptajn.
J ustitsraad, deputeret i Kommerce-Kollegiet.
Boghandler.
Etatsraad og deputeret
Kommerce-Kollegiet.
Overauditør i Laurvig,
Grosserer paa Moss,
Generalløjtnant i Bergen.
Kommandørkaptajn.
Ritmester.
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Kadetter

Fødsels-

nnr

69. C. S. Tobiesen . . . . .. 1792
70. P. Buhl . . . . . . . . . .. 1789
71. J. Grove

1792

72. F. C. Dichman . . . .. 1788
73.
74 .
75 .
76 .
77.
78.
79.
80.

J. P. Bluhme
H. Aschehoug. . . . ..
F.A. \Vulff
H. J. V. Thun , . • . . ..
C. C. Paludan
F. A. Paludan
F. W. Andersen. . . ..
P. E. Sletting . . . . ..

1792
1790
1790
1792
1792
1792
1793
1792

81. C. F. Grove. . . . . . .. 1793
82. II. J. 110m........ 1791
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

C. C. Zahrtmann , . ..
G. F. Mau
F. B. Grodtschilling..
H. Fisker . . . . . . . ..
C. F. Lutken . . . . . ..
J. W. de Pereira . . ..
F. C. Sclmeider . . . ..

1793
1790
1792
1793
1793
1791
1793

90. F. L. Fahricius . . . .. 1793
91. H. A. Holm........ 1793
92. J. G. Weidemann . .. 1793
93. D. W. Holsten. . . . .. 1794
94. J. K. D. Vedel. . . . . . . 1793
95. G. Giødesen . . . . . . . 1794
96. F. C. J. Flindt... . .. 1792
97. S. KjærulJl'
1773

Faderens Stilling

Kopist.
Kancellirand og By foged i Fredericia.
Overkrigskommissær og Kontorchef.
Professor, Lærer ved Søkadetakademiet.
Byfoged i Kerteminde.
Præst i Rakkestad i Norge.
Købmand i Helsingør.
Kommandørkaptaj n.
Slotspræst paa Fredensborg.
do . do.
Kurmnerrnad.
Søkrigskonuuissær og Mønstcrskrivel'.
Kaptajn i Søetaten.
Landfysikus i Jarlsberg
Norge.
Præst i Viborg.
Bankokommissær.
Afsk, Kaptajnløjtnant.
Kommandør.
Kommandør.
Portugisisk Charge d'affaires.
Krigsassessor og Lærer ved
Søkadetakademiet.
Kaptajn i Søetaten.
Oberst.
Fhv. Foged i Nedenæs Len
i Norge.
Kommandør.
Krigsraad og Proprietær til
Kjersgaard.
Kancellirand og Amtsforvalt.
Generalkrigskommissær.
Faktor ved asiatiskKompagni.

INDSKEVNE, DER NYDE UNDERVISNING

1. J. C. Ravert . . . , . . .. 1794 Professor og Stadskonduktør.
2. L. \Villemoes . . . . . . 1794 Kammerrand og Amtsforvalt.
3. F. C. W. Rathsach . .. 1794 Amtskirurg.
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Kadetunderofficererne og de førstnævnte 10 Kadetter
ha Yde 100 Rdl. aarlig i Gage; de næste 48 Kadetter
50 Rdl., medens de sidstnævnte 33 ingen Løn fik. Foruden de tre indskrevne, der nøde Undervisning, stod der
61 paa Listen, som endnu ikke havde begyndt paa Studeringerne. Af de 100 ovenfor nævnte vare 13 fødte i
Norge, men kun een eneste i Hertugdømmerne, nemlig
A. D. Schultz. 17 vare Sønner af Søofficerer, altsaa kun
lidt over en Sjettedel. Næsten alle de andre Kadetters
Fædre vare militære og civile Embedsmænd, Proprietærer og Købmænd. Med Hensyn til Alderen var der i
Tidens Løb foregaaet den glædelige Forandring, at Kadetterne nu bleve Officerer, naar de vare 18 til 19 Aar
gamle, ja et Par af Kadetunderofflcererne, der stode for
Tur til at blive Sekondløjtnanter i 1806, vare endog kun
16-Aar. Den ene af dem, H. B. Dahlerup, blev senere
en af Flaadens mest fremragende Officerer, og den anden,
P. J. Z e u t h e n, faldt allerede Aaret efter under Københavns Belejring i Kallebodstrand som Chef for en Kanonjolle.
Dahlerups Vidnesbyrd lød saaledes: Matematik : Ret
godt Begreb, megen Flid, ret god Orden. Artilleri : Godt
Begreb og skikkelig Kundskab, afsætter skikkelig godt,
har vist Flid og god Konduite. Dansk Grammatik og
Stil: Er nok et af de bedste Hoveder, Akademiet prunker
med, han har vist megen Flid og er en af vore bedste
Stilister; hans Opførsel er rosværdig. Moral og Retslære:
Hurtige Fatteevner og Skarpsindighed, i Almindelighed
godt agtpaagivende, Tegning: Ordentligt, har gjort god
Fremgang, men tegner langsomt. Skrivning: Temmelig
gode Anlæg, temmelig god Flid og Fremgang. Fægtning
og Gymnastik : Mangler Anlæg, Flid og Dristighed ; god
Opførsel. .Ch efens Skudsmaal : god moralsk og temmelig
god militær Konduite.
Dette Vidnesbyrd ser endda ikke saa prunkende ud,
maalt med Nutidens Maalestok ; men man maa erindre,
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at Karakteren »god« var den højeste, der blev givet, saa
at Chefens Skudsmaal, omsat efter vor Karaktergivning,
vilde have lydt : Udmærket moralsk og meget god militær
Konduite. Tillægsord som :HIdm ærket god e , »m eget god «,
»Ior trinlig« kendtes ikke i de Tider. Dahlerup havde i
Virkeligheden det bedste Vidsbyrd i hele Kadetkorpset.
De fleste Lærere indskrænkede sig til at give kortfattede Bedømmelser ; men Dichman yndede at give sine
et poetisk og patriotisk Sving, ligesom han ogsaa af og til
holdt af at spaa om en eller anden Kadets Fremtid. I
1798 skrev han, der jo var Lærer i de skønne Vidensleaher, dansk Grammatik, Historie og Geografi om Fr. Grodtschilling : »Et ypperligt Hoved, som dyrket ved Flid og
forskønnet ved en lutret Moralitet lover Fædrelandel en
af dets værdigsle Mænd. « Orn vl. C. Falsen hedder del
i 1801: - J eg tør ikke bestemme, om man tør henregne
ham blandt de bedre eller blandt de mindre gode Hoveder ;
men vist er det, at han ikke har Iaaet sin Faders skønne
Sprog i Arv. « Falsens Fader var »D ra ged uk kens« Forfatter. Samme Aar skriver Dichman om Kadet P . N.
Skibsted: »Beskcden , sædelig, flittig . Manske bliver han
ingcn Renter ; men hvad en Tramp befaler, det vil han
Iorstaa at udføre, og hvor Nøden kalder, der svigter han
næppe. « .Joh. Adolf Becke faar samtidig følgende Vidnesbyrd: Den kæreste af alle mine Lærlinger. Inderlig
Sjælsgodhed. forenet med de herligste Naturgaver pryder
ham. Hvad der er ham anvist, gentager han ved Eksaminationcn altid godt og ofte fortræffeligt. Jeg tør meddele del mest smigrende Haah om ham, og jeg beder,
at man vil være opmærksom paa en Spire, som niaaske
engang vokser frem til Held for Danmark.e Denne Vending maa have glædet Sneedorlf': det var, som han selv
kunde have skrevet den. To 13aarige Kadetter karakteriseres saaledes ; den ene : »Sy nes at være vant til et
blødere Livs Behageligheder. Har han Anlæg, ere de
skjulte for mine øjne ; han opfører sig som et Barn e ;
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og den anden: s En vild lille Herre. Han skriver som
en forrykt. løvrigt er der ikke ondt i ham, «
Helten fra 2den April , P. Willemoes fik i 1799,
Aaret før han blev Officer, følgende Vidnesbyrd: De
matematiske Videnskaber: Har ganske godt Hoved og
er flittig, men viser stundom mere Lyst til at komme
videre end til at begribe; Artilleri: Meget flittig; Dansk
Grammatik, Historie og Geografi: Et maadeligt Hoved
med temmelig god Flid; Tegning: Har forbedret sig i
Aar, gør sig Umage og er flittig; Fægtning og Voltigering:
Temmelig god; Skrivning: Viser Flid og Lyst og gaar
vel frem; Engelsk: Tolerable progress, migth do better,
'for he has parts; Dans: Forbedret sig meget; Chefens
Skudsmaal: Temmelig god Konduite, sætter sig, lader
til at have temmelig godt Anlæg.

IX .

EFTER FLAADENS TAB.

I

Maj 1807 var Sneedorff som sædvanlig gaaet ud :paa
Togt med Kadetterne til Nordsøen. Han førte dette
Aar Linieskibet :tPrins Christian Frederike, og Akademiets nye næstkommanderende, Premierløjtnant P. F.
Wu l If var Chef for Briggen »Lougen «, der fulgte med
som Tender. I Juli anløb Skibene, som de plejede,
Christianssand, stak atter i Søen, men vendte den 10de
August tilbage til denne By, da Besætningen ifølge en
tidligere Ordre skulde gaa over paa Linieskibet »Lou ise
Augustas, der havde ligget aftaldet her i tre Aar. Sneedorff vidste dengang intet om, hvad der gik for sig i
Øresundet , men til alt Held naaede Kaptajnløjtnant L.
F a b ri ri u s, der var afsendt af Admiralitetet, den l4de
August Christianssand om Bord paa en privat Kutter.
Han bragte Efterretning om , at en engelsk Flaade, der
medførte en betydelig Troppestyrke, havde lagt sig for
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Anker nogle Mil nord for København, og at en overordentlig engelsk Afsending havde krævet den danske
Flaades Udlevering. Fabricius kom i en heldig Stund;
thi ellers vilde baade Kadetskibet og dets Tender være
løbne lige i Løvens Gab. Sneedorff og de allerfleste Kadetter vare derfor i Norge, medens København blev bombarderet og lagt i Aske, og medens Englænderne paa Holmen udrustede Danmarks Flaade for at bortføre den.
Først da Fjenden igen havde forladt Sjælland, og Vejen
delvis var fri, kunde Kadetterne vende hjem.
Ikke mindre end 72 Kadetter vare i Norge under
Sneedorffs Kommando, da Krigen begyndte. Da Englænderne vare gaaede i Land ved Vedbæk, og da alle
de Stridskræfter, der vare samlede i København, bleve
fordelte paa Volden og paa de faa Skibe, som det
lykkedes at faa udrustede, sendte Admiralitetet de hjemmeblevne Kadetter dels om Bord paa Kanonbaadene, dels
til Batteriet Prøvestenen og dels til Hohnen, hvor de
overtog Kommandoer. I Chefens Fraværelse gjorde anden Skoleofficer Premierløjtnant A. C. Liitken Tjeneste
som midlertidig Chef. Han fik straks, da Belejringen
begyndte, Ordre til at lade Akademiet rømme, da det
skulde anvendes til Lazaret for snarede Officerer. To af
Lærerne, nemlig Krigsassessor , forhenværende Kaptajn
ved Kronprinsens Livkorps, C. F. Schneider, og Lærer
i Fransk, Premierløjtnant i Livjægerkorpset J. B r u u n,
der tidligere havde været Kornet i det smaalenske Dragonregiment, meldte sig straks ved deres Afdelinger.
Bruun faldt den 25de August under Udfaldet til Blaagaard.
Af Kadetterne saaredes under Belejringen Peter B u h l,
medens Kanonbaadene i Kallebodstrand kæmpede med
det Batteri, Englænderne havde anlagt paa Vesterbro ved
gamle Pesthus. Føreren for Kanonjollen Nr. 5, Sekondløjtnant Z e u t h e n blev skudt, hvorpaa Buhlovertog
Kommandoen. Han blev imidlertid kort efter haardt
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saaret i sin venstre Arm. Den 27de November udnævnte
Kongen ham, »som i Aktionen den 27de August ved
Kallebod har mistet sin venstre Arm formedelst hans
ferme og modige Forhold e til Sekondløjtnant. Buhl, der
senere under Søkrigen mod Englænderne udmærkede
sig som Kanonbaadskornmandør , hvorfor han i 1809
blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og i 1812 til
Dannebrogsmand, faldt sidstnævnte Aar om Bord paa
»Najaden « i Kampen ved Lyngør, kun 23 Aar gammel.
Under Bombardementet blev Søkadetakaderniets Bygning raml af en Bombe , der slog Taget og Loftet i tre
Værelser itu, dog uden at tænde. I November, da en
Del af Kadetterne vare vendte hjem fra Norge, var Bygningen endnu ikke istandsal, saa al Regnen havde frit
Løb ned i øverste Etage.
I Norge var SneedoriT straks efter Fjendtlighedernes
Udbrud bleven udnævnt til højstkommanderende Søofficer
under Prins Christian August af Augustenborgs Overkommando. Kaptajn C. V. Jessen, som havde været Meddommer om Bord paa Kadetskibet. blev udnævnt til
Chef for »Prins Christian Frederik «. En Del af Kadetterne bleve straks udnævnte Lil Maanedsløjtnanter og
fik Chalupper og Kanonjoller at føre, og mange af de
ældre Kadetter bleve ligeledes Førere for mindre Far-.
tøjer. Af en Indberetning, der er afgiven den 30te Oktober, ses det, at ialt 34 Kadet-Maanedsløjtnanter og Kadetter gjorde Tjeneste paa den norske Flaadeafdeling.
De yngre Kadetter maatte ikke ligge ledige, hvorfor
Sneedorff i Begyndelsen af September sendte dem til
Kristiania, for at de del' kunde fortsætte deres Undervisning. Premierløjtnant B a gg e r og Sekondløjtnant P.
S a n d h o It var deres militære Lærere, medens Chefen
for det norske Landkadetkorps afgav Lærere i Religion,
Fransk, Engelsk, Historie, Geografi, Regning og Gymnastile Denne Undervisning, der fandt Sted i det saakaldte »Ankersk e Hus e i Strandgaden i det samme Hus,
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hvor Prins Christian August boede, varede til i Begyndelsen af November, da Kadetterne fik Ordre til at begive sig hjem til Lands gennem Sverige. De Kadetter,
der vare fordelte paa de mindre Fartøjer, Iorbleve derimod i Norge. I Januar 1808 var Antallet paa disse
24; Kollegiet bestemte dengang, at de maatte blive , hvor
de vare.
Sneedortf, der utrættelig havde arbejdet paa at skabe
et midlertidigt Søværn for Norge, afgav i Slutningen af
Oktober Kommandoen til Kommandør H. L. Fisker ,
men fungerede derpaa SOI11 Chef for en Eskadre, bestaaende af de to Linieskibe og Briggen sLougen e . I
Frederiksværn modtog han i Slutningen af November
en Ordre fra Kronprinsen om at afsejle til 0resundet
for at angribe et engelsk Linieskib, som opholdt sig
der tillige med to Fregatter og nogle Brigger. Ordrens
Slutning lød saaledes: »F or at udføre dette, er det nødvendigt, at De ikke opholder Dem med Smaating, enten
paa Nedrejsen i Søen eller Sundet. e Han afsejlede derfor den 30te November med begge Linieskibe, af hvilke
sLouise Augusta « var usødygtigt. Sneedorff var kort i
Forvejen paa en to Dages Sejlads til Christianssand under en haard sydlig Storm kommen til den Overbevisning, »at dette Orlogsskib hverken i Henseende til Sejl
eller Takkelads er skikket til at holde Søen Vinterdage. «
Paa Nedrejsen kom Linieskibene den 2den December
om Natten i taaget Vejr midt ind i en fjendtlig Konvoj.
Om Morgenen, da Taagen lettede, var Konvojen imidlertid forsvunden, og uagtet Sneedorff søgte den lige op til
Norge, fandt han den ikke. Han gik derfor, da Vinden
nu var god, ned til Sundet, som han naaede den 4de December. Her erfarede han, at de fjendtlige Skibe samme
Dag, han var afsejlet fra Norge, havde forladt Sundet,
og . at de rimeligvis havde ledsaget den Konvoj; han
havde mødt.
Den offentlige Mening var ham ikke gunstig, fordi

208
han ikke havde taget Priser. Man havde ventet, at han,
der kommanderede Danmarks to sidste Linieskibe. vilde
have kunnet tilføje Fjenden nogen Skade og skaffet
Flaaden Oprejsning. Da han mærkede, fra hvad Kant
Vinden blæste, krævede han selv sit Forhold undersøgt,
men det Overkrigsforhør, der blev optaget, og som Admiralitetet den 12te April 1808 indsendte til Kongen,
medførte ikke, at der blev nedsat nogen Krigsret. Kongen resolverede nemlig den 12te August, at Sagen skulde
bortfalde "i Betragtning af, at Kommandørkaptajn Sneedorff i andre Henseender havde gjort sig fortjent ved
udmærket Tjenesteiver og Nidkærhed e. Dette Udfald af
Sagen var uheldigt, da Sneedorfl' derved blev afskaaret
fra aL lade en Krigsret paukende den, dersom han ikke
vilde udsætte sig for Kongens Vrede. Senere have imidlertid sømilitære Forfattere, der vare fuldt ud i Stand
til al fælde Dom i denne Sag, erklæret, at Sneedorff
ikke havde gjort sig skyldig i nogen Forsømmelse.
Det skulde hverken i 1801 eller 1807 falde i hans
Lod at komme i Kamp med Danmarks Fjender, han,
der nogle Aar i Forvejen havde skrevet: »Og i Virkeligheden vilde det dog glæde mig uendelig mere at kunne
vinde den allermindste Søbataille end at kunne skrive
et Digt som »Henriaden « eller »der Messias «,
Sneedorff overtog derpaa igen Kommandoen over
Søkadetkorpset. Undervisningen tog atter sin Begyndelse,
men dels vare jo mange Kadetter i Norge, dels bleve i
Februar 1808 ni udnævnte til Maanedsløjtnanter og kommanderede om Bord paa de Kanonhaade, hvormed den
lille Krig mod Englænderne nu maatte føres; 13 andre
Kadetter fik ligeledes Ordre til at deltage i denne Krig.
Da Linieskibet »Prins Christian e i Marts 1808 gik ud
til sit sidste Stævne med Fjenden, vare tre Kadetter F. A.
Wulff, J. G. Weidemann og C. F. Låtken der om Bord.
De kom alle tre uskadte fra Kampen ved Sjællands Odde
den 22de Marts, men den sidstnævnte mistede Livet,
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efter at alt var forbi. Kaptajn Jessen meldte den 13de
April i sin Rapport, at »den brave unge Kadet Lutken,
som i Slaget viste sig mandelig «, kom af Dage ved et
Fald om Bord paa det engelske Linieskib »Stately« . De
to Kadetter maatte følge med fire af Officererne som
Fanger til England, hvor de opholdt sig i Byen Reading,
indtil de i Januar 1809 bleve udvekslede. De afgik fra
England til Norge, hvor en Islandsfarer i den strenge
Vinter tog dem om Bord og i Marts landsatte dem i
Fredericia.
I April 1808, da det blev bestemt, at danske Officerer og dansk Mandskab skulde besætte to franske
Orlogsskibe i Vliessingen, fik 6 Kadet-Mannedsløj tnanter
og 6 Kadetter Ordre til at følge med. Om Bord paa
»Le Pultusk e ansattes Kadet-Maanedsløjtnanterne P. C.
Petersen, H. G. Sneedorff og C. C. Zahrtmann samt Kadetterne P. \~V. Brown, O. V. Erichsen og H. A. Holm og
paa Orlogsskibet »Le Dantzick c Kadet-Maanedsløjtnanterne C. A. Bendz, J. L. Barfred og C. F. Grove samt
Kadetterne F . V. Andersen, H. Fisker og J. C. Duntzfeldt.
Disse unge Mænd havde haabet at blive Deltagere i
store Begivenheder, men deres Forventninger bleve skuffede. Ligesom Officerer og Mandskab vare de efter et
halvt Aars Forløb lede og kede af den daarlige Behandling, de fik, og ønskede kun at maatte faa Tilladelse til
at vende hjem for at kunne kæmpe med Englænderne.
Først i Foraaret 1809 gensaa de fleste af dem deres
Fædreland.
Den 9de August 1809 bemægtigede de oprørske spanske Hjælpetropper sig Nyborg Fæstning samtidig med,
at en engelsk Flaadeafdeling angreb de i Fjorden liggende
to danske Krigsskibe. I den Kamp, der nu opstod, og
som endte med, at vore Skibe maatte overgive sig, deltog Kadet F. C. Dichman, Søn af Akademiets afdøde '
Lærer. Han blev saaret i den ene Fod og laa længe syg.
Ved Ordensfesten den 28de Juni næste Aar blev han
14
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udnævnt til Ridder af Dannebroge, dog paa den Betingelse, at han ikke maatte bære Ordenen, inden han var
bleven udnævnt til Søofficer, hvilket først skete i Oktober
1810. Med Udnævnelsen fulgte følgende kongelige Skrivelse :
» Til Belønning for Søkadet Dichmans kække Forhold, hvorved han udmærkede sig i den Fægtning, som
ved Udbruddet af de spanske Troppers Forræderi fandt
Sted i Bæltet i August Manned 1808 mellem vore da i
Bæltet stationerede Krigsskibe, Briggen »F am a« og Kutteren »Søorm ene , og en engelsk Force, bestaaende af en
Brig, to Bomheskibe, tre Kanonbande og armerede Fartøjer, have vi udset bemeldte Kadet Dichman til Ridder
af Dannebrogsordenens fjerde Klasse. «
Tre Aar senere mistede Dichman i Kampen ved
Lyngør sin venstre Ann; han kæmpede her om Bord
paa Briggen »Kicl«, ført af Kaptajnløjtnant O. F . Has c h,
den samme Chef, han tjente under ved Nyborg, og som
i sin Happort fremhævede den unge Løjtnants Tapperhed og Konduite. Efter Freden blev Diehman afskediget
som Invalid og døde i 1872 som forhenværende Toldinspektør i Svendborg.
Samtidig med, at de ovenfor nævnte Kadetter afgik
til Vliessingen, deltoge de Kadetter, der vare forblevne i
Norge, om Bord paa Defensionsskibe, Kanonbande og
Kanonjoller i mangen dristig Kamp med de engelske
Krigsskibe. Da Vinteren nærmede sig, og der ikke længer
kunde være Tale om at gaa ud, sørgede den øverstkommanderende Søofficer, Lorens Fisker, for, at de i
Christiania hleve underviste i Matematik og Artilleri.
Her hjemme havde Regeringen i 1808 intet Skib,
paa hvilket Kadetterne kunde faa den fornødne Øvelse
til Søs. Sneedorff foreslog derfor Kollegiet den 7de Juni,
at der blev overladt dem et Koffardiskib, der skulde
have Ankerplads ved Trekroner. Kadetterne kunde da
gaa om Bord om Morgenen, gaa i Land for at spis~ til
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Middag og derpaa atter manøvrere til om Aftenen. Kollegiet svarede straks, at det billigede Planen, men at. den
først kunde iværksættes i August. To Dage efter, at .
Sneedorff havde indsendt sin Skrivelse, erobrede imidlertid den flydende Defension ved København under
Kommandør J. C. Krieger syd for Saltholm den engelske Orlogsbrig »T he Turbulent«, der tillige med flere
Skibe ledsagede en stor Konvoj . Denne Brig, der i
Kampen havde mistet Storstangen og faaet flere Kugler i
Skroget, blev straks istandsat, og den 17de Juli befalede
Kollegiet da, at den fra 1ste August skulde være Øvelsesskib for Kadetterne i fire Uger. Øvelserne skulde foregaa paa Reden og i Kongedybet mellem Taarbæks Rev
og Kastrup. Kadetterne skulde gaa om Bord hver Morgen
og i Land hver Eftermiddag eller Aften. 43 Kadetter
skulde deltage i Øvelserne.
Saa vidt var det altsaa kommet, at Kadetterne, der
Aaret i Forvejen havde sejlet paa et Linieskib med en
Brig som Tender, nu maalte lade sig nøje med en Brig
alene. De havne kun den Trøst, at dette Skib havde
tilhørt Fjenden. Trods de sørgelige Forhold forstod
Sneedorff dog at holde de unges Mod oppe ved at pege
hen paa de Resultater, de danske Søkrigere endnu ikke
• et Aar efter Flaadens Tab havde vundet i Kampen mod
den overmægtige Fjende.
I 1809 gjorde ligeledes en erobret engelsk Brig
Tjeneste som Kadetskib. Det var Briggen »Tigress«, som
Kanonbaadsflotillen i Store Bælt havde erobret den
2den August 1808 nær ved Agersø. Premierløjtnant
Bagger var Chef, men stod under Sneedorffs Kommando,
saa længe Skibet manøvrerede paa Reden. Dette var
Tilfældet i de 18 Uger af de 21, det var ude. De øvrige
tre Uger vovede Briggen sig ikke uden for Sundet af
Frygt for fjendtlige Krydsere. De 21 Uger inddeltes i
tre Togter, og der var ca. 26 Kadetter med hver Gang.
Næste Aar var først » Tigr~ssc og derpaa Briggen »Lola'"

•
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lande Kadetskib med Akademiets næstkommanderende
som Chef. I 1811 afløstes disse Skibe af Briggen »F alster«, der lige indtil 1819 vedblev at være Øvelsesskib.
Indtil 1814 vare Bagger og P. wour skiftevis Chefer.
Den ældste Kadet udnævntes i Regelen før Togternes
Begyndelse til Maanedsløjtnaut og gjorde da Tjeneste
om Bord som næstkommanderende. De Kadetter, der
hleve Officerer i 1813, havde saaledes faaet hele deres
Uddannelse til Søs paa Københavns Red og i Øresundet.
De rnaatte saa senere som Officerer indhente det forsømte. SneedorfT vedblev paa denne Mande under hele
Krigen at lede deres sømilitære Uddannelse, ligesom han
tidligere havde gjort det, da han havde en Fregat eller
et Linieskib til sin Randighed. Ener 1807 kom han
imidlertid ikke mere til Søs; thi naar Øvelserne fandt
Sted paa Heden, gik han om Bord hver Morgen og i
Land hver Aften.
Det følger af sig selv, at Akademiet under de overordentlige Tidsforhold ikke kunde kræve, at Kadetterne
skulde aflægge de sædvanlige Eksaminer. Efter Sneedorffs Indstilling bestemte Kollegiet derfor den 13de Oktober, at naar Omstændighederne hindrede Kadetterne i
at underkaste sig alle de befalede Prøver, saa kunde de
efter at have taget første Eksamen i Land udnævnes
til Officerer, saa snart de havde erhvervet sig forsvarlig
Øvelse til Søs og Indsigt i Sømandsskab. De KadetMaanedsløjtnanter, del' vare i Vliessingen og Norge, simide
efter deres Anciennitet udnævnes til faste Løjtnanter.
Dog skulde alle, naar Krigen var forbi, tage anden Eksamen i Artilleri, og dersom de ikke bestode disse Prøver,
skulde de tabe et Aars Anciennitet. Da Krigen imidlertid imod Forventning varede over fem Aar endnu, fik
denne sidste Bestemmelse ingen Betydning. De Kadetter,
der vare fraværende dels i Norge, dels paa Roflotillen,
og som derfor ikke kunde tage Eksamen, vare derved
udsatte for at miste deres Anciennitet; men Sneedorff
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sørgede for, at der ikke skete dem nogen Uret. De fik
nemlig for den Tid, de senere end deres Kammerater
bestode Eksamen, eet Point i Tillæg for hver Maaned,
hvorved de bevarede deres Anciennitet fra første Eksamen, naar de blot opnaaede en Middelværdi til anden
Eksamen.
Hvad Virkning Ulykkerne i 1807 øvede paa Nationen i det hele, kan ses deraf, at der næste Aar kun
blev indskrevet fire Aspiranter til Søkadetakademiet.
Hvilken Modsætning til 1801, da Tilstrømningen havde
været saa særdeles betydelig I Man var i Begyndelsen
saa lamslaaet, at den Tanke let kunde vinde Indgang,
at det var ørkesløst at sætte unge Mennesker til at lære
Krigshaandværket til Søs nu, da Danmark ingen Flaade
havde. Saa snart det imidlertid viste sig, at Kongen
for Alvor igen vilde skabe et Søværn, og at Kanonbaadene
med Held kunde føre den lille Krig mod Englænderne,
begyndte Tilstrømningen til Akademiet atter at stige.
Under Krigen havde Sneedorff stor Møje med at
Iaa og holde paa Skoleofficerer og militære Lærere, fordi
disse hellere vilde ud at slaas for at vinde Ære og
Bytte. Prisepengene for Koffardiskibe, naar disse bleve
erobrede fra Konvojerne, vinkede i det fjerne , og da
Pengenes Værdi faldt Dag for Dag, hvorved det blev vanskeligt for Officerer, der gjorde Landtjeneste, at komme
ud af det med deres Løn, kan man ikke fortænke dem i,
at de søgte paa anden Maade at forbedre deres Indlægter.
Værst blev det dog efter Pengeforordningen af Januar
1813, da alting ramlede sammen. Officerer og Kadetter
fik deres Løn udbetalt i Papirspenge, hvis Kurs jo dengang var saa lav som nogen Sinde tidligere. De havde ikke
engang Raad til at købe sig Fodtøj. Sneedorff erfarede da,
at Landofficererne kunde købe et Par gode Støvler paa
det militære Varedepot for 28 Rbd., medens Skomagerne
tog 70 Rbd. Han gjorde derfor, hvad han kunde, for at
skaffe sine underordnede en lignende Begunstigelse.
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Hans næstkommanderende, Kaptajnløjtnant P FtWulff,
der var forbleven med ~ Lougen « i Norge, hvor han udførte flere Bedrifter og bl. a. erobrede den engelske Brig
»Seagull «, der var af samme Størrelse som hans eget
Skib, kom først tilbage til Akademiet i Oktober 1809. l
Forauret samme Aar krævede to midlertidige Lærere i
Matematik, Premierløjtnant P. N. Skibsted og Sekondløjtnant P. C. Ki n c h bestemt at blive udkommanderede.
SneedorIT var meget vred derover og skrev i den Anledning til Kollegiet, at Akademiet ikke kunde være tjent
med et Par unge Officerer, »der aldeles intet Hensyn
tage til den Nytte, der kan stilles, og den Hæder, der
er at vinde ved at danne danske Søkrigere. « Før Krigen
søgte dygtige unge Officerer om at blive ansatte ved
Akademiet, men nu maatle Kollegiet kommandere dem
til denne Tjeneste i to Aar ad Gangen. En af disse,
Premierløjtnant G. Grodtschilling, der mod sin Villie
blev ansat som Skoleofficer, beklagede sig til Sneedorff
over, at han i 1810 havde mistet 100,000 Rdl. i Prisepenge ved at blive kommanderet bort fra Kanonbaadsflotillen ved Nakskov. Han fremkom derfor i 1811 flere
Gange med indstændige Bønner om at maatte forlade
Akademiet; men Chefen holdt fast paa ham. I 1812
fik han endelig Tilladelse til at gaa, blev kommanderet
om Bord paa »Najaden« og faldt ved Lyngør.
Med Stolthed kunde SneedorlI' i Februar 1811 gøre
Kollegiet opmærksomt paa, at han i de lidt over tre Aar,
Krigen havde varet, havde leveret Staten 56 Sekondløjtnanter, i Stedet for de sædvanlige 7 om Aaret. Dette
vilde imidlertid have været umuligt, dersom han ikke
med den yderste Kraftanstrengelse havde formaaet Officerer og Kadetter til næsten at gøre mere end deres
Pligt. Han tænkte saaledes: Intet Søkadetakademi ingen Søetat; ingen Søetat - intet Danmark.
Naar Sneedorffs gode Humør var nær ved at tage
Skade under de mange Vanskeligheder, han maatle
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kæmpe med , søgte han sin Trøst hos Kongen . Et venligt Ord fra denne var tilstrækkeligt til at give ham
Kræfter til at lægge ud paa ny. Frederik VI havde som
Kronprins ikke undladt at give Møde paa Akademiet
ved Uddelingen af den Gernerske Medaille, men paa
Grund af Tidsforholdene var han der den første Gang
som Konge den 28de December 1811. Han gennemgik
da Kadetternes Tegne- og Skrivebøger og saa paa deres
Gymnastik og Dans. Derefter holdt Læreren i Dansk,
Cand. theo!. B e rn er en kort Tale til ham, hvorpaa
Sneedorff traadte frem og højt berømmede Kongen for
alt, hvad han havde gjort for Akademiet. Naar man
ikke kender Datidens patetiske Udtryksmaade og den
teatralske Optræden, Folk dengang fandt Behag i, vil
man blive forbavset over SneedorfTs Ord og den Scene,
der fandt Sted, da han var færdig med Talen.
»Europa,« sagde han, »har været Vidne til, Danmark
og Norge har med Glæde set, hvad Hans Majestæt Kongen i et Kvart Sekulum har gjort for denne hans Søkrigerskole. Krigen, der er Mændenes Element , men
Barneopdragelsens Fjende , nandede tærende paa den
kongelige Plante. Ingen uden Danmarks Konge holdt
dens matte Hoved oppe. Maatte fjerde Christians store
Skygge knuse mig for hans Søns Fødder, om jeg taler
andet end Sandhed.
Uopfordret har Deres Majestæt som en kærlig Fader,
omgivet af Deres hele Generalstab, i Dag behaget at se
til denne Deres førstefødte.
For faa Decennier siden bekrigede tre mægtige Nationer, Frankrig, Spanien og Holland, den store britiske
Nation. Denne medgav Indiens uhyre Rigdomme paa
den lange Vej hertil kun et eneste Linieskib til Bedækning ; Østersøens kostbare Flaader fik en Fregat. Men
her, hvor Dannebroge vajer - rigtignok kun fra Baade
- her vover det stolte Albion ikke at komme med sine
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Østersøflaader uden at skærme dem med lire Linieskibe
og fire Fregatter. Hvem skyldes dette? «
Hele Publikum svarede tre Gange højt: »Kong Frederik VI. IC Sneedorff tilføjede : »Han leve Ic , hvilket Forsamlingen gentog, og Kadetterne raabte: »Kongen leve!«
Kongen var rørt, og Prins Christian tog Sneedorff i Haanden og sagde: »Det var talt med Kraft. e Tilsidst sagde
Kongen til SneedorfT: »J eg forlanger intet af Dem, uden
at Akademiet maa vedblive at være, som det er .« Dagen
efter bevidnede han iGeneralparolen SneedorfT, Officererne og Lærerne sin allerhøjeste Tilfredshed og Tak.
Dagen før Kongens Besøg blev der holdt Generalprøve paa Voltigering og Dans, og her kom det til et
Sammenstød mellem SneedorfT og Danselæreren Jean Pio.
Striden drejede sig om, hvor paa Gulvet Kadetterne
skulde danse. Da Pio ikke vilde rette sig efter Chefen
og gjorde Skandale i Kadetternes Nærværelse, ja endog
udbrød: »Jeg præsenterer ikke denne Dans for Hans
Majestæt«, blev Sneedorff vred og sagde: »E r det Dem
eller mig, der præsenterer Hans Majestæt Søkadetterne.
Jeg forbyder Dem at sætte Deres Fod paa Akademiet,
eller jeg lader Dem føre bort.« Derpaa klædte han sig
om for straks at underrette Kongen om, hvad der var
forefaldet; men da Pio mærkede, at det var Alvor, lovede
han Underkastelse. En af Akademiets Tamburer underrettede Sneedorff derom, just som han vilde gaa ind i
Kongens Forgemak. Under selve Præsentationen næste
Dag søgle Pio alligevel at sætte sin VilIie igennem, og
han havde endog den Dristighed at bede Prins Christian
om at flytte sig. Nu var der ingen Naade længer, og
Pio blev afskediget, uagtet endog et Medlem af Kollegiet
bad for ham.
Man trækker uvilkaarlig paa Smilebaandet ved at
læse 0111, at Kongen skulde blandes ind i saadanne Bagateller. SneedorfTs Sammenstød med den næste Danselærer, Solodanser ved det kongelige Teater, P. Funck,
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er overordentlig humoristisk. Efter at denne i Marts 1813
havde gjort Tjeneste et Aar, ønskede han sin Afsked,
da han ikke længer havde Tid til at give Undervisning.
Denne Grund fandt Sneedorff ufyldestgørende, da Funck
havde Tid til at give private Timer, og vilde ikke give
Slip paa ham. Kollegiet gav ham imidlertid Tilladelse
til at gaa til Nyt aar , naar han havde præsenteret Kadetterne for Kongen. Da Sneedorff nu meddelte Funck
Kollegiets Afgørelse, s viste han en saa pøbelagtig Tænkemaade, at han desuagtet ikke fandtes villig til at forrette
sit Embede,« Sneedorff Hk derpaa Teaterchefen, Kammerherre Holstein til at gøre Funck indlysende, at han
maatte møde. Han gav ogsaa Møde een Gang, men
blev saa borte. Den 2-lde Maj skrev Sneedorff saa til
Kollegiet: :tJeg har allerunderdanigst i Gaar meldt Hans
Majestæt dette med Forslag om, at han maatte straks
ikke alene beafskediges, men til Korrektion for sit højst
virtuose Væsen blive sat i blaa Taarn .»
Det hlaa Taarn, der her er Tale om, var et Fængsel
ved Langebro, hvor Chefen for det kongelige Teater
kunde hensætte Kunstnere, der havde vist Mangel paa
Lydighed.
I 1812 mente SneedorIT, at Tiden nu var kommen til
atter at indføre den decisive Eksamen. Ved en kongelig
Forordning af 7de Februar blev det bestemt, at ingen
Kadet for Fremtiden kunde blive Officer, medmindre
han havde bestaaet denne Prøve. Samtidig havde Sneedorff foreslaaet, at Kadetterne for at kunne blive indstillede til Officerer, skulde have mindst Karakteren
»Tem meligc i de saakaldte Bividenskaber som Artilleri,
dansk Stil, Fransk eller Engelsk, Historie og Geografi,
og at de, der fik en daarligere Karakter, kunde tage
Eksamen om næste Foraar j men herpaa gik Kollegiet
endnu ikke ind.
Saa længe der ikke blev afholdt nogen decisiv Eksamen, var den Gernerske Mednille ikke bleven uddelt,
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da den jo tilfaldt den Kadet, del' bestod denne Prøve
bedst. Ved kongelige Resolutioner af 10de .Januar og
26de Februar 1813 blev det imidlertid bestemt, at Medaillen paa Gerners Dødsdag den 27de December skulde
uddeles til den Kadet, del' havde bestaaet som den
næstbedste ved Eksamen. Den , der havde beståaet bedst,
skulde nemlig have en Æressabel, hvilket Kongen havde
resolveret den 30te September 1812.
Da de Penge, der vare anviste Akademiet til Lønninger og Anskaffelser af Materiel, ikke kunde slaa til
under den sørgelige Forringelse af Seddelpengenes Værdi,
bestemte Kongen den lste Januar 1812, at af alle de Priser,
der toges af Krigsskibene, skulde 30 pet. anvendes efter
hans egen Bestemmelse; af disse 30 pCt. skulde atler
2 pCt. afgives til Akademiet, den ene pCt. til de Søofficerer, der, fordi de vare ansatte her, bleve forhindrede
fra at gøre Krigstjeneste, og den anden til at stoppe de
Huller, Akademiet havde som Følge af de høje Priser,
samt til at hjælpe Lærere og Kadetter med. De Prisepenge, der paa denne Maade tilfaldt Akademiet, beløb
sig til 10,000 Rbd ,
Freden i Kiel den 14de Januar 1814 maatte natur ligvis Iaa stor Indflydelse paa Flaadens Størrelse og Vilkaar og som Følge deraf ogsaa paa Søkadetnkademiets.
Efter Tabet af Norge og de norske Søfolk og under de
elendige finansielle Forhold var der alene Tale om Reduktioner og Afskedigelser. Allerede i Juni havde Kollegiet sin Plan færdig fol' Flaadens Vedkommende. Der
var Ioreslaaet, at Kadetkorpset skulde indskrænkes til
30 Kadetter, men efter at Sneedorlf i en længere Afhandling havde værget mandelig for sit kære Akademi, udkom der den 1ste September 1815 et kongeligt Reskript,
der fastslog Antallet af Kadetler til 10 med 100 Rbd. i
Gage og 30 med 50 Hbd. Der sku Ide være fire subalterne Officerer ved Akademiet, hvoraf een gjorde Tjeneste som Adjutant. Antallet af Lærere blev fastsat saa-
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ledes: een i Navigation og Matematik, to Hjælpelærere i
samme Videnskaber, een Lærer i Artilleri, to Lærere i
Dansk, Religion, Historie, Geografi og de skønne Videnskaber, een Lærer i Lovkyndighed, der tillige var Auditør,
to Lærere i Tegning, hvoraf den ene skulde være Officer
og undervise i militær Tegning, een Danselærer, een
Lærer i Fægtning, Svømning og Gymnastik, to franske
og to engelske Sproglærere samt een Lærer i Skrivning
og Regning og endelig een Inspektør.
Kongen forbeholdt sig dog senere at gøre Forandringer, og særlig stillede han i Udsigt, at Antallet af
Kadetter senere vilde blive nedsat yderligere. De norske
Kadetter tog deres Afsked i 1814 sammen med de fleste
norsk fødte Søofficerer. Kun een norsk Kadet Jonas
Harnus P et e r s e n, der senere i mangfoldige Aar var
Skoleofficer ved Akademiet , forblev i dansk Tjeneste.
Naar enkelte dansk fødte Søofficerer foretrak at blive i
Norge, hvor de under Krigen vare voksede fast, opvejedes
dette ved, at norsk fødte Officerer, som f. Eks. H. A s c h eh o u g, der døde som Kommandørkaptajn i 1850, bleve
her i Danmark. Den sidste norsk fødte Kadet, der i
Februar 1813 dimitteredes fra Akademiet, nemlig Thomas
Konow, mødte næste Aar, endnu ikke 18 Aar gammel,
som Repræsentant for den norske Flaade paa Rigsforsamlingen paa Ejdsvold, Han døde i 1881 som forhv.
Kontreadmiral og som den sidste Ejdsvoldsmand .
Omtrent samtidig med Kadetkorpsets Reduktion blev
det ogsaa bestemt, at Lærerne fremtidig skulde antages
af Chefen og ikke som tidligere udnævnes af Kongen.
De mistede herved en Slags Ret til Pension; men man
ser dog, at Kongen , naar Forholdene talte derfor, gav
veltjente gamle Lærere en aarlig Understøttelse.
Trods de økonomiske Vanskeligheder, Sneedorff nu
maatte kæmpe med i Modsætning til tidligere, lykkedes
det ham alligevel at faa flere Forbedringer indførte. Da
han i de mange Aar, han havde været Chef, forgæves
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havde søgt at bevæge de forskellige Lærere i Artilleri
til at udarbejde en tidssvarende Lærebog i dette Fag,
paatog han sig selv dette Arbejde. »1 ingen Disciplin, «
skrev han i Februar 1818 til Kollegiet, »va r Mangelen
føleligere end i det vigtige Artilleri. Udarbejdet mere
med Hensyn paa Artilleri-Drenge end paa Søkadetter,
henved 50 Aar gammelt og for omtrent 30 Aar siden af
Kommissionen for den Gernerske Mednille erkendt usystematisk, manglede det sanvel Teoriens Lys som hvad
nye Ideer og Opdagelser, Tiderne havde medført. « Samtillig foreslog han, at Artilleri for Fremtiden skulde være
Genstand for Prøve ved den decisive Eksamen. Kollegiet
bifaldt dette Forslag og bragte ham Kongens Tak, fordi
han havde udarbejdet Lærebogen.
Dcn sidste Forbedring, han fik indført, var Bestemmelsen om , at de sankaldte Bividenskaber ligeledes skulde
være Genstand fol' Prøve ved den decisive Eksamen eller
Konkurrencen , som den nu ogsaa kaldtes. Han havde
gentagne Gange udførlig paavist , at Kadetterne ikke
skænkede disse Fag den Opmærksomhed, de vare værd,
alene fordi de ikke skulde eksamineres i dem. En
Officer, der ikke kunde saa megen Historie som en
Dreng paa 10 Aar i de olTentlige Skoler, vilde blive
prostitueret, naar han kom ud i Livet, og vilde ikke
kunne gælde for en dannet ung Mand. Endelig gav
Kollegiet efter og bestemte i Oktober ] 820, at Kadetterne
sinlide præstere Karakter for de Bividenskaber , som
krævedes til Konkurrencen, nemlig for Artilleri, dansk
Stil, Fransk, Engelsk, Historie, Geografi og Tegning.
Med Hensyn til Fransk og Engelsk skulde det imidlertid være tilstrækkeligt, at Kadetterne bestode i et af
Fagene. Havde en Kadet ikke opnaaet laveste Karakter
i en eller anden al' de ovennævnte Videnskaber, kunde
han melde sig igen om tre eller fire Manneder. Faldt
han da i et af de Fag, hvori han forrige Gang ikke
bestod, skulde han henvises til den næste Konkurrence.
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Bestod han da, blev hans Anciennitet forbeholdt ham,
men dersom han endnu ikke bestod , skulde Kadetchefen indstille til Kollegiet, hvad der da skulde gøres
ved ham.
Den 26de Januar 1823 bestemte Kongen i Henhold
til Kollegiets Indstilling, at ingen uden de virkelige eller
gagerede Kadetter maatte undervises paa Akademiet eller
udkommanderes med Kadetskibet. Dog maatte af de
indskrevne, som indstillede sig til den først forestaaende
Præliminæreksamen, de fire, som stode sig bedst, optages
paa Akademiet, men dermed skulde det være forbi.
Endelig blev det paalagt Chefen betimeligt at indstille
enhver Kadet til Afsked, der ikke gjorde tilbørlig Fremgang i Kundskaber, eller som ikke skikkede sig til at
blive Søofficer. Sneedorff fik ved derom at henvende
sig til Kollegiet dette til at føje til Resolutionen, at ingen
maatte underkaste sig nogen Eksamen ved Akademiet,
medmindre han der havde gennemgaaet det Kursus, som
hørte til denne Eksamen. Han var nemlig bange for,
at Forældre vilde lade deres Sønner undervise privat
uden for Akademiet og saa lade dem indstille sig til
Hovedeksamen. Derved vilde Hensigten med den kongelige Resolution blive forfejlet.
De københavnske Vægtere vare i det nittende Aarhundredes Begyndelse ikke velopdragne eller høflige, og
det københavnske Politi udmærkede sig heller ikke ved
god Tone eller El skværdighed lige over for Borgerne.
For et godt Ord dansede Stokkene paa Ryggene af dem,
der som nysgerrige vilde se til ved et Opløb, naar de
ikke straks efter Befaling ilsomt gik deres Vej. Kadetterne, der vare lige saa begærlige efter at faa at vide,
hvad der foregik paa Gaden om Aftenen, som andre Mennesker, kunde derfor ikke undgaa af og til at komme i
Strid med Ordenens Opretholdere. Det fremgaar imidlertid
med Klarhed af de Beretninger herom, der kunne kontroleres, at de vare overbeviste om, at deres Uniform og
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deres Stilling som vordende Søkrigere gave dem en vis
Ret til at nægte at adlyde Politiets og Vægternes Anmod-minger og til at opføre sig som Herrer. Sneedorfl' havde
saa ofte og med saa megen Fynd udviklet for dem, at
deres Stand var den første i Riget, at man kan forstaa,
at unge Personer kunde indbilde sig, at de vare et Slags
Overmennesker, for hvem de almindelige Love ikke
gjaldt. Man erindre f. Eks. SneedorITs Frase : »Intet
Søkadetakademi - ingen Søetat ; ingen Søetat - intet
Danmark l. Naar en Kadet meldte til Chefen, at han var
bleven slet behandlet af Politiet, fæstede denne ubetinget
Lid til hans Ord og skyndte' sig at skrive til Politidirektøren for at kræve Oprejsning.
I December 1818 meldte to Kadetter, der vare femten
Aur gamle, at de vare blevne ilde behandlede af Vægterne.
Meldingen begyndte saaledes : :oDet er vor Skyldighed
1"01' vor egen og Korpsets Ære at melde Hr . Admiralen,
at vi Mandag Aften den 14de uforskyldte ere blevne
førte paa Raadstuen af nogle Vægtere. . De havde fulgt
nogle Damer hjem fra den Kaptajn i Marinen, hos hvem
de vare i Huset, og da de nu paa Tilbagevejen ro. 10 1/2
kom gennem Bredgade, var der Opløb. To Vægtere
kom hen til dem, slog den ene af dem' for Brystet og
paastod, at de havde pebet. Kadetterne viste da Vægterne Uniformen, hvortil disse sagde, at hvad enten de
vare Søkadetter eller ej, skulde de lære dem at være
rolige. Paa Kadetternes Forlangende om at blive førte
til Hovedvagten paa Kongens Nyton' , fulgte Vægterne i
Begyndelsen villigt med, men til sidst endte de dog alle
paa Haadstuen, hvor Kadetternes Navne bleve opskrevne,
Vægterne førte dem derpaa til Politidirektøren, Justitsraad Hvidberg. Han stod op af sin Seng og forhørte
dem selv. De vare imidlertid af den Formening, at det
var en Politiassistent, de havde for sig. »Da jeg, S.,«
hedder det nu videre i Meldingen til Chefen, »forsikr ede
ham paa min Ære, at vi ikke havde pebet, sagde han:
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»Tror De ikke, at min Ære er mere end Deres, og naar
De har forlangt Arrest, skulde De skam ned i H ull et ,
De tror nok, at fordi De engang skal indtræde i Officers standen, har De Lov til at gøre, hvad De vil. e
Sneedorff antog sig straks Kadetternes Sag og klagede
til Politidirektøren over, at de vare hlevne ilde behandlede baade af Vægterne og Politiassistenten. Som Svar
herpaa fil, han den Oplysning, at Sagen var henvist til
Politiretten, og at det var Politidirektøren selv, der havde
taget imod Kadetterne.
I sin Skrivelse til Politiretten udtalte J ustitsraad
Hvidberg bl. a.: »Chefen for Søkadetkorpset har i Aftes
sildig tilskrevet mig vedlagte Brev og dermed tilstillet
mig en saakaldet Rapport fra Kadetterne S. og R. Dersom det skal antages at være rigtigt, at Kadetterne ind lade sig paa at eksaminere Vægterne paa Gaden, at de
endog efter at være bragte til ·Politidirek tørens Bopæl,
og efter at de fuldkomment vel havde erfaret, hvem de
talede med , ikke vilde tie, medens de rapporterende
Vægtere fortalte det passerede, men vedbleve en Arrogance, der næppe i mindre Grad er vist Vægterne, førend disse anholdt dem, saa har Korpsets Chef nogen
Grund til at fordre Satisfaktion. Da Kadet S. hvert
Øjeblik forsikrede ved sin Ære det modsatte af Vægternes Udsigende, naar dette ikke stemmede med hans
Ønske, og jeg forgæves havde bedt ham tie, indtil Vægteren havde udtalt, sagde jeg: . Mine unge Herrer! De
taler saa meget om Deres Ære. Det skulde stride mod
Deres Ære at indlade Dem i Kontestationer med Vægterne paa Gaden. De skulde erindre, at De nu staar
under min Befaling, og at Deres Begæring om Arrest
burde oplyldes. e Det kan gerne være, at de hyppige
Æresforsikringer foranledigede mig til at sige: •Vi civile
have ogsaa Ære «; thi man kedes ofte af militære ved
slige Forsikringer . . . . Da S., efter at jeg havde ladet
ham komme til Orde, indrettede sin Tale til mig i flere
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Spørgsmaal, om han ikke havde Lov til at spørge Vægterne, hvem af dem de havde fornærmet, med hvad
Ret Vægterne bragte dem til Politiet, naar de paastode,
at de burde bringes til Hovedyagten som militære, om
Vægterne ikke skulde reflektere paa, at de bar Kadetuniform m. m., og jeg deraf erfarede, at disse Ynglinge
havde et aldeles urigtigt Begreb om det Forhold, de
staa i til den civile Øvrighed og til dens underordnede,
saa er det mnligt, at jeg har sagt: l> De tror nok, at fordi
De engang skal indtræde i Officersstanden, har De Lov
til at gøre, hvad De vil «: thi det unge Menneske talede,
som om en Søkadet var ex lex (o: stod over Loven) . . .
.Jeg behøvede ikke at staa ud af min Seng om Natten
for at dimittere anholdte Personer, noget, som mine
Formænd sjældent gjorde, hvorimod de anholdte maatte
tage Ophold i Politiarresten indtil paafølgende Dags Formiddag, da Eksaminationen foregik, og Politimesteren
deciderede, om Arresten skulde kontinueres eller ikke.
•Jeg mener altsaa, at jeg udviste en Føjelighed ved at
dimittere dem straks. s
Politidirektøren slog herved Vanbenet ud af SneedorITs Hænder. Der var ikke mere ved denne Sag at
gøre; thi Kadetter, der opføre sig saa hensynsløst lige
over for en højtstillet Embedsmand, havde paa Forhaand
tabt enhver Ret til at klage.
Hvad Kadetternes Øvelser til Søs angik, da vedblev
Briggen » Falster« ogsaa efter Fredsslutningen lige til
1819 hvert Aar at gaa ud som Kadetskib. Fra 1820-23
var Briggen »Møen« Kadetskib. Kollegiet bestemte i
1816, at Briggen for Fremtiden skulde være 16 Uger
ude paa to Togter i Nordsøen og Østersøen, samt at
den efter hvert Togt skulde ligge 14 Dage paa Københavns Red til Øvelse for de hjemme blevue Kadetter.
Der var ikke Plads til alle paa saa lille et Skib. De
16 Uger vare saaledes fordelte: Een Uge efter Udlægningen laa Briggen paa Reden, fire Uger var den der-
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eller paa Togt i Nordsøen, to Uger laa den atter paa
Reden til Øvelse for de yngste Kadetter, i de næste to
Uger holdtes der Eksaminer og Forelæsninger paa Akademiet; derpaa gik Briggen igen paa Togt, saaledes at
den i tre Uger krydsede øst for Bornholm og een Uge
mellem København og Helsingør, for at Kadetterne kunde
blive øvede i Letning og Ankring; i to Uger laa den igen
paa Reden til Øvelse for de yngste Kadetter, og endelig
gik der een Uge med til Indlægning og Desarmering. I
hvert af de Io Togter deltog 18 Kadetter og i Øvelserne
paa Reden en halv Snes af de yngste. Næstkommanderende, Kaptajn P. Wulff, var Chef hvert Aar, lige til
han i Efteraaret 1824 blev udnævnt til Chef for Søkadetkorpset.
Denne Ordning var ikke efter Sneedorffs Hoved.
Naar Kadetterne skulde have en Uddannelse til Søs,
der kunde sammenlignes med den, de før Krigen fik
paa Linieskibet, burde de, mente han, nu paa Briggen
være 21 Uger og 5 Dage ude. Kollegiet holdt imidlertid
fast ved de 1G Uger.
Forholdet mellem Sneedorff og Kollegiet blev i
Aarenes Løb ikke det bedste. Kollegiets Medlemmer
kunde ikke finde sig i, at Søkadetkorpset ligesom dannede en Stat i Staten. De følte sig ofte tilsidesatte, naar
Chefen skrev lige til Kongen og udvirkede en Resolution
paa, hvad han ønskede, uden at der blev spurgt dem
om deres Mening. Sneedorff mærkede nok, at de af og
til gav ham smaa Naalestik, men han stolede trygt paa
Frederik VI, der saa mange Gange havde bevidnet ham
sin Naade og ytret sin højeste Tilfredshed med den
Virksomhed, han havde udfoldet. Han tog sig dog ikke
i Agt for, at Kollegiet, naar det for Alvor vilde ham til
Livs, havde lettere Adgang til Kongens Øre end han, og
at det i sin Fremstilling af Sagerne kunde komme ham
i Forkøbet og binde Kongens Beslutninger. Naar han
da kom bagefter, var det meget var. skeligt for Kongen
15
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at gøre Sagen om. Til Slutning maatte det komme til
en Styrkeprøve mellem Kollegiet og Sneedorfl, hvis Udfald ikke kunde være tvivlsomt. Det lykkedes til sidst
hans Modstandere at kunne fremstille ham for Kongen
som en udisciplineret Officer, og naar del' var Tale om
Disciplin , kendte Frederik VI ikke til Spøg. En Admiral, der satte sig op mod et Regeringskollegium, maatte
vente sig den haardeste Medfart, selv om han i mangfoldige Aar havde erhvervet sig de største Fortjenester,
og selv om en hel Etats Medlemmer saa hen til ham
som et lysende Forbillede.
Det første større Sammenstød fandt Sted i 1822. I
et Brev af Maj delte Aar giver Sneedorff følgende Fremstilling af Sagen: »Kongen har været syg. Men under
Kongens Sygdom har man spillet mig den Streg at foreslaa og Iaa hans Approbation paa, at Kadetskibet ej
mere som hidtil efter Søtogteme skal foretage Øvelser
her paa Reden. Derved forringes min Kapacitet til at
bedømme dem . Mine aarlige Diætpenge, 6 a 700 Rbd.
Sølv, vilde ogsaa have gaaet i Lyset, hvis ikke den ædle
Konge nu havde tilstanet mig disse.
Jeg taler ikke om denne Sag, da jeg ikke vilde
have, Kollegiet skal have den Satisfaktion, at de have
gjort mig misfornøjet. Det hele Forslag har jeg ikke
vidst et Ord af, og det har nu Mine af, at Kollegiet og
ikke jeg sørgede for Kadetkorpset. I den Anledning har
jeg nu sendt Kollegiet en Deduktion i Sagen og Kongen
en Afskrift deraf.
Tillige har man paa den samme Brig, hvor der i
Førstningen var 12, og hvor der senere kun kunde rummes 18, nu sammenskruet 32 Kadetter, for at de alle
skulde komme til Søs. Det sidste har ogsaa længe
været mil Ønske, men det kunde først forsvarlig ske til
næste Aar; thi først da bliver den lille Fregat, som
Kongen alt for længe siden har lovet mig, at faa.«
Paa den »Dcd u ktlon« , som han sendte Kollegiet, fik
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han det Svar, at det ikke kunde indlade sig paa, hvad
han havde søgt at vise, og at man ikke fandt nogen
Grund til at gøre Kongen yderligere Forestillinger i
denne Sag.
I .Juli, da det første Togt var forbi , henvendte Sneedorff sig paa ny til Kongen, men ikke samtidig til Kollegiet. Han mindede om, at Kongen for 25 Aar siden
havde billiget, at Øvelserne i de sidste 14 Dage, Kadetskibet val' ude, skulde finde Sted i Sundet, hvor der
var snævrere Farvand og mere Lejlighed til at manøvrere
mellem Skibe. I disse 14 Dage havde Manøvrernes Antal aldrig været ringere end 300, i Almindelighed over
400 og een Gang over 550. I Aar derimod, da Kadetskibet efter Ordre havde manøvreret i Bælterne, havde
Antallet af Manøvrer kun været 22. Dette var ikke
Kaptajn Wullls Skyld, da han var en aktiv Mand; men
Resultatet skyldtes den megen direkte Sejlads, der tog
Tiden fra Manøvrerne. Hertil kom endnu, at Chefen
for Kadetkorpset, under hvis Kommando Kadetsidbet
stod, og som havde Ansvaret for Kadetternes Uddannelse,
ikke med egne øjne kunde styre og bedømme deres
praktiske Dannelse, naar Kadetskibet tilbragte de sidste
14 Dage af hvert Togt i Bælterne. Han maatte ellers
rette sig alene efter de andre Dommeres Vota om Kadetternes praktiske Talent og kun dømme disse efter de
Eksaminer, de aflagde i Land. Han bad derfor, om
den kongelige Resolution ikke maatte blive forandret og
sluttede saaledes: »Med dybeste Følelse af Deres Majestæts utallige Velgerninger mod det danske Søkadetkorps
og mod den lykkelige, De har betroet det, indstiller jeg
Sagen til Deres Majestæts allerhøjeste Resolution. "
To Dage efter, at han havde indsendt sin Forestilling til Kongen, fik han gennem Kollegiet det Svar, at
Hs. Majestæt havde befalet dette at tilkendegive ham,
»at det uforandret skal have sit Forblivende ved Allerhøjstsammes under Sde April dette Aar givne Resolution. It
15 '"
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I 1823 havde Sneedorff to Gange den Ærgrelse, at
Kollegiet tillod Søofficerssønner, der hørte til de ti ældste Kadetter, og som derfor skulde bo paa Akademiet,
at blive boende hjemme hos deres Forældre, Han forestillede Kollegiet, at dette stred mod en 30 Aar gammel
Regel, og at han derfor hverken for Princippets Skyld
eller af Hensyn til Følgerne kunde gaa ind herpaa: men
han fik at føle, at hans Ord ikke længer havde noget
at betyde. Den ene af disse Kadetter var oven i Købet
en Søn af Skolens næstkommanderende, der selv boede
paa Akademiet. Kadetten behøvede kun at gaa et Par
Skridt for at være hjemme; men hans Fader vilde ogsaa have ham liggende i sit Hjem om Natten i Stedet
for paa Akademiets Sovesal. Sneedorll' mente, at denne
Optræden fra Wullls Side skyldtes »eu ikke for første
Gang vist overdreven Faders Ømhed, han ikke kan fan
Magt over. c
l 1824 stod det afgørende Slag mellem Kollegiet og
Sneedorff, Den nybyggede Fregat » Freja c var dette Aar
ude som Kadetskib under Kommando af Akademiets
næstkommanderende. Det første Togt, der begyndte
den 15de Maj, gjaldt Nordsøen og den spanske Sø. En
af de første Dage af J uli ankrede Fregatten efter sin
Hjemkomst paa Københavns Hed, Den 9de Juli indbereltede Kaptajn Wulll' til Kollegiet, at Sneedorlf snmme
Dag havde sagt til ham, at han næste Dag vilde gaa
om Bord og tage Kommandoen over Fregatten, indtil
denne afgik paa sit sidste Togt Lil Østersøen. Efter
nogen Forhandling om Sagen erklærede Wulfl, at han
Ina direkte under Admiralitetets Ordre, og at han saaledes ikke kunde modtage nogen Befaling af Sneedorlf
om Bord, Sneedorff havde imidlertid paa det bestemteste erklæret, at han vilde gaa om Bord og tage Kommandoen, naar han ikke fra Kollegiet modtog nogen
skriftlig Tilkendegivelse af, at Fregatten ikke laa under
ham. weur havde troet, at det var hans Pligt straks
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at indberette, hvad der var forefaldet, for at forebygge
Scener, medens Prins Christian var om Bord. Prinsen
skulde nemlig følge med til Bornholm. Endnu samme
Dag modtog Sneedorlf en Skrivelse fra Kollegiet, der
fordrede, at han skulde angive de Grunde, i Henhold til
hvilke han havde anset sig for berettiget til at optræde
saaledes. Samtidig paalagdes det ham at afholde sig fra
at overtage nogen som helst personlig Kommando om
Bord i Fregatten.
Næste Dag tog Sneedorff paa Landet, rimeligvis til
Fredensborg, hvor han plejede at opholde sig om Sommeren. Her udarbejdede han en Forestilling af Sagen,
som han den 20de Juli sendte Kongen . Han mindede
om, at han for nogle Aar siden, da han havde Grund
til at formode, at man vilde fratage ham den Kommando
over Kadetskibet, som Kongen selv som Kronprins for
37 Aar siden havde tillagt Kadetchefen, havde underrettet Hs. Majestæt herom, og at denne da havde tilkendegivet, at det ikke var hans Villie. Han havde i
de 37 Aar baade de jure og de facto kommanderet Skibet.
Under Krigen havde han ikke alene hver Dag været om
Bord og de facto haft Kommandoen, men endog, da
Øvelserne begyndte til Søs, i de 14 Dage efter hvert Togt.
Skibschefen havde ikke alene meldt sig hos ham, naar
han fik Ordre, men hver Gang han gik om Bord for at
afsejle, saavel som naar han kom i Land ener endt
Togt. Han havde ligeledes paa hvert Togt haft skriftlige
Rapporter fra ham, hver Gang der gaves Lejlighed dertil, ja, hvad del' maatte synes uforklarligt, endog Dagen
efter, at Prins Christian var gaaet om Bord.
Hvorledes kunde han da noget Øjeblik tro andet end,
at han ogsaa dette Aar ligesom tidligere kommanderede
Kadetskibet. Naar et Medlem af Kongefamilien begav
sig om Bord paa dette, kunde han dog ikke godt undlade at gøre sin Opvartning i sin Egenskab af kommanderende. Da Kaptajn "T ulff derfor Aftenen før, Kadet-

230
terne skulde gaa om Bord, som sædvanlig meldte sig
hos ham, meddelte han denne, at han Dagen efter vilde
hilse paa Prinsen, og at han, saa snart han havde præsenteret Officerer og Kadetter og modtaget Prinsens Ordre
om at lette, samt meddelt Kaptajn Wulff Ordren, vilde
begive sig i Land.
li Hvor højst forundret, « skriver han, . m aatt e jeg da
blive ved at høre en Mand, som jeg fra Barn af har
opdraget, som det meste af sin Levetid har staaet umiddelbart under min Kommando, som paa mit Forslag er
avanceret fra en af de yngste Officerer til næstkommanderende ved Korpset, og som ved flere Lejligheder har
erfaret, hvor bestemt jeg endog under de vanskeligste
SLilli uger er i Kom mandosager, gøre I ridvendinger herimod? Jeg gentog derfor blot min Ordre. Kaptajn Wulff
begav sig til Kontreadmiral Bille, fra hvilken han bragte
mig det Budskab, at jeg ej kommanderede Kadetskibet.
.Jeg var vel højst frapperet over fra en Ligemand at faa
igennem en Mand, der stod direkte under mig, et mundtligt
Budskab, at jeg havde tabt en Kommando, jeg i saa
mange Aar eller Deres Majestæts udtrykkelige Villie og
gentagne Ytring til mig har han og beholdt. Jeg gentog derfor min Ordre tillæggende, at jeg ikke antog
Kontreadmiral Bille kompetent til at fratage mig en
Kommando, jeg paa saa mangfoldige og, som jeg synes,
uimodsigelige Grunde har hall og havde. «
Da 'W ulff derpaa henvendte sig til Kollegiet, gav
delte ham Medhold. Idet Sneedorlf meddeler Kongen
Kollegiets Ordre til ham om at afholde sig fra al Kommando om Bord, tilføjer han, at han ikke troede det passende at fremstille sig for Prins Christian i en Stilling,
der forekom ham at være uværdig, og som eller hans
Overbevisning var imod Kongens allerhøjeste Villie. Han
havde derfor ingen anden Udvej end at undlade at gøre
Prins Christian den skyldige Opvartning. Hvor uendelig
en Pris, han end satte og altid havde sat paa sin konge-
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lige Velgørers Naade, troede han dog nu at burde henvende sig til hans Retfærdighed.
Kollegiets Medlemmer vare dengang Kontreadmiral
St. A. Bi 11 e, der var første deputeret, Generalkrigskommissær C. F . Grove og Kommandør Baron H. Hol st en.
Bille havde størst Indflydelse, og hans Villie var den afgørende. Der havde tidligere hersket den venskabeligste
Forstaaelse mellem ham og SneedorIT; men Forholdet
havde i de senere Aar forandret sig, hvilket hidrørte fra,
at Sneedorlf optraadte for selvstændigt.
Den 22de Juli, altsaa to Dage efter, at Sneedorff
havde afsendt den ovenfor omtalte Fremstilling til Kongen, mindede Kollegiet ham om, at det den 9de Juli
havde forlangt hans Erklæring i Anledning af Kaptajn
Wulffs Indberetning om Sammenstødet mellem de to.
Da denne Erklæring endnu ikke var fremkommen, paalagde det ham ufortøvet at indsende den. To Dage efter
besvarede Akademiets trediekommanderende , Kaptajnløjtnant J. C. Grove, Skrivelsen, idet han meldte, at
Chefen som Følge af Upasselighed ikke kunde afgive
Erklæringen saa hurtigt, som det krævedes.
Endelig den 29de Juli afsendte Sneedorff Erklæringen. Han meddelte først, at han havde indsendt en
Erklæring til Kongen, der i Egenskab af Kollegiets Præsident alene vilde være i Stand til at afgøre Sagen. Dernæst gav han omtrent samme Fremstilling af sin Opfattelse af Forholdet mellem ham og den Officer, der
var Kadetskibets Chef, som han havde udviklet i Erklæringen til Kongen . Han hævdede ogsaa her med
stor Bestemthed, at han aldrig havde modtaget nogen
Skrivelse om, at Kommandoen over Kadetskibet var
ham frataget.
Kongen holdt imidlertid med Kollegiet og afgav den
lste August en Resolution, som dette næste Dag sendte
Sneedorff, ledsaget af nogle Advarsler. Kollegiets Skrivelse
lød saaledes:
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»E fter at Kollegiet ifølge allerhøjeste Befaling havde
afgivet allerunderdanigst Erklæring hetræffende den Kommando, Hr. Kontreadmiralen har paastaaet at have avet Kadetskibet, hvorhos man tillige har forelagt Allerhøjstsamme
den Erklæring, Dl' efter gentagen Opfordring omsider under
29de f. 1\1. afgav i denne Sag til Kollegiet, har det behaget
Hs . Majestæt under lste d. M. allernaadigst at resolvere
sauledes :
. ] Anret 1798 bestemtes, at Kadetkorpsets Chef sk u Ide
være Chef for Kadetfregatten, men dette er i de senere Anr
forandret, idet Vi ved skriftlig Resolution stedse har bestemt
og navnlig angivet den Officer, del' skulde være Chef for
denne Fregat. Følgelig har Admiral Sneerlorff været uberettiget til at forlange en Kommando, som Vi have givet
Kaptajn Wu1lr, og Vi finde, at VOI't Kollegium har handlet
fuldkommen rigtigt ved under 9de f. 1\1. at befale Kontreadmiralen at afholde sig fra Kommando om Bord i Fregutten, hvorimod Kontrendmirul Snccdorll' hal' handlet aldeles urigtigt i ikke straks at afgive den under fornævnte
Dato af Kollegiet forlangte Erklæring, hvilken han var pligtig
af efterkomme mod et Kollegium, under hvis Kommando han
stuur, Desnarsag ville Vi, at han i Vort Navn skal gives en
alvorlig Belæring med Advarsel for Fremtiden at vogte sig
for at begaa slig eller lignende Tjenestefejl.«
Ved at meddele Hr. Kontreadmiralen denne allerhøjeste
Resolution ordlydende. som Hs, Majestæt har afgivet den,
tror Kollegiet, at De deri vil finde Dem saa vel belæret
som advaret for Fremtiden, og i øvrigt maa Kollegiet henvise Dem til den 2den og 3die Paragraf i Krigsartikelbrevet
for Landtjenesten ved Søenten. som handler om enhver
Officers Forhold til dette Kollegium .•
To Dage efter, at Sneedorlf havde modtaget denne
Skrivelse, tilskrev han Kongen saaledes :
. l det jeg undersaatIig bøjer mig under min nllernaadlgste Konges Decision, at mig ikke tilkommer nogen Kommando over Kadetskibet, tror jeg dog at burde oplyse, hvad
Søetatens Kollegium ikke mun have meddelt : 1) at , da jeg
fik dets Skrivelse om Erklæring og TilbagesendeIse af Kaptajn Wulfls Skrivelse, havde jeg dets Tilladelse til at rejse
pua Landet; 2) at Kollegii Skrivelse ej indeholdt, at Erklæringen skulde gives straks; at jeg derfor to Timer derefter
meldte det, at jeg tog paa Landet, men sendte det den lilbagefordrede Skrivelse af Kaptajn Wulff'; 3) at kort efter
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min Retur fra Landet befandt jeg mig saa syg, at, som
Lægeattest, om forlanges, kan bevidne, jeg ikke var iSland
til at udarbejde Erklæringen til Kollegiet. Min allerunderdanigste til Deres Majeslæt havde jeg forfattet i de faa
Dage, jeg var paa Landet; 4) at jeg derpaa af Kollegiet under
22de Juli blev opfordret til nforlcuet at indkomme med Erklæringen; 5) at jeg straks lod den næst mig kommanderende,
Kaptajnløjtnant Grove, skriftlig melde Kollegiet, al jeg for
Tiden var saa syg, jeg ej kunde afgive Erklæringen saa
hurtigt som fordret; 6) at jeg derpaa, skønt endnu upasselig, afgav, sau snart dct var mig nogenlunde muligt, den
affordrede Erklæring til Kollegiet.
Jeg har ingen anden Hensigt, allernaadigste Konge, med
dette end om muligt at retfærdiggøre mig for min kongelige
Velgører som ' dcn, del' ikke cnten har fejlct mod Subordinationen eller mankeret den Overautoritet over mig, der
residerer i Kollegiet, hvilke begge haarde Beskyldninger for
en Mand, der har tjent snu længe og er betroet et Embede,
hvorfra Læren om disse Pligter bør udgaa, det kongelige
Kollegium i Tillæg til Deres i\lajestæts allerhøjeste Resolution
har imputeret mig .
J eg beder om Tilgivelse, at jeg sanledes ulejliger; men
det er mit Hjerte aItfor vigtigt, hvorledes Deres Majestæt
dømmer mig ikke alene som Konge, men som min store
Velgører.•

Sneedorff var altsaa en slagen Mand. Kongen, som
han i over en Menneskealder havde betragtet som sin
trofaste Beskytter, og som han under alle Tilskikkelser
trygt havde stolet paa, havde svigtet ham og endog beskyldt ham for at være udisciplineret! Dette Slag var
haardere, end han kunde bære; thi han følte sig fuldstændig brødefri, og efter alt, hvad der foreligger, har
han haft gyldig Grund til at gaa ud fra , at han ligesom
tidligere var øverstkommanderende over Kadetskibet. Han
gav sig imidlertid den Blottelse ikke straks at svare Kollegiet, og denne Undladelse blevet Vaaben i hans Modstanderes Hænder. Men hvorledes man end vil bedømme Sagen, kan der ikke være Tvivl om, at den
Behandling, der blev ham til Del, var særdeles haard.
Hans Livsbane var brudt. Han havde intet mere

234at haabe, naar han havde mistet sin Konges Tillid.
Døden kom derfor som en Forløsning i rette Tid. Den
Sygdom, der allerede om Sommeren havde angrebet
ham, brød ud paa ny, og efter nogle Ugers Sygeleje
døde han den 13de Oktober 1824. Ingen har sikkert
elsket den danske Flaade inderligere end han, og ingen
har arbejdet ivrigere og trofastere for at skaffe den dygtige Befalingsmænd.
Han blev jordet tæt op ved Holmens Kirkes Mur.
En stor Bautasten, der bærer hans Navn, Fødsels- og
Dødsaar, betegner Stedet.

x.
P. F. 'VULFF OG C. C. PALUDAN.

P

eter Frederik Wulff, der allerede Dagen efter Sneedorffs Død blev udnævnt til Chef for Akademiet,
var rødt 1774; han blev Sekondløjtnant 20 Aar senere,
Premierløjtnant i 1799, Kaptajnløjtnant i 1808 og Kaptajn
i 1813. Hans Fader, Kommandør C. F. \\TulIT, døde som
Indrulleringschef i Aarhus, hans yngre Broder Christian
døde i 1843 som Kontreadmiral og Generaladjutant for
Søetaten, og en endnu yngre Broder Anton Johan Rasmus
faldt som 23aarig Sekondløjtnant i Slaget paa Reden den
2den April 1801. Hans to Sønner, Peter og Christian,
bleve ligeledes Søofficerer, saa at han i Ordets egentligste
Betydning tilhørte Flaaden.
I en Alder af 27 Aar blev han ansat som Skoleofficer ved Akademiet, og i 1806 rykkede han op til
næstkommanderende, hvilken Post han beklædte i 18 Aar,
Hans Bedrifter under Krigen 1807-14 ere alt tidligere
omtalte. Baade han og hans Broder Christian havde
jo den Lykke hver at erobre en Brig fra Fjenden.
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Fra 1813-24 havde han hver Sommer ført Kadetskibet.
At han besad udmærkede Egenskaber som praktisk
Sømand, var der ingen Tvivl om, og som Opdrager for
Kadetter havde han gaaet i en saa fortræffelig Skole
som Sneedorffs. En Snes Aar efter hans Død blev der
skrevet : »Sneedorff og Wulff vare overlegne og højtbegavede Mænd, der i høj Grad besad det sjældne Talent at
kunne inspirere Ungdommen og bringe den til at nære
en dyb og inderlig Kærlighed til den Stand, den havde
valgt sig. « Der er dog næppe nogen Tvivl om, at Sneedorlf var en originalere og mere storslnaet Personlighed.
Wull' var en Blanding af Sømand og Hofmand. Hans
Væsen var djærvt, og ingen, der saa ham paa de bonede
Gulve, kunde tage fejl af, at han havde bevæget sig paa
de gyngende Planker, og at han nok holdt af at vise det.
En Samandsød faldt ham let i Munden, baade naar han
talte til Kadetterne, og naar han optraadte i Selskabslivet. Medens Sneedorlf i sine Indstillinger udtrykte sig
kraftigt og bestemt, som om han ventede, at Kollegiet
ubetinget vilde give ham Ret, fordi hans Forslag vare
fornuftige, endte Wulff i Regelen sine Skrivelser saaledes:
»Dette bør dog efter min Formening aldeles og alene
bero paa det kongelige Kollegiums højere Syn, som vil
tage de til enhver Tid forhaandenværende Omstændigheder i Betragtniug.« Forholdet mellem ham og KollegieL var derfor selvfølgelig udmærket.
Ligesom sin Forgænger var Wulll' ogsaa et Stykke
af en Digter og en ivrig Beundrer af Poesien. Han har
skrevet en Mængde Digte til de kongelige Personer, sine
Venner og sin Familie, og naar .h an paa Søkadetakademiet skulde holde Tale til Frederik VI, iklædte han disse
poetisk Form. Fra den Tid Oehlenschlåger Iremtraadte
som den store Fornyer af Digtekunsten i Norden, var
Wulff hans trofaste Discipel og Beundrer. Han tolkede
denne Beundring i følgende Ord :
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Min Ungdoms Vaar hen randt paa Bølgen blaa,
Jeg skued Stjernehærens Millioner;
Jeg Dybets Afgrund aaben saa,
Og Dovrebølgen imod Snekken slaa.
Jeg hørte Kampens djærve Toner ;
Men koldt slog Hjertet i mit Bryst,
Jeg roligen paa Fjenden bød at sigte,
For Æren kun jeg elskte Kampens Dyst;
Men nu jeg læste dine Digte,
Og anderledes Hjertet slog,
Det vangned af sin Slummer
Og følte Livets Fryd og Kummer,
Og Længselssukke Barmen drog;
En hellig Ild de tændte,
Og Kærlighed til Fædrelandet brændte,
Til Pligten og til Gud i hvalte Bryst.

I sit Hjem samlede han og hans udmærkede Hustru
et udsøgt Selskab af de første Mænd i Aandens Verden.
Her færdedes f. Eks. Oehlenschlåger, Weyse og Brøndsted,
og her fandt H. C. Andersen tidligt et Hjem , medens
han endnu var Skolediscipel og et Geni in spe. I denne
Kreds oplæste Wulff sin Oversættelse af Byrons »Manfred e. Han var god imod Andersen, men oversaa ham
mere, end den unge Digter syntes om . Andersen havde
altid en pudsig Fortælling paa rede Haand o{n· et eller
andet, der var hændet ham. En skøn Dag greb Wulff
sig imidlertid i Haaret og raabte: »Det er Løgn, det er
Djævlen gale i mig Løgn; saadan noget passerer jo aldrig
os andrel e
Den purunge J ohanne Louise Påtges, der senere
som Fru Heiberg skulde straale paa den danske Scene,
gjorde i Wulffs Hjem paa Søkadetakademiet sin første
Indtræden i Selskabslivet.
Foruden lI Manfrede oversatte Wulff ogsaa sPa radiaet
og Feen - efter Th. Moores »Lalla Rookh e, men Oversættelsen af Shakespeares Værker har dog gjort hans
Navn mest bekendt. Den store Karakterskuespiller
Peter Foersom oversatte de fire første Bind, han og
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Wulfl' i Forening det femte og Wulff alene de fire
sidste.
Det var at vente, at Wulff som Chef for Akademiet
vilde indføre adskillige Forbedringer bande med Hensyn
til den Maade , hvorpaa Kadetterne hleve behandlede,
og til hele Undervisningsmetoden. Han havde jo i
de mange Aar som næstkommanderende haft Lejlighed
til at øve sin Kritik, og dernæst tilhørte han en nyere
Tid end Sneedorlf Som vi have set, fik Kadetterne
under denne Chef Tamp, naar de havde forset sig, og
Tampene hleve langede ud ved Parolen i alles Paasyn,
Men ogsaa Ris blev under Sneedorff uddelt til ukonflrmerede Kadetter, naar de særlig havde forset sig. En
Kadet, der havde mishandlet en Kammerat, og en anden
Kadet, der i sin Stilebog havde skrevet et Skældsord
om sin Lærer, bleve behandlede sanledes til Forargelse
for deres paarørende, der klagede til Kollegiet, men ikke
fik nogen Trøst her. Nu forsvandt Tampen som dagligt
Strafferedskab og brugtes kun i særdeles alvorlige Tilfælde, men Kadetunderofficererne gemte Tampene i deres
Skuller og brugte dem "ed passende Lejligheder, som
de selv bestemte. Baade Chef og Officerer vidste, hvad
der gik for sig , men de fandt sig heri, uaar der blot
ikke skete nogen større Skade. Der gik mange Aar,
inden denne Levning fra Fortiden forsvandt.
Allerede i December blev det paa Chefens Indstilling
bestemt, at Fransk og Engelsk for Fremtiden skulde
læres paa Akademiet uden Betaling, at Sømandsskab
skulde foredrages hele Vinteren mindst to Timer ugentlig,
at Undervisningen derfor skulde forlænges til K1. 7 om
Eftermiddagen, og at en Kadet, der var bleven straffet
for Dovenskab, skulde have en Seddel med hjem, indeholdende Meddelelse herom, hvilken Seddel han igen
skulde aflevere paa Akademiet, pantegnet af hans Fader
eller Værge. I 1827 blev det endvidere bestemt, at Kadetterne til decisiv Eksamen skulde bestaa bande i Fransk og
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Engelsk og ikke som hidtil i et af Sprogene. Næste Aar
blev det dernæst slaaet fast, at enhver, der vilde være
Kadet, skulde levere Bevis for, at han kunde svømme
mindst 200 Alen.
I Februar 1830 fastsatte en kongelig Resolution, at
Antallet af Kadetter skulde bringes ned til 30. Denne
Bestemmelse, der blev truffet af Sparsom meligheds-H ensyn
og af Frygt for, at Kadrerie skulde blive overfyldte, blev
imidlertid ikke gennemført, idet Kongen stadig bevilgede
Præliminaristernes Ansøgninger om at maatte blive optagne paa Akademiet, naar de havde faaet Karakteren
»God «.
Tre Aar senere, i November 1833, fastsatte en ny
kongelig Resolution atter, at der kun maatte være 30 Kadetter, at alle Lønninger skulde nedsættes, og at den
fjerde subalterne Officer skulde afskaffes. Seks Kadetter
skulde have 82 Rbd. 12 Skilling om Aaret og fire og
tyve 51 Rbd. 44 Skilling. Chefen bad imidlertid om at
maatte beholde den fjerde Officer, indtil Antallet af Kadetter var sunket til 30, og Kollegiet bevilgede hans Bøn.
Hvor hurtigt iøvrigt Meningerne skiftede paa højere
Steder, vil ses deraf, at der allerede i Juni 1834 udkom
en py kongelig Resolution, der gik ud paa, at kun de
seks ældste Kadetter, som gjorde Underofficers-Tjeneste,
skulde have Løn. For Fremtiden fik de 24 andre Kadetter saaledes intet. Dog skulde alle ligesom hidtil
have fri Uniform.
Wulff fik i 1830 udvirket en Bestemmelse om, at
der ikke hvert Aar skulde afholdes Præliminæreksamen,
men kun naar der var Trang til Præliminarister. Denne
Bestemmelse blev imidlertid ikke overholdt, og ikke stort
bedre gik det Regelen om, at ingen, der var over 16 Aar
gammel, maatte indstille sig til Adgangseksamen, thi i
1837 blev 16 forandret til 14, og senere vaklede Aldersgrænsen, ligesom Kongen ogsaa bevilgede Ansøgninger
om Afvigelse fra de gældende Regler.
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Følgende Eksempler vise slaaende, hvor liden Fasthed
der dengang var i Forholdene. I April 1836 skulde der
kun antages fire Præliminarister ; men de tre, der havde
de Heste Points efter dem, søgte ogsaa om at komme
ind, fordi de havde faaet Hovedkarakteren »God« . Da
Chefen i sin Bel~nkning udtalte, at Akademiet godt
kunde tage imod dem , resolverede Kongen, at han af
sær Naade vilde bevilge deres Ansøgning dog uden Følge
for Fremtiden.
Næste Aar bestemte Kollegiet, at der skulde afholdes
Præliminæreksamen i August, og at der kun skulde optages tre Aspiranter. Det paulagde tillige Chefen i sin
Bekendtgørelse herom tydeligt og bestemt at gøre opmærksom paa, at ingen Ansøgning om, at nogen over
delle bestemte Antal man blive antaget, vil blive anbefalet,
hvorhos det tillige tillades Dem at anføre, at De af Kollegiet er bemyndiget til at bekendtgøre denne Bestemmelse. « Efter endt Eksamen viste del sig, at seks Aspiranter havde Iaaet Karakteren - God «. Fædrene til Nr. 5
og 6 indsendte straks Ansøgninger til Kongen om, at
deres Sønner alligevel maatte komme ind paa Akademiet.
Distriktskommissær og Inspektør F . A. H a m ll1 er
hævdede, at hans Søn, Otto, fra Ungdommen af havde
røbet fortrinlige Anlæg og overordentlig Lyst til Søvæsenet, og at han i 1835 som Aspirant paa Kadetkorvetten
ifølge flere Officerers Forsikring havde lagt en Konduite
for Dagen, der tydelig viste, at Søen er hans rette
Element, og al han dertil som af Naturen er skabt. «
Den sjette Aspirants Fader, Kaptajn H. G. Garde, den
dansk-norske Sømagts Historieskriver, var overbevist om,
at hans Søn J anus August vilde blive skikket til at tjene
Kongen som Søkriger, og han gjorde tillige opmærksom
paa, at alle, der hidtil havde opnaaet bedste Karakter,
vare blevne antagne.
I sin Betænkning omtalte Chefen, at Nr.4, C. H. Bohn,
havde bestaaet bedre end Hammer og Garde, og at det
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vilde stride mod Akademiets Regler at optage disse,
dersom Bohn ikke nød samme Fordel. Garde havde
ved Eksamen vist sig ~t være et opvakt Hoved og svaret
med Sindighed og Ro, ligesom han syntes at være en
beskeden og velopdragen Yngling. Hammers intellektuelle Evner vare maaske mindre, men han havde fra
Kadetskibet, med hvilket han havde gjort et Togt paa
egen Kost. de bedste Anbefalinger for praktiske Anlæg .
Han tilføjede derpaa : lt Ifølge det kongelige Kollegiums,
og jeg tillader mig at tilføje . ogsaa Akademiets saa tydeligen og bestemt udtalte Formening om, hvad der i Almindelighed var rigtigst og gavnligst til Akademiets Tarv,
vilde det være højlig inkonsekvent at anbefale ommeldte
Ansøgninger; dersom Hs. Majestæt af særdeles kongelig
Naade bevilgede disse trendes Admission, da er det med
Fornøjelse, at jeg efter den strengeste Pligts og Samvittigheds Følelse tør erklære, at jeg aldeles ikke antager,
at det i nogen Henseende vilde være til Skade for Akademiets nærværende Gang. e
De tre Aspiranter bleve derpaa optagne» dog uden
Følge for andre i Fremtiden.e Kongen havde sikkert
ikke glemt, at Distriktskommissær F. A. Hammer i 1807
som femtenaarig Yngling havde kæmpet som en Mand
under Udfaldene fra København. For øvrigt bleve Nr. 1,
2 og 4 af Aspiranterne aldrig Officerer, medens baade
O. Hammer og J. A. Garde opfyldte de Forhaabninger,
Chefen satte til dem. Enhver, der har kendt Vesterhavsøernes tapre Forsvarer, Kaptajn Otto Hammer, vil sande,
at hans Fader ikke havde bedømt ham forkert.
I 1837 blev der saaledes optaget dobbelt saa mange,
som det oprindelig var bestemt, men i 1838 optoges der
endog tre Gange saa mange. Kollegiet havde fastsat, at
Prøverne skulde holdes i December, og at fem Aspiranter
maatte antages. 18 bestod Prøven; de 15 med Hovedkarakteren »God« og de tre med »T emm elig god e. De
fem, der havde de fleste Points, nemlig A. B. Rothe,
16
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G. Giødesen, N. F. Ravn, F.
Luders og H. G. F . Garde,
hleve straks optagne.
Der indkom imidlertid Ansøgninger fra de derefter
bedst hestaaede Aspiranters Fædre eller Værger om
deres Sønners eller Myndlingers Optagelse. De tre Aspiranter C. P ..1. Prøsilius, A. L. Luun og .1. S. Meldal havde
opnaaet over 36 Points, en meget god Eksamen, der tidligere vilde have givet dem Ret til ved Vakance at blive
Kadetter, uden at de behøvede at tage Eksamen om.
Chefen anbefalede dem derfor til Optagelse. Om de
næste fire, C. L. Jansen, L . C. Braag, V. Falbe og V. Michelsen, der havde faaet over 35 Points, skrev Chefen : »Det
smerter mig dybt, saa meget mere som disse Aspiranters
Fædre alle fire enten tjene eller have tjent med Hæder
i den danske Søetat, at jeg ikke tør fordriste mig til . ..
at anbefale dem til Admission. men kun allerunderdanigst indstille , at denne ene kan bero paa , hvad
Hs . Majestæt i sin ophøjede Visdom af særlig kongelig
Naade vil heslutte. «
I Betragtning af Omstændighederne tillod Kongen i
Januar 1839, at disse syv Aspiranter ogsaa maatte optages. Men nu søgte ogsaa Kommandør og Overlods
H . E . wuirr og Kaptajnløjtnant P. V. Tegner om, at
deres Sønner, der havde beståaet som Nr. 13 og 15 maatle
komme med ; de havde henholdsvis 34 og 32 Points.
Chefen følte det som sin Pligt ogsaa at anbefale disse
»saa meget mere som Kaptajnløjtnant Tegners Ytring, at
han tror som Lærer ved Søkadetkorpset i mange Aar at
have gavnet dette, er fuldkommen Vished, og jeg griber
med Fornøjelse denne Lejlighed for at bevidne hans udmærkede Dygtighed som Lærer i de matematiske Videnskaber. e Samtidig maatte han dog nævne, at Aspirant
I. Schoustrup havde hestaaet som Nr. 14, hvorfor han
ogsaa maatte optages, dersom Tegner kom ind. Otte
Dage senere hleve de alle tre »i Betragtning af de særlige Omstændigheder udnævnte til Kadetter.

243
Den decisive Eksamen, der tillige var Eksamen for
den Gernerske Præmiemcdaille, var hidtil bleven afholdt
i December, men af praktiske Grunde blev Tidspunktet
i 1831 efter Chefens Indstilling forlagt til Marts, saa at
Prøven kunde være forbi , umiddelbart før Kadetskibet
gik ud.
I December 1834 fastsatte Kollegiet endvidere efter
Chefens Ønske, at den Kadet, som om Forauret ønskede
at indstille sig til denne Eksamen, skulde i December
Aaret i Forvejen i sin Begæring lade medfølge et Bevis
fra Læreren i Navigation for, at han var fuldstændig
hjemme i denne eller, som det endnu dengang hed, i de
matematiske Videnskaber.
En kongelig Resolution af 24de August 1831 ordnede
endelig de afgaaede Kadetters Anciennitetsforhold, idet
den bestemte : »En Kadet, der er færdig til at bli ve
Officer, kan ikke forbigaas af nogen, der senere end han
bliver det. Ere flere paa samme Tid færdige til at afgaa
fra Akademiet, bør den eller de af dem , der tidligere
end de øvrige have erhvervet sig Officers Attest, have
Ancienniteten foran disse. De af disse, som samtidig
have erhvervet sig Officers Attest, rangere mellem hverandre efter Sururnen af deres Karakterers Talværdi for
Officers Attest , for Konkurrencen - dog uden Tillæg for
tidligere præsteret Eksamen - og for militær Konduite. c
Altsaa kunde en Kadet, der havde faaet Officers
Attest før sine Kammerater, ikke ved at vente med at tage
decisiv Eksamen for derved at bestaa bedre springe
forbi dem, der allerede havde taget denne Eksamen.
Da Wulff var bleven Chef, søgte han straks ligesom SneedorfT at opmuntre de Lærere, i hvis Fag der
ikke fandtes Lærebøger, til at skrive saadanne, ligesom
han ogsaa søgte at Iaa forældede Lærebøger ombyttede
med nye. Kadetterne anvendte en urimelig Tid med at
afskrive de Pensa i Matematik, Artilleri og Navigation,
der krævedes af dem. Denne s lndløring i Bøgerne-,
16'"
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som det kaldtes, fandt Sted i selve Undervisningstiden,
idet de jo ved den delte Skoletid næsten vare forhindrede fra at arbejde hjemme. Naar de gik fra Akademiet Kl. 7 om Aftenen, vare de naturligvis ikke oplagte
til yderligere Selvstudium.
Kommandør P. J. WI eugel, der, som tidligere omtalt, i mange Aar havde været Lærer i Matematik og
Navigation, havde stadig undervist eller sin Forgænger
C. C. Lous' »Skat kam rner eller Styrmands-Kunsten «, hvis
tredie Oplag han endog selv besørgede i 1824. Men
dette »Skatkam m er« , som snarest lian betragtes som et
Slags matematisk Pulterkammer, var nu fuldstændig forældet. Wleugel havde derfor i J1ere Aar arbejdet paa
en Lærebog i Matematik efter de Krav, som nu kunde
stilles til en saadan, og endelig i 1830 udkom da 1ste Del
af hans »Lærebog i de matematiske Videnskaber for de
kongelige Søkadetter. «
Udgivelsen af denne Lærebog var en Begivenhed. Det
er noget vanskeligt for os at forstaa dette, men man maa
erindre, at det matematiske Studium dengang laa ganske
brak i Danmark. Først ved Oprettelsen af den polytekniske Læreanstalt i 1829 og af den kongelige militære
Høj skole i 1830 oprandt der en ny Tid.
Lærebogen blev Genstand for en længere Kritik i
det daværende indflydelsesrige »Maanedskrift for Litteratu r«, hvis Anmeldere alle vare anonyme; men den
Kreds ' af Professorer, del' udgav det, og iblandt hvilke
de første Videnskabsmænd i Landet fandtes, borgede
for, at Anmelderne vare dygtige Mænd. Senere ere
Navnene paa disse Mænd oiTenlliggjorte, saa at man nu
ved, at den Forfatter, der benyttede Udgivelsen af Wleugels
Lærebog til et skarpt, men retfærdigt Angreb paa Søkadetakademiets hele Læremetode i Matematik, var daværende Kaptajn H. B. Dahlerup, som fra 1822-26
havde været Lærer ved Akademiet i Artilleri, og som
derfor var nøje bekendt med Forholdene.
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Dahlerups Klager kan sammenfattes i følgende Udtalelse : »Den totale Tilsidesættelse af Analysis anse vi
for at være Hovedmangelen i Læremetoden ved Søkadetakademiet. c Den Søofficer, der er færdig med Akademiet , vil efter hans Mening derfor ikke med Nytte
kunne studere ved den nysoprettede kgl. militære Højskole eller ved den polytekniske Skole. Hertil kom
endnu, at Kadetterne ikke nød Undervisning i Fysik,
Mekanik og Kemi. Angaaende Undervisningen i Navigation, dette for Søofficererne vigtigste Fag udtalte han sig
saaledes :
»Maaden, paa hvilken Søkadetten nu bliver undervist i Navigation, differerer i Grunden kun lidt fra den,
der bruges i Styrmandsskolerne med Undtagelse af Foredraget, som naturligvis bærer Præg af den højere
Dannelse, Lærer saa vel som Elever i Besiddelse af;
samme indskrænkede Begreb om Astronomien, samme
mekaniske Anvisning til Opløsning af Problemer efter
Formler, hvis Grund Eleven intet Begreb har om . Undervisningen gaar ud paa at indprente i Elevens Hukommelse disse Formler og den mekaniske Opløsning af
Problemerne efter dem samt bibringe ham den nødvendige Færdighed og Sikkerhed i Beregningen. Til praktisk
Brug er dette fuldkommen tilstrækkelig Undervisning;
den vulgære Matematik læres og indøves paa samme
Mande, Handelsmanden benytter de praktiske Regningsregler . . . . mekanisk uden at bekymre sig om Beviser
for deres Sandhed; dette er til daglig Praksis nok, og
som det bør være for den almindelige Sømand, hvem
det fornemmeligen er vigtigt at erhverve Færdighed i
Observationer og den største Sikkerhed i at beregne dem. G:
Denne Kundskab kan Søkadetten imidlertid efter
Forfatterens Mening erhverve sig i langt kortere Tid'
end den, han nu anvender derpaa. Hertil kommer, at.
en Søofficer »ej bør standse ved den praktiske Del af
Navigationen, men at den større Kundskab i Matematik,
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der bibringes ham paa Akademiet, hør oplyse ham om
dens fulde Teori. Saa vidt dette kan ske ved Akademiet,
bør det være der, han erholder denne Oplysning; thi
udgaaet derfra træder han over tjl det praktiske Liv,
hvor en anden Uddannelsesperiode aabner sig for ham
og hendrager hans fulde Opmærksomhed. I alle Tilfælde bør han fra Akademiet være fuldkornmen udrustet
til Selvstudium ..
Dette Angreb var ikke behageligt for Chefen, der i
den Anledning i December 1831 bad Kollegiet om, at
der maatte blive nedsat en Kommission, som skulde
gøre Forslag til Forandringer og Forbedringer ikke alene
med Hensyn til Matematikken, men ogsaa til de andre
Fag. Det var nemlig hans ivrigste Ønske, at Akademiet
maalle naa den højeste Fuldkommenhed »sa avel i hvad
der Ioredrages, som hvorledes det Ioredrages.« Kollegiet
gik dog ikke ind paa hans Tanke, hvorfor han i et
særligt Flyveskrift søgte at imødegaa Anmelderen i Maanødsskriftet.
Dahlerups Anmeldelse kaldte en Del andre Kritikere
frem , der særlig i »Kjøbenhavnsposten « i længere Tid
førte en drabelig Krig om Akademiets Læremetode. De
holdt sig ikke alle til Undervisningen i Matematik, men
drøftede ogsaa Sprogundervisningen. En Forfatter gjorde
sanledes opmærksom paa, at Kollegiet paa Chefens Indstilling havde befalet, at enhver Kadet, inden han fik
Lov til at indstille sig til den decisive Eksamen, skulde
bevise, at han havde lært udenad 12000 Gloser eller
Vocabler, som det kaldtes, i det engelske og lige saa
mange i det franske Sprog. Dette var ikke ganske Tilfældet, idet der krævedes 12000 Gloser i de to Sprog tilsammen. Derimod forholdt det sig ganske rigtigt, at
Wulff virkelig havde faaet Kollegiet til at godkende et
saa fortvivlet Forslag, som at Kadetterne for hurtigere
at lære Engelsk og Fransk skulde lære 11250 Gloser
udenad i de seks Aar, i hvilke de gennemgik Akade-
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miet ; 60 Gloser om Ugen kunde de efter hans Mening
let faa ind i Hukommelsen, især naar deres Forældre
vilde høre dem i deres Fritid. Ikke uvittigt skreven
Indsender i »Kjøbenh avnspostenc , at det Tilfælde vel
ikke vilde udeblive, at en ellers lovende Kadet ikke blev
Søofficer, fordi han ikke kunde gøre Rede [Ol' de franske
og engelske Benævnelser paa Ord som f. Eks. Finke,
Bierfidler, Bændelorm, Dosmer, Brokfugl, Bærehimmel
o. s. v., som dog vel ikke kunde henregnes til »Sp rogets
mest forekommende Orde, hvilket Udtryk Admiralitetet
havde benyttet, da det tillod Wulff at lade Kadetterne
lære disse Gloser.
Under denne Strid om Akademiets Forhold faldt
der Ytringer som f. Eks., at Akademiet var et af de
dyreste Institutter i Verden. Det talte kun 30 Elever
med næsten lige saa mange Lærere og var indkvarteret i et Palæ, der kostede 4000 Rbd. aarlig i Renter,
Skatter, Reparation o. s. v. I de 70 Aar , der ere forløbne siden 1830, have Søkadetakaderniet og Søofficersskolen mange Gange -været Genstand for netop selv
samme Angreb.
I 1829 var den energiske Premierløjtnant P .\'\T. T eg n e r
bleven udnævnt til Lærer i Matematik, og fire Aar senere
efterfulgte han Wleugel som Førstelærer i Matematik og
Navigation. Allerede i 1834 udgav han en »Lærebog i den
elementære Geometri med et Tillæg, indeholdende analytisk retliniet og sfærisk Trigonometri til Brug ved Undervisningen paa del kgl. Søkadetakademi. c Baade denne
Bog og »Nau lisk Astronomi«, der udkom fra 1840--45 i
fire Afdelinger, havde han udarbejdet efter Wulffs Opfordring.
Undervisningen i Artilleri stod, som vi tidligere have
omtalt, .i Aarhundredets Begyndelse paa et meget lavt
Standpunkt. Allerede Kommissionen for den Gernerske
Medaille havde erklæret del~ da brugte Lærebog for
maadelig, men da Sneedorff ikke trods alle mulige Over-
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taleiser og Tilskyndelser havde kunnet formaa nogen
Officer til at udarbejde en tidssvarende Lærebog, havde
han selv maattet skride til Værket for dog at faa de
alferværste Huller stoppede. Lærerne i Artilleri skulde
heller ikke højne Undervisningen. da det var Underofficerer, som havde tjent sig op til Søtøjhuslejtnanter eller
Kaptajnløjtnanter i Søartilleriet, og som derfor savnede
ethvert videnskabeligt Begreb. Det var en saadan Søtøjhusløjtnant, som ved Eksamen jævnlig fremsatte følgende Spørgsmaal: »Hvad beror paa Skuddenes muligste
Akkuratesse?- For at opnaa bedste Karakter var det
nødvendigt for vedkommende Kadet at svare : »Og er
det derved, at Sejr og Ære skal erlanges. « Det var det,
man kaldte Kanonerstil.
Endelig, kort før sin Død, lykkedes det Sneedorlf at
laa en videnskabelig uddannet Officer, nemlig Kaptajnløjtnant H. B. Dahlerup, ansat som Lærer i Artilleri
med Forpligtelse til at skrive en Lærebog. Han var i
1825 færdig med en Del af Bogen, men hverken denne
eller de Afsnit, som hans Eftermand, Kaptajn P. U.
B r u u n, udarbejdede, hleve trykte. Bruun døde nemlig,
før han var bleven færdig med sit Arbejde. Hans Efterfølger , Premierløjtnant O. W. Michelsen, der var særlig
uddannet som Artillerist, og som var i Besiddelse af en
betydelig Arbejdskraft og overlegen Begavelse, tog straks
fat paa det Værk, som hans Forgængere ikke havde tilendebragt, og i 1836 udkom da hans Lærebog i Søartilleri,
som betegnede et overordentligt Fremskridt, og som blev
modtagen med enstemmig Ros.
Det Opsving, Studiet af Naturvidenskaberne herhjemme havde faaet, særlig ved H. C. Ørsteds Virksomhed,
maatte naturligvis medføre, at der ogsaa paa Søkadetakademiet blev indført Undervisning i Fysik. En Søofficer kunde ikke godt være uvidende om de Love, der
laa til Grund for Barometeret og Termometereta Indretning, eller om, hvorledes Dampmaskinen virkede. Wulff
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formaaede derfor i 1833 Professor I. G. Fo r c h h a m m e r
til paa den polytekniske Læreanstalt at holde Forelæsninger i kemisk og mekanisk Fysik for de ældste Kadetter to Gange ugentlig, halvanden Time Iwer Gang. Et
Kursus varede i to Aar, og hvert andet Aar blev der
holdt Eksamen. Senere fandt Undervisningen Sted paa
selve Akademiet, der efterhaanden anskaffede de nødvendige Hjælpemidler.
Saaledes virkede Wulff i Sneedorffs Aand og var til enhver Tid rede til at hæve Kadetterne til et højere aandeligt
Standpunkt. Kun i een Henseende vilde han ikke imødekomme Tidens Fordringer, idet han nemlig paa det bestemteste modsatte sig en virkelig Klasseinddeling paa Akademiet. I en Indstilling til Kollegiet udtalte han bl. a.:
»Søkadetakademiets mest priste Indretning fremfor andre
Institutter har stedse været, at de gode Elever ej ved Klasseinddeling ved Matematik og Navigation blive sinkede af
de slette. c Denne Betragtningsmaade deltes af flere af
hans Efterfølgere, og først i 1854 blev den Regel indført,
at alle Kadetter i samme Klasse skulde følges ad, saa at
ingen kunde gøre sig færdig og melde sig til Eksamen
før sine Kammerater.
Endnu i 1825 gjorde Briggen »Møen« Tjeneste som
Kadetskib , men fra 1826 blev den afløst af Korvetten
sNajaden e , der paa et enkelt Aar nær var ude hver
Sommer, indtil den i 1837 efterfulgtes af Korvetten »Flora «,
som derefter i mange Aar tjente som Øvelsesskib for Kadetterne. I 1826 var Wulff selv Chef for »Najaden «, men
det var sidste Aar, han kom til Søs, da hans Charge
som Kommandørkaptajn krævede en større Kommando.
Fra 1828 vare alle Kadetter med om Bord. Ligesom
tidligere gik i Regelen det første Togt til Nordsøen og
det andet til Østersøen . Af og til gik Korvetten paa det
første Togt gennem Kanalen til Højden af Kap Finisterre,
og den anløb da Cherbourg eller Brest. I 1840 udvidedes
Omraadet, idet »F lora« sejlede gennem den irske Kanal
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til Liverpool og dereller til Heykjavik og paa det andet
Togt til Krensladt. Kadetskibet lagde ud i Begyndelsen
af Maj og vendte hjem i de sidste Dage af August.
I det attende Aarhundrede havde Geværeksercits
været Øvelsesfag paa Akademiet, men efterliaanden var
det gledet ud af Timelabellen, saa at det blev aldeles
forsømt under Sneedorlf og Wulff, Da hændte det, at
Frederik VI i 1831 ved et Linieskibs Afløbning paa Nyholm spurgte Wulll, hvorfor Kadetterne ikke paraderede.
Svaret lød, at de ikke havde brugelige Geværer, hvortil
Kongen kort bemærkede, at man burde sørge for, at de
Iik saadanne. WuJO' bad da Kollegiet om, at Kadetternes
Geværer, der vare over 50 Aar gamle og saa skrøbelige,
al de gik itu, naar man slog i (lem, muatte blive alløste
al' nyc, og at de tunge Putrentasker med de svære Messingskille, der hang i klodsede Bandolerer af Læder,
maatte blive afskallede og erstattede af srnaa Tasker.
Den regulære Undervisning i Geværeksercits kunde samtidig blive genindført, og man kunde niaaske tage :ten
aldrende Underofficer af Landetaten eller en duelig Kanoner" til Lærer. Kollegiet imødekom hans Ønske og
foretrak den aldrende Underofficer.
Lige siden Søkadetakademiets Oprettelse havde, som
tidligere omtalt, det Spørgsmaal været fremme, hvem
der egentlig havde Ret til at Iaa sine Sønner antagne
som Kadetter. I Begyndelsen af del 18de Aarhundrede
havde Hegeringerne holdt paa, at der ikke maatte tages
Hensyn til Forældrenes Stilling, ja endog senere, da
Kaas var Chef, havde Kollegiet bestemt modsat sig dennes
Plan om kun at optage Sønner af fornemme Familier.
Efterliaanden var Forholdet imidlertid blevet det, at
Kollegiet, naar det havde Formodning om, at vedkommende ikke kunde siges at høre til de dannede Klasser,
lod Chefen for Akademiet undersøge Forholdet og derfor
lod det være afhængigt af dennes Dom, 0111 der kunde
være Tale om Optagelse. Naar en Købmand bad om
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at faa sin Søn indskreven, spurgte Kollegiet i Regelen,
om han holdt aaben Butik, men det ses dog ikke, at
den aabne Butik har været nogen alvorlig Hindring. I
1833 ønskede en Urtekræmmer sin Søn indskreven, og
da Kollegiet spurgte Wulfl', om der var noget at erindre
i Anledning af Faderens Stilling som Detailhandler, svarede han, at i 1798, 1800 og 1801 vare Sønner af Isenkræmmere, Urtekræmmere og af en Købmand, der endogsaa var Melhandler. blevue indskrevne. ~J eg har, ~
fortsatte han, »ofte hørt det omtale, at ingen, hvis Fader
holdt aaben Butik, kunde indskrives ved Søkadetkorpset, men jeg finder intetsteds noget nedskreven desangaaende. I den senere Tid har Akademiet haft Individer,
hvis Fader handlede i aaben Butik med Vin, Klæde o. s. v.
Ifølge ovenstanende Præcedenser og ifølge Nutidens Tænkemaade tror jeg, at Ansøgningen bør bevilges. « Ansøgningen blev bevilget.
Frederik VI, der saa ofte som Kronprins og som
Konge havde aflagt Besøg paa Akademiet, var den
18de April 1838 sidste Gang til Stede der. Han uddelte
som sædvanlig Præmier og saa paa Kadetternes øvelser
i Gymnastik, Fægtning, Hugning og Dans. Han var
tilfreds med Præsentationen og tilkendegav senere ved
Parolen Chefen, Officererne og Lærerne sin Tak. Ved
hans Ligfærd i Januar 1840 paraderede Kadetterne paa
Amalienborg Plads.
De vare for øvrigt dengang ikke længer Naboer til
Kongen; thi da det Palæ , i hvilket Akademiet havde
været til Huse siden 1788, i 1827 skulde tages i Brug af
Medlemmer af Kongefamilien, flyttede de i April til
Gaarden Nr. 183 i Bredgade, nuværende Nr. 68, som
Regeringen købte af en Privatmand for 40,000 Rbd. Det
var en slor, rummelig og herskabelig Gaard, der dengang laa anderledes frit end nu, da den hverken havde
Naboer eller Genboer.
I 1834 modtog Akademiet en ret betydelig Arv, idet
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Boet da blev sluttet efter .Justitsraad H ee Va d u m og
Hustru, der havde testamenteret det 30,076 Rbd. 65 Skilling Sølv. Testator, der var en Ven af SneedorfT og Beundrer af Søetaten, havde rimeligvis under Indtrykket
af Bedrifterne den 2den April 1801 to Aar senere paa
Kronprinsens Fødselsdag den 28de Januar erhvervet
kgl. Approbation paa Legatet, der skulde benævnes » Understøttelses-Fond til unge Sokrigeres Dannelse for Danmarks Konges Tjenestes. Stillerens Hustru, der overlevede sin Mand, døde i 1834, men Slægtninge og Venner
nøde i Henhold til Testamentet godt af Legatets Renter,
saa at der i 1836 endnu kun tilfaldt Akademiet c. 130 Rbd.
Men alt i mange Aar har nu det fulde Udbytte tilflydt
de unge Søkrigere- , som Hee Vadum har tænkt paa.
Legalel slod under Kollegiets og staar efter 1848 under
Marineministeriets Overbestyrelse , men Chefen for Akadenriet. nu Søofficersskolen, skal alene bestemme, hvem
der skal nyde godt af Udbyttet. I Testamentet findes
følgende Bestemmelse : Ved Personers Valg maa ingen
navnlig Forbindelse korurne i Betragtning, men alene
Duelighed og udmærket Færdighed i Matematik, Artilleri
og Sømandsskab.« Understøttelserne uddeles foruden til
Kadetter endvidere til unge Løjtnanter, der søge yderligere videnskabelig Uddannelse, som f. Eks. paa Hærens
Officersskole, ved at gaa i fremmed Orlogstjeneste, ved
at sludere fremmede Sprog o. s. v.
Wulff blev i 1839 udnævnt baade til Generaladjutant
for Søetaten og til kgl. Jagtkaptajn. Da hans Formand
i Etaten i Begyndelsen af næste Aar døde, og da der
derved blev en Division ledig, søgte han Kongen om at
maatte blive fritagen for at overtage denne, hvilket blev
bevilget. I Løbet af Sommeren fik han Karakter af
Kontreadmiral, men da han i Februar 1841 rykkede op
paa Kontreadmirals Gage, Iratraadte han Stillingen som
Chef for Akademiet. Han døde allerede den 2den Februar
1842. Under et Besøg i det kgl. Teater følte han sig
J)
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ilde tilpas, tog en Vogn for at køre hjem, men døde
undervejs.
Hans Eftermand var Kaptajn Christian Carl P a l udan. Han var født 1792, blev 1810 Sekondløjtnant,
hvorpaa han gik til Norge. Her deltog han med Ære i
flere Kampe mod Englænderne. Eller Fredsslutningen
for han i over en halv Snes Aar til Koffardis. I 1827
udnævntes han til Kaptajnløjtnant og blev i 1833 ansat
som næstkommanderende ved Akademiet. Han havde
saaledes gjort Tjeneste ved denne Institution i otte Aar,
før han blev stillet i Spidsen for den, hvorfor han var
fuldstændig inde i Forholdene. Som Chef optraadte han
som en karakterfast Mand, der ikke var bange for at
sige Kollegiet den fulde Sandhed, selvom han maatte
vide, at den ikke var velkommen, ligesom han heller
ikke veg en Fodsbred fra sin Vej for at imødekomme
Forældres Ønsker, naar disse stred mod Love og Bestemmelser. I Modsætning til Sneedorff og Wulff var
han ikke i Besiddelse af en imponerende Personlighed,
der uvilkaarlig rev Kadetterne med, men han følte varmt
for dem, og i Indberetningerne til Kollegiet træder hans
faderlige Omsorg for de unge stærkt frem . Hans Udvortes
var præget af, at han i saa mange Aar havde været
Koffardimand.
Ved den nye Konges Tronbestigelse ventede mange
som bekendt, at han vilde udstede en fri Forfatning,
hvilket jo fandt sit Udtryk i den Hærskare af Adresser,
der indløb fra mange Egne af Landet og da særlig fra
Byerne. Til en ar de Deputationer, der i den Anledning
havde haft Audiens, udtalte Kongen bl. a. de Ord, der
snart løb Landet rundt, og som senere ofte bleve brugte
imod ham : »Nu ville vi alle spare, hvor spares kan. e
Efter at Stænderrie i Slutningen af Frederik den Sjettes
Regering havde faaet at vide, hvor stor tatsgælden var,
krævede alle, at der skulde spares, men under den gamle
Konge vilde det være umuligt at faa større Indskrænk-
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ninger gennemførte. I Forauret 1840 var Finansregnskabet for 1838 bleven olTentliggjort. Overskuddet var
vel c. 700,000 Rbd.; dette skyldtes imidlertid ikke Besparelser, men forøgede Indtægter paa Grund af den
voksende Velstand og Kornprisernes Stigen. Paa Statsgælden, der udgjorde den for de Tider svimlende Sum
af 125 Millioner Rbd., var der kun bleven afbetalt
700,000 Rbd.
Man kan derfor ikke undre sig over, at et kongeligt
Reskript af 17de Marts 1840 paabød adskillige Indskrænkninger i Søetatens Udgifter. Disse Indskrænkninger vilde
ogsaa ramme Søkadetakademiet. Admiralitetet skulde
angaaende denne Sag konferere med Akademiets Chef
og om fornødent nedsætte en Kommission, der kunde
fremkomme med Forslag om Besparelser og tillige underkaste Akademiets Ordning en Revision. Ener at Kollegiet havde meddelt Wulff denne Ordre, nedsatte han
en Kommission, bestaaende af Skoleofficererne Kaptajn
C. C. Paludan, Kaptajnløjtnant J . H. Petersen og Premierløjtnant H. I P s en.
Kommissionen var allerede i Slutningen af April
færdig med sin Betænkning. En Del af Forslagene fandt
Chefens Billigelse, hvorfor han indsendte dem til Kollegiet. Foreløbig billigede delle, at ingen Kadet for
Fremtiden maatte bo paa Akademiet. I Oktober fremkom Skoleofficererne med en udførligøre Betænkning,
der havde det Resultat, at Kongen ifølge Kollegiets Indstilling den 3die Februar 1841 befalede, at Auditørposten
ved Akademiet skulde inddrages ved Vakance, at de
militære Lærere i Sommermaanederne, naar Kadetskibet
var ude, i Lighed med de civile Lærere kun skulde
have halv Gage; at Kadetskibet skulde være paa et uafbrudt Øvelsestogt i 13 Uger , at Kadetterne ved decisiv
Eksamen skulde bestaa i Fysik og Kemi, at ingen Kadet
skulde kunne Iaa Præmie ved denne Eksamen, medmindre han bestod i alle Videnskaber, at der ved alle
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Eksaminer skulde kræves et Minimum af Hovedkarakter,
nemlig Halvdelen af den højeste Sum, der kunde opnaas , og endelig at der ved Officerseksamen skulde -tilkaldes Dommere, der ikke vare Lærere ved Akademiet.
Til Opnaaelse af yderligere Sikkerhed for, at Akademiet
forsynede Marinen med Officerer, der egnede sig til at
blive dygtige Medlemmer af Standen, skulde der nedsættes en Kommission, bestaaende af Chef, Skoleofficerer
og Lærere i de vigtigste Fag, hvilken Kommission hver
April efter Eksaminernes Afholdelse skulde bedømme de
Kadetter, der havde været to Aar paa Akademiet og to
Aar til Søs. Karakterernes Talværdi var fra O til 9.
Den Kadet, hvis Gennemsnitskarakter var under 3, skulde
søge sin Afsked, og hvis han ikke selv tog den inden
otte Dages Forløb, simide Chefen indstille ham til Afsked.
Derimod blev der ikke taget Hensyn til Skoleofficerernes Forslag om at forene en Dannelsesanstalt for
unge Mennesker af Handelsmarinen med Akademiet og
om at lade Kadetterne betale for deres Undervisning.
Efter at Paludan i Februar 1841 havde overtaget
Ledelsen af Akademiet, søgte han yderligere at faa flere
af de Forslag, han selv havde været med til at udarbejde.
gennemførte. I Marts bestemte Kollegiet saaledes, at adskillige Lærergager skulde reduceres, og at Tysk skulde
indføres som Undervisningsfag ; i Maj, at der kun hvert
andet Aar skulde holdes Præliminæreksamen straks efter
Kadetskibets Hjemkomst. Der skulde optages saa mange
Aspiranter, at Korpset talte 30 Kadetter; dog blev det
tilladt, at ti Volontærer maatte følge Undervisningen med
Ret til at udnævnes til Kadetter, efterhaanden som der
blev Pladser ledige . Deres Uniform skulde være den
samme som Kadetternes, dog maatte de ikke bære Værge.
Samtidig blev der med Hensyn til Kadetternes Uniform
gjort den Forandring, at de ombyttede den runde Hat
med en blaa Klædeshue med Kokarde og Ankerknapper.
Kadetunderofficererne skulde have en Guldsnor om den
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øverste Del af Huen. Til Galla skulde alle Kadetter
i Land bære trekantet Hat.
Efter de Erfaringer, Paludan havde gjort i de fire
Aar, han havde været Chef, foreslog han i 1845 Kollegiet,
at der skulde afholdes Præliminæreksamen hvert Aar,
Man havde i 1841 troet, at en Optagelse af Aspiranter
hvert andet Aar vilde være til Held for Undervisningen,
men man havde nu erfaret, at det større Antal Aspiranter,
der begyndte paa een Gang, havde gjort en saa uensartet
Fremgang, at man, for ikke at holde de flinkere tilbage,
i nogle Discipliner havde maattet dele Klasserne i forskellige Skifter. Da Kongen befalede, at Skoleofficererne
skulde afgive deres Betænkning, udtalte disse, nemlig
Kaptajnløjtnant P r ø s i l i u s og Premierløjtnanterne Chr. H.
Møller og Chr. F. Gottlieb , sig til Gunst for Forslaget, idet de bl. a. bemærkede : »En ar Akademiets Hovedopgaver er at indgyde dets Elever den rigtige militære
Aund og Disciplin. Naar Korpset elterhaanden rekruteres med et forholdsvis ringe Antal, ville disse nye Elever
hurtigt optage den Disciplin, hvoraf den større Masse
allerede er gennemtrængt, hvilket derimod ikke er Tilfældet, naar et mere lige Forhold finder Sted, eller, som
det i den senere Tid har været her paa Akademiet, at
de paa een Gang admitterede Elever i Antal have nærmet sig til de ældre. Det bliver da vanskeligere at bibringe Eleverne den militære Opdragelse, det lykkes i
mindre Grad, og det gode Eksempel for dem, der senere
admitteres, savnes. «
I December 1845 bestemte en kongelig Resolution
derpaa, at der skulde holdes Præliminæreksamen hvert
Aar, at Søkadetkorpset skulde bestaa af 30 Kadetter og
6 Volontærer, at ingen maatte optages paa Akademiet,
der var under 12 og over 14 Aar, og at ingen Aspirant maatte gaa op til Præliminæreksamen mere end to
Gange.
I December 1843 godkendte Kongen et Forslag, der
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oprindelig var udarbejdet af Akademiets næstkommanderende, Kaptajnløjtnant Prøsilius. Det gik ud paa, at
de Kadetunderofficerer , der vare færdige med deres
Eksaminer baade ved Akademiet og om Bord, skulde
blive staaende et Aar til Tjeneste, for at de kunde faa
Tid til at udvide deres teoretiske og praktiske Dannelse.
De skulde udkommanderes med de sædvanlige Øvelsesskibe og undervises paa Akademiet i Naturlære, Maskirilære, især med Hensyn til Dampmaskinen, og fremmede
Sprog; endelig skulde de deltage i Artilleri- og Matroskorpsernes Øvelser og overvære Arbejdet paa Laboratoriet, Takkelloftet og Holmens øvrige Værksteder. For at
opmuntre dem til at være flittige paa de videnskabelige
Kursus lovede Kongen dem som Belønning en Medaille,
et videnskabeligt Værk eller et Instrument.
Senere blev det bestemt, at de skulde benævnes
Kadetunderofficerer af lste Klasse . Som ydre Tegn skulde
de bære en Epaulet paa højre Skulder og en Guldtresse
af en Tommes Bredde om Huen, medens Kadetunderofficererne af 2den Klasse, der endnu ikke havde bestaaet deres Prøver, skulde bære en Epaulet uden Kantiller. Det fremhævedes udtrykkeligt, at hele denne
Indretning foreløbig skulde prøves i tre Aar.
De første Kadetunderofficerer af lste Klasse, der
udnævntes i August 1844, vare N. F . Ravn og A. B. Rothe;
de bleve i Foraaret næste Aar ansatte paa Korvetten
»Galathea«, som da skulde begynde sin bekendte Jordomsejling.
I 1847, da man havde høstet den Erfaring, at Underofficererne af lste Klasse ikke svarede til Forventningerne, idet Mangelen paa Kappelyst bevirkede , at de
ikke anstrengte sig særligt, ophævedes hele Indretningen.
Medens Paludan var Chef, førte han i 1842 og 1845
selv Kadetkorvetten. I 1843 var Kadetskibet paa det
længste Togt, det hidtil havde foretaget, idet det nem17
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lig gik til Gibraltur og Tanger, derfra til Madeira og
endelig tilbage vest om Irland.
Kong Christian VIII besøgte hvert Aar Akademiet,
men indskrænkede sig ikke som sin Forgænger til kun
at se paa Gymnastik og Dans. Han hørte tillige paa
Eksaminationen i de forskellige Videnskaber, men da
hans Besøg hver Gang blev meldt i Forvejen, fik han
naturligvis kun udmærkede Svar at høre. I April 1840
glædede han Søkadetterne med at befale, at der skulde
være Bal paa Akademiet, og da han i Oktober 1846 var
om Bord paa li Flora «, før den sejlede til Holland, lovede
han dem, at de paa hans Bekostning maatte gøre en
Tur til Amsterdam og opholde sig der i flere Dage.
Denne Tur kostede 887 Hbd., hvoraf Kadetterne selv
dækkede 234 ved Tilskud af fem Dages Kostpenge.
Kaptajn Paludan var i 1841 kun bleven ansat som
Chef for tre Aar. I 1844 blev hans Udnævnelse fornyet ligeledes paa tre Aar. Han forblev kun paa sin
Post af økonomiske Grunde, idet han er Idærede, at han
ikke kunde være tilfreds med en Stilling, der li uventet
var bleven begrænset og berøvet den Sikkerhed, som
betinger varig og særlig Interesse for det overdragne
Hverv. « I Maj 1846 søgte han imidlertid om at algaa
som Chef. Samme Manned udnævntes han til Kornmandørkaptajn, og Kongen bevidnede ham sin Tilfredshed
med hans Bestyrelse af Akademiet.
Hans Efterfølger var Kaptajnløjtnant C, E . van Doc k u m , der den lste Januar 1846 havde afløst Prøsilius
som næstkommanderede ved Akademiet. Den nye Chef,
en begejstret Elev af Sneedorfl, blev Sekondløjtnant 1821
og havde fra 1823 til 1829 været i fransk Tjeneste. Om
Bord paa det franske Linieskib li Scipio« havde han deltaget i det berømmelige Slag ved Navarino. Senere opholdt han sig i adskillige Aar i Vestindien som Adjutant
hos Guvernøren og Havnemester i Christianssted paa
St . Croix. Da han i September 1845 vendte hjem, til-
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bød den første deputerede i Admiralitetet, Admiral Holsten, ham Posten som Chef for Søkadetkorpset. Den
nye Chef nærede en glødende Kærlighed til det Opdragelsessystem, Sneedorff havde indført, og omfattede Kadetterne med den varmeste Interesse. Uden at han
maaske selv vidste af det, var der i hans brede og aabne
Personlighed en vis Lighed med hans forhenværende
Chef, hvis Begavelse og vide Syn han dog ikke var i
Besiddelse af. For øvrigt var han en fortræffelig Manøvrist, af hvem Kadetterne kunde lære at sejle.

17*

XI.

FRA 1848-69.

D

a Oprøret udbrød i Marts 1848, var Akademiet midt
i Eksamen. Officerer og Kadetter fik imidlertid
snarL andet at tænke paa. Da det gjaldt om i en Fart
at sende Skibe ud for at vedligeholde Forbindelsen med
Søndeljylland og for at iagttage Holstens Kyster, blev der
straks lagt Beslag paa flere af Skoleofficererne og de militære Lærere, og selve Chefen afgik i de første Dage af
April med Korvetten »Florac til Østersøen, Han havde
forinden paa Opfordring meldt Marineminister Zahrtmann, at Eksamen vilde være forbi den 5te April, at de
otte ældste Kadetter da vilde være rede til at gøre Tjeneste paa Flaaden som Officerer, og at de fem, der fulgte
efter dem, kunde gøre Kadettjeneste om Bord. Ministe-
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ren lagde imidlertid den 5te April Beslag paa 18 Kadetunderofficerer og Kadetter, der samme Dag, de modtog
Ordren, maatte begive sig om Bord paa de Skibe, der
vare færdige til at afgaa . Tre Kadetter bleve konfirmerede før Tiden den 9de April, for at de, som den midlertidige Chef, Premierløjtnant C. H. Møller skrev, kunde
være rede for det Tilfælde, at de maatte opnaa »den
Lykke at blive kommanderede i aktiv Tjeneste ». De
havde allerede gjort to Togter med Kadetskibet.
En af de ældste Kadetter, G. Ma c- D o u g all, blev
Chef for en Kanonhaad, der hørte til Kaptajn St. B i 11 e s
Flotille, som, efter at Preusserne den 2den Maj vare
rykkede ind i Nørrejylland, havde taget Station i Lillebælt. Næste Dag kom Mac-Dougalls Kanonhaad i Kamp
med et preussisk Feltbatteri og fik i denne et Par Grundskud. Alvorligere blev det dog den 8de Maj, da Bille
med »Hekla c og ni Kanonbaade begyndte at beskyde
Kastellet i Fredericia, en Kamp, i hvilken Flotillen havde
6 døde og 14 saarede. Den Omstændighed, at en Kadet
havde haft selvstændig Kommando under Kampen og
holdt sig bravt, var tilstrækkeligt til, at den folkelige
Visedigtning , der i de tre Krigsnar og særlig i 1848
blomstrede frodigt, ogsaa besang hans Bedrifter, rigtignok paa en meget fri Maade, De, der mindes Visen
»Kender I kanske den lille, raske Kapitajn Steen Bille c ,
ville sikkert ogsaa kunne erindre Verset :
I kan tro, at det var Kis, da
Hekla laa ved Fredericia.
Chefen relted Bomben selv
Massakrered' et Kastel,
Og Mac-Dougall skød saa vel
Hundred Preussere ihjel.

Det frejdige Humør, der baade under alvorlige Forhold og ved Gilder besjælede Kadetterne, gav sig Udslag
paa mange Maader, Da der saaledes en fjorten Dages
Tid efter Kampen ved Fredericia blev afholdt en Skov-
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fest ved Herregaarden Sparretorn i det nordvestlige Fyen
til Ære for Officererne ved 5te Liniebataillon, val" MacDougall ogsaa indbudt. Han gav Møde med et helt
Optog. Forrest gik en Fanebærer, derpaa kom han
selv, saa en Pikkeloblæser og derpaa nogle af hans
Folk, der gik i Gaasegang, og som hver behandlede et
eller andet imaginært Instrument, hvad der vakte stor
Munterhed.
De Kadetter, der ikke vare udkommanderede paa
Flaaden, bleve under Premierløjtnant C. H. Møllers Kommando øvede om Bord paa Jagten »Karen Knuth « i vore
hjemlige Farvande.
Ved Oprørets Udbrud forlode straks nogle Landkadellet' fra Hertugdømmerne København og toge Tjeneste
i den slesvigholstenske Hær. Den eneste Søkadet, der
havde Tysk til Modersmaal, var A. C. H. Aschenfeldt,
hvis Fader var Postmester i Rendsborg. Han havde i
Marts ikke bestaaet den første Eksamen, uagtet han
havde været tre Aar paa Akademiet, men da van 00ckum gik ud fra, at det var de trykkende og forstyrrende
Tidsforhold, der vare Skyld heri, fik han udvirket, at
Aschenfeldt maatte blive staaende i Korpset og tage
Eksamen næste Gang. I Maj søgte denne imidlertid
om Afsked, rejste til Holsten og blev Løjtnant i Oprørshæren.
Ved Felttogets Begyndelse i 1849 hleve alle Kadetter
fordelte paa Krigsskibene. Om Bord paa Linieskibet
. Ch ristia n VIlle kom V. Grove, .1. S. Hohlenberg,
H. G. L. Br a årn og O. Wolff, og paa Fregatten »Gefion «
L. A. Mourier, C. A. Garde og A. V. Se h n e i d e r. Disse
Kadetter deltoge altsaa i den ulykkelige Træfning ved
Eckernførde den Ste April. Braem og Wolff bleve dræbte,
da Linieskibet sprang i Luften, og de andre bleve førte
som Fanger til Rendsborg. En Ijorten Dages Tid senere
hjemsendte Fjenden Mourier og Garde, da de endnu ikke
vare konfirmerede. Ved Hjemkomsten fra Fangenskabet
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i August modtog Grove, Hohlenberg og Sclmeider af
Akademiet hver 150 Rbd. som Erstatning for det Tab,
de havde lidt, for at de kunde anskaffe sig nye Klæder m. m.
Chefen, Kaptajn van Dockum , var, som tidligere
nævnt, afsejlet med »Florac til Østersøen paa Blokade. Da
denne hævedes i August, vendte han hjem, tog Kadetterne om Bord og foretog et kort Øvelsestogt i vore indre
Farvande. I Slutningen af September begyndte Undervisningen atter paa Akademiet. Baade i 1848 og 49 var
det vanskeligt at forlige de uensartede Bedømmelser,
Kadetterne havde faaet af de forskellige Skihschefer, de
havde tjent under; men det lykkedes ved Marineminister
Zahrtmanns Bistand, som Chefen skriver, sat haandhæve
de ved Akademiet gældende Regler for Forfremmelse og
Udnævnelse til Officer, der sikkert maa betragtes som
Grundpillerne for Akademiets Virksomhed s.
Det sidste Krigsaar var van Dockum atter Chef for
»F lora- ; men da der nu var Fred med Preussen og det
tyske Forbund, behøvedes der ikke saa mange Skibe til
Blokade som de foregaaende Aar. Alle Kadetter gik
derfor i Maj om Bord paa »F lora- , der først var paa
Øvelsestogt i Østersøen og derpaa i Nordsøen. I August
fik Chefen Ordre til at begive sig til List for at medvirke til Vesterhavsøernes Erobring, hvorfor Kadetterne
den 13de August under Ledsagelse af en Officer gik i
Land i Høyer for gennem Søndeljylland at begive sig til.
Eskadren i Østersøen,
Aaret 1848 havde foruden Krigen ogsaa bragt den
mægtige Frihedsbevægelse, der næste Aar affødte Danmarks Riges Grundlov. Det blev nu Rigsdagen, der
skulde tale et Ord med, naar det gjaldt Bevillinger, og
Søkadetakaderniet ligesom hele Marinen maatte vænne
sig til offentlig Kritik. Naar Statshusholdningen i saa
mange Aar havde været unddraget Nationens Tilsyn, og
naar det tidligere havde været næsten halsløs Gerning
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offentlig at laste Regeringens Handlinger, kan man ikke
undre sig over, at Folkerepræsentanterne toge Bladet
fra Munden, selvom der ofte fremkom Udtalelser, der
vidnede om, at vedkommende Taler ikke var ret inde i
Forholdene.
Da det første Forslag til -Finanslov blev behandlet i
den første Rigsdagssamling, kom Akademiet straks paa
Tale. Oberst Tscherning henledede bl. a. i Folketinget
den 15de Februar 1850 Opmærksomheden paa, at der
muligvis kunde tilvejebringes en Forbindelse mellem
Handelsflaaden og Krigsmarinen. Han vilde ikke fremsætte nogen Kritik over Akademiet, men vilde kun gøre
Marineministeren opmærksom herpaa og styrke hans
Villie , dersom han skulde have til Hensigt at foreslaa
nogen Forandring.
Hertil svarede Marineminister Zahrtmann i Mødet
den 19de Februar bl. a. : »,Jeg ønsker at udtale, at jeg
betragter Søkadetakademiet ikke alene efter den Erfaring,
vi have gjort, men den, som er gjort i alle andre Lande,
hvor en Marine holdes, for at være et nødvendigt Institut og en nødvendig Betingelse for en velorganiseret
Marine. Jeg tror, at vort Søkadetakaderni i det hele taget
er velorganiseret, og jeg tror, at det er temmelig almindeligen erkendt overalt og bliver anset for at være blandt
de bedst organiserede Anstalter, og at det ogsaa i Udlandet temmelig almindeligt har vundet den Anerkendelse, hvorpaa jeg har set flere Beviser.e Han skulde
gerne indrømme, at Akademiet var et kostbart Institut,
men det kunde ikke være andet. Det vilde imidlertid
niaaske være muligt at gøre det til en almindelig nyttig
Stiftelse derved, at det blev omdannet til en højere
Navigationsskole. Krigsmarinen byggede paa Handelsmarinen, der var udmærket, ja den bedste i Verden l
Tscherning og Zahrtrnann udkastede saaledes her i
Forening en Tanke, som faldt i frugtbar Jord, og som
fandt ikke faa Tilhængere.
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I Betænkningen, som afgaves om Finanslovforslaget,
og som var forfattet af Ordføreren, Professor E. Fenger,
hed det om Akademiet: »Søkadetskolen er en saa kostbar Indretning, at man alvorlig maa tænke paa Forandringer ved den. Det fortjener at komme under Overvejelse, om den ikke aldeles burde ophæves som Drengeskole
og indskrænkes til en Undervisningsanstalt for unge
Mennesker, som antages ved fri Konkurrence, efter at
de i Forvejen ved at gøre nogle Sørejser havde vist, at
de egnede sig til Søtjenesten. «
Denne Udvalgets Opfattelse faldt imidlertid ikke
sammen med de senere Marineministres. Først i 1868,
da der vedtoges en ny Søværnslov, blev den slaaet fast
. og ført ud i Virkeligheden.
Akademiets Chef, der selv havde været kongevalgt
Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling , indtil
han i Marts 1849 som Følge af siI1 Udkommando havde
nedlagt sit Mandat, og som under sin seksaarige Tjenestetid i Frankrig havde levet i et konstitutionelt Land, var
ikke som saa mange ældre Officerer paa den Tid en
Modstander af den nye Statsordning , der var bleven
indført ved Grundloven af 5te Juni 1849, om han end
nærede nogen Frygt for, at Rigsdagen vilde prøve paa
at gennemføre større Besparelser paa de militære Bevillingslove, end han fandt tilrandeligt. Efter de Udtalelser,
der havde fundet Sted under Finanslovens Behandling i
Foraaret 1850, sendte ban den 10de Juni følgende Indbydelse til de fem Folketingsmænd Oberst A. F. Tschern i n g , Mag. art. A. Steen, Jernstøber P . F . Lunde,
Pastor N. F. S. Grundtvig og Skolelærer Rasmus Sørensen:
»Da jeg af den Interesse, De i Folketinget har udtalt for Søkadetakademiet, maa antage, at det vilde
være Dem behageligt at blive sat i Stand til at gøre
Dem bekendt med den Uddannelse, der i praktisk Retning bliver Søkadetterne til Del, tillader jeg mig at ind-
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byde Dem til næstkommende Søndag den 16de at tage
Kadetskibet i øjesyn. For ikke for meget at være indskrænket i det snævre Farvand vil Kadetskibet den
Morgen være under Bellevue. «
Det var første Gang, Medlemmer af Rigsdagen vare
indbudte som Gæster paa et af Krigsskibene. Senere
har det oftere fundet Sted.
I Sommeren 1850 gik Zahrtmann af som Marineminister og afløstes af Kaptajn C. L. C. Ir m i n g e r, som
midlertidig overtog Bestyrelsen af Flaaden. I Henhold
til de Udtalelser, der vare faldne i Rigsdagen, nedsatte
Irminger den 8de Oktober s. A. en Kommission »til at
overveje og gøre Forslag til den hensigtsmæssigste Ordning af Adgangen til at blive Søofficer. « Den blev
sammensat af følgende Mænd: Kommandør J. Sei delin , Kommandørkaptajn IC E. Mourier, Kaptajn C. E.
van Dockum, Kaptajnløjtnant N. E. Tuxen og Folketingsmand, Bestyrer af Borgerdydsskolen paa Christianshavn, Magister M. H a m m er i ch. Akademiets næstkommanderende, Kaptainløjtnant Fred. Pal udan, der
fungerede som Chef efter van Dockums Udnævnelse til
Marinerninister, afløste imidlertid denne som Medlem af
Kommissionen.
Den 25de November 1850 overtog van Dockum Marineministeriet efter Irminger, der ikke vilde paatage sig
Ledelsen af de parlamentariske Forhandlinger. Hvad
der ikke blev uden Indflydelse paa van Dockums Beslutning om at overtage Ministeriet, var den Omstændighed, at han derved kunde haabe at forhindre en Omvæltning af Akademiets hele Ordning. Han vidste nemlig, at de Søofficerer, der vare udnævnte til Medlemmer
af Kommissionen, vare Modstandere af det System, hvorpaa det hvilede. Selv vilde han nok gaa med til en
gradvis Forbedring, navnlig hvad Antagelsesmaaden angik, men en fuldstændig Revolution vilde han bestemt
modsætte sig.
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Kommissionen afgav den 30te April 1851 en meget
udførlig Betænkning, der udgør ikke mindre end 104
trykte Sider i »Nyt Arkiv for Søvæsenet «. Hele Kommissionen mente, at Antagelsen af Elever maatte finde
Sted omtrent som hidtil, dog saaledes at Valget af dem
skete ikke alene efter en almindelig Kundskabs- og
Modenhedsprøve, men tillige efter en Prøve til Søs. Den
var endvidere overbevist om , at den Opdragelsesmaade,
der hidtil havde været fulgt, nemlig at dele hvert Aar
mellem Undervisning i Land og Øvelsestogt med et
Krigsskib, var den rigtigste i sine Grundtræk og tillige
den eneste, hvorved en lille Flaade med ringe Fart kunde
opnaa at faa duelige Officerer.
Derimod vare Kommissionens Medlemmer ikke enige
om Aldersgrænsen for Aspiranter. Flertallet (Seidelin,
Mourier, Tuxen og Hammerich) holdt paa, at en Gennemsnitsalder af 151 /2 Aar var den hensigtsmæsssigste, fordi
de unge Mennesker da med større Modenhed kunde
vælge deres Livsbane , medens Paludan mente , at den
hidtil værende Aldersgrænse 12-14 Aar havde staaet
sin Prøve. Hans Overbevisning var hentet fra lang
Erfaring og støttede sig til Praksis i de fremmede Mariner.
Naar der aabnedes Adgang for unge søfarende til
Akademiet, haabede Kommissionen, at man vilde kunne
vinde dygtige praktiske Kræfter for Officersstanden, især
saadanne, der først havde faaet en forsvarlig Skole danneise, og som siden i den private Skibsfarts Tjeneste havde begyndt at : gøre sig fortrolige med Sølivet,
Men dersom man virkelig skulde faa saa mange af disse
til at melde sig, at der kunde blive Tale om at vælge
og udsøge, blev det nødvendigt at nedsætte Fordringerne
for dem til Adgangsprøven.
Allerede flere Maaneder før Kommissionen afgav sin
Betænkning, nemlig den 21de December 1850, havde
den foreløbig indstillet, at en praktisk Prøve med Kadetskibet maatte blive sat i Forbindelse med Præliminær-
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eksamen som Betingelse for, at vedkommende blev antagen som Kadet, og at denne Eksamen som Følge heraf
maatte blive henlagt til April. Denne Indstilling vandt
Ministeriets Bifald, og den 3die Januar 1851 bestemte
en kongelig Resolution, at der om Bord iKadetskibet
skulde medtages dobbelt saa mange Aspiranter, som der
var Pladser ledige. Udfaldet af Prøverne i Land og
om Bord skulde da afgøre, hvem der skulde være Kadetter.
Kaptajnløjtnant F. Paludan fratraadte sin Post som
midlertidig Chef, da hans Hverv som M.edlem af Kommissionen var endt. Den lste Maj 1851 blev han afløst
af Kaptajn Edouard Suenson. Denne var født i 1805,
blev Sekondløjtnant i 1823 og var ligesom sine tre Forgængere en Elev af Sneedorll'. Han gik i fransk Tjeneste og deltog ligesom van Dockum i Slaget ved Navarino.
Van Dockurn skrev senere, at der ener Kampen faldt
en Sten fra hans Hjerte, da han erfarede, at hans Ven
E . Suenson, Løjtnant om Bord i - Alcyo n ne«, befandt sig
vel. I 1830 deltog han endvidere i Ekspeditionen mod
Algier og vendte næste Aar hjem. Ved Krigens Udbrud
i 1848 var han avanceret til Kaptajnløjtnant, men kom
ikke med i de to første Krigsnar. Først i 1850 blev
hans Navn bekendt i hele Landet, da han som Chef
for »Hekla« den 20de Juli 1850 i Bugten ved Neustadt
ødelagde Oprørernes Dampskib »v. d. Tann «,
I ham fik Akademiet en fast og myndig Chef, som
ikke kendte til personlige Hensyn, men som ved sin
rolige og sikre Mande at optræde paa øvede en betydelig Indflydelse paa Kadetterne. Han brugte kun faa
Ord, men de vare rammende og karakteristiske. Man
tør vel nok sige, at han var mere frygtet end elsket;
men de Officerer, han opdrog, have senere erkendt, at
de stade i stor Gæld til deres gamle Chef, fordi han ved
sit gode Eksempel havde vist dem, hvad en Mand var.
De kunde, medens de vare Kadetter, ikke vide, at deres
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Chef med det noget kølige og tilknappede Væsen i Virkeligheden bedømte dem mildt og over for Ministeriet med
den mest levende Interesse varetog deres Tarv. Særlig
var han utrættelig i at fremhæve, at unge Mennesker
ikke maatte behandles for strengt, fordi de havde gjort
sig skyldige i Forseelser, naar disse blot vare en Følge
af Letsindighed.
Mærkelig nok skulde denne karakterfaste Mand være
Chef for Akademiet i de tolv Aar, da der var mindst
Fasthed i den Maade, hvorpaa det blev styret fra oven,
og da der uafladelig blev gjort det ene Forsøg efter det
andet paa at omdanne det. Oprindelig hævede der sig
paa Rigsdagen Røster, som krævede, at der skulde indføres større Sparsommelighed, men senere vare de skiftende Marinerninistre selv Skyld i, at der ikke kom Ro
i Forholdene. Hver af dem søgte at omdanne Akademiet efter sin Metode, og særlig var Admiral St. Bille
de to Gange, han var Minister, nemlig fra 1852-54
og fra 1860-6::J, i høj Grad ivrig efter at indføre
Forandringer, der ikke alle kunde siges at være nødvendige, hvorfor de ogsaa mødte en sejg Modstand
hos Suenson, der dog tilsidst maatte bøje sig for
Ministerens ViIlie, indtil det Tidspunkt kom, da han
ikke længer fandt det rigtigt at paatage sig Ansvaret for ,
hvad der skete.
Efter at Admiralitetet var blevet ophævet, og den
ansvarlige Marineminister havde overtaget Flaadens og
dermed Akademiets Styrelse, var han i Virkeligheden
Eneherre over dette, for saa vidt som Rigsdagen og
senere Rigsraadet bevilgede de fornødne Pengemidler til
dets Drift. Vel havde Tscherning i en af de første Rigsdagssamlinger stillet Forslag om at berøve det 2000 Rbd.
aarlig, men da et andet Iormaaende Medlem af Folketinget paaviste, hvor urigtigt det var gennem Finansloven
at gribe saaledes ind i dets Organisation, tog han sit
Forslag tilbage. En anden Gang morede Tscherning sig
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med at regne ud, at enhver Løjtnant, Akademiet gjorde
færdig, kostede Staten 2-3000 Rbd. og med at paastaa,
at den lettere og billigere kunde faa Officerer, naar den
udsatte Præmier for dem, der selv skaffede sig de nødvendige Kundskaber og Færdigheder. Men Tscherning
mente det ikke saa slemt, som han sagde, og gjorde
ikke for Alvor Forsøg paa at lægge Ministrene Hindringer i Vejen.
Da Marineministeriet efter Vedtagelsen af Forfatningsloven for hele Monarkiet af 2den Oktober 1855
ikke længer havde noget at gøre med Rigsdagen, men
fra nu af og indtil 28de Juli 1866 kom til at afhænge
af Rigsraadets Bevillingsmyndighed , udebleve Klagerne
ikke over Akademiets Kostbarhed. Først da Søværnsloven
af 180S var bleven vedtagen, kom der endelig Fasthed i
Forholdene. Nu var det bestemt ved Lov, hvorledes
den Anstalt, der opdrog de vordende Officerer, skulde
være ordnet, og fra nu af kunde hverken Minister eller
Rigsdag ensidig gøre Forandringer.
Da Suenson tiltraadte som Chef i 1851, var imidlertid, som vi tidligere have omtalt, alt svævende. Som
man kunde vente, var han en bestemt Modstander af
Kommissions-Flertallets Forslag om at forlade det gamle
Grundlag, hvorpaa Akademiet var bygget, og at gaa over
til først at antage Aspiranter, der vare over 15 AnI'
gamle. Da Ministeren opfordrede ham til at fremsætte
sin Mening om Forslaget, skrev han den 15de August
s. A. bl. a. :
- Det er min faste Overbevisning, at der maa begyndes tidligt paa den militære søfarende Vej, om man
skal blive tilfreds og føle sig hjemme i den. Sølivet i
det Hele taget er saa unaturligt, og Orlogslivet i Særdeleshed saa bundet, at jeg tror det umuligt at finde
sig ret lykkelig om Bord , medmindre man fra den tidlige Alder har saa at sige levet og vokset sig ind i det.
At udvikle dette nærmere for den, der kender Livet og
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Tjenesten i en Orlogsmand, vil være unødvendigt; at
udvikle det for den uindviede næsten umuligt, da denne
vanskeligen vil tro, at del tilsyneladende raske, muntre,
flotte Sømandsliv mere end noget andet er eller i det
mindste kan være afrnaalt, tvungent og ensformigt, saa
at kun Vanen fra den tidlige Ungdom af kan gøre det
taaleligt og kært. Besætningen i en Orlogsmand fra
Officeren til den yngste Lærling ved ikke, hvad det er
noget Øjeblik at være sin egen Herre; det hele Liv om
Bord kan kun sammenlignes med Soldatens under Gevær.
Skal man fatte Kærlighed for et saadant Liv, maa det
visseligen begyndes i den tidlige Alder, da saavel Legeme
som Sjæl endnu ere aldeles bøjelige og bløde, saa at de
uden at føle Trykket form e sig efter Omgivelserne. Denne
Bøjelighed, tror jeg , sjældnere findes i det 16de Aar . ...
At det unge Menneske paa 15-16 Aar meget mere end
det 13-14 Aars skulde være i Stand til at have grundet
Skøn om, hvor vidt Evner og Lyst for Sølh'et ere til
Stede hos ham , tror jeg uvist. Man maa forcere
Opdragelsen saa meget , man vil, vi Nordboer modnes
derfor ikke tidligere , end det ligger i vor Natur, og
jeg antager, det hører til Undtagelserne at finde Modenhed og fornuftig Vurdering af egne Anlæg og Kræfter
før det 17-18de Aar. At udsætte den almindelige
Antagelsesalder til denne Periode vilde vel næppe falde
nogen ind. «
Da van Dockum fuldstændig delte Suensons Anskuelser 0111 dette Spørgsmaal, skete der ingen Forandring med Hensyn til Antagelsesalderen i den kongelige
Resolution, der den 10de November 1851 ordnede Akademiets Forhold paa Grundlag af Kommissionens Betænkning. Derimod bleve Fordringerne til Adgangseksamen
nedsatte, saa at velbegavede Drenge fra Landets bedre
Skoler kunde bestaa den. Dernæst blev der aabnet Adgang til Akademiet for unge Mennesker, der inden det
fyldte 18de Aar havde faret 18 Maaneder til Søs i dan-

272
ske Sejlskibe. Baade disse »søfaren de«, som de kaldtes,
og de yngre Aspiranter skulde efter Prøven i Land deltage i et Prøvetogt, og Karaktererne for begge disse
Prøver skulde lægges sarrunen og bestemme den Orden,
i hvilken Aspiranterne optoges. Kadetterne, hvis Antal
blev bestemt til 30, skulde deles i to treaarige Klasser;
de søfarende, der skulde kunne Navigation, skulde optages i ældste Klasse. De seks Kadetunderofficerer bleve
ikke mere lønnede, og Kadetterne mistede deres frie
Uniform, ja de skulde endog betale 60 Rbd. om Aaret i
Skolepenge. Der oprettedes dog seks Fripladser for
ubemidlede Kadetter. Naar en Kadet havde bestaaet
Afgangseksamen i Land, der blev afholdt een Gang om
Aarel, men derimod ikke havde opnaaet Officersattest
om Bord, skulde han ikke tage Eksamen om, men
sysselsættes paa Orlogsværftet indtil næste Aars Togt.
Disse vare de vigtigste Bestemmelser i den nye Ordning,
der for øvrigt ikke ret længe fik Lov til at bestaa; thi
da Admiral St. Bille den 27de Januar 1852 havde afløst
van Dockum som Marineminister, tænkte han straks
paa at indføre Forandringer.
Efter flere Forhandlinger frem og tilbage nedsatte
Ministeriet den 23 August 1853 en Kommission, bestaaende af Chefen for Akademiet, flere Skoleofficerer og
Lærere, deriblandt Lærerne i Navigation og Matematik,
Navigationsdirektør, Kaptajnløjtnant G. T'u x e n, Premierløjtnant J. C. Tuxen og Premierløjtnant N. F. Ravn.
Denne Kommission skulde udtale sig om et Udkast, som
Ministeriet forelagde, og i hvilket der foresloges ret indgribende Forandringer i Akademiets Ordning. Marineminister Bille ønskede saaledes, at Akademiets Afgangsprøve skulde bringes i Samklang med Adgangsprøven til
den kgl. militære Højskole, men dette Irarandede Kommissionen bestemt, da Fordringerne til Kadetterne ellers
maatte forøges i høj Grad . Derimod billigede den, at
der for Fremtiden krævedes af de søfarende, at de,
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naar de meldte sig til Optagelse paa Akademiet, skulde
kunne bestaa Overgangsprøven. endvidere, at Eksaminerne
indskrænkedes til en Adgangs-, Overgangs- og Afgangsprøve, og endelig, at der oprettedes virkelige Klasser med
eetaarige Kursus.
En kongelig Resolution af 27de April 1854 fastslog,
hvad Kommissionen og Ministeriet havde været enige om.
Endvidere bestemte den, at Antagelsesalderen simide ud-strækkes til 15 Aar. En Kadet skulde kunne gennemgaa Akademiet i fem Aar derved, at han brugte tre Aar
til Overgangsprøven og to Aar til Afgangsprøven; men
dette gjaldt kun for de flinkeste, idet de fleste vilde
komme til at bruge seks Aar. Antallet af Kadetter be-stemtes til 30.
Den vigtigste Bestemmelse i denne Resolution var
unægtelig Indførelsen af virkelige Klasser, i hvilke alle
Kadetterne fulgtes ad. Flere Kadetchefer havde tidligere
modsat sig denne Ordning af samme Grunde, som Suenson kort i Forvejen havde udviklet i en Skrivelse til
Ministeriet. »Hvad jeg frygter for ved disse Forandringer, « skrev han, »er, at den Kappelyst, den Higen efter
at vinde forbi Kammeraterne for at vinde et højere
Nummer i Marinen, den større aandelige Frihed og dermed følgende selvstændige Udvikling, som følger med
de frie Eksaminer, vilde falde bort, ligesom jeg tror det
gavnligt for Eleven, at han paa Akademiet har flere bestemte Maal, som successive skulle naas, Der er en
Tilfredsstillelse ved at have naaet ethvert af disse, som
giver friske Kræfter, Lyst og Mod til at arbejde videre. c
Kommissionen derimod skrev, at den var gennemtrængt af Rigtigheden i Ministeriets Anskuelse om Indførelsen af et bestemt Klassesystem. saaledes at Undervisningen gaves i eetaarige Kursus. »F ordelen e ved
disse eetaarige Kursus, « hed det endvidere, li ere nu saa
almindelig anerkendte og Systemet selv saa almindelig
antaget i alle Landets Skoler, at Kommissionen ikke be18
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høver at anføre videre til Anbefaling for det. Men er
en Klasseinddeling med eetaarige Kursus i sig selvet
Gode , saa er det naturligt, at Klasser af ringere Omfang
ere det i endnu højere Grad. Det er derfor formentlig
en stor Vilfarelse, naar en tidligere Kommission har udtalt sig mod saadanne Klasser paa Akademiet. Fordelene
ved dem ere fremtrædende nok. Medens det for Læreren
kan blive trættende at læse timevis for en enkelt, har
han her alle Fordelene af at have et ensartet Auditorium
uden at lide af nogen af de Ulemper, som en altfor stor
Klasse eller en Klasse, der er delt i flere Partier, medfører. Han vinder i Timerne det fuldstændigste Kendskab til sine Elever, han er i Stand til daglig at overhøre
dem alle, han splitter ikke Timerne ved snart at skulle
genncmgaa for el Parti og snart for et andet, men kan
derimod gøre hele Timen frugtbringende for dem alle;
han er ikke længer blot Hører, men Lærer, og Følelsen
heraf er oplivende for ham selv og oplivende for Disciplen, og ligesom Timerne under saadanne Forhold faa
en ganske anden Udstrækning, sanledes Iaa de ogsaa en
ganske anden Fylde og Betydning. «
Mærkelig nok har Suenson underskrevet Betænkningen uden at tage Forbehold med Hensyn til dette
Punkt. Ener den kgl. Resolution af 1854 fik Akademiet
Ro i nogle Iaa Aar.
Den smukke og klædelige Uniform, som Kadetterne
bar indtil Akademiets Ophævelse, blev indført i Slutningen af 1851. Den bestod af en hlaa Klædes Trøje med
rød Krave og to Rader Ankerknapper. hlaa Klædes Vest,
blaastribede Lærredsbenklæder om Sommeren og blaa
Klædesbenklæder om Vinteren, blaa Hue med Kokarde
og Dolk i Skuldergehæng. Kadetunderofficererne havde
Kjole med en Sekondløjtnants-Brandebourg paa højre
Skulder, hertil Dolk med Livgehæng. Til Galla bare de
trekantet Hat.
Korvetten li Valkyrien », der nu gjorde Tjeneste som

275
Kadetskib. havde været ude paa det sædvanlige Togt i
1853, medens Koleraen rasede i København. Da den i
Slutningen af Juli ankom paa Reden, fik den Ordre til
at gaa til Østersøen i Eskadre sammen med Linieskibet
»Dannebrog c og Fregatten s Havfruen e, alle under Kommando af Kommandørkaptajn van Dockum. Den lste September, .da Epidemien var stærkt i Tilbagegang, lagde
Skibene ind. Akademiet laa netop i den Del af Byen,
hvor Koleraen rasede voldsomst. I Begyndelsen af August
skrev Chefen til Holmens Overekvipagernester, at den
nye Post i Kadetgaarden leverede Vand, der var saa
slet, grumset og opfyldt med al Slags Urenlighed, at han
ansaa et Filtrerapparat for nødvendigt.
I Oktober samme Aar fratraadte Kommandør Michelsen sin Post som Lærer ved Akademiet, hvor han
med Dygtighed havde virket i over 20 Aar. Lidt over
et Aar senere udnævntes han til Marineminister i det
Kabinet, Gehejmeraad P. G. Bang dannede efter Ministeriet Ørsteds Fald. Han kendte saaledes Akademiet
ud og ind.
Under hans Styrelse gennemførtes i 1856 en Lov
om Sammensætningen af Flaadens Officerskorps, hvorved dette blev noget formindsket i Antal. Men da den
kongelige Resolution af 27de April 1854, der bl. a. bestemte, at den Kadet, som opfyldte alle Akademiets Fordringer, skulde indstilles til at blive Officer, vedblev at
staa ved Magi , udnævntes der overtallige Løjtnanter,
der ingen Løn fik. Da Rigsraadet ogsaa i 1857 nægtede
at bevilge Lønning til disse Officerer, maatte Marineministeren gribe til Midler, der kunde hindre en for stærk
Tilgang til Officerskorpset. I November 1858 bestemte en
kongelig Resolution derfor, at der næste Aar ikke skulde
holdes nogen Optagelsesprøve ved Akademiet, og i Oktober
1859 blev det ved en ny kgl. Resolution fastsat, at Antallet af Kadetter skulde være 25 i Stedet for, som tid ligere, 30.
IS"
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I næste Samling 1859 bevilgede Rigsraadet vel Løn
til de overtallige Løjtnanter; men det tilføjede en Bemærkning om, at ingen for Fremtiden kunde faa Løn som
overtallig Løjtnant, naar han var antagen som Kadet
senere end den Iste Januar 1857. Rigsraadels Finansudvalg begyndte samtidig i sin Betænkning at slaa paa,
at det vilde være fordelagtigt for Statskassen at sælge
Søkadetakademiets Bygning, hvis Værdi det anslog til
100,000 Rbd. Denne Vurdering skulde senere vise sig
saa urigtig, som en Vurdering overhovedet kan være,
Udvalget gav imidlertid ingen Anvisning paa, hvor Akademiet kunde bo billigere.
Ved Ministeriet Halls Afgang i December 1859 fratraadte Michelsen sit Embede, og da Hall i Februar
næste Aar dannede sit andet Kabinet, overtog Admiral
St. Bille atter l\Iarineministeriet. Da han ikke ønskede
ny Strid med Rigsraadet angaaende de overtallige Løjtnanter, udvirkede han den 13de Juli 1860 en kg\. Resolution, der skulde raade Bod paa Ondet. I denne blev
det bestemt, at alle Aspiranter, der bestode Adgangseksamen, simide optages paa Akademiet, naar der var
Plads i Kadetskihet, dog at Antallet foreløbig bestemtes
til 40 ; at enhver Kadet, der bestod Oprykningseksamen,
skulde have Attest for at have taget Styrmandseksamens
to Afdelinger, at enhver i 1861 eller senere antagen
Kadet, der af Chefen indstilledes til Officer, maatte optages i Søofficerskorpsets faste Kadrer, dersom der fandtes
ledige Pladser enten straks eller i det Tidsrum, der for-løb, inden en ny Afgang fra Akademiet havde fundet
Sted, og endelig, at de Kadetter, der i Henhold hertil
ikke kunde optages i Søofficerskorpsets faste Kadrer,
vilde, saa vidt de ønskede det, blive udnævnte til Reserveofficerer og kun faa Løn, naar de hleve indkaldte
til Tjeneste, Den Kadet, der fik Æressablen, skulde i
ethvert Tilfælde udnævnes til fast Officer, naar der blev
et Nummer ledigt.
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Det, Ministeren vilde opnaa , var altsaa at sikre
Flaaden en passende Tilgang af Officerer, saa at den
hverken fik flere eller færre, end den havde Brug for;
endvidere, at kun de bedste Kadetter udnævntes til
Løjtnanter, og endelig, at der uddannedes en Stamme af
Reserveofficerer, som Ministeriet kunde ty til i Tilfælde
af Krig.
Bande Suenson og J. C. Tuxen udtalte sig paa det
bestemteste mod denne Ordning. Den sidstnævnte, der
var Lærer i Navigation, indsendte gennem Chefen et vel
begrundet Angreb paa Resolutionen, ligesom han i » Tldsskrift for Søvæsen «, hvis Hovedredaktør han dengang
var, underkastede Resolutionen en iudgaaende Kritik.
Han pauviste slaaende, at ingen Fædre vilde lade deres
Sønner gaa en saa usikker Vej, og at der aldeles ikke
var nogen Sikkerhed for, at de Kadetter, der udnævntes
til Løjtnanter, vare de bedste, da det var en Erfaring,
at der gaves flinkere og mindre flinke Hold. Det kunde
være rigtigt nok at sigte Kadetterne, men denne Sigten
burde finde Sted ved Overgangsprøven, altsaa naar de
havde været tre Aar paa Akademiet, og ikke ved Afgangseksamen. De, der i en Alder af 18 Aar maatte
gaa bort, kunde ganske anderledes let slaa ind paa en
ny Livsbane, end de, der vare 21 Aar gamle.
Tuxen havde ikke ventet, at Ministeren vilde opgive
sin Overbevisning, og han skulde snart Iaa Vished herfor; thi den' 24de December 1860 udkom der en ny
kgl. Resolution, der i Henhold til den tidligere Resolution af 13de Juni gav nye Bestemmelser om Adgang og
Antagelse til Søkadet og om Akademiets Ordning. Den
Adgang, der i 1854 blev indrømmet søfarende, bortfaldt
nu, da kun ganske enkelte havde benyttet sig af den.
Der blev ikke foretaget flere Forandringer i Akademiets indre Ordning i de Aar, det endnu bestod; men
dets ydre Kaar bleve i høj Grad forringede. Rigsraadets
Finansudvalg, der allerede tidligere havde ment, at Kadet-
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terne havde for flotte Læseværelser, holdt det nu ror nødvendigt, at Gaarden i Bredgade blev solgt, og hævdede paa
ny, at man let kunde finde et nødvendigt Undervisningslokale med Bolig for en tilsynsførende Officer. Foreløbig
gav Ministeren i August 1862 Chefen for Akademiet
Ordre til at opgive, hvor mange Læseværelser det kunde
lade sig nøje med. Der maatte ikke være Tale om Bolig
for Chef eller Officerer, men kun om Tjenestelokale [Ol'
disse, og muligvis kunde Lærerne faa et Aftrædelsesværelse. Ministeriets Tanke var »a t indskrænke Akademiets Lokale til, hvad der er anstændigt og nødvendigt,
men intet overflødigt. «
Orlogskaptajn Suenson, der tidligere forgæves havde
modarbejdet de Forandringer, der vare indførte med
Hensyn til Akademiets Organisation, Iandt nu, at han
ikke længer burde pantage sig Ansvaret [Ol' Ledelsen af
en Undervisningsanstalt, hvis Kaar i alle Maader vare
blevne saa stærkt forringede i den Tid, han havde staaet
i Spidsen for den. Han bad derfor Ministeriet om at
maatte fratræde, hvilket dette bevilgede, dog saaledes, at
han først blev afløst, naar Undervisningsaaret var forbi,
altsaa den lste Maj 1863.
Medens Suenson var Kadetchef, modtog Akademiet
i 1860 Meddelelse om, at den Anret i Forvejen afdøde
Viceadmiral H. D. Bri n ck - S e i d e l i n havde testamenteret
det en Kapital paa 5000 Hbd. , hvis Henter Chefen aarlig
skulde tilbyde »den dygtigste, den haabefuldeste Kadet,
naar han er bleven Officer«.
I Februar 1860 blev der udstedt en allerhøjeste Befaling om, at Prins Christian af Danmarks næstældste
Søn, Prins Wilhelm, skulde antages som Kadet i overkomplet Nummer, naar han underkastede sig Adgangseksamen ved Akademiet og bestod Prøven. I April bestod han denne Prøve og blev i August efter endt Søtogt optagen som Kadet. Han er den første danske
Prins, der har siddet paa Skolebænken sammen med
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Kadetterne og delt Kaar med dem. I tre Aar forblev
Prinsen paa Akademiet, indtil Kong Frederik VII den
6te Juni 1863 gav Tilladelse til, at han maatte tage mod
den græske Nationalforsamlings Valg til s Hellenemes
Konge «.
TilSuensons Afløser udnævntes Kaptajnløjtnant R. C.M.
B r u u n, der i kort Tid havde været næstkommanderende
ved Akademiet og tidligere i flere Aar Skoleofficer. Han
havde i 1845-47 deltaget i »Galath ea -s Jordomsejling
og senere været meget til Søs. Som praktisk Søofficer
nød han en ikke ringe Anseelse. Det blev nu hans første
Gerning at lede Flytningen af Akademiet fra Forhuset i
Bredgade til Baghuset. Det var kun et midlertidigt Opholdssted, idet Ministeriet endelig i Sommeren 1865, efter
forgæve s at have søgt efter Lejlighed for det husvilde
Akademi, flyttede det ud paa Christiansholm, hvor Søartilleriets Kontorbygning blev indrettet til dets Brug.
Gaarden i Bredgade blev solgt for 50,000 Rbd., og da man
havde købt den i 1827 for 40,000 Rbd., var Fortjenesten
kun ringe. Man vil erindre, at Rigsraadets Finansudvalg
havde vurderet den til 100,000 Rbd.1 Salget fandt Sted
efter Krigen 1864 paa en Tid, da der var meget ringe
Købelyst som Følge af de trykkede Forhold. Naar man
nu betænker, at en Del af Salgssummen var gaaet med
til Indretningen af Lokaler i Baghuset, at Indretningen
af Huset paa Christiansholm kostede ikke lidt, og at
Omdannelsen af Pigeskolen i Nyboder, hvor Søofficersskolen i 1869 flyttede hen, ogsaa slugte en Sum Penge,
ikke at tale om, hvad hele denne store Grund var værd,
saa tør man nok sige, at Rigsraadet vilde have handlet
fornuftigere og sparsommeligere ved at lade Akademiet
blive, hvor det var.
I Krigen 1864 vedblev Undervisningen foreløbig at
gaa sin Gang; kun blev Eksaminerne afholdte noget
tidligere end sædvanligt. I Marts bleve de ældste Kadetter kommanderede om Bord paa Krigsskibene. Til
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Eskadren i Østersøens østlige Del under Kontreadmiral
van Dockum afgik Kadetterne C. A. Fu nch, G. A. Caroe, F. C. C. Ba r d enfleth og H. P. H o l m, der bleve
ansatte paa Eskadrechefens Skib, Fregatten »Sj ællan d«,
samt F. Lund, F. P. Uldall, B. P. Hillebrandt og
F. C. Mygind, der kom om Bord paa Linieskibet
»Skjold«. Til Eskadren i Nordsøen under Orlogskaptajn
E. Suenson afgik Kadetterne C. J. F. Greve Tramp,
K. Nielsen, C. K. Moe og J. P. E. Tuxen, der gjorde
Tjeneste paa Fregatten »Niels Juel«. Endelig hleve Kadetterne U. A. Skibsted og O. V. Suenson ansatte
paa Panserskibet »Dan nebrog«,
De øvrige Kadetter gik om Bord paa Korvetten
lO Valkyrien«, der med Kaptajnløjtnant H agcn som Chef
gjorde et kort Togt. Fra den 8dc .Juli til 15de August
var Kadetskibet ude paa et nyt Togt med Kaptajnløjtnant Bruun som Chef.
De Kadetter, der vare om Bord paa Orlogskaptajn
Suensons Flagskib "Niels .luel «, deltage saaledes i Kampen ved Helgoland den 9de Maj, under hvilken Kadetunderofficer Greve Tramp mistede det ene Ben.
Efter at »Valkyriens« andet Togt var forbi, tog
Undervisningen paa Akademiet atter sin Begyndelse. Da
Marineminister Bille i 1862 havde givet Chefen Ordre
til at se sig om efter en ny Bolig for Akademiet, lod
han ham samtidig vide, at Ministeriet ikke ansaa det
for nødvendigt, at Akademiet beholdt sit eget Bibliotek,
der passende kunde optages i Søofficerernes. Heldigvis
blev der ikke noget af denne Plan, uagtet Ministeriet i
August 1863 gav Ordre til, at Sammensmeltningen skulde
finde Sted straks. Det lykkedes den nye Chef, Kaptajnløjtnant Bruun, at faa Sagen trukken ud, og efter Krigen
blev det bestemt, at Kadetterne maatte beholde deres
Bogsamling, som Fontenay for over hundrede Aar siden
havde lagt Grunden til.
l 1866 solgte Finansministeriet Christiansholm til
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nogle Privatmænd, dog paa den Betingelse, at Akademiet
beholrlt sine Lokale)', af hvilke det ikke i de tre paafølgende Aar skulde betale Husleje. Men Lærere og Kadetter maatte nu for at komme dertil vandre gennem
Kulstøv og Aske, mellem Dynger af gammelt Jern og under Larmen af Damphammere i en Fabrik, der arbejdede
Dag og Nat. DeL blev med Sandherl skrevet, at Beliggenheden afgav el ret godt Billede af Akademiets betrængte Stilling i Samfundet.

XII.

SØOFFICERSSKOLEN.

D

en Slappelse, der havde hvilet over Sindene efter den
ulykkelige Krig' i 1864, fortog sig snart. Det viste
sig, at Folkets store Flertal for Alvor ønskede et Forsvar baade til Lands og til Søs, og de Røster, der slog
paa, at man gjorde bedre i at opgive det hele, vovede
sig næppe frem. Endnu medens Forfatningskampen
lagde Beslag paa den oITentlige Opmærksomhed, nedsatte
Ministeriet Frijs den 2den Februar 1866 en Kommission,
der skulde udarbejde en samlet Plan for Ordningen af
Land- og Søforsvaret. Kommissionen blev sammensat af
10 Medlemmer af Rigsraadet og Rigsdagen og af 9 Landog Søofficerer. Til dens Formand udnævntes Højesteretsassessor, Landstingsmand A. F. K ri e g e r. Han forstod at faa Medlemmerne til at arbejde med Kraft og
Iver, saa at der endnu samme Aar kunde foreligge en
udførlig Betænkning.

283

I Rigsdagssamlingen 1866-67 indbragte Marineministeren derefter paa Grundlag af denne Betænkning et
Forslag til Lov om Søværnets Ordning.
Angaaende Søkadetakademiets Indretning var der i
Kommissionen ikke opnaaet Enighed, idet Flertallet holdt
paa en Uddannelsestid paa fire Aar og Mindretallet paa
en paa seks Aar. Flertallet havde følgende Opfattelse:
. Det kan ikke nægtes, at Søetaten har Aldershævd paa
at antage sine Officerselever i en meget ung Alder; men
den Fremgangsmaade at vælge Drenge i en Alder, hvor
de ej kunne skønne, hvad de gaa ind paa, og det endda
uden noget bestemt endeligt Formaal for at meddele
dem en speciel Uddannelse navnlig i praktisk Henseende,
staar dog i en saadan Strid med, hvad der er Brug med
Hensyn til andre Livsstillinger, at man vel tør sige, at
den hidtil benyttede og her Ioreslaaede Fremgangsmaade
ikke stemmer med almindelig Livserfaring, og man føres
til at antage, at naar det yndes i Marinen, da maa det
v~re paa Grund af Aldershævd, mere end fordi det
paakaldes af nogen i Sagen selv liggende Nødvendighed. «
Denne Opfattelse havde slaaet saa fast Rod, at det
var umuligt for de forskellige Marineministre at faa den
forandret. Kontreadmiral van Dockum, der i Efteranret
1866 paa ny var bleven Marineminister, holdt ligesom i
tidligere Tider fast ved et seksaarigt Kursus paa Akademiet, men ved anden Behandling af Søværnsloven i
Folketinget i Juni 1867 var der kun seks Medlemmer,
som fulgte ham. Det lykkedes ham imidlertid ikke at
føre Loven igennem i denne Samling; først i næste gennemløb den i Folketinget alle tre Behandlinger, og
Landstinget sluttede sig i det væsentlige til, hvad der
var bleven vedtaget her. Forhenværende Direktør Otto
S u e n s o n, der havde afløst van Dockum som Marineminister, havde optaget dennes Forslag om de seks Aar,
men han havde lige saa lidet Held med sig som sin
Forgænger.
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Han havde bl. a. ogsaa foreslaaet, at den yngste af
de tre Loaarige Klasser ingen Løn skulde have, medens
de to andre skulde være lønnede. Dette var altsaa et
Brud med det Princip, der nu i en Aarrække havde
siddat i Højsædet, nemlig at Kadetterne ikke fik Løn,
ja at de oven i Købet maalte betale for deres Undervisning. Rigsdagen havde selv lige efter 1849 idelig
fremhævet, hvor dyr en Anstalt Akademiet var, og derved pauvirket de skiftende Marineministre, saa at disse
havde indført den ene Besparelse efter den anden. Man
skulde ml have ventet, at Folketinget vilde have modsat sig, at de to ældste Klasser bleve lønnede; men det
var saa langt fra Tilfældet, at Chr. B e r g endog dadlede
Ministeren , fordi yngste Klasse skulde være ulønnet.
Denne Venstrepartiets senere Fører, der vel dengang ikke
endnu besad saa stor Indflydelse som i Halvfjerdserne,
udtalte nemlig, at Forslaget vilde gøre det umuligt for
fattige Forældres Børn at komme ind paa Akademiet.
Hvis første Klasse ikke skulde have Løn, skulde anden
og tredie Klasses Kadetter heller ikke være lønnede,
da Søofficersstanden ellers vilde blive rekruteret fra visse
Samfundsklasser. Nej, Folketinget vilde netop have dem
alle lønnede, fordi det vilde stille det hen som en Mulighed, at »den fattige, begavede Sømand kunde gaa denne
Vej, ligesom nu den fattige, begavede Landmand kan
naa gennem alle Undervisningsanstalter at blive Landofficer. «
Berg var her utvivlsomt Tolk for del store Flertal i
Folketinget. Det havde i 1867 under Behandlingen af
Hærloven netop stemt for en saadan Ordning af Officersskolen, at en menig Soldat, der kun mødte med almindelige Skolekundskaber, og som var jævnt begavet,
ved at gennemgaa yngste, næstyngste og næstældste
Klasse kunde blive fast Officer, samtidig med, at han
blev lønnet først som Korporal og derefter som Sekondløjtnant. Det var et Princip, der var meget dyrere end
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det, man tidligere havde hyldet ; men det var et demokratisk Princip, som efter Tingets Mening vilde kalde
de bedste Kræfter fra alle Folkets Lag frem. Altsaa
ma atte Sparsommeligheden vige for Ligheden, og naar
denne skulde gennemføres i Hæren, maatte det samme
være Tilfældet i Flaaden. I det hele taget var Folketinget
dengang i høj Grad stemt for, at Forholdene i Flaaden,
hvor det var gørligt, skulde ordnes med Hæren som
Forbillede.
Den 24de April 1868 underskrev Kongen Søværnsloven. Hvad man end maatte mene om den Ordning,
Søofficersskolen fik ved Loven, saa var dog saa meget
vundet, at den ml kunde arbejde i Fred. Hverken
Minister eller Rigsdag kunde ensidigt rokke ved Ordningen, der var slaaet fast ved Lov. Som man ser, forsvandt det gamle Navn, Akademi, og blev afløst af Benævnelsen Skole, ligesom Landkadetakademiet var blevet
afløst af Officersskolen.
De vigtigste Bestemmelser i Loven angaaende Søofficersskolen vare følgende: Skolen bestod af to Klasser,
der hver deltes i to etaarige Afdelinger. I yngste Klasse
maatte Antallet ikke overstige 20 Elever. Ved Afgangseksamen fra 'denne, der tillige var Adgangseksamen til
ældste Klasse, skulde Eleverne prøves i den hele Navigation, der krævedes ved Styrmandseksamens to Afdelinger. De, der rykkede op i ældste Klasse, benævnedes
Kadetter. Deres Antal maatte kun være ti. Halvdelen
af de unge Mænd, der bleve optagne paa Skolen, naaede
altsaa ikke at blive Søofficerer ; kun de fem, der to Aar
efter havde faaet det største Antal Points i Land og om
Bord, rykkede op i ældste Klasse, medens de fem andre
maatte søge sig et andet Erhverv. Men naar de havde
bestaaet i Navigation, fik de Patent som Styrmænd og
kunde gaa over i Koffardimarinen.
Loven indeholdt ikke yderligere Bestemmelser om
Skolen; men det tilføjedes, at det nærmere angaaende
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Skolen skulde fastsættes ved en kg!. Anordning. Den
12te Februar 1869 blev der da allerhøjst stadfæstet en
Undervisningsplan for Søofficersskolen tillige med Bestemmelser for Adgangen og Afgangen. Denne Anordning indeholdt ikke faa Punkter, Rigsdagen var bleven
enig med Ministeren om, uden at man dog havde anset det for nødvendigt at indsætte dem i selve Loven.
Skolen skulde staa umiddelbart under Marineministeriets Overbestyrelse og styres af en Chef, under 11vem
der stod tre subalterne Officerer. Chefen antog og afskedigede alle civile Lærere og Betjente. Eleverne og
Kadetterne havde fri Undervisning og Mundering in natura; men kun Eleverne havde frit Ophold og fri Forplejning paa Skolen, medens Kadetterne fik Lønning
som Korporaler i Hæren o : 25 Kroner om Maaneden,
Hvert Aar i April Manned afholdtes Adgangsprøve til
Skolen. De, der ønskede at blive optagne som Elever,
maatle bevise, at de enten havde den Søfart, der fordredes for at faa Halvhefarenhedsgraden, eller efter det
fyldte 14de Aar havde tjent som Lærlinge i mindst ni
Manneder til Orlogs. Ved Adgangseksamen prøvedes i
Dansk, Tysk, Engelsk, Fransk, Historie, Geografi, Matematik, Naturlære, Skrivning og Tegning. I yngste Klasse
blev der undervist i Navigation, Matematik, beskrivende
Geometri, Sldbbygning, Naturlære, Artilleri, Dansk, Engelsk, Fransk, Historie, Geografi, Frihaandstegning, Skrivning, Sømandsskab og Legemsøvelser.
Ved Overgangsprøven afsluttedes Undervisningen i
Historie, Geografi og Skrivning. Som man vil se, var
Tysk gaaet ud af Listen over Lærefagene, hvilket sikkert
skyldtes den Stemning, der raadede i Landet umiddelbart efter Krigen i 1864.
I ældste Klasse undervistes der foruden i de ovennævnte Discipliner endvidere i Damprnaskinlære, Retslære, Søkrigshistorie og Taktik.
Den Kadet, der opnaaede den største Hovedsum ved
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Afgangsprøven i Land, og som bestod denne Prøve med
Udmærkelse, fik som Præmie den Gernerske Medaille.
Efter endt Eksamen gik Elever og Kadetter om
Bord paa Øvelsesskibet. Saa længe Søofficersskolen har
bestaaet, har først Korvetten s Hejmdal e og senere Korvetten I Dagmar« gjort Tjeneste som saadant. Chefen
for Søofficerssiwlen har hvert andet Aar været Chef .for
Korvetten, og en Kaptajn af Flaaden det Aar, Chefen
ikke var med. I første Tilfælde var en Kaptajn Meddommer og i det andet Skolens næstkommanderende.
Den af Kongen indstiftede Æressabel tildeltes den af
Kvartercheferne,. der ved Afgangsprøven om Bord opnaaede den største Hovedsum, og som bestod med Udmærkelse. Det blev saaledes langt vanskeligere for en
Kadet nu at faa Gerners Medaille eller Æressabelen, idet
der krævedes ikke alene, at vedkommende skulde have
bestaaet bedst, men ogsaa, at han havde bestaaet med
Udmærkelse.
Den 1ste Maj 1869 ophævedes Søkadetakademiet,
og samme Dag oprettedes Søofficersskolen. Til Chef
udnævntes Kommandør Emil Francois Krieger. Han
var født i 1819, blev Sekondløjtnant i 1839 og Premierløjtnant i 1848. Under Treaarskrigen havde han først
gjort Tjeneste paa Korvetten »Galathea - og senere været
næstkommanderende paa IGejsert: , der i 1850 skulde
forjage de slesvigholstenske Kanonbaade fra Slesvigs
Vestkyst. I 1859 avancerede han til Kaptajnløjtnant og
var efter Krigen 1864 Takkelmester og Ekvipagemester
paa Orlogsværftet. Aaret før han udnævntes til Chef
for Søofficersskolen, var han rykket op til Kommandør.
Han fik nu det Hverv at sætte den nye Skole i
Scene. Som tidligere meddelt, var Nyboders Pigeskolebygning bleven udset til at være Undervisningsanstalt
og Bolig for Elever og Kadetter. Denne Bygning, der
ligger imellem Haregade , Borgergade og Gernersgade,
og som var opført faa Aar i Forvejen, havde nogle Be-
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tingeiser for at kunne opfylde sin Mission, især efter at
der var foretaget adskillige Om- og Tilbygninger: men
dels laa den ikke frit nok, og dels VaJ' der hverken
Bolig for Chef eller næstkommanderende. Kun to ugifte
Skoleofficerer kunde bo paa Skolen. Et Par Aar senere
blev Officershuset i Enhjørningsgade Nr. 19 bestemt til
Bolig for Chefen og Huset i Haregade Nr. 1 til Bolig
for næstkommanderende. Først i Begyndelsen af Halvfemserne blev der i Forlængelse af Skolens Grund opført en Bolig for Chefen i Gernersgade Nr. 24 og en
for næstkommanderende og en Skoleofficer i Haregade
Nr. 34 og 35.
Samtidig med Officersskolens Oprettelse blev der
fastsat et nyt Munderingsreglement for Kadetter og Elever. De skulde bære en blaa Klædes Jakke med to
Rader Ankerknapper. ombøjet Krave og Skulder-Distinklianer, hlaa Klædes Benklæder, en Vest af samme Stof
og Farve med otte srnaa Ankerknapper, blaa Klædes
Hue med Kokarde og Anker med Krone over, (For Kadetterne med en 6'" bred Guldtresse), blaa Dyffels Overfrakke med to Rader Ankerlmapper, ombøjet Krave- og
Sk ulder-Distinktioner, sort Halstørklæde og Dolk i Skuldergehæng.
Kommandør Krieger hlev allerede den Iste Oktober
1870 udnævnt til Chef for Orlogsværftet og blev efterfulgt af Kaptajn 'Villiam August Carstensen , der hidtil var næstkommanderende. Han var født i 1828, blev
Officer i 1847 og deltog i Treaarskrigen dels om Bord
paa »F lora« og dels paa »Gejser«, med hvilket Skib han var
med i Kampen mod Slesvigholstenernes Kanonbande. I
1851 gik han i fransk Tjeneste, og da Krigen mellem
Rusland og Vestmagterne var i Gang, deltog han i et
fransk-engelsk Angreb paa Petropovlovsk paa Kamchatka,
Fra 1857-60 tjente han paa den russiske Flaade. l
1864 var han næstkommanderende paa Korvetten »Heim.dal « og blev dekoreret efter Kampen ved Helgoland. l
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1879 udnævntes han til Kommandør, og i Januar 1892
fratraadte han Posten som Chef for Søofficersskolen, efter
at han saaledes havde beklædt denne Post i over 21 Aar.
I Aarene umiddelbart før Søofficersskolens Oprettelse
var den aarlige Tilgang af Aspiranter meget ringe. I
1865 meldte der sig kun fire, af hvilke to optoges; i
1866 afholdtes der ingen Adgangsprøve, i 1867 optoges
seks af elleve Aspiranter, i 1868 to af otte, og i 1869
meldte der sig kun tre, der alle bleve optagne. Da der
var kommen større Fasthed i Forholdene efter Vedtagelsen af Søværnsloven. steg Antallet af Aspiranter betydeligt; i 1870 var der saaledes femten og i 1871 fem
og tyve.
Det Eksempel, Prins Wilhelm af Danmark havde
givet ved at melde sig til Optagelse paa Søkadetakademiet, blev senere efterfulgt af flere Prinser af det danske
og græske Kongehus. Prins Valdem ar gennemgik saaledes Søofficersskolen fra 1875-79, Prins Geo r g af
Grækenland, den nuværende Overkommissær over Kreta,
fra 1885-89 og Prins C ar l fra 1889-93.
Endnu kan nævnes, at de Forbindelser, der i Firserne begyndte at knyttes mellem Danmark og Siam, og
som nu ere voksede i en betydelig Grad, bl. a. medførte,
at den siamesiske Prins P h een L e ck i 1887 tog Adgangseksamen ved Søofficersskolen, som han derpaa beo
søgte i de følgende fire Aar; han tog Afgangseksamen
sammen med sine Kammerater og udnævntes derefter
til Løjtnant i den siamesiske Flaade.
Søværnsloven indeholdt en Bestemmelse om, at den
skulde revideres efter fem Aars Forløb; men de politiske Forhold bevirkede, at denne Revision først fandt
Sted i 1880. Den 2~de Maj nævnte Aar udkom den nye
Lov, i hvilken der med Hensyn til Søofficersskolen var
foretaget flere ret indgribende Forandringer. Man havde
ikke fundet det praktisk hvert Aar at optage dobbelt
saa stort et Antal Elever, som der senere kunde blive
19
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Officerer. Afgørelsen skulde for Fremtiden ikke træffes
to Aar efter Optagelsen, men straks, saaledes, at de, der
bleve optagne, vare sikre paa at blive Officerer, naar de
bestode alle Prøverne i de fire Aar, de besøgte Skolen.
Forskellen mellem Elever og Kadetter bortfaldt dermed.
Antallet af Kadetter blev bestemt til som Regel at være
24, dog kunde der optages indtil 30. Endelig fik alle
Kadetter frit Ophold paa Skolen, medens kun Eleverne
hidtil havde haft denne Begunstigelse. De to ældste
Aargange beholdt alligevel deres Løn. Dette var et yderligere demokratisk Skridt; men det medførte unægtelig
flere Udgifter.
Ved en kongelig Resolution af 23de April 1881 omordnedes Skolen i Henhold til den ovennævnte Lov.
Ved denne indførtes igen Undervisning i Tysk, som var
bleven afskaffet i 1869. Nogle Aar senere blev Søminelære ogsaa optaget som Undervisningsfag.
I 1892 afløstes Kommandør Carstensen som Chef af
Kaptajn Frederik Carl Christian Bardenfleth. Han
fødtes i 1846, blev Kadet i 1860 og var under Krigen i
1864 ansat om Bord paa Fregatten »Sjælland«. I 1866
udnævntes han til Løjtnant. I Begyndelsen af Halvfjerdserne var han Skoleo fficer paa Søofflcersskolen, og en
halv Snes Aar senere førte han i nogle Aar kgl. Postdampskib, hvorpaa han i 1886 blev Chef for Statsbanernes
Søfartsforvaltning. I 1894 udnævntes han til Kommandør.
De Forandringer med Hensyn til Skolens Ordning,
der have vist sig nødvendige, ere ikke blevne indførte,
da de politiske Forhold hidtil have lagt Hindringer i
Vejen for en Revision af Søværnsloven.
Den nuværende tredieældste Kaptajn i Flaaden blev i
1869 ved Søofficersskolens Oprettelse optagen som Kadet.
Han og alle Officerer nedad have saaledes faaet hele
deres Uddannelse paa denne. Naar man medregner dem,
der senere ere gaaede over i de tekniske Fag, i andre
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Livsstillinger eller ere døde, har Skolen indtil Efteraaret
1900 ialt dimitteret 153 Officerer.
I de 200 Aar Søkadetkorpset har bestaaet, har det
kendt gode og onde Dage; det har til Tider været karrigt udstyret med Lærerkræfter, og det har til andre
Tider haft Raad til at knytte de bedste Lærere til sig;
det har været stort og er nu lille; men een Ting
have de Officerer, der have virket ved det, formanet,
nemlig at indpode den Ungdom, der var dem betroet,
den strenge Pligtfølelse og det Æresbegreb, uden hvilke
al Kundskab og Lærdom intet nytter. Kærlighed til
Konge og Fædreland har været den røde Traad, der
gaar fra Fortiden til Nutiden. Den første højere danske
Skole, der blev oprettet i 1701, har frembragt en Række
Mænd, af hvilke ikke faa have indskrevet deres Navne
i Rigets Historie, en Række, der gaar lige fra Peter
Tordenskjold til Edouard Suenson.
Gid Fremtiden maa blive Fortiden lig I

ANMÆRKNINGER OG HENVISNINGER.
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or 100 Aar siden besluttede Søkadetakademiets daværende Lærer i
de skønne Videnskaber, Historie og Geografi, C. F. Dichman, at
forfatte Søkadetkorpsets Historie. Da han hvert Aar ved Uddelingen
af den Gernerske Medaille skulde holde et Foredrag, valgte han i
Anledning af Korpsets hundredaarige Bestaaen dettes Historie som
et passende Tema til Behandling. Foredraget i 1801 blev imidlertid
ikke holdt, da han blev syg, og han udgav det derfor sammen med
to andre Foredrag, der heller ikke bleve holdte. Tillige med flere
Taler, han tidligere virkelig havde holdt, udkom de i 1801 i Trykken
under Titelen . Sam linger , Søetaten i Almindelighed og Søkadetakademiet I Særdeleshed vedkommende r. Han fører her Akademiets
Historie ned til 1747.
Dichman har haft Adgang til Akademiets Protokoller og ligeledes til Admiralitetets Arkiv ; men hans Fremstilling er ukritisk,
og den oratoriske Stil, der bevæger sig i Theser og Antitheser, i
Udraab og højstemte Betragtninger, gør Læsningen af hans Historie
meget hesværllg. !\fan kender denne for Nutiden saa usmagelige
Stil fra de Lovtaler, som vare saa meget paa Moden for 100 Aar
siden.
I 1861 skrev daværende Kaptajnløjtnant A. Hedernann : »Sckadet-Akademiets Historie fra dets Stiftelse indtil 1827<. Afhandlingen blev offentliggjort i Tidsskrift for Søvæsen 1861, S. 423-55
og 1862 S. 115-141 og 185 -219. Hedernann har ligesom Dichman
genneruganet Akademiets Arkiv, Hans Fremstilling er ædruelig og
klar; men han har ikke tilstrækkeligt taget Hensyn til Landets almindelige Historie, og han har næsten med Ængstelighed undgaaet
alle de mange Træk, der tjene til at oplyse Sæder og Skikke. Dernæst forsøger han ikke pan at karakterisere de ledende Mænd. Man
faar f. Eks. nok en hel Del at vide om, hvad Sneedorff har udrettet;
men hans Personlighed træder ikke tydelig frem . Man savner Oplysninger om, hvad han har folt og tænkt.
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Endelig har Kaptajn i Flaaden C. F. Ma egaard i Tidsskrift
for Søvæsen 1895 skrevet en kort og klar Oversigt over »Søkadetakademiets Historie fra 1827 til dets Ophor. . (1869.)

Sekadetakademiets Arkiv gaar i det væsentlige tilbage til 1716
det Aar, da Chr. Th. Sehested fratraadte som Chef. Forud for
1716 findes der kun:
1. Gyldenloves Indstilling til Kongen af 26de Januar 1701 om Oprettelsen af et Søkadetkompagnl ;
2. Gyldenloves anden Indstilling af 9de April ;
3. Admiral Sehesteds Kontrakter med Lærerne 1701-15;
4. kongelig Befaling af 17de Marts 1705 til Admiralitetet om Søkadetkompagniet, og
5. speciel Forklarlug over Sokadetkompagntet, saaledes som Admiral Sehested overleverede det til Hosenpalm, hvori ligger
nogle Instrukser for Kompagniets Betjente.
Derimod ere alle andre Aktstykker og da især Kopier af Breve
og Indberetninger fra Akademiet til de højere Myndigheder som
Admiralitetet og Kommlssar-iatet sam t Breve fra disse til Akademiets
Chefer før 1716 forsvundne. Af en Overleverlngsforretning fr a 1751,
da Kaptajn Holst afløste Schoutbynacht Fontenay som C~lef, ses
det, at de alt dengang ikke fandtes i Arkivet. Sandsynligvis har
Sehested selv beholdt disse Papirer.
Det har derfor været nedvendigt at gennerngaa Admiralitetets
Kopiboger i Hlgsarkivet fra 1701-16. Fra 1716 foreligger nu i Seofficersskolens Arkiv Protokoller i Folio, indeholdende ind- og udgaaede Breve, Buller over Kadetter, Forhør, Domme o. s. v. Af
disse Protokoller har Forfatteren rnaattet pløje 18 igennem, ialt
7688 Sider, et meget mojsommeligt Arbejde, men for saa vidt Ionnende, som han derved har været i Stand til at tilvejebringe en
:\Iængde Enkeltheder, der samlede kunne give gode Oplysninger til
Tidens Historie.
For at undgaa uendelige Citationer el' der i det folgende ikke
henvist til Admiralitetets, Kommissariatets og Akademiets Skrivelser.
Enhver, der ønsker at kontrolere Fremstillingen, vil vedrorende
Aarene fra 1701-16 kunne se efter under vedkommende Dato i
Admiralitetets Kopiboger og fra 1716 i Søkadetakaderniets Proto1mBer.
I Søofficersskolens Arkiv findes endvidere en Forhorsprotokol
fra 1724-99, en stor ~Iængde Ruller over Kadetkorpset fra 1716 og
senere Aar, hvilke bl. a. indeholde Bedommeiser af Chefer og Lærere,
Sneedorffs Taler fra 1790-1824, Sneedorffs Dagbøger om Bord, Artilleri-

:I :
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bøger med Tegninger af Kanonerv udførte af Kadetter, en Samling
af de Lærebøger, der have været I Brug paa Akademiet fra Slutningen
af det 18de Aarhundrede o. s. v.

Indtil 1813 gjaldt her I Landet Kurantberegningen saaledes.Tat
en Rigsdaler Kurant var lig 3 Kr. 60 øre. I 1813 indførtes Rigsbankdaleren, lig 2 Kr, En Kadet, der i det attende Aarhundredes
Begyndelse havde 100 Rigsdaler i Løn , var saaledes vel stillet: De
360 Kroner havde dengang over tre Gange saa stor Værdi s om n u.

I.

LÆRLINGEIWlIIPAGNIET.

Side 2, 3 og q. Søofficererne i 1690. C. F. v. d. Recke: Niels Juels
Konduiteliste over Marinens OffIcerspersonale Anno 1690, i Tidsskrift for Søvæsen 1861. 179. 186. 264.
- 5. Lærlinge. v. d. Hecke : Niels Juels o. s. v. 267-72. H. G. Garde :
Efterretninger om den danske og norske Sømagt. 1. B. 281-82.
- 5 og 6. Navigationsskolen og Lærlingeinstitutionen, H. D. Lind:
Kong Frederik den Tredies Sømagt 283-84. H. D. Lind: Kong
Christian den Fjerde og hans Mænd paa Bremerholm 431-32.
438. Lind udtaler med Rette, at Lærlingekompagniet ikke har
noget med Navigationsskolen at gøre, hvad Dichman udførligt
søger at .bevise. Hedernann har fulgt Dichman, idet han skriver :
- Af Navigationsskolen i København lagdes Grunden til SøkadetAkademiet, og dens Lærlinge dannede Stammen til SøkadetKompagniet, der oprettedes af Frederik den 4de 1701. . Tidskr.
f. Søvæsen 1861. 425. Der foreligger I Virkeligheden intet, der
kan begrunde en saadan Antagelse.
II .

-

-

13. Chr. Th. Se h e s t e d, Hans Levnedsløb til hans 26de Aar
i Niels Juels Kondulteliste. Tidskrift for Søvæsen 1861. 256-57.
2q. »Froken Elsken s paa Togt. Garde : Efterretninger om den
danske og norske Sømagt. 2. B. 90.
27. Den Skik at gaa med Haarder. O. Nielsen : København paa
Holbergs Tid. 115.
III.

-

SOI{ADET-KOMPAGNIET OPRETIES.
CHR . TH . SEHESTED.

UNDER DEN STORE NORDISKE KRIG.

29. Søofficerer og Kadetter hjemkaldes.
2 B. 97.

Garde : Efterretninger.
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Side 30. Fr. Lu tk en s Optegnelser. Nyt Arklv for Sovrosenet 1842.
-

-

-

73-75.
32-33. Wessels Ansøgning. J. C. W. Hirsch: En hidtil upaaagtet Ansøgning fra Kadet Peder Wessel. Personalhistorisk Tidsskrttt. 2. Række. 5. Bd. 54-57.
36. Se h e s t e d s Dom om We s s e l. Danske Samlinger. 2. Række,
1. B. 248-50.
37. Sehested om den Løn, lian fik . Danske Samlinger. 3. B.
272-74.
38-39. Fre d e rl k IV om Sehested. Dansk Maanedsskrlft.
2. Bække 1865, 1. B. 51 o. s. v. § 13. E. Holm: DanmarkNorges Historie 1720-1814. 1. B. 260.
44. lIlatrosernes Nød. Garde: Efterretninger o. s. v. 2. B.
374-75.
51. lIfaanedsløjtnanternes Dannelsestrin. Garde: Efterretninger.
2. B. 297.
56. Tautenbergs senere Optræden . O. Nielsen : Kobenhavn
pan Holhergs Tid. 288.
IV.

-

-

-

ROSENPAUl.

62. Skolebygllingcrnes daarlige Tilstand. Da Brødrene Linde i
1766 korn paa Herlufsholm Skole, var der ingen Kakkelovne
paa Discipelkamrene. Deres Fader fik Lov til at opsætte en
Kakkelovn paa deres Kammer. Han maatte betale 10 Rdl. til
SIwlens Bibliotek for Brændet. Leth og Wad: Meddelelser om
dimitterede fra Herlufsholm. 117. E. Holm : Danmark-Norges
Histode 1720-1814. 1. B. 530.
69-70. Embedsudnævnelser. E. Holm : Danmark-Norges Historie
1720-1814. 1. B. 305-6.
72. Studenterne og Landkodetterne. O. Nielsen: København o. s. v.
322-26.
73. Kadetter paa Komedien. Det ses heraf, at Kadetterne allerede dengang havde fr! Adgang til at se Skuespil. I 1720 opfortes dels tysk Komedie af omrejsende Bander, dels fransk
Komedie af Montaigus Trop. Det har rimeligvis været fransk
Komedie, Kadetterne saa, da HolTet og den fornemme Verden
beskyttede Mentaigu.
79. Rosenpalm og den drukne lIlatros. Historien fortælles af
Dichman : Samlinger o. s. v. 258-59.
V. DEN ÆLDRE FONTENAY OG LOTZOW.

-

80-81 . Hoppes Optræden.

-

94.

Garde : Etterretulnger. 3. B. 82.
Jakob Fosie, f. 1679, d. 1763. Tegner, Akvarelmaler og
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Raderer. Som Tegnelærer for Kadetterne uddannede han flere
af sine Elever som Norden, Villars og Grenvold til flinke Kunstnere. Dansk hlogr, Leksikon. V. 260.
Side 95. Chr. Hee. Dod som Professor ved Universitetet 1781.
Dansk biogr. Leksikon. VII. 198.
- 95. Bygningen paa Gammel/101m. A. D. Jørgensen: Centraladministrationens o. s. v. Bygningshistorie i Histortske Afhandlinger. IV. 334-35.
- 97. Kadetterne i fremmed Krigstjeneste. Hedernann henfører i
Tidskrift for Sovæsen 1862. 139 Bemærkningerne om det
uheldige for Kadetterne i at gaa i fremmed Tjeneste til den
yngre Fontenay, hvilket er urigtigt. Indstillingen til Admiralitetet el' nemlig fra Juni 1747, da den ældre Fontenay var Chef.
- 100. C. C. Lous. Han udgav 1781 : Skatkammer eller Styrmandskunsten, som blev lagt til Grund for Undervisningen i
Matematik og Navigation paa Sokadetakademiet. I 1783 ndkom :
Teori af Styrmandskunsten , forklaret og til praktiske Regler
anvendt.
VI.
-

DEN YNGRE FONTENA Y.

113. Fiskers Barndom. C. L. With : Lorens Henrich Fiskers
Liv og Levnet. 5-6.
116. Fontenay og Gerner. H. C. SneedorlT: Kommandørkaptajn Henrik Gerners Dodsleje den 26de-27de December
1787 i Personalhistorisk Tidsskrift. 1899. 2. B. 142-43.
VII.

I{AAS, WINTERFELDT OG STIBOLT.

- 119. Borgmester Fædder. Dansk biogr. Leksikon. V. 499.
- 128. Soofficerernes Retskrivning. Om deres slette Bogstavering,
se Skihschefernes Betænkning om det uheldige Togt til Algier
1770 i Garde : Efterretninger o. s. v. 4. B. 199 o. fl.
- 181. Lord Bellamys Replik. Tode: Soofficererne. 1782. 119.
- 132-133. Rothes Behandling om Bord. Admiral llothes Levnet
i Arkiv for Sovæsenet. 1839. 122-23.
- 133. Dommen over To n d er. Garde : Efterretninger o. s. v.
4. B. 312.
- 134. S. A. Bille og Kadetterne. Arkiv for Søvæsen. 1840. 12. B.
36-37.
- 145. S n e e d o rffs Reformer. Tidsskrift for Sovæsenet 1862. 200-1.
- 148. Kadet B. ]\f ti n t e r. Friderilte Brun : Wahrheit aus Morgentråurneu o. s. v. 78-82.
I Protokol for Indgaaede og udgaaede Breve (Soofficer sskolens
Arkiv ) findes følgende Brev om Munter, dateret Bordeaux 9de
Septbr. 1786 fra Lojtnant A. Grove : ' .. . .. Endskorit jeg saa
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vel som Løjtnant Jessen havde Dagen forud ladet ham komme
op af Vandet og forestillende ham de Farer, han i en sandun
Strom var underkastet, forbod ham oftere at bade i Revieret,
hvori vi vare til Ankers liggende, gik han dog Dagen efter, som
var den 5te Septbr. ved Middagstid, da vi begge vare i Kahytten,
med en Ende Tov om Livet, som var fast i Storhanden agten
for Skibet, atter ud at bade sig; et Skrig af en Matros, som var
i Baaden, gjorde mig opmærksom, og i Øjebliltket var Chaluppen efter ham, men ingen Hedning. Den rasende Strøm havde
lige saa hurtigt bortdrevet ham. Tovet, i hvilket han var fast,
var sprunget, og dette havde han selv udsogt sig . Efter at Chaluppen i tvende Timer forgæves havde holdt med Strømmen for
at opsoge hans Legeme, gjorde vi de fornodne Anstalter i Land
for ved deres Hjælp at opdage samme. Endnu have vi ikke
fundet ham, og Gud ved, om det nogen Tid sker h
Side 149 -51. Ma c-Do ug a l l og den amerikanske Officer. Forhørsprotokollen (Soofflcersskolcus Arkiv). 1785 .
- 152 -53. Stibolts Tale. Mincrva . 1792. IV. 51-52.
- 151,. Kronprinsen og Fltuulen, Garde: den dansk-norske Somagts
Historle 1700 -1814. 275.
- 154 -56. Den Gernerslie 1lIedcril/e og Thaarups Tale. Mincrva, 1792. IV. 210-23 og 387-94.
- 161 -63. Dommen over S ti bo I t. Generalaudltorens Deduktion
og Votum i Sagen mod Kommnndorkaptnjn Sti bolt, Kommandørkaptajn A. F. Lutzow o. s. v. (Higsar kivct.)
VlIl.
-

-

-

H. C. SNEEDORFF.

165 -67. Su e e d o r If som Digler . Rahbelr : Erindringer af mit
Liv. I, 203-5. H. C. SneedorITs efterladte Digte, samlede af
K. L. Hahhck 89, 114, 162 og 213. C. J . Ankel' : H. C. SneedorITs
Personlighed og Virksomhed. 179.
171. Bodenhoff 0/11 Sneedorff. Anker. 45.
171-72. Talen lil Konqen. Anker, 69-70.
172-74. Sneedorffog Kadetterne . Ankel'. 197,212,218,233-34.
178. Df cb m a n s Sproglære. N. M. Petersens Mening om Bogen,
se Bidrag til den danske Litteraturs Hlstorle. V. 209 .
179-82. S n e e d o r ff's Selvforsvar. Til Publikum fra Chefen
for Søkadetkorpset i Anledning af Hr. Amtmand Heibergs Anmeldelse af sin Sons Død i den Berlingske Tidende. Minerva.
1798 . I. 51-72.
182-84. Officerer og Lærere om Sneedorff. Minerva. 1798. I.
183-85.
185. Sneedorff om Hurraranben . Nyt Arkiv for Søvæsenet. IV.
87-95.
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Side 194. Ældre og yngre Kadetter. Nyt Arktv for Sovæsenet. 1847. 206.
- 195. Sneedorff og de civile Lærere. N. C. L. Abrahams: . Meddelelser af mit Liv .. 64-66. Abrahams skriver bl. a. her
Side 67 : »Sneedorff havde efter Sigende aldrig været Sømand;
han havde fra sin tidlige Ungdom været Skolemand; i denne
Henseende var Akademiets næstkommanderende, Kaptajn Peter
Frederik Wulff, der blev hans Eftermand som Chef, aldeles hans
Modstykke. e Denne Opfattelse af Sneedorff er urigtig. Garde
skriver bl. a. i - Den dansk-norske Sørnngts Historie 1700-1814, e
496 : ' Ligesom hans Frygtloshed alt tidligere var godtgjort ved
mange dristige Sejladser, af hvilke her kun skulle nævnes, at
han var den første Fregatehef, der sejlede igennem Lillehelt
med saa stort et Skib, og den første LiniesIdbschef, som om
Natten anduvede Helsingørs og Københavns Bcder.>
- 197. Kaptajn Holm ved Lyngar. N. A. Larsen : Fra Krigens
Tid (1807-14). 206.
- 202. Professor Dichman som Lærer. Oehlenschlågers Erindringer. I. 52-53 og 63-67.
IX.

EFTER FLAADENS TAB.

-

208-9. Kadetterne paa »Prins Christiane . O. Liitken : Om Peter
Willemoes 108 og 122. I Ugebladet -Dannebrog» 1883 : Af Admiral Dahlerups efterladte Papirer Nr. 13 og 1884 Nr. 14, 15 og 16.
- 209. Kadetterne i Vliessingen. O. Liitken : De Danske paa Schelden. 19. J. Ræder: Danmarks Krigs- og politiske Historie fra
1807-9. Il. 249 og 256.
-201-10. KadetF .C.Dichman. Ræder. Il. 220-21. J.P.With :
Danske og norske Søheltes Bedrifter fra 1797-1813. 196.
- 215-16. Sneedorffs Tale 1811. C. J. Anker: Kontreadmiral
H. C. Sneedørffs efterladte Breve fra 1807-14. 48-49.
- 217. Blaa Taarn. I 1831 lod Teaterchefen, Kammerherre Holstein, Danserinden Madam Kretzrner hensætte i Blaa Taarn,
fordi han troede, at hun foregav at være syg. Det var sidste
Gang, at denne Straf blev anvendt over for Teaterfolk. Overskou:
Den danske Skueplads. V. 136-38.
X.
-

P. F. WULFF OG C. C. PALUDAN

236-37. Wulffs Karakteristik. Tidsskrift for Søvæsen, 1863.
263 . E. Collin: H. C. Andersen og det Collinske Hus. 491.
H. C. Andersen: Mit Livs Eventyr. 77-79. Oehlenschl ågers
Erindringer. III. 41. IV. 170-71. Abrahams : Meddelelser af
mit Liv. 67. 182. J. L. Heiberg : Et Liv genoplevet i Erindringen. 73-75. Nyt Arkiv for Søvæsenet. 1842. 25-27. Wulff:
Poetiske Arbejder, udgivne efter hans Dod af Chr. Wulff. Med-

300
dclelser til Forfatteren af Kommander- H. J . A. Hagen, der var
Kadet under Wulff.
Side 21,1,. Wleugc\s Lærebog. Maanedsskrlft for Litteratur. 1831.
4!J4, 510.
- 246 -47. Angrebene paa Akademiet. Samling af Diskussionerne
om Land- og Somagt 1831 og 1832. 3-10. 10-22, 23-53, 53-57.
- 21,8. Setojhuslojtnanten som Lærer i Artilleri. Admiral C. van
Dockurn : Livserindringer. 147.
- 248. Michclsens Lærebog i Soartilleri. Anmeldt i Arkiv for
Sovæsenet 1837. 388-!J8. Anmeldelsen er sikkert af Dahlerup,
der bl. a. her giver en Udsigt over, hvorledes Artilleriundervisningen tidligere dreves paa Akademiet.
- 252. Hee Vadum s Legat. Arkiv fol' Sovæsenet. 1837. 33!J-41.
- 258. Ballet paa Akademiet 181,0. I . Fæd l·elandet< 21de April
1840 skrives : ,J Gaar var der st ort Bal paa Søkadetakademlet,
foranstaltet efter Hans Majestæts specielle Befaling. Den Dame,
dCI' "ed et Bal paa Sokadetakademlet burde have haft den
øverste Hædersplads, og hendes skønne Dotrc vare ikke til Stede.'
Hermed sigtcs rimcligvis til Admiralindc Sncedorff.
XI.

FRA 1848-6!J.

261. Muc-Do ug a I! til Skoofest. 1848-184!J-1850 : En Frivilligs Dagbog og Breve af J . P. S. S. Clausen. 54.
- 266. Irmingcr og van D'oc k u m om Akademiet. Van Doekum:
Ltvsei-lndrtnger. 1!J9-200.
- 267. Kommissionens Betænkning. Nyt Arkiv for Sovæsenet.
1851. 153-256.
- 268. Sucnson ved Nanarino. Van Dockum : Gamle Minder. 147.
- 268-69. Suenson som Chef. O. Lutken : Vicc-Admiral Edouard
Suensou . 16-20.
- 269 -70. Tsehcrning og Akademiet. N.Jacobsen: Kort Oversigt
over Folkerepræsentutionens Forhandlinger om Marinen i Tidsski-lft for Sovæscn 1867. 108. N. Jacobscn: Sokadetakademiet
og Soofficcrsskolen i Tidsskrtft for Sovæsen 186!J. 450.
- 277. J. C. Tuxens Opposition mod Bille. Tidsskrift for Søvæsen,
1860. 385 -9R.
- 279. Salget af Akademiets Bygning. N. Jacobsen : Søkadetakademlet o. s. v. 456-57.
- 281. Forholdene paa Christiansholm. N. Jacobsen. 457.
-

XII.

-

SOOFFICERSSKOLEN.

2S'1. Chr. Berg vil have alle Kadetter lønnede.
paa Folketinget. 1867-68. I. 273-74.

Forhandlinger

