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For en institution, der som Forsvarsakademiet kan føre sin historie
150 år tilbage, er det naturligt at glæde sig over dette og gøre opmærksom
på det. En af måderne at gøre det på er ved at udsende denne bog.
Det har været magtpåliggende ved
forhold. For det første, at den lange
medført en kontinuerlig udvikling. Og
og er en organisme, der tilstræber at
forsvaret og i det øvrige samfund.

udarbejdelsen af bogen at pege på to
tradition - på godt og ondt - har
for det andet, at akademiet har været
holde sig på linie med udviklingen i

Akademiet bringer en hjertelig tak til dets forrige chef,oberst Mogens
Rosenløv, der beredvilligt stillede sig til rådighed som redaktør, til Hærens Reglementsforvaltning, der har påtaget sig trykning og indbinding samt
til Handelsbanken og Tuborgfondet, der ved gaver til akademiet har gjort
udgivelsen mulig.
Endelig en tak til det af akademiets eget personel, der på den ene eller anden måde har bistået ved udarbejdelsen af bogen.
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Den Kongelige Militaire Høiskole - Forsvarsakademiet.
Oprettelse og Organisation gennem tiderne.

Den 3. Maj 1830 udstedte Kong Frederik den 6. en parolbefaling, hvori
det hed:
"Da vi allernaadigst have besluttet i Kiøbenhavn at oprette en mil itair Høiskole for deri at danne de Officerer, der i Fremtiden skulle have
Adgang til at indtræde i Generalstaben samt Ingenieur-,Artilleri-,Raket- og
Vejkorpset, saa befale Vi, at denne Høiskole skal tage sin Begyndelse fra 1
November d.A., og at Forberedelsesklassen til samme skal begynde den l.Juni
næstkommende.
Denne militaire Høiskole skal etableres på Gjethuset".
Den kongelige militære Højskole var dermed oprettet.Da Forsvarsakademiet er en direkte fortsættelse af Den militære Højskole, kan akademiet 1.
november 1980 fejre sit 150 års jubilæum.
Det hører til sjældenhederne, at myndigheder,skoler o.l. over så lang
en årrække bevarer opgaver, sammensætning - og navn - i identisk form. Det
har da heller ikke været tilfældet for Den militære Højskole. Den måtte i
1868 aflevere sine opgaver til "ældste klasse" på den nyetablerede Hærens
Officersskole, hvorfra de blev overdraget til Forsvarsakademiet ved dets
etablering i 1951. Under skyldig hensyntagen til de ændringer, der i løbet
af de 150 år har fundet sted i forsvaret og i samfundet som helhed, er Forsvarsakademiets opgaver imidlertid meget nær identiske med dem, der i 1830

blev tildelt Den militære Højskole. Følger vi
år, kan vi således konstatere,

udviklingen gennem disse 150

- at der gennem hele perioden som det normale kun har været optaget
elever, der i forvejen var officerer (i modsætning til officersskolerne,der som opgave havde og har at uddanne elever .!.D_ officerer),
- at undervisningen stedse har været søgt gennemført på et højt "videnskabeligt" plan, selvom indholdet af begrebet videnskab dels har
ændret sig gennem tiderne, dels ikke er særlig entydigt, og endelig
- at der stedse til undervisningen har været adgang for officerer af
alle (indtil 1951: begge) værn.
Det skal hertil føjes, at det mærke, som i 1970 blev approberet som
Forsvarsakademiets, "Uglen", bærer Kong Frederik den 6.s navnetræk som et
udtryk for, at man anser Forsvarsakademiet for at være oprettet i 1830.
Da man under forberedelserne til forsvarsordningen af 1951 arbejdede
med at oprette en højskole fælles for alle værnene, benyttede man hele tiden navnet Den Militære Højskole. Uden at det kan opspores hvordan, opstod
imidlertid i loven navnet Forsvarsakademiet. Og derved blev det. Historisk
set havde det nok været lykkeligere, hvis navnet Den Militære Højskole havde været bevaret. Men i dag er navnet og begrebet Forsvarsakademiet kendt
og respekteret. Selvom det evt. kunne ændres, ville det næppe være ønskeligt at gøre det.

Baggrunden for oprettelsen af Den Kongelige Militaire Høiskole.
Officerer af infanteriet og cavaleriet uddannedes i begyndelsen af
1800-tallet i hovedsagen på Landkadetakademiet, der bestod fra 1713 til
1861. Her blev optaget drenge - anderledes kan de næppe betegnes - der ved
indtræden på akademiet var i alderen fra ca. 11 til ca.16 år, idet optagelsesbetingelserne varierede noget gennem årene. De fleste havde en alder på
13-15 år. Man antog kadetter af god herkomst og "guter gestalt", hvilket i
overvejende grad medførte, at der blev tale om officerssønner. For så vidt
angik kravet om forudgående uddannelse, var dette indledningsvis kun, at de
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kunne læse og skrive deres modersmål og kunne deres katekismus. I betragtning af at sproget ved undervisningen i de første mange år var tysk, var
udbyttet af undervisningen for mange i den første tid begrænset. Senere øgedes kravene til aspiranternes kunnen ved optagelsen, men generelt var det
en yderst nødtørftig almenviden, de stillede med. Opholdet på Landkadetakademiet var ikke fikseret til nogen bestemt varighed. Eleverne var inddelt
i to - senere tre - klasser, og oprykning fandt sted, når der var plads i
den højere klasse, og når man skønnede eleven egnet.Afgang fandt tilsvarende ikke sted efter en afgangseksamen, men derimod efterhånden som der opstod ledige officersnumre ved regimenterne.
Fagene var en blanding af civile og militære, men med overvægt på de
civile. Disse bestod mest af almendannende fag som dansk, skrivning, regning, tysk og fransk, men også af avancerede fag som matematik, mekanik og
fysik samt morallære. De militære fag sigtede dels på personlige færdigheder som eksercits og fægtning, dels på nødvendig militær viden, f.eks. artilleri og fortifikation. - Alt i alt kunne den sekondløjtnant,der blev udnævnt efter at have gennemgået akademiet,være ganske vel rustet under hensyn til tidens dannelsesniveau. Men der er ved eftertidens vurdering af akademiet almindelig enighed om, at det var en meget inhomogen skare, der
forlod det. Alt for meget afhang af den enkeltes forudsætninger før og indsats i tiden på akademiet samt af de - ofte stærkt varierende - påvirkninger, som foresatte og kammerater prægede den enkelte med.
Efter at det i nogen tid havde været praksis, at visse af eleverne
forrettede pagetjeneste ved hoffet,oprettedes i 1812 en egentlig "pageklasse". Den bestod af de bedst beståede elever, som fik lejlighed til at forblive på Landkadetakademiet nogle år ekstra for dels at forrette pagetjeneste, dels at studere videre. Der var her tale om virkeligt avancerede emner, dels inden for de tidligere læste fag som f.eks. matematik, fortifikation, og krigshistorie, dels om rent civile fag som statistik, folkeret og
arkitektur i almindelighed forelæst af videnskabsmænd fra universitetet.
Dette synes at have været den første spæde begyndelse til en videregående
officersuddannelse i Danmark. Men ordningen blev - øjensynligt med rette kritiseret. Det var ikke muligt for eleverne med godt udbytte at tjene to
herrer, og pagetjenesten havde altid forret.Dertil kom, at de var for umodne og for uerfarne til at opnå et rimeligt udbytte af denne meget frie undervisning.
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Landkadetakademiet uddannede kun officerer til infanteriet og cavaleriet. Tilgangen til de to øvrige våbenarter, artilleri- og ingeniørkorpsene, blev indtil 1772 opnået ved ret ustrukturerede skoler, oprettet ved
korpsene i de enkelte landsdele, Norge, Danmark og Holsten, eller simpelthen ved udnævnelse fra geleddet af underofficerer, der skønnedes egnet til
avancement, og som derefter ved selvstudium måtte tilegne sig den nødvendige viden. - I 1772 oprettedes imidlertid "Artillericadet-Institutet" til
uddannelse af artilleri- og ingeniørofficerer. Det fik til huse i Gjethuset og eksisterede indtil 1830, hvor dets lokaler blev overdraget til Højskolen. (Gjethuset, som vil blive omtalt senere, var beliggende på Kgs. Nytorv omtrent mellem Det kgl. Teater og Charlottenborg). Instituttet mindede
i mangt og meget om Landkadetakademiet, men selvfølgelig med de forskelle,
der fulgte af forskellene me l lem de våbenarter, de hver for sig betjente.
Instituttet synes imidlertid at have haft en fastere struktur end akademiet. Pensa og varighed af de enkelte klasser var således klart fastlagt,
selvom elever som noget ret normalt kunne gå flere gange i de enkelte klasser. Endvidere var ledelsen og lærerne på instituttet konstant af ret høj
standard, hvorimod kvaliteten på Landkadetakademiet var meget svingende.
Selvom Artillericadet-Institutet var oprettet med henblik på at forsyne både artilleri og ingeniørkorps med officerer, slog midler og lærekræfter ikke til til denne dobbelte opgave. Man helligede sig derfor naturligt det største af de to våben, og tilgangen til ingeniørkorpset blev derfor både kvalitativt og kvantitativt utilfredsstillende . Resultatet heraf
blev, at der allerede i 1779 oprettedes særlige kurser eller forelæsningsrækker for unge ingeniørofficerer uden for instituttet . I 1808 oprettedes
et særligt "Ingenieurcorpsets Institut",der dog døde allerede 1815 af mangel på bevillinger. Herefter måtte ingeniørofficerer igen uddannes på sporadiske kurser, som blev oprettet for midler,der var beregnet til fæstningers
vedligeholdelse. De for ingeniørkorpset helt uholdbare uddannelsesforhold
var en af hovedårsagerne til, at man tog spørgsmålet om oprettelse af en
militær højskole op til overvejelse.
En anden hovedårsag var, at man måtte erkende, at det hverken for artilleri- eller ingeniørofficerers vedkommende fortsat lod sig gøre at bibringe dem tilstrækkelig viden efter den hidtidige ordning. Alt for megen
tid - ja næsten den hele - anvendtes på elementære grundfag. Den udvikling
inden for de to våben, som havde fundet sted under og efter Revolutions- og
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Napoleonskrigene, var rivende. Den stillede krav om, at officererne besad
en betydeligt mere avanceret viden end hidtil; og disse krav kunne man ikke
honorere med den afsatte tid og slet ikke med det hidtidige meget forskelligartede elevmateriale.
Den tredie hovedgrund til oprettelsen af højskolen var, at man i 1808
havde etableret Generalstaben, der egentlig kun var en betegnelse for hærens generaler og disses stabe. Det afgørende var imidlertid,at man erkendte, at stillingerne i disse stabe stillede krav om større horisont og mere
metodik, end man i almindelighed kunne få opfyldt hos dimittender fra landkadetakademiet, Artillericadet-Institutet eller for den sags skyld fra den
stribe af mere eller mindre autoriserede skoler, som rundt omkring i landet
var oprettet for at afhjælpe akutte behov . Man søgte i nogle år at uddanne
generalstabsofficerer ved hjælp af foredragsrækker og kurser, der var sammenstykket efter, hvad man kunne få af lærerkræfter, og hvad man havde af
penge at betale med. Men løsningen var ikke tilfredsstillende.

Oprettelsen af Den kongelige militaire Høiskole.
Som følge af de ovenfor nævnte forhold blev det i slutningen af 1820'
erne klart, at man måtte skride til en sanering af såvel tilgang som uddannelse af hærens officerskorps. Et af resultaterne heraf var, at man nedsatte en kommission, der fik til opgave at udarbejde en plan for en militær
højskole. Kommissionen fik som formand generalløjtnant v.BUlow, der var både generaladjudant og generalkvartermester. Han nøjedes dog ikke med det,
idet han også blev højskolens første chef og virkede som sådan de første ti
år. Den af kommissionen udarbejdede plan approberedes 22.august 1830, ca. 5
måneder efter at arbejdet var påbegyndt. Det var en overordentlig detaljeret plan, som med bilag fylder 217 trykte sider.
Som organisation blev det fastsat,at kongens generalkvartermester som
nævnt skulle være skolens chef. "Denne chef har alene Referat til Hans Majestæt; og hver ved Høiskolen ansat Officer, lærer, Elev, Betjent, Commandeert af alle Grader, er ham altsaa subordineret" ((1) side 16).
Direkte under chefen var der to sideordnede stabsofficerer: en undervisningsdirektør, under hvem al undervisning sorterede, og en kommandør,der
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var foresat for al øvrig tjeneste. Under disse ansattes to skoleofficerer.
Med undervisningsdirektøren som formand oprettedes et undervisningsråd, der havde kommandøren og samtlige lærere som medlemmer. Der er fastsat
en meget detaljeret forretningsorden for dette råd, som skulle træde sammen
hver måned. Nødvendigheden heraf undrer ikke, når man ser rådets opgaver:
"Det undersøger og raadslaaer om hver Gjenstand, der angaaer Underviisningen. Dets væsentligste pligter ere derfor følgende:
- at gjennemgaae, antage, forkaste, forandre de af Lærerne udarbeidede
Forelæsninger, hvilke af Undervisningsdirecteuren forelægges det;
- overveie og bedømme de Forslag, Underviisningen vedkommende,
maatte gjøres"((l) side 30).

der

Herefter er opregnet en række opgaver vedrørende læreransættelse,prisopgaver, eksamen, materiel m.m.
Opgaven med at gennemgå lærernes forelæsninger var ikke kun en formsag. Det fremgår af følgende opgave for undervisningsdirektøren:
"Han paaseer: at Lærerne til rette Tid indleverer ham deres udarbeidede Forelæsninger, nemlig 3 Maaneder inden Foredraget skal holdes, og da
ingen Udarbeidelse kortere, end for et Tidsrum af 2 Maaneder. Disse Arbeider forelægger han Underviisningsraadet,som og hver anden Gjenstand, Underviisningen vedkommende, enten en Følge af den henrundne Maaneds Arbeid,
eller og ialmindelighed" ((1) side 29).
Der er klare udsagn om, at disse bestemmelser fulgtes nøje.
Med chefen som formand oprettedes et højskoleråd. De øvrige medlemmer
af rådet inviteredes af chefen til at indtræde.Det kunne være personer kommende såvel fra højskolen som udefra. Opgaven var at mødes efter hver eksamenstermin og rådslå om, hvilke fremskridt der kunne indføres på skolen.
Det fremgår af forskellige udsagn (bl.a. (2) side 40 ff), at den valgte organ i sat ion med to sideordnede "næstkommanderender" under en chef, der
næppe kunne være ret meget til stede på skolen,ikke har virket hensigtsmæssigt. Dette gav anledning til,at såvel en undervisningsdirektør som en kom-

6

mandør måtte forlade skolen, og
rektør blev nedlagt i 1842.

øvrigt til at posten som undervisningsdi-

Det fremgår ikke med sikkerhed, hvilke lærere der alene virkede som
sådanne, og hvilke der havde lærergerningen på højskolen som deltidsbeskæftigelse. Men det er givet, at en betydelig del af lærerne var heltidsbeskæftigede.
Organisationen forekommer derfor også "toptung", et forhold der senere
ændredes på. Det bør imidlertid nok i den forbindelse erindres,at undervisningen på skolen var noget helt nyt. Der skulle - især for den mere avancerede del af undervisningen - udarbejdes helt nye lærebøger og skabes sammenhæng imellem de enkelte fag. Når man ser, hvor minutiøst man er gået til
værks i den første plan, og hvor mange ændringer - helt ned i detaljen der er indført i de første år, undrer det ikke, at ledelsen har kunnet få
tiden til at gå.
Adgang til højskolen havde såvel land- som søofficerer. For landofficererne krævedes to års tilfredsstillende tjeneste ved et regiment eller
korps. Dette krav skyldtes, at generalstaben og ingeniørkorpset ikke havde
tropper til tjeneste. Kravet gjaldt derfor heller ikke for officerer, der
søgte optagelse for at blive officerer i artilleriet eller raketkorpset.Motiveringen synes at have været, at hvis de ikke allerede havde haft praktisk tjeneste, ville de med sikkerhed få det. Til disse korps kunne også
optages civile elever, der udover den sædvanlige optagelsesprøve også skulle aflægge prøve i personlige, fysiske færdigheder som eksercits,gymnastik,
hugning og ridning. - Optagelsesalderen var 17 år eller derover.
Optagelsen var iøvrigt betinget af, at man bestod en optagelsesprøve,
hvis form, indhold og karaktergivning er meget nøje beskrevet. Prøven omfattede samtlige nødvendige elementære grundfag, men også de militære fag
fortifikation, felttjeneste og våbenlære. Adgangseksamen til højskolen lå
således ret tæt op ad afgangseksamen fra landkadetakademiet. Ved at kræve
adgangseksamen og ved iøvrigt at lade det være rækkefølgen ved eksamen, der
var afgørende for optagelse, opnåede man dels at få et elevklientel af rimelig høj standard, dels et veldefineret og ensartet grundlag at starte
højskolens undervisning på.
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Der blev optaget 15 elever hvert andet år.
Undervisningen inddeltes i to afdelinger, der hver varede to år.Il.~
ste afdeling blev der især givet undervisning i videregående grundfag eller
med planens ord "høiere Realunderviisning". Afdelingen afsluttedes med en
eksamen, der skulle bestås efter de to år,med mindre særlige forhold,f.eks.
sygdom, gjorde sig gældende. Ved overgangen fra yngste til ældste afdeling
var det muligt at vælge retning, med mindre den pågældende var optaget på
særlige betingelser.
I ældste afdeling var der overvejende tale om anvendelsesfag.En del af
undervisningen var fælles for alle eller for to eller flere af de specialer, der kunne vælges, og som afhang af tjenesten efter højskolen.
Der var følgende muligheder:
Generalstaben,
Artillerikorpset,
Raketkorpset,
Ingeniørkorpset og
Vej korpset.
Fag, hensigter og metoder er beskrevet yderst detaljeret. Det er i dag
- alene på grund af sin form - morsom læsning, som der nedenfor skal gives
nogle prøver på. Et af de områder, hvor detaljeringen er drevet videst, er
timeplanerne eller timesedler, som de kaldtes. Der arbejdes med fast ugeskema for hvert halvår. For hvert af de 8 halvår er dette skema fastlagt i
planen ((1) side 176 - 191). Som vi vel i dag vil forvente det, viste det
sig, at planen på dette punkt ikke kunne holde. Opgaven var i virkeligheden
overbestemt. Man havde fastlagt nøje, hvad der skulle gennemgås, og lige så
nøje hvor lang tid det skulle tage. Men det havde ikke været muligt at tage
hensyn til alle praktiske problemer - sygdom m.m. - og slet ikke til ,at alle lærere nu engang ikke er lige længe om at gennemgå det samme stof. Allerede tidligt blev timesedlerne opgivet,og der blev fornuftigvis givet større frihed til den løbende planlægning.
Efter at have beskrevet de mere konkrete forhold, der bestemte skolens
organisation, kan det være på sin plads at opholde sig lidt ved de tanker,
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der lå bag skolens oprettelse. Allerede skolens fonnål siger en del om det:
"Den kongelige militaire Høiskoles Formaal er: at give passende Udvidelse af den Dannelse, Som Officerer i Armeen modtage ialmindelighed,til de
Personer, som måtte have viist en særegen Modtageligehd for Dannelse,saa at
med dem de Pladser i Armeen senere kunde besættes, hvortil en meer end almindelig Dannelse behøves.
Denne Skoles Hovedformaal bliver da: at danne Officerer til Generalstaben, Ingenieurcorpset, Artillericorpset, Raketcorpset og Veicorpset,samt
at oplære Officerer, duelige til i Tiden at kunne besætte Lærerposter og
Officeerposter ved selve Høiskolen, samt Officeerposter ved Landcadetcorpset og overalt andre lignende Poster. Ogsaa er det tilladt Officerer af Søetaten at kunne deeltage i Underviisningen, for forberedende at dannes til
de Poster, der i denne Etat kræve Kundskaber, der ligge udenfor den Dannelse, som gives paa Søcadetacademiet, f.Ex. til Skibsconstructeurer, Søartillerister, Havneconstructeurer, m.m." ((1) side 9).
Det er påfaldende, i hvor høj grad man har anset naturvidenskabelige
og tekniske fag for en nødvendig ballast også for generalstabsofficerer.Det
skal i den forbindelse nok erindres, at de forkundskaber, eleverne stillede
med, ikke var tilnærmelsesvis så store som i dag. Selvom man krævede,at den
"elementære Realunderviisning" var gennemført med tilfredsstillende resultat, så svarede det i viden ikke på langt nær til en studentereksamen af i
dag. Men hertil kom følgende begrundelse:
"Overgangen fra den yngre til den ældste Afdeling gjøre teknisk Mechanik, Maskinlære og militair Technologi, hvilke 3 fag, strængt taget, ikke
behøve at være nogen almindelig Læregjenstand; thi Eleverne af flere Corps
kunne gjerne undvære, idetmindste en Deel af dem. Men de give saa herlige
Anvendelser af Mathematik, Physik og Chemi; disse Videnskaber faae nemlig
derved ligesom en bestemtere og høiere Betydning;og de gribe saa ganske ind
i det practiske Liv, hvortil de danne en ligefrem Overgang, saa at de fra
saadant Synspunkt betragtede, visseligen fortjene at læres af Alle" ((l)side l 0).
Til beskrivelse af metoden i undervisningen og de høje mål, man satte
sig med højskolen, tjener et par citater:
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"For at gjøre Underviisningen ret grundig, gaae Repetition og Selvarbeid af Eleven under Lærerens Vejledning Haand i Haand med Underviisningen
og følger derfor, for hvert af de reenvidenskabelige Fag, umiddelbart ovenpaa Foredraget, idet Læreren forbliver tilstede og aldeles til Tjeneste for
hver Elev, der har Ret til, ja! opfordres til, at fremkomme med hver Tvivl
og hvert Forlangende om yderligere Forklaring og Oplysning.
Intet forlades førend det tilfulde er lært. Dette,som i første Øjekast
kunde synes at være en aandelig Tvang,og altsaa skadelig for al videnskabelig Uddannelse, er snarere det Modsatte: thi ved dette Middel bringes Eleven til at prøve, hvad Læreren har fremført, og denne til at retfærdiggøre
sig og det Foredragne mod Elevens Tvivl. End meer vil det indsees, at med
saadan Bestemmelse er ikke meent nogen Tvang paa Aandens frie Virksomhed
til rigtig Erkendelse af det Sande, naar det erfares, at een af Skolens Hovedgrundsætninger er den: at al Examen over Gjenstande,lærte i Skolen, ligger udenfor Skolen, saa at saavel Examen fra Afdeling til Afdeling som Afgangsexamen skal afholdes af velbeføiede Dommere, der ere ganske uafhængige
af og ganske fremmede for Skolen.
Hovedformaalet ved denne Bestemmelse er netop: at bringe Eleven til at
lære Videnskabens Sandheder, men ikke Lærerens Methode. Den har desuden den
Fordeel: at den bringer et bedre Forhold tilveie mellem Lærer og Elev idet
deres Maal bliver nu aldeles eet og samme, det, at skaffe et stort Udbytte
af gode og nyttige Kundskaber tilveie for Eleven,der ikke kan vente sig enten Skaansel eller Partiskhed af Læreren, hvilken jo ligesom i Forening med
ham, skal engang for fremmed Bedømmer retfærdiggjøre den Maade, hvorpå de
fælleds anvendte Tiden" ((1) side 12-13).
Der synes virkelig at være gjort et betydeligt arbejde for at få de
enkelte fag og dele deraf til at gribe rigtigt ind
hinanden. At dette i
højeste grad har været tilsigtet fremgår af følgende:
Undervisningen er bygget på den grundsætning "at lære Eleven af de for
hans Fag nyttige og især nødvendige Videnskaber det Meste,der grundigen kan
læres, i et bestemt Tidsrum af 4 år, uden dog at overlæsse med Arbeid eller
forsømme den almindelige Dannelse;til den Ende at lade al rationel og almindelig, dannende Underviisning gaae forud for dens Anvendelse, og derpaa
at lade denne først i Theoretisk, saa i Practisk Form følge strax paa og
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slutte sig dertil i fuldstændig Eenhed" ((1) side 38).
Jeg vil ikke forlade denne gennemgang af den oprindelige plan uden at
gøre opmærksom på et kuriosum. Ved beskrivelsen af faget Teknisk Mekanik
kan man læse "Elektriske og magnetiske Tiltrækninger omtales korteligt, som
ikke egentlig anvendte til noget vigtigt technisk Øjemed" ((1) side 102).
Nej, det var dengang nøjagtigt 10 år, siden H.C. Ørsted viste, at den elektriske strøm havde indflydelse på en magnetnål. - H.C. Ørsted underviste
endnu i 1830 på Landcadetacademiet. Men i øvrigt var han professor ved og
direktør for Den polytekniske Læreanstalt, der var oprettet året før, ikke
mindst som følge af hans indsats.
Det er ikke noget fuldstændigt tilfælde, at Den polytekniske Læreanstalt og Den kongelige militære Højskole er blevet oprettet så nær samtidigt.For begges vedkommende tog man i høj grad model af den franske Ecole
Polytechnique. Men medens man i Frankrig valgte kun at oprette en skole,
hvor militære og civile elever blev uddannet sammen,oprettede man i det meget mindre Danmark to skoler. For en umiddelbar betragtning synes det lidt
besynderligt. Det blev da også diskuteret offentligt, dels ved skolernes etablering, dels i et par perioder nogle år efter, om man havde båret sig
fornuftigt ad. I dag vil vi nok umiddelbart vurdere, at det var lykkeligt,
at man gjorde, som man gjorde. Både civil og militær teknisk undervisning
har haft et relativt højt stade herhjemme. På den anden side kan man konstatere, at Ecole Polytechnique er fortsat som en stort set militær skole,
der i dag vel nok regnes for Frankrigs fornemste tekniske højskole. Den uddanner også kandidater til civile formål, idet en betydelig del af dem af
civile virksomheder ligefrem købes fri for tjenesteforpligtelser.En tilsvarende ordning havde næppe kunnet overleve her i landet.

Perioden 1830 - 1868.
Den ovenfor beskrevne oprindelige plan gjaldt med visse justeringer,
hvoraf enkelte var ganske betydende, helt frem, til skolens klasser i 1868
blev overført til den da oprettede Hærens Officersskole.Ændringerne indførtes ved, at de blev vedtaget i Højskolerådet (senere Undervisningsrådet ),
hvorefter de blev approberet af kongen. Der udsendtes approberede rettel~er
til den oprindelige plan i 1836 og nye ajourførte planer i 1844 og 1857.
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Især den sidste indførte væsentlige organisatoriske ændringer.
Højskolerådet synes at have været en overordentlig aktiv forsamling,
indtil det blev nedlagt i 1842, og dets opgaver overførtes til Undervisningsrådet. Nedenfor skal gennemgås de vigtigste af de ændringer,der indførtes efterhånden. Det spores, at man på mange punkter havde været på bar
bund, da man udarbejdede planen i 1830. På de områder, hvor man erkendte ulemper, var man imidlertid derefter klar og effektiv til at indføre hurtige
ændringer.
Allerede inden 1832 "viste Følgerne af Planens og Programmernes altfor
vidtdrevne Detail sig i at Forandringer bleve nødvendige, hvilket navnlig
var Tilfældet med Underviisningstimernes Antal og Fordeling:- dog,den virksomme og utrættelige Underviisningsdirecteur gjorde Alt, for at Afvigelserne skulle blive saa faa som muligt" ((2) side 34). Selve planen ændredes imidlertid først i 1834, hvor man helt opgav "timesedlerne".Endvidere ændredes bestemmelsen om, at lærere ikke måtte eksaminere ved eksamen; det skulle de nu, men de måtte fortsat ikke deltage i bedømmelsen af præstationen.
I 1835 udvidedes undervisningsdirektørens

kompetance på bekostning af

kommandørens.

I 1836 ændredes en del af fagenes timetal. Ved den lejlighed bortfaldt
undervisningen i generalstabslære, militær administration samt studiet af
statsvidenskaben, og geodæsien blev gjort til hoveddisciplin for ældste afdelings generalstabselever. Dette vedblev den med at være, indtil geodætisk
kursus oprettedes første gang i 1922. I 1836 blev lærernes indflydelse på
eksamen igen udvidet, idet de fra da af blev "meddommere".
I 1842 blev stillingerne som undervisningsdirektør og yngste skoleofficer nedlagt. Ved samme lejlighed blev det tilladt elever, der ikke tidligere havde været soldater, at forberede sig til ingeniørcorpset,en følge af
at dette korps nu havde fået tropper.
Allerede i 1832 blev der optaget en søofficer, som fulgte artillerilinien. Senere fulgte flere efter, men aldrig i noget større antal. I 1853
foreslog marineministeren imidlertid, at deres adgang til skolen blev reguleret. Resultatet blev, at det formaliseredes, at der ved hver optagelse
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skulle være plads til 3 søofficerer, idet det samlede antal pladser øgedes
fra 15 til 18. Disse officerer kunne efter bestået eksamen vælge marinen
eller et af hærens korps. De var ikke bundet til at følge nogen bestemt af
højskolens retninger, og det blev yderligere bestemt, at såfremt de stilede
mod at blive "marineingeniører", ville marineministeriet fastsætte de fag,
hvori de skulle uddannes.
I 1855 kunne højskolen fejre sit 25 års jubilæum, hvad der bl.a. blev
fejret ved udgivelse af (2). Dette værk indeholder bl.a. en oversigt over,
hvor mange der er bestået ved de forskellige eksaminer.Det fremgår,at dumpning har været en reelt eksisterende mulighed og bestemt ikke nogen undtagelse: 485 har indstillet sig til adgangseksamen, og 247 eller 51% er bestået. Til oprykningseksamen mellem de to afdelinger har indstillet sig 204,og
155 eller 76% er bestået. Endelig har 134 indstillet sig til afgangseksamen, og 118 eller 88% er bestået ((2) side 66). Sagt på anden måde er 62%
af dem, der indstillede sig til optagelse, faldet fra på grund af dumpning,
og 24% af dem har fuldført uddannelsen.
I 1857 approberedes en ny plan for højskolen.

Den opsamlede alle de
ændringer, som var indført siden den oprindelige plan. Den blev betydeligt
mere kortfattet end den første plan, idet den kun fylder 35 trykte sider.
Dette skyldes dels, at man allerede tidligt opgav den meget detaljerede
fonn, dels fonnentlig også at man nu havde en ret betydelig tradition at
arbejde videre på. Beskrivelserne af de enkelte fag er nu kortfattede og
minder meget om tilsvarende beskrivelser, som de ser ud i dag.
Af konkrete nyheder i planen af 1857 skal omtales:
Det nævnes nu direkte i højskolens formål, at dette er - også - at uddanne søofficerer. Det var ikke tilfældet i den oprindelige plan, hvor det
blot på et lidet fremtrædende sted blev nævnt, at det var tilladt for søofficerer at indtræde. Forskellen har fonnentlig været, at det nu direkte efter formålet var hensigten at lægge kurser til rette med henblik på søofficerer (hvad der faktisk allerede var muligt fra 1853).
Med denne plan indskrænkedes besætningen af højskolens ledelse til en
chef og en skoleofficer; kommandøren forsvandt altså også.(Rent faktisk var
forholdet det, at chefposten havde været ubesat i 5 år, og at kommandøren,
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der havde fungeret, nu blev chef). Men man kviede sig ved helt at forlade
den tidligere todeling. Det hedder således:
"Bestyrelsen deler sig

to Hovedafdelinger:

1. Underviisningen, der ledes af Underviisningsraadet,
hvilket
Chefen præsiderer, og som bestaaer af samtlige fast ansatte
Lærere og Skoleofficeren.
2. Tjenesten og Oekonomien, der direkte ledes af Chefen ((3) §3).
Man var herved i virkeligheden nået til den besætning af højskolens
ledelse, som kom til at gælde i over 100 år. Den huskes endnu af dem, der
har gået på officersskolen før 1951 og på Forsvarsakademiet før midten af
1960'erne. I løbet af årene fra 1830 til 1857 var man således gået fra en
organisation og besætning, der forekom flot, til en, der simpelthen var så
skrabet som muligt. Det forekonrner rimeligt at stille det spørgsmål, om der
så skete noget ved det? Det er vanskeligt eller umuligt at sanrnenligne forhold som de enkelte afgangshold i forhold til hinanden, undervisningens relevans i forhold til behovet, den grad, hvori undervisningen har været kædet sanrnen, og endelig det klima og det engagement, som har været til stede
på skolen. Det er derimod ikke særlig vanskeligt at sanrnenligne beskrivelserne af skolen, som de er afleveret til eftertiden, men det er ganske vist
svært at indføre mål og vægt i en sådan sanrnenligning. Det indtryk,som bliver tilbage, er, at højskolen i perioden 1830-57 var en levende og dynamisk
mekanisme, en slags forsøgsskole, hvor medarbejderne har haft indtryk af,at
de deltog i et nyt, interessant og væsentligt forsøg. Fra 1857 bliver det
bare en skole. Den fåtallige ledelse har rigeligt i dagen og vejen. Eleverne konrner om morgenen og går om eftermiddagen og lærer jævnthen, hvad de
skal. Nyheder indføres, men trægt og uden begejstring. Det er ikke ment som
en kritik af aktørerne. De kunne ikke andet,for dagen og vejen skulle selvfølgelig passes. Endelig er det jo da ikke sikkert,at eleverne har følt det
på den måde. Og det er trods alt det, det drejer sig om.
Hermed kan vi forlade perioden indtil 1868. Der er ikke afleveret udsagn om væsentlige ændringer, før man i 1867 begyndte at overveje, hvorledes hele officersundervisningen i hæren (søværnet fulgte kun med, for så
vidt angik den videregående uddannelse) skulle reorganiseres.
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Perioden 1868 - 1951.(4)
Forholdene på højskolen var vel kun indirekte medvirkende til, at man
ønskede at sanere adgangen til og undervisningen af officerskorpset, fordi
man mente at kunne konstatere en vis jalousi mellem de grupper,der var blevet officerer henholdsvis via Landcadetakademiet og via højskolen. Men iøvrigt synes der at have været den tungtvejende grund til at ændre adgangsbetingelserne til officerskorpset, at skoleuddannelsen i samfundet som helhed
var bedret betydeligt. Så sent som i 1830 havde man ikke ment at kunne kræve noget, der tilnærmelsesvis lignede studentereksamen, som betingelse for
adgang til Den militære Højskole. De ovenfor anførte beståelsesprocenter
viser, at man havde haft ret i den antagelse. Men allerede i 1868 mente man
at kunne kræve studentereksamen som den normale adgangsbetingelse til overhovedet at blive fast officer. Man åbnede dog også mulighed for at forbedre
sine skolekundskaber i en klasse på selve officersskolen (næstyngste klasse
indtil 1881, derefter yngste klasse).
Den kommission, der oprindeligt blev nedsat i 1861 for at foreslå en
nyordning af officerernes rekruttering og uddannelse, havde ikke som opgave
at foreslå ændringer på højskolen. Da man ikke helt har kunnet lukke øjnene
for højskolens indflydelse på hele problemet, nøjedes man med at foreslå,
at den fremtidige skole og højskolen fik fælles chef, i et vist omfang fælles lærere, og blev installeret samme sted. En senere kommission foreslog
derefter i 1866 en Hærens Officersskole, hvori Højskolen var indbygget. Man
glemte ikke ved den lejlighed søværnet, idet det blev fastslået, at i alt
fald den videregående videnskabelige uddannelse burde være fælles for hær
og flåde.
Den ordning, man fandt frem til, bestod af 4 klasser:
Yngste klasse, der på 7 måneder uddannede egnede underofficerer til
sekondløjtnanter.
Næstyngste klasse, som på l år skulle bibringe sekondløjtnanter fornødne forudsætninger for at indtræde i næstældste klasse. Gennemgang af
klassen var ikke obligatorisk, hvis man havde de fornødne skolekundskaber.
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Næstældste klasse, der på 2 år uddannede sekondløjtnanter til
officerer.

faste

Ældste klasse, hvor man gav videregående undervisning med forskellige
mål og af forskellig varighed til officerer af hæren, der var udgået af
næstældste klasse, og søofficerer, der var udgået af søofficersskolen.
Som det vil ses, svarede næstældste klasse på mange måder til højskolens yngste afdeling. Rent praktisk gav det sig udtryk i, at Hærens Officersskole umiddelbart efter, at den sidste yngste afdeling på højskolen var
afsluttet, oprettede sin første næstældste klasse. Men medens h1jskolens
yngste afdeling havde haft som eneste formål at forberede til ældste afdeling, havde den nye næstældste klasse det dobbelte formål at gøre eleverne
egnede til at være faste officerer i almindelighed, d.v.s i alle våben, og
at forberede til ældste klasse.Det er sjældent en fordel,hvis undervisningen i en klasse skal sigte mod to (eller flere) ret forskellige fremtidige
beskæftigelser. Det var måske ikke nogen større kalamitet, da skolen oprettedes. Da optrådte matematik og naturvidenskaberne som naturlige emner for
alle og fag som artilleri og krigsbygningskunst var meget matematisk anlagt. Endelig indtog faget krigskunst ikke nogen helt dominerende plads.Men
efterhånden som disse forhold ændrede sig, blev det dobbelte formål i hvert
fald en ulempe.
Dimittenderne fra den sidste klasse i højskolens yngste afdeling blev
direkte overført til ældste klasse på den nye Hærens Officersskole. Den indeholdt de tilsvarende afdelinger (stab-, artilleri- og ingeniør) som den
nedlagte højskoles ældste afdeling. Fagene var i det væsentlige de samme
som tidligere, men kursernes varighed var fastsat til kun l år med mulighed
for dispensation, hvad der kun opnåedes for artilleri- og ingeniørafdelingen.
Højskolen var i de sidste år flyttet fra Gjethuset til Landkadetakademiets bygning. Den nye skole fik til huse på Frederiksberg Slot, som den
flyttede ind på i 1869.
Undervisningsrådet, som havde eksisteret på højskolen, blev som institution overtaget af officersskolen. Indledningsvis holdt det møde hver måned, men snart efter skolens oprettelse nedsatte man et forretningsudvalg
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og ved sarrme lejlighed reduce~ des mødefrekvensen til hvert kvartal.
de følgende år - ja, i ~irkeligheden helt frem til oprettelsen af
Forsvarsakademiet - skete der ikke særligt betydende ændringer i organisationen. Optagelsesbetingelserne til ældste klasse justeredes lidt ved de
forskellige hærordninger men hovedreglen var, at man imellem næstældste
klasse og stabsafdelingen skulle forrette to års geledtjeneste.Officerer af
artilleriet og ingeniørtropperne har som regel kunnet indtræde tidligere på
deres specialklasse, som de til gengæld skulle have gennemgået,før de i givet fald kunne indtræde på generalstabskursus.
For søofficerer oprettedes der ikke nogen særlig klasse - eller afdeling, som det hed-, men der blev stadig optaget søofficerer i ældste klasse. De fulgte mest artilleriafdelingen, men der udgik for deres vedkommende
visse fag, som blev erstattet med fag som skibsbygningskunst,flådeorganisation m.v.
I forbindelse med hærordningerne justeredes også timetal for de enkelte fag, og ved visse af dem skete større ændringer i kursernes sammensætning:
Ved hærordningen af 1880 genvandt stabskursus stort set sit timetal,
idet det oprettedes som et 2i årigt kursus. Et år inde i kursus blev der
derefter optaget flere elever, som således kun gennemførte et 1i års kursus. De officerer, der gennemførte det lange kursus, fik en udvidet undervisning i matematik, fysik, kemi og geodæsi. For artilleri- og ingeni9rafdelingen varede ældste klasse 2i år.
I 1903 fik søværnet sin egen officersskole, der også skulle give videnskabelig uddannelse. Dermed ophørte formelt "Kursus for Søofficerer", og
disses deltagelse i undervisningen på ældste klasse blev herefter mere
sporadisk, idet de kun fulgte kursus med andre mål end dem, man kunne opfylde på Søofficersskolen.
Ved hærordningen af 1909 skete der større ændringer: Undervisningen
på stabskursus normeredes til 20 måneder, idet officerer, der skulle have
geodæsi tillige gennemgik et 9 måneders geodætisk kursus. Artillerikursus
reduceredes til 11 måneder,men samtidig oprettedes våbenteknisk kursus for
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første gang som et "modul" - for at bruge et moderne ord - oven på artil1eri kursus.
Efter ordningen i 1922 skete den væsentlige ændring,at stabskursus og
geodætisk kursus skiltes helt ad, således at det blev to selvstændige kurser. Udover de hidtidige kurser oprettedes efter denne ordning for første
gang "Kursus i overordnet forplejningstjeneste". Endelig fik "ældste klasse" navneforandring til "specialklassen". (Samtidig omdøbtes "næstældste
klasse" til "officersklassen", og yngste klasse blev nedlagt).
Hærordningerne af 1932 og 1938 indførte kun mindre justeringer,og den
beskrevne ordning var således den, der gjaldt indtil 2.verdenskrig og - med
visse nødvendige modifikationer - til 1951.
Efter krigen kom specialklasserne atter gang i 1946,og man arbejdede da efter samme model som før krigen, men i ret høj grad med afkortede
kurser. Man var ikke særligt indstillet på at indføre småændringer i den
bestående organisation, men beskæftigede sig mere med den fremtidige forsvarsordning, som så dagens lys i 1951, og som medførte,at Forsvarsakademiet blev oprettet, og at igangværende kurser på officersskolens specialklasse blev overført dertil.

Perioden 1951 - 1974.
I forbindelse med nyordningen af forsvaret efter 2. verdenskrig indledte man med at fastlægge forsvarets øverste ledelse. Man oprettede Forsvarschef med Forsvarsstab og tre i det væsentlige ens værnskommandoer .
Først derefter tog man for alvor fat på personelspørgsmål, herunder bl.a.
forhold vedrørende officerernes uddannelse. Det var på den baggrund naturligt, at man overvejede, på hvilke områder man kunne gøre uddannelserne
ensartede eller ligefrem fælles. Et forslag om at sammenlægge de tre værns
officersskoler blev fremsat bl.a. af departementschef K.H. Kofoed, der var
rådgiver for forsvarskommissionen. Det blev i den forbindelse anført:
"Det skal tilføjes, at der ved skolen (den fælles officersskole) bør
oprettes en specialklasse, hvor der finder en videregående uddannelse sted
i taktisk, stabsmæssig og teknisk henseende. De tekniske kurser bør dog og-
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så kunne henlægges til civile læreanstalter, formentlig specielt Danmarks
tekniske Højskole, ligesom der bør kunne opnås en supplerende uddannelse
ved udenlandske militære uddannelsesanstalter.Derimod kan det ikke være påkrævet at oprette et særligt militærakademi, en nydannelse,der vil være ret
udgiftskrævende" ( (5) side 175).
Forslaget om en fælles officersskole for alle tre værn blev kraftigt
imødegået af alle værn og af forsvarschefen, samtidig med at disse myndigheder alle var stemt for, at den videregående uddannelse for værnenes officerer samledes et sted. Søværnskommandoen anfører således, at det vil være
af afgørende betydning, at chefer får kendskab til og forståelse for de andre værns muligheder, hvorfor en fælles skoling vil kunne bidrage til et
effektivt taktisk samvirke. Man foreslår derfor oprettet et fælles stabskursus, som senere bør udvides til en fælles højere militær skole. Fra hærens side anføres, at en sådan skole vil kunne styrke samhørighedsfølelse og
kammeratskab mellem værnenes officerer. Endvidere påpeges det, at en sådan
skole vil betyde en rationalisering og besparelse, fordi der i alt væsentligt er tale om teoretisk undervisning.
Resultatet af overvejelserne blev som bekendt, at officersskolerne
forblev værnsvis, og at Forsvarsakademiet oprettedes 1. august 1951 direkte
under Forsvarsministeriet. Formålet anføres som "at give værnenes officerer
en videregående militærvidenskabelig uddannelse". I bemærkningerne til loven gentages de ovenfor anførte grunde til akademiets oprettelse:"Forsvarsakademiet er foreslået oprettet som en fælles institution for værnene,
idet man har anset det for hensigtsmæssigt ikke alene af økonomiske grunde,
men også fordi det vil være af betydning, at officerer fra de tre værn på
dette trin af uddannelsen gennem personlig kontakt lærer de forskellige
værns vilkår at kende, hvorved et bedre samarbejde i fælles stabe muliggøres" ((5) side 177-78).
Overgangen fra Hærens Officersskoles specialklasse til Forsvarsakademiet fandt sted ved, at de igangværende kurser(våbenteknisk kursus 1949-52,
geodætisk kursus 1949-52 og artillerikursus 1951-52) overførtes til akademiet, og at dette flyttede til midlertidige,lejede lokaler på Frederiksberg
tekniske skole 16. oktober 1951. Chefen for Hærens Officersskole fungerede
videre som chef for akademiet, indtil det 15. oktober 1952 fik sin egen
chef.
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Akademiets organisation og bemanding var i de første år særdeles pauver: en chef, en skoleofficer og en skriver samt en langsomt stigende kontorbesætning. Irwen lærer var heltidsansat på akademiet,selv om det retfærdigvis må anføres, at hovedlæreren på Generalstabskursus og dennes hjælper
havde undervisningen som langt den overvejende hovedbeskæftigelse.
Kort tid efter akademiets oprettelse skete der en voldsom udvidelse
kursusvirksomheden. Den primære årsag hertil var,at de store officersårgange, der var udgået fra officersskolen kort efter krigen, var nået til det
stade, hvor de skulle videreuddannes. Samtidig skete der en omlægning af
den hidtidige kursusaktivitet, og nye kurser kom til.
Generalstabskursus og Våbenteknisk kursus er de eneste, der har været afviklet stort set kontinuerligt over hele den periode, der behandles
her.
Artillerikursus og geodætisk kursus var som anført med fra akademiets
start. Men behovet for de to uddannelser svandt,og de sidste kurser af disse typer oprettedes henholdsvis 1964-66 og 1961-63.
Det sidste Ingeniørkursus af den tidligere kendte type for både ingeniør- og telegrafofficerer fandt sted på akademiet 1951-54. Derefter deltes
de i kurser for hvert af de to våben, ingeniør- og telegraftropperne, som
var adskilt i 1951. Man oprettede for alle faste officerer i disse våben 1årige kurser, henholdsv i s almindeligt ingeniørkursus og almindeligt telegrafkursus. Disse kurser fandt sted i årene 1954-68. Som en fortsættelse af
disse oprettedes for nogle officerer de normalt toårige ingeniør- og telegraftekniske kurser. De første af disse oprettedes i 1957, og de er fortsat
over i Militærtekniske Ingeniørkurser, der stadig findes.
Kursus i overordnet intendanturtjeneste(senere Stabskursus for intendanturofficerer) er med visse afbrydelser blevet afviklet fra 1955 til 1973
som 1-årige kurser, der nu i stærkt ændret form videreføres som Stabskursus
Forvaltning.
I 1955 oprettedes for første gang Taktisk kursus, der var et obligatorisk kursus af ca. i års varighed for alle hærofficerer, og som skulle
gennemgås, før nogen anden videregående uddannelse kunne søges. Det har væ-
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ret afviklet lige siden - af og til
res nu i Føringskursus I.

to parallelklasser, og det viderefø-

Alle de ovenfor beskrevne kurser udsprang primært af behov i hæren og
var derfor også først og fremmest tilrettelagt med henblik på tjenesten i
hæren. Dermed ikke være sagt, at der ikke blev optaget elever fra de to andre værn, især på våbenteknisk kursus, geodætisk kursus og intendanturkursus, men også - ganske vist langt mere sporadisk - på de øvrige kurser.Dertil kom, at der jævnligt blev optaget en norsk officer, især på våbenteknisk kursus.
Det er næppe for meget sagt, at akademiet i de første 15 år af sin
tilværelse var præget af, at kursusvirksomheden før 1951 havde fundet sted
på Hærens Officersskole. Det er i og for sig bemærkelsesværdigt, dels fordi
de to andre værnskommandoer ved oprettelsen af akademiet var fortalere for,
at det skete, Søværnskommandoen endda særdeles varmt, dels fordi akademiets
ledelse hele tiden arbejdede på at tiltrække både officerer og kursus fra
de to andre værn. Først i 1967 skete der en afgørende ændring heri,idet der
oprettedes et Stabskursus for Søværnet, som i 1969 fulgtes af et Stabskursus for Flyvevåbnet. Disse to kurser var i opbygning ret ensartede og blev
slået sammen i perioden 1975-77 i et fælles stabskursus.
Kurserne for Søværn og Flyvevåben havde en varierende varighed på ca.
6-8 måneder, de var obligatoriske for alle officerer og beskæftigede sig
med stabsprocedurer. De var derfor meget forskellige fra generalstabskursus, som varede 1 år, senere li år, hvor der kun blev optaget ret få, udvalgte officerer på frivillig basis, og hvis hovedfag så klart var taktik.
Der kunne derfor ikke blive tale om nogen umiddelbar sammenlægning til et
kursus for alle værn.
Ud over de ovenfor omtalte kurser blev der fra slutningen af 1960'
erne oprettet forskellige kortvarige kurser med henblik på en slags efteruddannelse af officerer, Orienteringskursus, Totalforsvarskursus, Brigadekursus, Regionskursus og Managementskursus. Selvom de var ret kortvarige,
2 - 4 uger, kom de for så vidt til at præge akademiet.som de i høj grad var
med til at forstærke behovet for fast tilknyttede kursusledere og lærere.
Endelig oprettedes i 1970 det første Pædagogisk Kursus, som siden har været
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oprettet næsten hvert år. Det havde indledningsvis en varighed
er siden udvidet til 9 måneder.

på i år og

Da akademiets egen stab var overordentlig fåtallig, og da det slet ikke i begyndelsen disponerede over egne lærere,blev kurserne normalt tilrettelagt af den myndighed, der besad ekspertise på området. Det var ofte den
samme myndighed, som var aftager af det pågældende kursus "produkt", og som
tillige i høj grad måtte lægge lærere til.
I begyndelsen af perioden som Forsvarsakademi var planerne for de enkelte kurser ganske vist skrevet på akademiets papir, men det er ikke for
meget sagt, at indholdet var skrevet med ført hånd. Efter at planen var udarbejdet, og eleverne var befalet, var akademiets opgave stort set reduceret til at lægge lokaler til, at udarbejde timeplaner,at maskinskrive opgaver, kompendier og visse lærebøger og at udbetale løn til lærerne samt at
afholde eksamen.
Denne for akademiet ret utilfredsstillende tilstand blev kun meget
gradvis ændret fra slutningen af 1950'erne til 1975. Oprettelsen af Taktisk
kursus gjorde et - meget lille - antal faste lærere nødvendigt, man ansatte
lederen af generalstabskursus ved akademiet, senere kom sø- og flyveofficerer til for at forestå de særlige stabskurser for disse værn, og der blev
endelig ansat ledere af de kortvarige kurser og af de tekniske kurser.
I 1970 blev akademiet underlagt den integrerede Forsvarskommando, hvad
der ikke i princippet ændrede dets formål eller opgaver, men hvad der til
gengæld aktualiserede kravet om en fællesværns uddannelse, især på stabsområdet. Dette faldt nogenlunde sammen med det tidspunkt, hvor akademiet havde opnået en sådan besætning, at en betydelig del af undervisningen kunne
afvikles ved hjælp af akademiets egne lærere og med et tilsvarende mindre
træk på timelærere. Akademiet drev nu en sådan kursusvirksomhed, at det var
billigere, at akademiet havde fuldtids ansatte officerer som lærere i fag,
der kunne bære det, end at lade officerer, fortrinsvis fra stabene,få timeløn oven i lønnen, når de underviste. Det bør her nok retfærdigvis anføres,
at det var højst rimeligt, at de fik denne timeløn,da der ikke blev reduceret i deres arbejde andetsteds.
Akademiet og dets hele kursusvirksomhed var imidlertid blevet til på
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baggrund af meget forskellige behov, og disse behov var blevet imødekorrmet
på højst forskellige måder, ved faste lærere, ved midlertidige tilkonmanderinger, ved timelærere og ved foredragsholdere. Akademiet havde fra ældste
klasse arvet en "organisation" - hvis man kunne kalde den det -, som var
klart kursusorienteret, hvor vekselvirkning mellem de forskellige kurser så
godt som ikke fandt sted.Denne organisation havde været nødvendig i opbygningsperioden. I 1972 var det klart,at der var behov for at overveje en ny
organisation for akademiet. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe vedr.
Forsvarsakademiets opgaver og organisation. Denne arbejdsgruppe udarbejdede
bl.a. tre forslag, som blev godkendt i det væsentlige, og som danner baggrund for akademiets virksomhed i dag. De tilsvarende ordninger trådte i
funktion successivt i løbet af årene 1974-77 og efter en overgangsordning,
der ligeledes var foreslået af den nævnte arbejdsgruppe.

Perioden fra 1974.
De tre forslag, som blev afgivet af arbejdsgruppen, omhandlede
- Direktiv for Forsvarsakademiet
- Værnsfælles stabsuddannelse og
- Forsvarsakademiets organisation og bemanding.
Direktivet definerer akdemiets opgaver. Udover undervisningsopgaven
fastslås det, at akademiet skal gennemføre studier, der er en følge af undervisningsopgaven, samt sådan forskning, som pålægges af Forsvarskonmandoen. Det fastsættes endvidere, at akademiet skal fremsætte forslag til videnskabelig videreuddannelse af forsvarets personel ,i det omfang f.eks. relationer til civile og militære højere læreanstalter giver anledning til
det. - Ingen af de anførte opgaver kan vel betragtes som overraskende,og de
har formentlig altid været udført, for så vidt kræfterne strakte til det.
Ikke desto mindre er det både praktisk og værdifuldt,at opgaverne blev præciseret, som det skete ved det pågældende direktiv, der udsendtes JUN 1974.
De værnsfælles stabsuddannelser havde man sådan set anset for ønskelige, lige siden akademiet blev oprettet, men behovet for dem øgedes med den
integrerede forsvarsstab. Vanskelighederne ved at oprette fælles kurser bestod - som ovenfor berørt - i de traditionelle forskelle mellem hærens ud-
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dannelse på den ene side og de to andre værns på den anden. Hæren mente ikke at kunne reducere sin uddannelse, og de to andre værn mente ikke, at der
var behov for så lang en uddannelse som hærens. Den løsning, man fandt frem
til, indebærer, at hærens officerer forud for henholdsvis Stabskursus I og
II gennemgår et specifikt hærkursus, Føringskursus I og li.
Det kan ikke være overraskende, at akademiets nye organisation
blev
faggruppeorienteret (se bilag 2). Det er i forvejen tilfældet for de fleste af forsvarets skoler. Det, der kan overraske, er, at det lykkedes at
sammensætte faggrupperne på en sådan måde, at kun en ud af 6 faggrupper er
værnsorienteret. Denne ene er faggruppe Hæroperationer, der opstod som en
naturlig konsekvens af de to hærspecifikke kurser, der går forud for stabskurserne. Men i de øvrige fem faggrupper er der intet krav om, hvilket værn
den enkelte officer skal stamme fra, og rent faktisk er der i de fire af
dem officerer fra forskellige værn eller korps;den femte {faggruppe Teknik)
har f.t kun en officer til tjeneste. Der er næppe tvivl om, at alle på akademiet anser denne blanding af personellet i faggrupperne for en lykkelig
løsning . Den vekselvirkning og det kammeratskab, som man forestillede sig
ville opstå i klasserne og blandt eleverne, synes at være opnået. Men de
tilsvarende virkninger blandt akademiets faste personel er i virkeligheden
endnu mere udpræget. Selvom der ikke er noget formelt krav om værn for den
enkelte officer, er det naturligt, at der indgår intendanturofficerer (så
længe man har dem) i Faggruppe Forvaltning,ligesom det er naturligt, at lærere i logistik overvejende ko111Tier fra hæren, fordi hærens. faglige tjeneste
er den mest differentierede, og fordi de pågældende skal virke som lærere
på de to hærkurser. Selvom faggruppe Hæroperationer er speciel ved, at der
kun kan optræde officerer af et værn, ligner den på andre måder de andre,og
samarbejdet med disse er både nødvendigt og naturligt.
Intet kursus er formelt knyttet til en faggruppe, men derimod til en
kursusleder. Da han imidlertid trækker assistance, f.eks. sekretærhjælp fra
sin faggruppe, kan det da godt være, at kurserne reelt føler sig knyttet
mest til hans faggruppe. Kursuslederen følger sit kursus meget nøje og er
ofte til stede i klassen, også under andres forelæsninger. Han er født formand for det pågældende kursus' kursusudvalg, som i øvrigt består af en lærer fra hver af de faggrupper, der yder undervisning på kursus.Udvalget bistår ved tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af kursus. Udvalgenes
værdi varierer nok fra kursus til kursus, hvad der kan skyldes forskelle i
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kursernes karakter og forskellige temperamenter hos kursuslederne,
formentlig også at nogle har længere erfaring at bygge på end andre.

men

Ingen organisation bør forblive uændret i al evighed. Men der er næppe
tvivl om, at den faggruppeorienterede organisation på Forsvarsakademiet er
kornnet for at blive en rum tid. Den synes at passe specielt godt til akademiets niveau og størrelse.

Fremtiden.
Når man har behandlet den videregående officersuddannelse kronologisk
gennem 150 år, som tilfældet er her, er det naturligt at spørge, om der i
udviklingen kan læses tendenser, som skønnes at ville fortsætte i den følgende tid.
Det er typisk for den periode, der er beskrevet, at den begyndte med,
at langt den overvejende del af undervisningen var i matematiske og naturvidenskabelige fag, og kun en ringe del handlede om føring og stabsarbejde
og om individet, samfundet og verden omkring det. Siden 1. verdenskrig er
det matematiske og tekniske stof svundet klart ind. Man kan spørge, om det
er sket på grund af mindre behov, eller fordi der ikke var plads til det,
når de andre emner nu trængte sig på.I virkeligheden er det jo paradoksalt,
at forsvaret og alle tre værn er blevet stedse mere tekniske, men at officerernes uddannelse er gået den anden vej.Grunden er imidlertid nok den, at
teknikken er blevet så avanceret,at konstruktion af krigsmateriel ikke mere
kan håndteres af teknikere, der ikke er full-time eksperter på området, men
som også skal være officerer. Der vil utvivlsomt fortsat være brug for teknisk uddannede officerer, men deres tal vil nok være svindende. Og de skal
ikke konstruere, men derimod administrere og forvalte teknik og være bindeled mellem eksperterne og taktikerne.
Tilsvarende kan man tænke sig, at behovet for udsyn til verden uden
for Verona vil øges. Af hensyn til samarbejdet i NATO, af hensyn til nedrustningsforhandlinger, for at kunne rationalisere og for at kunne forvalte
økonomisk synes det, at det var på høje tid,vi iværksatte en grundig undervisning i fag som sikkerhedspolitik, økonomi og management. Disse fag er
kommet for at blive - og for at blive styrket.
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Forsvarsakademiet har gennemgået en rivende udvikling i de sidste ca.
20 år. Men det er stadig ikke helt egnet til at modtage den udfordring, der
ligger i at følge med på de områder, der grænser op til de militære værn,og
som ingen anden tager sig af. På flere af de områder, der er berørt ovenfor, står vi med en undervisning p& højt niveau, som vi er alene om herhjemme. Enhver universitetsmand ville sige, at det ikke kan lade sig gøre,
uden at institutionen samtidig kan drive forskning på området. En sådan mulighed er forudset i akademiets direktiv, men endnu har det ikke været muligt at få den tilstrækkelige kapacitet.
Et andet område er totalforsvaret. Kan Forsvaret kæmpe, hvis samfundet
ikke kan? I intet af vore nabolande er den civile administration så ringe
orienteret om begrebet totalforsvar som her. Et to ugers kursus en sjælden
gang imellem og med en vis skævhed i elevklientellet forslår som den berømte skrædder. En løsning herpå synes desværre ikke at være lige om hjørnet.
Akademiet har i hele sin periode som akademi - og utvivlsomt også før
- kunnet glæde sig over en høj standard, opnået ved kurser af ofte utrolig
kort varighed. Det skyldes mange forhold. Modenhed og erfaring betyder noget, en vis militær præcision er næppe heller uden betydning. Men det afgørende forekommer at være, at der bestilles noget. Næppe nogen anden læreanstalt her i landet har en så høj gennemsnitlig, reel arbejdstid blandt sine
elever. Det bør man glæde sig over, men ikke misbruge.
Akademiet har kunnet glæde sig over fremgang på mange måder, men har
sandt at sige ikke rigtigt noget at have den i. Dets ydre omgivelser er
fortsat ringe. Enhver ændring, blot det at vide, hvor vi skal være
det
lange løb, ville bedre forholdene. Vi håber ikke at skulle vente 150 år på
det.
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Forsvarsakademiets Domiciler gennem 150 år.

I de 150 år, der er forløbet siden det nuværende Forsvarsakademi under navn af "Den kongelige militaire Høiskole" blev oprettet, har institutionen haft til huse i forskellige militære og civile etablissementer.
Ved oprettelsen af Højskolen den 1. November 1830 blev skolens stab
og elever underbragt i det såkaldte "Gjethus" eller "Giethus", der lå på
Kongens Nytorv (nr. 268). Højskolens brug af bygningen ophørte gradvist,
idet kilderne bl.a. nævner datoen 30/4 1866. Men allerede i sommeren 1865
var Højskolen åbenbart flyttet til Landkadetakademiets bygning, det såkaldde "Operahus", på hjørnet af Bredgade og Fredericiagade, nu Østre Landsret.
Som tidligere nævnt nedlagdes Højskolen som selvstændig institution i
1868, idet hærloven af 6/7 1867 bestemte, at den nyoprettede officersskole
og Højskolen (nu under navn af "Ældste Klasse") skulle have fælles Chef.Den
nye fælles skole blev i Maj 1868 indkvarteret på Frederiksberg Slot efter
anbefaling af Højskolens seneste chef (der nu blev chef for den samlede
skole), ingeniøroberst J.F.M. Ernst. Ifølge kilderne til nærværende er indflytningen sket gradvis, med de sidste klassers udflytning fra Operahuset
så sent som Maj 1869.
Officersskolens ældste klasse, der nu varetog Højskolens virksomhed
med videreuddannelsen af officerer på kurser (Artilleri-, Ingeniør- og Generalstabskurser) havde nu domicil på Slottet indtil den 29/8 1943, hvor
virksomheden ophørte p.g.a. den tyske besættelsesmagts indgriben. Ved hær-
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ordningen af 1922 skiftede ældste klasse navn til "Specialklassen".
Under den resterende del af besættelsen var virksomheden på specialkurserne indsti.llet,og eleverne blev på forskellig vis involveret i arbejdet i modstandsbevægelsen.
Efter krigen genoptages undervisningen i Specialklassen på Frederiksberg Slot. Ved hærordningen af 18/6 1951 blev denne klasse atter udskilt
fra Officersskolen og under navn af "Forsvarsakademiet" genoprettedes den
militære højskole 1. August samme år. Man fortsatte dog endnu en kort tid
med at benytte lokalerne i slottets østre fløj, hvor man havde haft klasselokaler, og man havde endnu nogen tid fælles chef med Officersskolen.
16/10 1951 flyttede man fra slottet til nogle lejede lokaler i Frederiksberg tekniske Skoles bygning på Falstersvej, og året efter blev chefstillingen igen selvstændig (15/10 1952).
1/11 1958 flyttede akademiet til Østerbrogades Kaserne, hvor det stadig har til huse.
De enkelte domiciler skal i det efterfølgende omtales nærmere,
navnlig det nedrevne Gjethus fortjener en grundigere omtale.

idet

Gjethuset.
Der har været flere bygninger af dette navn, der er en afledning af
det tyske ord for at støbe (giessen eller gieten), og navnet betyder altså
en bygning, der er indrettet som støberi. Den bygning, der skal omtales i
det efterfølgende, er det Gjethus, der lå på Kongens Nytorv. Bygningen blev
nedrevet i foråret 1872.
Bygningen lå som nævnt på Kongens Nytorv, omtrent hvor nu Det kongelige Teaters hovedindgang er og delvis tværs over den nuværende Tordenskjoldsgade. På fig. 1 (ca . 1860) ses bygningen liggende til venstre for
det gamle Kgl. Teater (nu nedrevet), der lå delvis tværs over den nuværende
gade Holmens Kanal. I baggrunden til højre ses Handelsbankens stadig eksisterende bygning. På fig. 2 (ca. 1850) ses placeringen i relation til Char-
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lottenborg (til venstre). Det fremgår af diverse illustrationer i de anvendte kilder, at bygningen gennem sin eksistensperiode undergik forskellige ændringer og ombygninger. Bl.a. forsvandt den trekantede portal ligesom
bygningen nogle år før den endelige nedrivning var blevet omtrent halveret
for at give plads til Tordenskjoldsgade.
Gjethuset blev opført som kanonstøberi i 1671. Fra omkring 1540 støbtes metalkanoner (og kirkeklokker) i den nuværende "tyske kirke", Set. Pederskirke i Nørregade, idet kirken i en periode var nedlagt som sognekirke.
I 1586 flyttedes støbningen til Set. Klara Kloster på sydsiden af nuværende
Møntergade. 1610-11 byggede Chr. IV et gjethus på klosterets grund ud mod
Sværtegade. Dette gjethus blev benyttet indtil 1671, hvor Chr. V. besluttede at lade opføre et nyt gjethus på Kongens Nytorv. Husets bygherre, der
modtog den skriftlige ordre fra Kongen om opførelsen,var forretningsmanden,
generalpostmester Poul v. Klingenberg.
Bygningen blev opført med det formål, at der skulle støbes artilleripjecer på stedet, d.v.s kanoner til både marinen og hæren,men tillige støbtes mange andre ting, som f.eks. gryder, lysestager, taljeblokke, hjulbøsninger m.m. til både Hoffet, Holmen og Artilleriet, ligesom der også af og
til støbtes en kirkeklokke. Et særlig bemærkelsesværdigt arbejde var støbningen af Salys rytterstatue af Frederik den V. Det var en meget vanskelig
opgave, og det varede længe, inden man fandt en støbemester (franskmanden
Gor), der turde påtage sig det vanskelige arbejde. Først i slutningen af
l760'erne, efter omtrent 10 års forberedelse, skete støbningen. Selve udstøbningen varede kun 3 minutter, i hvilke 20000 kg metal løb ned i formen
uden uheld. Den senere transport af statuen til pladsen på Amalienborg varede fra kl. 4 morgen til 9 aften. Det blev i øvrigt et af de sidste støbearbejder, der foregik på Gjethuset. Kanonstøberiet overgik nu til Frederiksværk.
Gjethuset var en anselig, 58 m lang, grundmuret, en-etages bygning,
med højt vinkeltag med to rækker kviste på hver side af en større trekantet
portal med Chr. V's navnetræk, militære attributter og nederst i hjørnet
mod gesimsen en liggende løve, fig. 3. Arealet bag Gjethuset grænsede til
kanalen. I 1698 opførtes en tilbygning til Gjethuset (Kgl. bygmester,stadsbygmester i Kbh. og Søetatens bygmester J.C. Ernst). En anden tilbygning
blev opført omkring 1750 i forbindelse med nogle hemmelige forsøg (af bore-
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eller gietmester Wetzel) på støbning af kanoner uden kærnestang. men boret
efter støbningen. I denne tilbygning opstilledes det særlige boreværk hertil. Forsøgene mislykkedes dog. Af Gjeddes kort over Kbh. 1757 fremgår, at
der på husets bagside er opført 3 tilbygninger. en ved hver ende og en omtrent midt imellem. På fig. 4 ses en gengivelse af bygningens bagside.
I 1776 blev bygningen forhøjet med en etage til brug for det nyligt
oprettede Artillerikadet-institut, og med bolig for general Huth. Generalen
boede i øvrigt på Gjethuset til sin død i 1806. Det var i denne bolig, at
kronprins Frederik tog ophold efter Christiansborg Slots brand 26/2 1794.
I 1785 bevilgedes 10000 Rdl.til en gennemgribende ombygning af Gjethuset, der, trods brug til indkvartering af Artillerikadet-instituttet, var
holdt i reserve som støberi for flåden. Ved denne ombygning deltes støberiets høje og eneste etage i to. hvorved instituttet fik flere og bedre lokaler, ligesom der blev en tjenestebolig for chefen for Artilleri- og Ingeniørkorpset, general Huth. lokaler for "Det militære Selskab" og en fribolig
for dette selskabs økonomidirektør. Fig. 5 med a, b, og c viser denne ombygning.
I Chr. den VIII regeringstid benyttedes bygningen
hoffets baller til bespisning af de mange gæster.

forbindelse med

I bygningens eksistenstid har den naturligvis også været udsat for
ildsvåde. I 1753 (3/10) var der således brand i bygningens spærreværk, og i
1795 var der brand i et skur bag Gjethuset på Gammelholm, omtrent ved den
nuværende Niels Juelsgade 7. Ved denne sidste brand var der en overgang så
stor fare for selve bygningen. at den måtte rømmes, og en del inventar og
adskillige bøger gik tabt i den almindelige redningsiver.
Af andre særlige begivenheder i husets historie kan nævnes. at kong
Frederik IV i november 1729 var til stede ved støbningen af nogle kanoner,
hvorunder 2 forme brast, og det glødende metal strømmede ud over gulvet.
Under den opstående panik blev kongen væltet ned af en estrade. flere af
følget faldt ovenpå ham. og han mistede parykken. Samtiden, på hvem en sådan begivenhed gjorde stærkt indtryk,tillagde bl.a. denne hændelse stor betydning for kongens død det følgende år.
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Fig. l . Gjethuset og det gamle Kgl. Teater ca. 1860

Fig. 2. Gjethuset og Charlottenborg ca. 1850
Foto af H.G.F.Holms originaltegning 1853
(Kunstmuseets Kobberstiksamling)

Fig. 3.

Fig. 4.

Gjethuset før ombygningen i 1785

Gjethuset set bagfra. Den store bygning til venstre er det
daværende Kongelige Teater. Den venstre sidebygning benyttedes af Teatret. Den lille sidebygning i midten rummede
stalden, tværbygningen var brænde- og vognhus, og i sidebygningen til højre var der på l.sal kadetværelser. Den
indhegnede plads til højre i billedet var lege- og eksercerplads (efter maleri af Oscar Iversen. Teatermuseet).

Fig. Sa. Gjethusets østlige fløj og snit gennem
støberiet efter ombygningen i 1785.

Fig. Sb.

Grundrids af Gjethusets l.etage efter ombygningen.
På billedet ses den østre halvdel af hovedbygningen,
de 2 østre fløje samt eksercer- og gymnastikpladsen
og et nødtørftshus. Til venstre for billedet er
Kongens Nytorv. I hovedbygningen fandtes til venstre
for vestibulen bl.a. danse- og gymnastiksal med tilhørende munderingskammer og Garnisonsbibliotekets
2 værelser. I den ene sidebygning var eksercerhus,
i den anden spisesal og spiseværtens bolig.
Målestokken er 60 fod.
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Fig. 5c.

Grundrids af Gjethusets 2.etage efter ombygningen.
På billedet ses den østre halvdel af hovedbygningen
og de 2 østre fløje. Til venstre for billedet er
Kongens Nytorv. I hovedbygningen fandtes den "store
sal", kadet- og stykjunkerkl asserne og kadetternes
bibliotek; i den østlige sidebygning boede kadetinstituttets chef, i den anden var kadetternes sovestuer.

Efter mange års brug, dels som støberi, dels som hjemsted for visse
militære institutioner (se efterfølgende), måtte Gjethuset,som så mange andre historisk interessante bygninger, falde for udviklingen.Først nedreves,
i 1866, den østre del som tidligere nævnt for at give plads for Tordenskjoldsgade. Den øvrige del fik lov at stå og oplevede sin 200-års dag. Men
i 1872 faldt også denne del for håndværkerne for at give plads for det nuværende kgl. teater.
Som nævnt er bygningen opført som og hovedsagelig anvendt som kanonstøberi. Men den har også i lange perioder givet husly til, om ikke egentlige militære enheder, så dog militære institutioner.
I sine første leveår, under den første og muligvis den anden "stykkestøber"s embedstid, hørte bygningen under Søetaten. Derefter henlagdes den
under chefen for "Det Danske Art i 11 eri 11 , under hvis ressort den er forbl evet selv efter adskillelsen mellem land- og søartilleriet i 1739. Men i hele sin tid som støberi har Gjethuset leveret kanoner til både flåden og hæren. 3/6 1767, altså efter ophør af egentlig støberivirksomhed, blev bygningen solgt til flåden (til kadetskole). I 1773 stilledes den dog atter
til rådighed for landetaten. Søetatens plan om at anvende Gjethuset til kadetskole kom ikke til udførelse, men da Landetaten igen fik bygningen, indrettedes nogle værelser i en sidebygning til brug for det nyoprettede Artillerikadet-institut. Instituttet havde til huse i Gjethuset,herunder indkvartering af en del af eleverne, fra 3/6 1773 til 12/5 1830.
1 November 1799 oprettedes den såkaldte Frikorporalskole, "Det Danske
Militære Institut", som straks samme dag fik "de to værelser,som er tæt ved
billards tuen og vender mod Kongens Nytorv", medens Artilleri kadet-instituttet hovedsagelig har disponeret over lokalerne i stuen til venstre for indgangen samt over de to østre fløje. Denne Frikorporalskole opløstes igen i
1812.
1830 indrettedes bygningen til brug for "Den Kgl. Militære Højskole~
som var oprettet 1/11 samme år. Højskolen,som i dag bærer navnet Forsvarsakademiet, fik i hovedsagen rådighed over det ophævede Artillerikadet-instituts gamle lokaler. 30/4 1866 ophørte højskolens brug af bygningen, der
som ovenfor nævnt nedreves få år efter.
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Herudover har der været lokal er for "Det Mil i tære Selskab" fra l /1
1787 til 1819, hvor selskabet sygnede hen.Ligeledes har der været bolig for
skiftende militære enkeltpersoner.
På de forskellige illustrationer, der hører til det anvendte kildemateriale, kan man se, at der i bygningens tid som hjem for højskolen har været en inskription i den trekantede portal. Denne var i begyndelsen af bygningens liv forsynet med et større relief med militære attributter. Senere
ses den at være forsynet med et mere beskedent, kronet monogram over inskriptionen "Kongelig Militair Højskole" (på visse illustrationer) eller
"Militair Højskole" (andre illustrationer). Da disse gengivelser alle baserer sig på tegninger eller malerier, kan der være tvivl om, hvorvidt den
ene eller anden tekst er korrekt, eller om der eventuelt er sket en direkte
ændring af navnet i højskolens brugstid. Der kan muligvis også være tale om
forslag fra en arkitekt, hvor man på forslaget til en bygningsændring måske
har medtaget en ændret benævnelse. Det står i hvert fald fast,at den tidligere omtalte "Planen for den Kongelige Militaire Højskole" i § 13 l .kapitel
siger: Højskolens segl er det kongelige navnetræk med omskrift "Den kongelige militaire Højskole". Så det må nok antages, at illustrationer uden
"kongelig" må skyldes en af de anførte årsager.

Operahuset.
Operahuset, den bygning (med senere tilbygning) der i dag rummer Østre
Landsret og som ligger på hjørnet af Bredgade og Fredericiagade, blev i sin
oprindelige skikkelse opført af Fr. IV i 1701. Bygningens skaber var daværende overbygningsinspektør W.F. von Platen, bistået af bygmester J.C.Ernst
og arkitekt Christoph Marcilius. Huset blev bygget med 2 etager og kælder i
nederlandsk barokstil. Bygningen var ca. 63 m lang og 21 m bred, og blev
oprindeligt opført til det formål, navnet angiver.
Gennem ombygninger i 1718 (ved indskudte etager) gjordes bygningen efter kongens ønske anvendelig til brug for Landkadet-akademiet. Senere blev
også Søkadet-akademiet indlogeret i bygningen.På grund af samarbejdsvanskeligheder de to skoler imellem, flyttedes Landkadet-aka.demiet i 1767 til det
Brockdorffske palæ på Amalienborg.
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Fig. 6.

Operahuset. Bolig for Den kongelige militære Højskole 1865-68.
Efter Akvarel af H.G.F.Holm.

Officer.J.Jkolens

F7.ytning
{669.

Fig. 7.

Højskolen flytter fra Landkadetakademiet til Frederiksberg Slot.
(Tegnet i anledning af klassens 25-års jubilæum).

Operahuset var efterhånden blevet ret medtaget og søgtes solgt. Men de
lave tilbud medførte, at man i stedet lod bygningsinspektør, senere hofbygmester C.F. Harsdorff ombygge huset (fig. 6). Det blev en vellykket ombygning, hvis resultat er bevaret til vore dage. Bygningen har fra 1B61 været
anvendt som kaserne for fodfolk og ingeniørtropper, for "Den kongelige militære Højskole" fra 1865 til 1868 (697), hjemsted for Det kongelige Garnisonsbibliotek, som Rigsdagsbygning (1884-1918) efter Christiansborgs brand
og endelig fra 1918 som domicil for Østre Landsret. Den oprindelige bygning
fremtræder i dag med en senere (1902-03) tilføjet sidebygning.
Højskolen var som nævnt kun få år i denne bygning,der må betragtes som
et absolut midlertidigt hjemsted for skolen.Indkvarteringen her i 1865 skete på grundlag af et af ingeniørkorpset fremsat forslag. I dette korps var
major J.F.M. Ernst samtidig blevet udnævnt til oberstløjtnant og chef for
højskolen. Ved den allerede omtalte ophævelse af skolen som selvstændig enhed i 1868, udnævntes Ernst til oberst uden for nummer i ingeniørkorpset
(1867) og blev året efter chef for den nu fælles Officers- og Højskole, der
blev anbragt på Frederiksberg Slot. En morsom tegning, visende denne flytning, ses fig. 7.

Frederiksberg Slot.
Frederiksberg Slot, der endnu i dag er domicil for Hærens Officersskole, er så grundigt beskrevet i selvstændige publikationer, at det kun kort
skal omtales her.
Det nuværende slot stammer i sin grundkerne helt tilbage fra 1699. Omog tilbygninger har ændret det oprindelige udseende. Den skikkelse, hvori
slottets hovedbygning i dag fremtræder (fig. 8), stammer fra 1707, hvor
overbygningsinspektør W.F. von Platen med bygmester J.C. Ernst og arkitekt
C. Marcilius udførte omfattende ombygninger. Hofbygmester Lauritz de Thurah
opførte i 1733-38 to sidebygninger, og slottet fremtræder i dag med en lukket gård, med en portbygning modsat hovedfløjen.
Gennem årene har slottets indre også undergået forandringer i takt med
tidens skiftende stilarter og krav, således har arkitekt C.F. Harsdorff omkring 1770 bl.a. ændret en del af udsmykningen m.v. fra barok til antik
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stil.
1839 ændredes portpartiet af hofby9mester J.G. Koch for at skaffe en
bedre lejlighed for den senere Fr. VII. Denne lejlighed blev senere bolig
for chefen for skolen. I portpartiet findes stadig 2 malmklokker fra 1704,
der benyttes ved kald til gudstjeneste i slotskirken.
Det vil føre for vidt her at fordybe sig i de utallige detaljer, som
kan fremdrages om slottets historie, herunder en beskrivelse af de mange
smukke rum, hvoriblandt også "prinsessernes pandekagekøkken","det kinesiske
værelse" m.v .. Der har gennem årene været store vanskeligheder med at få de
økonomiske rammer til at strække til de fornødne restaureringer og vedligeholdelsesarbejder. Forsvarets bygningstjeneste, under hvem slottet har sorteret i mange år, har dog altid fået ros for den nænsomhed og pietet, hvormed nødvendige arbejder er blevet gennemført, og bygningstjenesten har sin
store del af æren for, at slottet fremstår i så smuk stand den dag i dag.
Ligeledes har slottets "beboere", officerseleverne m.fl., altid vist, at de
kunne værdsætte og skånsomt behandle den bygning, der har været deres midlertidige hjem i studietiden.
Højskolen, nu under navn af Ældste Klasse og senere igen Specialklassen, holdt til i den østre sidefløj. Her afvikledes ingeniør-, artilleri-,
generalstabs- og andre kurser (geodætisk m.fl.). Specialklassen beholdt sit
domicil på slottet indtil man i 1951 flyttede til Frederiksberg' tekniske
Skole på Falstersvej. Helt slap man dog ikke forbindelsen med slottet, idet
f.eks. kemi- og fysikundervisningen indtil flytningen til Østerbrogades Kaserne stadig foregik der, hvor specielle lokaler var indrettet.

Fa l stersvej.
Frederiksberg tekniske Skole, Falstersvej 3-5 (fig. 9) ' blev opført til
formålet i 1930 og toges i brug den 3/5. Arkitekterne var J. Thorsen og J.
Tvede. Da man åbenbart i perioder har haft overskud af klasseværelser, har
man udlejet enkelte lokaler til bl.a. Forsvaret. Det er f.eks. oplyst, at
Hærens Officersskole allerede i 1940 (15/6 - 30/11) har haft et lejemål,dog
ikke til specialklassen.
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Fig. 8.

Frederiksberg Slot. Slotsgården set fra porten.

Fig. 9.

Frederiksberg tekniske Skole på Falstersvej.

Som nævnt flyttede specialklassen den 16/10 1951 under navn af Forsvarsakademiet ind i nogle lejede lokaler på teknisk skole, foreløbig med
chef fælles med officersskolen og visse fælles administrative funktioner
(regnskabsfører m.v.).Et år senere blev akademiets og officersskolens chefstillinger adskilt og selvstændige.
De lokaler, man fik rådighed over, lå dels i tagetagen ud mod gårdsiden (administrationen) dels på l. sal (klasselokaler). Man havde kun rådighed over disse lokaler mellem kl. 8 og 16. Kemi- og fysikundervisningen foregik som nævnt på Frederiksberg Slot.
Administrationskontorerne lå i tagetagen. Pladsen var meget kneben,og
de første par år var der bl.a. stadig værksted for teknisk skoles malerelever lige op ad chefskontoret. Man måtte naturligvis snarest tænke på et
bedre underbringelsessted for Forsvarets højeste læreanstalt og 1/11 1958
flyttedes akademiet til sit nuværende domicil.

Østerbrogades Kaserne.
Denne kaserne blev bygget til Gardehusarregimentet og taget i brug
17/10 1898. Kasernen, der er opført i røde mursten og i tidens typiske kasernestil, har også været benævnt "Kasernen på Østerfælled" og "Gardehusarkasernen".
Ved Gardehusarregimentets udflytning i 1940 til Næstved, blev kasernen hovedsageligt anvendt til indkvartering af Luftværnsregimentet, men har
samtidig været indkvarteringssted for en lang række militære myndigheder,
hvoraf nogle i dag ikke længere eksisterer, andre igen udflyttet til andre
etablissementer. Eksempelvis kan i flæng nævnes følgende tidligere eller
nuværende beboere af kasernen:
Sjællandske Luftværnsregiment
Militærpolitiskolen
Forsvarets Forskningstjeneste
Military Assistance Advisory Group (MAAG)
Generalinspektøren for Infanteriet
Hjemmeværnsregion VI
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Teknikerliniens Befalingsmandsskole
Forsvarets Telegrafforvaltning
Københavns Kommandant
Hovedparten af bygningerne er opført i 1B98. Nogle er dog opført senere, enkelte så sent som under besættelsen, hvor kasernen var overtaget af
den tyske værnemagt, ja en enkelt bygning så sent som i 1952/53.
Fig. 10 viser kasernens indgang før den for få år siden foretagne regulering af pladsen foran kasernen. Fig. 11 viser en oversigtsplan over kaserneområdet. Forsvarsakademiet har i skrivende stund (medio 1980) rådighed
over de skraverede bygninger eller dele af samme. I enkelte dog ikke alle
etager. I takt med andre myndigheders udflytning har akademiet langsomt fået udvidet sit område, hvilket igen har medført interne omflytninger af
praktiske hensyn. Medio 1980 er administrationen af akademiet anbragt
bygning 3, de fleste faggrupper i bygning 19 og den tekniske faggruppe i
det halve af bygning 18. Øvrige faciliteter (forlag, enkelte faggrupper
m.v.) er anbragt spredt i de andre bygninger. Der er naturligvis en mindre
hensigtsmæssig spredning af akademiets elementer, når man er indkvarteret i
lokaliteter, der ikke er bygget til formålet, men alt i alt er man tilfreds
med forholdene. Blot få udvidelser eller ombygninger kan gøre domicilet til
et særdeles velegnet sted for virksomheden, specielt er beliggenheden absolut velegnet.
I forbindelse med de fortsatte planer om udflytning af militære myndigheder fra hovedstaden har man også forsøgt at finde et kommende og forhåbentlig mere blivende sted for akademiet. Men problemet med at skaffe de
fornødne lærerkræfter, der hovedsagelig skal findes i Københavnsområdet,har
hidtil sat en bremse på flytteplanerne. Akademiet kunne naturligvis ønske
sig en helt ny skolebygning opført et passende sted i Københavnsområdet og
fra begyndelsen indrettet efter akademiets ønsker,men man ser i øvrigt gerne, at man fik blivende sted på Østerbrogades Kaserne, dersom visse mindre
bygningsforanstaltninger kunne medføre et par ekstra plusser.
Det bør i forbindelse med denne domicilbeskrivelse, der bl.a. afspejler en lidt zigeuneragtig tilværelse med flytninger til midlertidige steder, nævnes, at den urolige tilværelse ikke giver den samme mulighed for at
skabe tradition, historiske samlinger m.v., således som det er normalt for
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Fig. 10.

Indgangen til Østerbrogades Kaserne
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Fig. 11. Østerbrogades Kaserne. Oversigtsplan visende akademiets lokaliteter
(skraveret)

f.eks . et regiment. Hertil konmer, at der ved en institution af denne art,
hvor der er stor "bevægelse" i klientellet, vanskeligt skabes noget fast
tilhørsforhold mellem personel og institution. Bortset fra chefernes lidt
længere tid ved akademiet, er det meste personel kun beordret for en kort
årrække (2-3 år) med enkelte få undtagelser, og eleverne, der jo udgør hovedparten, er kun til tjeneste ved akademiet i perioder af få måneder,bortset fra deltagerne på de tekniske kurser.
Til trods for dette er der dog i de senere år skabt en mindre samling
af akademiets "egne" ting. Heriblandt kan nævnes de gaver,som visse af kurserne har modtaget ved besøg i udlandet eller som er modtaget ved udenlandske besøg her, flere af disse ud over de traditionelle militære skjolde. I
stabens frokoststue er der ophængt nogle gaver, som afgåede faggruppeledere
og en skolechef har skænket kollegerne til fortsat udsm,ykning af deres lokale. Der er næsten skabt tradition for denne gavegivning. Et par malerier,
udlånt fra Frederiksborgmuseet, er ophængt i akademiets biblioteksstue. Det
ene viser akademiets grundlægger, Fr. VI, medens det andet er en tidligere
foræring til general Ernst, der var Højskolens chef fra 28/7-1865 til
1/5-1870. Motivet på dette billede dækker i øvrigt symbolsk de to af de tre
værn, som akademiet betjener.
Udlån fra Tøjhusmuseet, såvel de traditionelle våben som nogle modeller, bidrager også til at give akademiets lokaler et hyggeligt præg.En samling af de første bestenmelser for højskolens virksomhed og nogle af de
første lærebøger, er anbragt i en montre sanmen med billeder og en kort omtale af de her beskrevne domiciler. Herved får de skiftende elever lidt at
vide om den institution, som de gør tjeneste ved i kortere eller længere
tid.
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Stabsuddannelse gennem tiderne.

Som så meget andet viser også stabsuddannelsens udvikling
Danmark
sig at være en afspejling af, hvad der foregår i de store lande omkring os.
Ikke således at forstå at vi nødvendigvis har kopieret disse, men den samme
tekniske udvikling og de samme ændringer i samfundets struktur har helt naturligt fremkaldt parallelle reaktioner.
Efter Trediveårskrigen (1618-48) øgedes adelens militære rolle på kondottierens bekostning. Nationalstaterne havde
deres konsolideringsfase
behov for permanente, militære styrker. I det lange løb havde de imidlertid
ikke råd til at leje dem, hvorfor de gik over til selv at opstille dem. Officerskorpset rekrutteredes fra den feudale adel ,til hvis medlemmer kongerne henvendte sig med tilbud om sociale og politiske privilegier til gengæld
for en byrdefuld og økonomisk lidet rentabel militærtjeneste.
Dette førte med sig, at officererne i modsætning til tidligere fik en
permanent arbejdsgiver, kongen, og - hvad der var af nok så stor betydning
for udviklingen af deres professionalisme - de fik noget mere meningsfyldt
og varigt at rette deres loyalitet imod.
Kongerne ønskede sig naturligvis et loyalt officerskorps.Et middel til
at opnå dette var oprettelsen af officersskoler, hvor de vordende officerer
ikke alene kunne lære, hvad der skønnedes nødvendigt for at udøve professionen, men også kunne bibringes den ønskede holdning.
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I begyndelsen har det sidste hensyn nok været overvejende. De nye officersskoler synes at have været mere optaget af at bibringe deres elever
visse normer og holdninger end af at give dem en egentlig militær undervisning. Der var usikkerhed om, hvad den militære undervisning skulle gå ud
på, og som følge heraf opstod der en næsten kronisk debat om dette emne.
franskmændene lagde fra oprettelsen af Ludvig XV's Ecole Militaire i 1751
stor vægt på matematik, langt ud over hvad fremtidige infanteriofficerer
kunne tænkes at få praktisk brug for. Man mente imidlertid, at beskæftigelsen med matematikken og dens problemer havde en stimulerende indflydelse på
udviklingen og skærpelsen af intellektet. Et synspunkt som blev fremført
også i Danmark ca. 100 år senere. Scharnhorst, en af Prøjsens store, militære reformatorer, delte indtil sin død i 1813 denne opfattelse, der fik en
udbredt og langvarig indflydelse på den militære undervisning. For eksempel
spillede den højere matematik en uforholdsmæssig stor rolle i det engelske
Staff College's undervisningsplan langt ind i anden halvdel af det 19.årh.
Som vi senere skal se, gør noget ganske tilsvarende sig gældende herhje111Re
så langt, at endnu levende officerer vil have erindringer herom.
Den franske revolution og napoleonskrigene fremhævede nogle faktorer,
som allerede før 1789 var begyndt at gøre sig gældende med krav om større
professionalisme i ledelsen af de væbnede styrker såvel i fred som i krig.
For det første var hærene efterhånden blevet så store,at førerne ikke kunne
lede slagets gang alene, men var blevet afhængig af underførernes initiativ
og ansvarsbevidsthed. Dernæst havde våbenudviklingen gjort krigsførelsen
mere intensiv og øget dens betydning som et afgørende instrument for politikken. Frem for alt var hære og flåder ved at blive raffinerede organisationer, sammensat af mange forskellige specialer, der stillede krav om tilsvarende mange forskellige eksperter, men en bemærkelsesværdig forskel gør
sig gældende, idet det sømilitære operationsmiljø øjensynligt var i stand
til at absorbere de tekniske nyskabelser og forøgelsen af flådernes størrelse uden så betydelige ændringer i styrings- og kontrolsystemet som dem,
der viste sig uomgængeligt nødvendige i det landmilitære operationsmiljø.
(1 )

Nationalstaternes vækst gav den militære professionalisme vind i sejlene. Statskassen skaffede de nødvendige midler til at underholde store hære, medens politiske begivenheder, som f.eks. Polens deling, afgav uomstødelige vidnesbyrd om den skæbne, der ventede, hvis man ikke kunne forsvare
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sig. Den militære professionalismes fremskridt var
hvert fald snævert
knyttet til den grad, i hvilken landet følte sig truet. Alligevel var det
som regel kun efter katastrofale nederlag, at regeringerne var rede til at
iværksætte drastiske, militære reformer.At Prøjsen efterhånden fremstod som
Europas stærkeste militærmagt havde f.eks. sin rod i de reformer, der fulgte nederlaget og ydmygelsen i 1806. De franske revolutionshære stod med
hensyn til deres kvalitet i gæld til de vidtgående, militære refonner efter
de uheldige krigsår 1756-63. Og Frankrig underkastede igen sit militære apparat en kritisk gennemgang efter nederlagene ved Waterloo 1815 og Sedan
1870. England gjorde det sanvne efter sine uheldige erfaringer på Krim 185456 og i Sydafrika 1899-1902, og Østrig efter 1866. I Danmark kender vi også
til det: Efter de heldige år 1848-50 hvilede vi på laurbærrene, medens vi
efter 1864 besindede os og bl.a. oprettede Hærens Officersskole 1867. Efter
"sejren" i første verdenskrig lod vi vore militære styrker forfalde, medens
vi efter "nederlaget" i anden verdenskrig satte ind med genopbygning og reorganisation under mottoet "aldrig mere en 9.april".
Udviklingen af generalstabe var naturligvis snævert forbundet med ændringerne i krigsførelsens natur. I Prøjsen etableredes generalstaben allerede i fredstid i forventning om et fremtidigt, operativt behov, medens den
andre steder nænnest kom som en forsinket reaktion på de uheldige erfaringer, man gjorde i en krig. Den første faktor, der indirekte kan have avet
indflydelse på opstillingen af generalstabe, var vejnettets udbygning og
forbedring i slutningen af det 18. årh. Det bedre vejnet satte fart i troppebevægelserne, bidrog til at hærene opdeltes i flere underenheder og lettede forsyningstjenesten.Den anden og mere direkte indflydelse var den kartografiske videnskabs og tekniks hastige fremskridt, som i begyndelsen var
et meget centralt anliggende for generalstabene. Den tredje og så langt den
mest betydningsfulde faktor var den udvikling af taktikken, som var en følge af flintlåsgeværets og døllebajonettens indførelse og de store forbedringer af artilleriet i sidste halvdel af det 18. årh.Den forøgede ildkraft
gav ikke alene infanteriet større sikkerhed over for rytteriet, men øgede
også dets manøvrefrihed, og med udviklingen af skyttetaktikken åbnedes slaget på større afstande end før, ligesom det kom til at strække sig over
større områder. Kort sagt, i stedet for een enkel,massiv troppemasse direkte under sin førers opsyn og ko1T111ando, blev hæren en samling af mindre "hære", korps og divisioner, som var spredt over store områder og sjældent
blev ført sammen undtagen i de helt store slag.
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Krigskunsten blev en kunst, der måtte dyrkes på kortet, og som frembød
mange flere problemer og muligheder, end man før havde kendt til.
Behovet for en gruppe af specialister, der kunne assistere den kommanderende general, var indlysendej, Så meget mere som overkommandoen under de
monarkiske regimer ofte blev betroet prinser og medlemmer af den højere adel, der ikke nødvendigvis havde lagt fremragende evner for dagen endsige
helliget sig de professionelle studier. "Stab" hedder på engelsk "staff",
der også betyder "stav", og staben var netop den stav, som føreren måtte
støtte sig til under udøvelsen af sin ansvarsfulde gerning.
Det siger næsten sig selv, at den "militære vanetænkning" ikke lige
straks fattede alt, hvad ændringerne i krigsførelsen indebar. I begyndelsen
blev vægten i stabenes arbejde i fredstid lagt på indsamlingen af geografiske oplysninger, og nogle steder - som f.eks. i Danmark - på fremstillingen
af kortmaterialet, men med tiden blev stabene udbygget med afdelinger for
studiet af krigshistorie og for indsamling af data vedrørende forskellige
fremmede hæres ressourcer og organisation. Først med indførelsen af jernbaner i midten af forrige århundrede blev udarbejdelsen af opmarchplaner en
vital del af generalstabens arbejde, og operationsafdelingen fik en central
plads i dens organisation.
Med denne gradvise udvidelse af funktionerne i fredstid indsås også
behovet for at oprette skoler, der kunne videreuddanne officerer med henblik på den specielle tjeneste i stabene. England oprettede en stabsskole i
form af en ældste afdeling på officersskolen i Sandhurst i 1801, det tyske
Kriegsakademie fulgte i 1810 og den franske Ecole d'Application oprettedes
i 1818. Rusland havde ingen stabsskole før 1832, og Østrig fik først sin i
1852.
Som følge af den tidligere omtalte forskel i behovet kom stabsuddannelsen af søofficerer senere i gang. Verdens førende sømagt, England, var i
stand til at opretholde sin førerstilling helt frem til det 20. årh.s begyndelse med et styrings- og kontrolsystem, der udformedes af Samuel Pepys
i sidste halvdel af det 17. årh.Indtil 1912 eksisterede der i England hverken nogen admiralstab eller noget flådeakademi. Derimod havde USA allerede i 1884 oprettet The Naval War College i Newport, hvor Captain Alfred
Thayer Mahan virkede som lærer. Denne lærergerning, parret med de søstrate-
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giske og historiske værker, som den affødte, bevirkede, at man i amerikanske flådekredse tidligere end i europæiske fik indført egentlige og systematiske studier af søstrategi. (2)
Selv om Den kongelige militaire Høiskole i Danmark først oprettedes i
1830, så var en undervisning af vordende stabsofficerer sat i gang allerede
i 1790, hvor en kongelig resolution bestemte, at et antal unge officerer
skulle beordres til at gennemgå en uddannelse i de forretninger, som i
krigstid påhvilede generaladjudanterne og aide-kvartermestrene, d.v.s. generalstabsofficerer. Man var meget heldig i valget af den mand, der skulle
forestå undervisningen, idet oberstløjtnant af infanteriet og generalkvartermester Ludvig Jacob v.Binzer blev en fortrinlig leder af de unge officerers uddannelse. Ikke alene underviste han dem teoretisk i generalstabslære, krigshistorie m.m. men han indøvede også sine elever praktisk i terrænet, hvor han stillede dem over for tænkte situationer, på grundlag af hvilke de skulle udarbejde dispositioner og indberetninger. En undervisningsform, der først skulle blive almindelig igen ca. 100 år senere, nemlig da
general KUhnel i 1894 tiltrådte posten som lærer i krigskunst på generalstabskursus.
Der er så meget mere grund til at beundre Binzers virksomhed, som han
mødte megen modstand. Når man tænker på den kritik af "blæksmørerne" og
"skrivebordsgeneralerne", som vi kan møde helt op i vore dage, så kan man
godt forestille sig, at pionererne ikke har haft det let. Der har alle dage
i alle lande været officerer, der så ned på stabsuddannelse og stabstjeneste. Mindst måske i Tyskland, hvor Krigsakademiet på et relativt tidligt
tidspunkt fik karakter af et militært universitet, der opdrog sine elever
til selvstændig tankevirksomhed og indskærpede dem, at stabene var til for
troppernes skyld, ikke omvendt. Dette aftvang uvilkårligt respekt, hvortil
kom, at et forholdsvis stort antal gennemgik generalstabsuddannelsen, og at
deres senere tjeneste hele tiden afvekslede mellem stab og geled, hvilket
bevirkede, dels at de stabsuddannede ikke tabte jordforbindelsen, dels at
der altid var nogle til stede i officersmesserne, der kunne tage til genmæle over for eventuelle kritikere. Helt anderledes i Østrig, hvor kritikerne
havde en vældig støtte i kejser Franz Josef selv,der åbenlyst foretrak tapre officerer for uddannede, og tilsvarende var hans overgeneral ved Koniggratz, Benedek, overbevist om, at krige blev vundet ved hjælp af mod, disciplin og elan. Krigsspil og stabsstudier kedede ham.
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I Frankrig gjorde marskal Gourion Saint-Cyr, der blev krigsminister i
1817, et helhjertet forsøg på at befri stabene for alle de middelmådige officerer og inkompetente protegeer, som de var blevet belemret med under
napoleonskrigene. Hans løsning var at oprette et selvstændigt korps af
stabsofficerer (corps d'etat-major), der rekrutteredes udelukkende fra den
stabsskole (Ecole d'application d'etat-major), som han oprettede 1818 i Paris. Selv om denne reform tjente sit formål: at komme protektionismen til
livs, - så var systemet aldeles uegnet til at finde og gøre brug af hærens
bedste hjerner. De unge mænd indtrådte på skolen i en alder af 21 år uden
forudgående geledtjeneste og uden at have afgivet beviser for deres anlæg
forstabstjeneste. Vekslen mellem tjeneste i geled og stab fandt ikke sted,
og fra slutningen af 1830'erne var stabskorpset helt isoleret fra livet i
resten af hæren. Sammenlignet med Kriegsakademie var stabsskolens undervisning meget ringe. Den varede kun 2 år - imod Kriegsakademies 3 - og savnede
helt dennes præg af universitet. Eleverne terpede reglementer og blev indøvet i udførelsen af stabens praktiske og rutinemæssige opgaver, men blev
ikke forberedt til udøvelsen af de med den højere føring forbundne intellektuelle funktioner. Hertil kom at stabskorpset fra 1831 blev stærkt involveret i arbejdet med at kortlægge Frankrig, hvorfor f.eks. tegning kom
til at spille en uforholdsmæssig stor rolle i stabsskolens undervisning,medens der overhovedet ikke undervistes i krigshistorie.(En parallel til denne udvikling skal vi se for Danmarks vedkommende). Skolechefen indrø11111ede i
1857, at undervisningen i krigskunst og taktik var mangelfuld,fordi det var
vanskeligt at finde lærere til disse fag. Under sådanne forhold kan det ikke undre, at stabene var udsat for kritik og ligefrem foragt. Først efter
1870 blev skeen taget i en anden hånd. I 1876 oprettedes 1 'Ecole Superieure
de Guerre, det "lukkede" stabssystem afløstes af et "åbent" og under fremragende lærere som Maillard, Bonnal og Foch nåede den franske stabsuddannelse et højt og respekteret niveau, som den under alle omskiftelser har
formået at bevare til den dag i dag.
Stabsuddannelsen i England,der som tidligere nævnt var begyndt i 1801,
gik i forfald efter 1815. Først efter Krimkrigen begyndte man at gøre sig
klart, at visse krav om professionel dygtighed nødvendigvis måtte honoreres
gennem en videreuddannelse af officerskorpset, og i 1862 begyndte den nyoprettede stabsskole i Camberley sin virksomhed. Den måtte imidlertid i mange
år kæmpe med regimenternes og visse generalers konservatisme. Den engelske
officers aversion helt op til og under 1. verdenskrig modstabstjeneste og
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boglige studier er velkendt og nærmest legendarisk,ucinærket beskrevet i TVserien "Herskab og tjenestefolk". Først efter Boerkrigen og med oprettelsen
af en generalstab i 1904 (et bemærkelsesværdigt sent tidspunkt sammenlignet
med andre lande) kom en udvikling i gang,der har ført stabsskolen i Camberley frem til dens nuværende høje stade.
Men tilbage til Binzer. Da krigen brød ud i 1807 var de unge officerer, som han havde uddannet, endnu langt fra nået frem til stillinger, hvor
de kunne øve nogen indflydelse, og Binzers værk kom således ikke til at bære frugt gennem hans elevers virksomhed. Efter krigen med dens for Danmark
ulykkelige udfald - og statsbankerotten - indtrådte en lammelse,som det naturligt nok tog lang tid at overvinde. Vi skal helt frem til 1830, før der
atter sker noget. I det år oprettes Den kongelige militaire Høiskole med en
uddannelsesretning også for officerer til den i 1808 oprettede generalstab.
Selv om vi plejer at sige, at højskolen oprettedes efter den franske ecole
polytechniques forbillede, så er det dog troligt, at der specielt for generalstabsafdelingens vedkommende har været skelet også til den ligeledes
franske ecole d'application, der oprettedes 1818.
Begyndelsen var lovende. Den under 22.august 1830 approberede plan for
højskolen er et digert værk på 217 sider, der i de mindste detaljer beskriver alt vedrørende tjenesten og undervisningen på skolen.
Blandt de fag, som generalstabseleverne alene skulle undervises i, vil
den nutidige iagttager uvilkårligt hæfte sig ved "Generalstabslære og militair Administration" samt "Forberedelse til Studium af Statsvidenskaberne".
Lad os derfor se lidt nærmere på, hvad planen siger om disse.
"Program for Læren om Militair-Administration"
hedder det til indledning:

(Planens bilag 37)

"Saavel i Krig som i Fred staaer Hærens Administration
nøie
Forbindelse med dens Anførsel og
Fredens Dage maa ikke alene
Stridskræfternes Opstilling; men tillige alle vigtigste Fornødenheder for en udbrydende Krig forberedes; herved forbindes tillige
stadig Omsorg for Vedligeholdelse og Erstatning.- Organisation af
Stridskræfterne,deres hastigste Opstilling fra Fredsfod til Krig,
Beklædningen, Bevæbningen, Uddannelsen og Udrustningen fremtræde
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altsaa som Hovedgjenstande for Administrationen; fremdeles Vedligeholdelsen, Forpleiningen og Erstatning for Afgang.- For hver af
disse Hovedgjenstande bør gives en almindelig Fremstilling og
dernæst det Bestaaende i Danmark udvikles og godtgjøres ved Regulativerne. - Hver Elev bør have disse og forstaae at bruge dem;
dette skal være Udbytte for Eleven, efter at have erhvervet Kundskab angaaende de vigtigste og retteste Principer, paa hvilke en
Hærs Administration beroer".
Progra11111et fylder i øvrigt 5 sider og beskriver
hvad der skal gennemgås.

de mindste detaljer,

Progra11111et for "Læren om Generalstab og Generalstabstjenesten" findes i planens bilag 38. Det fylder 2 sider, men også her vil indledningen
være tilstrækkeligt beskrivende. Den lyder således:
"Ere Tropper paa Krigsfod, er det en absolut Betingelse for deres
hensigtsrette Virken, at den commanderende General med Lethed og
Hurtighed: 1) modtager enhver Meddelelse, Beretning, Melding,forlangt Oplysning; 2) at hans Befaling uden Ophold kommer den Paagjældende tilhænde og udføres overeensstemmende med hans Villie,
altid svarende til de indtrædende Omstændigheder; 3) endeligen at
der sørges for, at der, tilbørligen og rundeligen allevegne hvor
de skulle bruges, findes de til Krigens Førelse nødvendige Midler. Det er klart, at anden Hjælp behøves hertil, end til Garnisonstjenesten og Fredstjenesten i det Hele taget. Dette indsaaes
og føltestilfulde alt i de ældste Tider,og dender med opmærksomt
Øie læser den ældre ja den ældste Historie,seer klarligen, at man
har søgt at bøde herpaa Aarhundreder inden at Ordene: Stab, Generalstab, hørtes første gang. Men Generalstab var saaledes et Produet af den absolutte Nødvendighed.Med denne forsvandt den igjen;
det var kun en Krigsindretning. Efterhaanden følte saadanne Magter, der jevnligen førte Krig, at det ikke var let pludseligen at
skaffe en Samling af Officerer, dygtige til saadan Tjeneste; dyr
Erfaring lærte hvor højligen det var Pligt, itide at danne et eller flere Officeercorps, hvis Bestemmelse ene var de forskjellige Grene af al den Tjeneste, man nu med eet Ord benævner: Generalstabstjeneste. Men ligesom Begreberne om hvad dertil bør hen-
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regnes, ere forskjellige; alt som Forkjærlighed for gamle Indretninger spiller større eller mindre Rolle; og i Forhold til den
større eller mindre Lethed som Regjerings og Lands Forhold gave
til saa betydelig en Ændring; saae man allevegne Generalstab og
dertil hørende Dannelsesindretninger fremstaae, men i saare forskjellig Form og Udstrækning. -Som følge heraf er ogsaa i de forskjellige Stater høist forskjellig den Maade,paa hvilken Generalstaben er organiseret og virker".
Endelig siges det i programmet for "Forberedelse til Studium af Statsvidenskaben" (planens bilag 41 ), at
"Da de af Høi skol ens Elever, der ere ansatte i General staben, kunne komme i saadanne Forhold, der gjør det ønskeligt ja nødvendigt
for dem grundigen at lægge sig efter Statsvidenskaberne; saa ansees det rigtigt, dertil at give dem en god Forberedelse, deels
for at de med mere Sikkerhed kunne udføre videre Studier, deels
for at de ikke, naar de strax i Begyndelsen af deres Tjenestetid
blive brugt i slige Forretninger, skulle føle sig blottede for de
allernødvendigste Hjælpemidler og betræde en aldeles fremmed Arbeidsmark".
Hvis sproget moderniseredes kunne man forledes til at tro, at de her
gengivne citater hidrørte fra en betænkning om stabsuddannelse fra slutningen af 1940'erne. Det er yderligere bemærkelsesværdigt, at man allerede
i 1830 har været klar over de forskellige opfattelser, der gjorde sig gældende rundt om i Europa, og som er søgt skildret tidligere i denne artikel.
I dag kan vi sagtens nikke bifaldende til, hvad forfatteren til programmet om generalstabstjenesten skriver, men hans samtid kunne det desværre ikke, for allerede i 1836 ændredes planen i en for uddannelsen til generalstabstjeneste ulykkelig retning, idet undervisningen i netop disse fag:
generalstabslære, militæradministration og statsvidenskab - ganske bortfaldt.
Årsagerne hertil kan have været flere. Ambitionsniveauet var højt. Den
militære Højskole skulle være en "videnskabelig" læreanstalt, der ikke måtte stå tilbage for hverken den nyoprettede, polytekniske læreanstalt eller
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universitetet i henseende til undervisningens høje stade. Officererne skulle bibringes en "dannelse", der ville sætte dem i stand til at færdes hjemmevant i akademiske kredse. "Med en anstændigere Gagering er endnu kun Lidet, eller Intet vundet, naar man ikke tillige bestræber sig for i Militairstanden at fremkalde den høiere Dannelse, som Staten alt længe har fordret hos de andreClasseraf Embedsstanden, og det er med Hensyn til Opnåaelsen af dette Formaal, at Høiskolen faaer en saa afgørende Vigtighed, thi
af dens Skjød maae fortrinsvis de Mænd fremgaae,der skulle repræsentere Armeen i Nationens aandige Aristokrati", skriver "Fædrelandet" i 1842 (spalte
6256).• Efter tidens opfattelse var matematik, fysik og kemi videnskabelige
fag, medens de militære fag blot var anvendelsesfag. Det var derfor ikke så
mærkeligt, at de militære fag ved en reduktion af antallet af undervisningstimer måtte vige for de matematisk-naturvidenskabelige.
En reduktion af timetallet var nemlig også ønsket. "Fædrelandet" refererer i 1840 (spalte 3079), at kritikken mod Høiskolens virke i dens første
fem år bl.a. gik ud på, at man ved detaljerede programmer og andre bestemmelser havde bundet lærere og elever på en måde, der syntes uforenelig med
den på en institution som Høiskolen nødvendige videnskabelige frihed (ambitionsniveauet igen), og at forelæsningstimernes antal var så stort, at der
ikke levnedes eleverne tilstrækkelig tid til grundigt selvstudium.
Det må heller ikke glemmes, at generalstaben ved kgl. resolution af
24/11 1830 var blevet bemyndiget til at udgive topografiske kort over hele
Danmark og Slesvig, tegnet efter stabens egen opmåling.Arbejdet hermed blev
af generalkvartermesterstaben naturligt opfattet som dens vigtigste opgave i fredstid, og højskolens uddannelse af officerer til generalstaben måtte uundgåeligt få præg heraf, ganske som det var tilfældet andre steder,
f.eks. i Frankrig.
Endelig skal det ikke udelukkes, at man på daværende tidspunkt endnu
slet ikke havde gjort sig klart, hvad et studium af krigskunst skulle indebære for at være en hensigtsmæssig forberedelse både til tjensten som generalens hjælper og til selv at kunne føre. Det virker i hvert fald besynderligt, at undervisningen i generalstabstjeneste bortfaldt i den periode,hvor
generalstabens chef, altså den mand, der skulle bruge generalstabseleverne,
også var Høiskolens chef.
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Ambitionsniveauet, ønsket om færre timer og mere tid til selvstudium,
opmålingens og kortarbejdets behov samt manglende erkendelse af,hvad stabsuddannelse egentlig burde omfatte, førte tilsammen til de ændringer i 1836,
hvorefter yngste afdeling - for at højne det videnskabelige niveau og afkorte timetallet - blev blottet for militære fag, idet topografi og geodæsi
flyttedes til ældste afdeling, hvor de skubbede generalstabstjeneste, militæradministration og statsvidenskab ud.
Resultatet var bl.a., at interessen for at gennemgå en generalstabsuddannelse svandt ind. I klasserne 1840-42 og 1846-48 var der slet ingen generalstabselever. Medens man i felttogene 1848-50 dog havde rådet over en
del generalstabsuddannede officerer fra Høiskolens første år, så havde i
1864 ingen af generalernes hjælpere, bortset fra nogle af de yngste,fået en
uddannelse, der forberedte dem til deres opgaver i krig. (3)
Nitten kostbare år skulle gå tabt, inden krigskunst,hærorganisation og
-administration samt statsvidenskabelige fag igen optoges i generalstabselevernes undervisningsprogram. Ved Høiskolens 25-års jubilæum i 1855 hedder det: "Underviisningens Programmer - der ......... ere fremstaaede som en
Middelvei mellem den første Plans for Meget og de senere "Bestemmelsers"
for Lidet - ere vistnok i Hovedsagen de rette, og fortjener det i saa Henseende at bemærkes, at de seneste Forslag betræffende Skolens Reform beholde dem næsten uforandrede; kun for Generalstabs-Afdelingens Vedkollll1ende
turde Gjenoptagelsen af nogle af den første Plans Fag for denne Afdeling
være at anbefale". (4)
Denne udtalelse antyder, at man var ved at besinde sig, og
1857 approberer Kongen en ny undervisningsplan for Høiskolen.

den

12/7

Som hidtil inddeles denne i to afdelinger, hver af to års varighed:
Yngste afdeling, for den almindelige (rationelle)undervisning, og
Ældste afdeling, for den særlige (tekniske) undervisning,der igen
deltes i tre linier for henholdsvis ingeniør-,
artilleri- og generalstabselever.
For at kunne indtræde i ældste afdeling som generalstabselev måtte den
pågældende forinden have forrettet mindst 3 års tjeneste i infanteriet el-
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ler kavaleriet. Ingeniør- og artilleriofficerer kunne søge optagelse
neralstabsafdelingen 2 år efter deres afgang fra Høiskolen.

ge-

Følgende fag var eksamensfag for generalstabseleverne:
- Teknisk mekanik
- Maskinlære og teknologi
- Krigskunst, Armee-organisation og Administration.
(4 skriftlige og 2 mundtlige prøver)
- Statsvidenskabelige fag (2 skriftlige og 2 mundtlige prøver).
- Krigsbygningskunst
- Artilleri
- Geodæsi
Undervisningen i krigskunst omfattede dennes historie,strategi og taktik; Danmarks geografiske forhold og en kortfattet oversigt over de europæiske staters geografiske forhold, alt betragtet fra et militært standpunkt;
Danmarks krigshistorie; en detaljeret og kritisk behandling af et eller
flere felttog.
I armee-organisation og administration blev givet en oversigt over de
almindelige principper for hærenes organisation og administration; den danske hærs organisation, den militære lovgivning i sine hovedtræk, tjenstforhold; organisationen af de vigtigere fre111nede hære i korte træk; generalstabsofficerernes virksomhed.
De statsvidenskabelige fag omfattede politisk økonomi; sa111nenlignende statistik med en udførligere gennemgang af Danmarks statistik; folkeretten og det danske monarkis statsret.
Selv om de tekniske fag og geodæsien stadig vejede tungt i undervisningsplanen, både med hensyn til timetal og eksamenskarakterer, var der dog
nu gjort en begyndelse. Men skal man fælde en dom over Høiskolens indsats
forstabsuddannelsen, må man nok give den forfatter ret, der i anledning af
undervisningens overflyttelse til Hærens Officersskole skrev bl.a.følgende:
"At man har benyttet sa111ne Skole som Fagskole for Generalstaben
og for de to techniske Vaaben, var under vore smaa Kaar heelt na-
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turligt, saagodtsom nødvendigt. Men i og for sig var det neppe
heldigt. Den berettigede Eensidighed i den techniske Underviisning fører lettelig en lignende Eensidighed med sig i Generalstabsunderviisningen,saa at dennes fornemste techniske Disciplin,
om vi saa tør kalde den, nemlig Geodæsien, tager Luven fra de øvrige ligesaa vigtige Læregjenstande. Iblandt disse er der flere,
som hvis Underviisningen skal bære nogensomhelst Frugt, fremfor
alt kræve Docenter med en eminent Begavelse;det behøver ingen Udvikling, at naar Foredrag over saadanne Ting som Krigskunst,
Krigshistorie, Hæradministration o.s.v. ikke skulle synke ned til
fuldstændig Sterilitet, saa udkræve de høit begavede Lærere; men
saadanne ere naturligviis ikke lette at finde under vore smaa
Forhold. Vanskelighederne have endog stundom været saa store, at
man har troet sig tvunget til heelt at opgive Ævret og overlade
Studiet af disse Fag til Generalstabselevernes egen gode Villie.
Under saadanne Omstændigheder kunde Underviisningen naturligviis
ikke blive harmonisk. Der er blevet sagt, at Generalstabsunderviisningen var for lærd; denne Opfattelse beroede paa en stor
Feiltagelse; med meget mere Føie kunde man sige, at den var for
lidet lærd, eftersom den sprang over en meget vigtig Side af det,
som Høiskolens Program med Rette forudsatte. - Vi skulle dog udtrykkeligt bemærke, at hiin Uregelmæssighed i Generalstabselevernes Underviisning allerede ligger mange Aar tilbage i Tiden,og at
Underviisningen i de senere Aar, saavidt en Udenforstaaende formaaer at dømme, var kommet i en god og regelmæssig Drift." (5)
Efter at have læst dette, kan vi til de før opregnede årsager til
stabsuddannelsens forfald i perioden 1836-57 lægge endnu en: Mangelen på
egnede lærere. Som tidligere nævnt beklagede man i samme periode en tilsvarende mangel i Frankrig.
Da man i 1868 ophævede Høiskolen og oprettede Hærens Officersskole,
fik dennes ældste klasse bl.a. generalstabselevernes uddannelse på sit program. Ældste klasse deltes, som i sin tid også Høiskolen, i en stabsafdeling, en artilleriafdeling og en ingeniørafdeling.
Undervisningen i stabsafdelingen tog som hidtil sigte ikke alene på
uddannelsen til den egentlige generalstabstjeneste men også til den topo-
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grafiske opmålingstjeneste, der stadig var en væsentlig del af generalstabens virksomhed. Af den meget korte undervisningstid - l år - anvendtes 4
uger til opmålingsøvelser, og af ialt 1440 undervisningstimer anvendtes 500
til geodæsi og terræntegning, 400 til sprog, medens der til de egentlige
militære fag, krigskunst, artilleri og krigsbygningskunst, kun anvendtes
ialt 360 timer foruden l uge til rekognosceringer. De statistiske og nationaløkonomiske fag fik 80 timer og retslæren 100. Høiskolens undervisningsråd havde foreslået undervisningen i geodæsi indskrænket betydeligt og til
gengæld oprettet en særlig topografisk afdeling fra tid til anden. Men man
foretrak at give alle en temmelig fuldstændig undervisning i det nævnte fag
"da næppe noget andet fag vil kunne give dem, der gennemgår afdelingen, en
så fortrinlig adgang til under den senere tjenestetid at færdes meget i
marken og til at lære landet at kende, hvad der vil være af største betydning for deres brugbarhed såvel til stabstjenesten som til at beklæde højere kommandoposter". ( 6)
I forbindelse med hærloven af 25/7 1880 opnåedes en hårdt tiltrængt
forlængelse af uddannelsestiden. Samtidigt indførtes forstabsafdelingens
vedkommende en sondring mellem den geodætiske uddannelse og den almindelige
taktiske generalstabsuddannelse. Sidstnævnte kom til at vare li år,og timetallet for fagene krigskunst, artilleri og krigsbygningskunst blev forøget
fra 360 til 600 timer. Forud for dette kursus gik et år, som de, der skulle
have den fulde geodætiske uddannelse, tilbragte med undervisning i geodæsi,
terræntegning, matematik, fysik og kemi.
I 1911 byttede man om på rækkefølgen, så at alle mødte samtidigt til
20 måneders undervisning, hvor de militære fag nu omfattede 760 af de ialt
1945 undervisningstimer, medens geodæterne fortsatte i yderligere 9 måneder
med deres specielle fag. Endelig - i 1922 - skiltes de to uddannelser helt
ad, idet man ved siden af generalstabskursus på 20 måneder oprettede et af
dette uafhængigt geodætisk kursus på 18 måneder.
Nu kunne generalstabseleverne helt hellige sig de fag, der måtte antages at have interesse for deres fremtidige virke. Det drejede sig om
- krigskunst, der omfattede generalstabslære, taktik og troppeføring, militærgeografi, krigsspilteknik, strategi,
krigshistorie og hærorganisation. Hertil anvendtes
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ca. 620 timer.
- artilleriets brugslære omfattede læren om skydning, skytsets og
krigsgaskampmidlernes virkning samt artilleriets
taktiske anvendelse. Af de ca. 100 timer, der var
afsat til dette fag, måtte læreren anvende ca. 20
timer til mere i enkeltheder at gennemgå den taktiske anvendelse på grundlag af opgaver, der var
løst i faget krigskunst.
- krigsbygningskunst beskæftigede sig i ca. 110 timer med feltbefæstning,kollektiv beskyttelse mod krigsgas, broers
og jernbaners betydning og anvendelse i militært
øjemed, minekrig. Der blev også givet en oversigt
over den permanente befæstning i nutiden med beskrivelse af befæstningsanlæg i Danmark og andre
lande. Som i faget artilleri kunne læreren også her
anvende ca. 20 timer til mere i enkeltheder at gennemgå den taktiske anvendelse på grundlag af opgaver, der var givet under krigskunst.
- Meddelelsestjeneste. Ca 30 timers orientering om de forskellige
meddelelsesmidlers betydning og anvendelse i militært øjemed.
- Motorkøretøjs- og Luftfartøjslære. Ca. 30 timers orientering om
motorkøretøjer (herunder kampvogne og panservogne)
og luftfartøjer med oplysning om de forskellige
typers fordele og mangler samt om deres betydning
og anvendelse i militært øjemed.
- Søkrigskunst, hvor der i ca. 40 timer blev givet en kort oversigt over Flådens organisation og taktik, Flådens
samvirken med Hæren, og søtransportvæsen.
- Nationaløkonomi og statistik omfattede en kort fremstilling af
nationaløkonomiens og finansvidenskabens grundsætninger samt Danmarks statistik.Hertil anvendtes ca.
100 timer.
- Retslære. I ca. 50 timer behandledes den danske statsforfatningsret, landets forvaltning og administrative
inddeling, de vigtigste forvaltningsgrene, den positive folkeret (særlig reglerne med hensyn til
krigsforhold). Nogle timer anvendtes til en kort
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gennemgang af hærens rets- og straffeforhold.
- Fransk i ca. 250 timer.
- Tysk eller engelsk i 150 timer.
Denne oversigt over undervisningens indhold, der er hentet fra det såkaldte "10. Hefte" (7), var stort set gældende i mellemkrigsårene og dannede udgangspunkt for generalstabsuddannelsens genoptagelse i 1946,men det er
klart, at erfaringerne fra 2. Verdenskrig meget hurtigt måtte medføre visse
ændringer af indholdet. "Krigsbygningskunst" blev til "Pionerlære" og "Motorkøretøjs- og Luftfartøjslære" til "Luftkrigslære", der rigtignok var noget helt andet, som fik plads side om side med "Artilleri" og "Pionerlære",
når det drejede sig om "mere i enkeltheder at gennemgå den taktiske anvendelse på grundlag af opgaver, der var løst i faget krigskunst" .
Den store igangsætter og inspirator var oberstløjtnant,senere generalmajor Erik Kragh, der underviste i krigskunst på de første tre generalstabskursus efter krigen. Han sørgede for, at elever udsendtes til stabsskolerne i Frankrig, USA og England, hvor de fik indtryk af undervisningens
både indhold og form, der kunne nyttiggøres herhjerrme. Senere,efter at Danmark var blevet medlem af NATO, blev det endnu lettere at sende elever til
udlandet, og mange - ikke mindst sø- og flyverofficerer - har modtaget deres stabsuddannelse på frerrmede skoler i stedet for på Forsvarsakademiet,
der i 1951 overtog denne uddannelse fra Hærens Officersskole.
Hovedfaget "Krigskunst" fik på et tidspunkt navneforandring til "taktik", hvilket for så vidt var uheldigt, fordi denne betegnelse ikke dækker
over indholdet. Sammenholder man med 10. Hefte omfatter faget stadig ikke
blot taktik og troppeføring men også generalstabslære og hærorganisation;
det beskæftiger sig stadig med militærgeografi og krigsspilteknik samt i
nogen grad med krigshistorie (den nyeste). Artilleri og pionerlære er knyttet nærmere til undervisningen i taktik, idet "mere i enkeltheder at gennemgå den taktiske anvendelse på grundlag af opgaver, der er løst i faget
krigskunst" fra at optage ca. 1/5 af tiden efterhånden og som en naturlig
følge af udviklingen er blevet det primære i disse fag.De tre lærere arbejder snævert sammen og koordinerer deres undervisning under taktiklærerens
ledelse.
Strategi og krigshistorie var krigskunstfag,
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der dårligt kunne gå un-

der betegnelsen "taktik". De havde fra gammel tid deres egen lærer, og det
fortsatte de med. Krigshistorien har efterhånden fået et mindre omfang og
danner hovedsagelig grundlag for belysning af krigsføringens principper,medens strategi fra at være en gennemgang af den rent landmilitære strategi,
d.v.s. felttogenes brug i krigens øjemed,i midten af 1950'erne blev ændret
til at omfatte et studium af krigens natur, dens årsager (af en senere tid
kaldet "konfliktforskning"),de militære styrkers rolle som udenrigspolitisk
instrument og magtfaktor samt deres plads i samfundsstrukturen, kort sagt
totalstrategi i betydningen samfundets brug af alle sine ressourcer, politiske, økonomiske, tekniske og militære,til at nå sine mål - uden krig hvis
muligt men ved krig om nødvendigt (påtvunget).
Nationaløkonomi, statistik og retslære fortsætter dels i strategiundervisningen, dels i det nye fag "management", medens sprogundervisningen
ophørte helt i 1966.
En logisk følge af bl.a. strategiundervisningens udvikling og managementundervisningens tilkomst var oprettelsen af et værnsfælles stabskursus
med strategi, værnsfælles operationer og management som hovedingredienser.
Et sådant kursus så dagens lys i 1977 i form af Stabskursus II, medens den
rent hærorienterede taktikundervisning med alt hvad denne omfatter udover
taktik fortsatte i Føringskursus II. Danmark er det første og hidtil eneste
land, der har etableret en helt integreret, værnsfælles stabsuddannelse.
Det er stabsuddannelsens klare mål at uddanne officerer til at gøre
tjeneste i højere stabe. Men målet er måske ikke så klart alligevel ,for det
har i den her skildrede periode været opfattet på i hvert fald to måder,der
skiftevis har domineret. Enten mente man det tilstrækkeligt at uddanne i
stabstjenestens teknik, i de for den praktiske tjeneste i staben direkte
nødvendige kundskaber og færdigheder. Det er den opfattelse, som af "Fædrelandet" karakteriseres som en "bornert realistisk anskuelse, der er blind
for enhver højere ytring af det åndelige liv og sætter undervisningens formål i dresseringen af mekaniske forretningsmænd". (8) Eller man bestræbte
sig for at kultivere virkelige hjælpere for chefen, generalen eller admiralen. Gjorde man det sidste, kunne undervisningen ikke undgå at give eleverne også et godt grundlag for en gang med tiden selv at kunne bestride højere chefsposter.

54

Field Marshal Haig skrev kort før første verdenskrig: "Many officers
look upon the Staff College as an institution for training of staff officers only, whereas, it is really a school for the training of future commanders and leaders". (9) Det har sikkert også en dybere mening, når USA's
berømte stabsskole i Fort Leavenworth hedder "The Command & General Staff
College".
Men det er ikke uddannelsen af fremtidens chefer, der er hovedformålet
med en stabsuddannelse. Det er blot en bonuseffekt, når hovedformålet er at
uddanne dygtige, kompetente hjælpere for chefen. Hjælpere, der kan tænke
selv, på eget initiativ indsamle alle nødvendige oplysninger,vurdere dem og
benytte dem til at fremsætte velmotiverede forslag til løsning af de foreliggende opgaver af operativ eller administrativ art.
Dette stod formentlig allerede Binzer klart, men i hvert fald blev opfattelsen dokumenteret i 1842, da "Fædrelandet" i sin kritik af Høiskolen
skriver, at "den skal skænke armeen, ikke blot officerer,der er dygtige til
at udføre visse særegne militære forretninger, men en fast og kraftig stamme af videnskabeligt dannede mænd, som med det grundigt gennemførte studium
af de særegne fag, hvori de nærmest skulle udfolde deres virksomhed, forene
den højere uddannelse, der hæver blikket over det praktiske tjenestelivs
snævert begrænsede sfære, og gør det muligt at omfatte og overskue militærorganismen i dens helhed (fremhævet her). Når en sådan dannelse mang~er, er
enhver gennemgribende reform af militærvæsenet forbundet med uovervindelige
vanskeligheder ... ". (10)
Erkendelsen var altså tidligt på færde, men omsætningen til virkelighed tog sin tid. Selv om man havde erkendt målet, viste det sig vanskeligt
at finde de rette midler. Det var i mange år undtagelsen, at en lærer holdt
frie foredrag over sine emner, endsige indbød sine elever til en fri og
kritisk diskussion; flertallet indskrænkede sig til at manuducere efter
reglementer og kompendier, hvorved man forsømte at vise eleverne vejen til
selvstændig tænkning.
Henimod århundredskiftet indførtes den applikatoriske undervisningsmetode af general KUhnel, der i 1894 var blevet lærer i krigskunst i ældste
klasses generalstabsafdeling. Den anvendes den dag i dag som et særdeles
velegnet middel til at give eleverne lejlighed til selvstændig tænkning og
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oplære dem i at besvare det spørgsmål,
stille sig: "De quoi s'agit-il?"
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som Foch lærte sine elever altid at

Den tekniske uddannelse.

I ethvert lands forsvar har der altid været behov for - og benyttet teknikere, hvadenten disse skulle betjene kasteapparater (blider) i oldtiden, anvende "græsk ild", betjene de første primitive skydevåben (efter
krudtets opfindelse i 1200-tallet), skabe overgang over vandløb o.s.v. Vore
dages militære teknikere med specialviden om atomvåben, raketter, radar
o.m.a. er højt specialiserede eksperter, der arbejder dels med udviklingen,
dels med betjeningen af de moderne komplicerede våben, hvoraf elektronikken
dag er en væsentlig part.
Systematisk uddannelse af militære teknikere har været igangsat til
forskellige tider i de forskellige lande.Allerede for flere hundrede år siden var det almindeligt, at regenterne sendte militærpersoner på studieophold ved fremmede fyrsters militære enheder, og disse vendte så tilbage ofte efter års ophold - med både konkret viden og mange gange prøver af
fremmede landes krigsmateriel. I de danske kongers kronologiske samlinger,
der indgår i Rosenborg-samlingerne. er der mange eksempler på sådant hjembragt materiel.
Det falder uden for dette skrifts rammer og omfang at give en historisk redegørelse for de militære teknikeres uddannelse før "Den kongelige
militære Højskoles" oprettelse i 1830. Men visse forhold før denne tid bør
dog fremdrages.Lad os begynde med oprettelsen af Ingeniørkorpset 29/12 1763
og Artillerikorpset 18/1 1764. Begge disse korps var dog kun en viderefø-
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relse af de 3 tidligere fortifikationsetater (dansk, norsk og holstensk) og
de 3 tilsvarende artillerikorps.
Før disse to korps blev oprettet i 1763/64, var de fordringer,der krævedes for at blive ingeniør- eller artilleriofficerer, yderst ringe og afhang hovedsageligt af chefens indtryk af aspiranten. Til artilleriets yngste officersgruppe, fyrværkerklassen, indtrådte man næsten uden forberedelse eller med en rent håndværksmæssig uddannelse,der fandt sted i artilleriet. Selv mange års stilling i fyrværkerklassen gav kun ringe supplement til
de manglende kundskaber.
For ingeniørernes vedkommende var betingelserne ikke meget bedre. Der
var ikke noget tillokkende ved at søge optagelse i ingeniørkorpset fremfor
i infanteriet eller rytteriet. Det var tit sønner af ingeniørofficerer, der
gik ind i faderens våbenart, hvor de efter en uddannelse som værkbasser
rykkede ind i officersgraden ved vakance, uden prøve.
Det er næsten paradoksalt, at infanteriets og rytteriets officerer ofte havde bedre kundskaber og dannelse, idet tilgangen til disse våbenarter
skete fra Landkadetakademiet, den daværende eneste militære undervisningsanstalt her i landet. Artilleri- og ingeniørofficerernes fortsatte uddannelse skete ofte ved privat undervisning af ældre kolleger,der lod sig godt
betale derfor.
Der var dog i årene før 1764 foretaget forskellige tilløb til at lade
artilleriets officerer få en mere systematisk, samlet undervisning, men den
var af meget teoretisk art og måtte betales af officererne selv. Det var
væsentlig den rene matematik, man dyrkede.For ingeniørernes vedkonvnende var
det nærmest praktisk umuligt, idet der ialt kun var 40 officerer i landets
14 fæstninger og de mange skanser.
Et af motiverne til at samle de tekniske officerer i de nævnte 2 korps
og samtidig give dem Garnison i København, har givet været at skabe mulighed for at iværksætte en systematisk, teknisk undervisning for officererne.
Der oprettedes nu fælles institutter for dem, og der ansattes bl.a. en
"Maitre des Matematiques".
Ved Artillerikadetinstituttet for artilleri- og ingeniørofficerer, der
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oprettedes i 1765, blev der i begyndelsen undervist i matematik, regning,
skrivning og tegning. Fra denne spæde begyndelse udvikledes nu undervisningen, idet der dels ansattes dygtigere lærere (bl.a. 2 af artilleriets
egne officerer, løjtnant v.Mechlenburg i artilleri og V.Krebs i mekanik,matematik og fortifikation), dels skete en udvidelse af fagene i antal, indhold m.v.
Disse forbedringer i undervisningen skyldtes ikke mindst generalløjtnant Wilhelm v.Huth, der senere blev chef for bl.a. de to korps (artilleri- og ingeniørkorpset). Men selv om undervisningen blev bedre og bedre,
savnede den kongelig stadfæstelse, hvilket var af stor betydning. For elevernes vedkommende var det en mangel, at de ikke var kasernerede, men boede
rundt om i byen, at flere af dem ikke forstod de to hovedlæreres foredrag,
der blev givet på tysk, da sprogundervisningen var meget mangelfuld, og
sidst, men ikke mindst, at forfremmelsen til officer i de to korps ikke var
afhængig af bestået eksamen.
v.Huth fik i 1771 stor indflydelse på hele undervisningsvæsenet, idet
han bl.a. som deputeret i Generalitets- og Commissariatskollegiet fik lejlighed til at gøre sin indflydelse gældende. Han fik således i 1772 udvirket en kgl. resolution vedrørende artillerikadetinstituttet, omfattende bl.
a. 3 faste lærere (artilleriofficerer) og 3 timelærere. Kort tid efter udfærdigedes en mere detaljeret plan for instituttet med opdeling i klasser
og detaljeret beskrivelse af fagene og øvelserne. Vigtigst af alt var det
nok, at det hermed også fastsattes, at udnævnelsen til premierløjtnant i de
to korps var betinget af bestået eksamen.
I 1773 fik v.Huth udvirket, at stykjunkerne (de tidligere underfyrværkere) og en del af kadetterne blev indlogeret i en sidebygning til Gjethuset (om dette, se kapitlet om akademiets domiciler). Forelæsningerne blev
holdt her og på Tøjhuset (det nuværende Tøjhusmuseum).
De forbedrede undervisningsvilkår bevirkede også en forbedret søgning
og navnlig en forbedret kvalitet af officerer til de to korps.Men instituttet havde absolut sin hovedvægt på artilleriuddannelsen, og tilgangen til
ingeniørkorpset fandt fortsat sted hovedsagelig fra infanteriet fremfor fra
instituttet.
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De forelæsninger, der var beregnet for andre end kadetterne, specielt
for officererne, var det vanskeligt for ingeniørofficererne at følge p.g.a.
deres tjeneste ved fæstningerne. For at bøde på dette, fik general Huth ved
kgl. resolution i 1779 oprettet særskilte kurser for de unge ingeniørofficerer. Herved skiltes for så vidt de to korps uddannelse, således at artillerikadetinstituttet ikke mere kunne betragtes som forberedelsesanstalt for
ingeniørkorpset. Disse specielle kurser ledtes af professor J.M. Geuss fra
universitetet indtil hans død i 1787. Hans stilling blev ikke genbesat, og
dermed gik eksamenskravet for avancement i ingeniørkorpset i glemmebogen
indtil 1804. Da ansattes kaptajn v.Steffen af artilleriet til at undervise
de unge ingeniørofficerer. General Huth havde allerede indgivet forslag til
kronprinsen om de kurser og den eksamen,som skulle afholdes for at man kunne blive ansat ved ingeniørkorpset. Han havde også indsendt forslag om videregående uddannelser for de to korps, med prøver, der skulle bestås for
videre avancement, samt bestemmelser for de yngre officerers selvstudium.En
del af disse forestillinger medførte protester fra officererne, og nogle af
protesterne medførte nedsættelse af en krigsret, da man betragtede sådanne
protester som insubordination. På generalens forbøn hævedes dog sagen, men
bestemmelserne blev indskærpet ved kgl. resolution.
Ved generalens død i 1806 skiltes korpsene og dermed deres

undervis -

ning.
Krigen med England bragte naturligvis nogen uorden
uddannelsen og
p.g.a. manglen på officerer i artilleriet måtte stykjunkerne afgå uden at
være fuldstændig uddannede. Man oprettede flere klasser ved instituttet,
1814 var der således ialt 16 faste lærere og timelærere ansat.
Kursus for ingeniørofficerer, der var påbegyndt i 1804, varede først
godt et år, senere 2 år eller mere. Det var læreren og eleven,der afgjorde,
om man skulle indstilles til eksamen. Efter tilendebringelsen af kursus
nedsattes en eksamenskommission, til dels sammensat af medlemmer uden for
korpset, for at give opgaverne og bedømme resultaterne. I modsætning til
artilleriofficerseksamen, hvor eksamen afholdtes og bedømtes af lærerne,var
læreren ved ingeniørkurset ikke medlem af eksamenskommissionen. Bestod man
ikke eksamen, udtrådte man af korpset.
Efter fredsslutningen i 1814 skete der en væsentlig
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reduktion

for-

svarets virksomhed, herunder også i undervisningen. De nedskårne budgetter
medførte, at læreren på ingeniørkorpsets kurser måtte afgå.Artillerikorpset
var meget bedre stillet, idet man beholdt 12 faste lærere og timelærere ved
instituttet. Det kan undre, at man f.eks. havde råd til at have en lærer i
dans på artilleriinstituttet, men måtte afskedige læreren i hovedfagene på
ingeniørinstituttet.
Da artilleriinstituttet rådede over en del midler,bl .a. visse
ver, iværksattes forelæsninger for officererne, dels på Gjethuset,
Tøjhuset, over fysik, kemi, krigshistorie, veterinærvidenskab m.v.
officerer var befalede til at deltage, de ældre indbudt. Senere
igen lærere i fysik og kemi ved selve instituttet.

pengegadels på
De yngre
ansattes

For ingeniørkorpsets vedkommende var der efter afslutningen af det seneste kursus i 1815 ikke penge nok til nye kurser. Kun to kurser afholdtes
fra 1816 til 1830. Foruden læreren i sprog var der kun råd til een lærer,
der foruden sin tjeneste i øvrigt skulle undervise i matematik, ballistik,
artillerilære, teknisk mekanik, astronomi, fortifikation og militær og civil bygningskunst. Det er klart, at resultatet måtte blive mindre godt, og
at det hele hovedsagelig måtte koncentrere sig om det mere teoretiske. Eksamen afholdtes (ikke i sprogene) ved en kommission, hvor læreren indgik.
Da manglerne ved de tekniske uddannelser snart stod klart frem, nedsattes i 1830 en kommission, der skulle udarbejde et forslag til en højere
militærskole. Efter 5 mdrs. forløb godkendtes den første plan for "Den kgl.
militære Højskole" af Fr. VI den 22/8 1830.
Ved denne plan, som det vil føre for vidt at gengive her, bestemtes
det, at man skulle aflægge en adgangseksamen for at blive optaget på Højskolens kurser. Disse var inddelt i en yngste og en ældste afdeling. En oprykningseksamen gav adgang fra yngste til ældste afdeling. Fra sidstnævnte
afgik man med en afgangseksamen. I yngste afdeling var undervisningen fælles for eleverne i fagene matematik, beskrivende geometri, fysik, kemi, topografi, dansk, tysk, fransk litteratur, engelsk og veterinærvidenskab. I
ældste afdeling skete en opdeling i fag for de forskellige våbenarterselever, men nogle fag var dog stadig fælles: teknisk mekanik, maskinlære, teknologi, dansk militærgeografi, Danmarks statistik og felttjeneste. De særlige fag doceredes for de 4 forskellige grupper i ældste afdeling: General-
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staben, Ingeniørkorpset, Artilleri- og Raketkorpset samt Vejkorpset.
I hver afdeling var der 4 semestre (halvår) og hele undervisningsplanen med detaljerede timeplaner var meget fastbundet og streng.Undervisningen fandt sted på Gjethuset, hvor artilleriinstituttet var ophævet samme år,
idet eleverne fik lov til at overgå til Højskolen.
Den i anledning af Højskolens 25 års jubilæum udgivne bog "Udsigt over
Underviisningen ved de specielle Corpser før 1830 og Den kongelige militære
Høiskoles Virksomhed fra dens Oprettelse til 1855" giver i detaljeret form
et indtryk af de vanskeligheder, som den stive plan medførte. I nævnte
skrift findes tillige oplysninger om de forløbne års kurser, med elevantal,
navne på lærerne etc. Til belysning af undervisningens indhold, varighed
m.v. er aftrykt nogle af detailplanerne fra Højskolens første plan.
(Fig. 12-20)
Den første bestemmelse for Højskolens virksomhed fra 1830 ændredes ved
nye bestemmelser i 1836 og ved en ny plan i 1844 og 1857. Hovedfagene i de
forskellige klasser ses at være stort set de samme som ved starten. I planerne er der tillige mere detaljeret gjort rede for de enkelte fags indhold. Det fremgår af planerne, at karaktergivningen følger ændrede skalaer
gennem tiderne.
Efter oprettelsen af hærens officersskole i 1867 fortsatte den tekniske videreuddannelse i denne skoles Ældste Klasse, fra 1922 benævnt "Specialklassen", hvorfra den overtoges af Forsvarsakademiet i 1951.
Op til nutiden har de tekniske fag naturligvis skiftet indhold og benævnelse efter den almindelige tekniske udvikling.Undervisningen i sprog er
efterhånden faldet bort, idet behovet her dækkes ved grunduddannelsen på
officersskolen. Forudsætningen for at kunne indtræde på de tekniske kurser
bliver ligeledes efterhånden tilgodeset ved officersgrunduddannelsen,og har
mange år svaret til en matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen.
Den tekniske uddannelse som helhed har også gennem årene skiftet karakter derhen, at man stort set kan tale om to trin. Det ene trin er den
specielle uddannelse, som enhver officer i f.eks. artilleriet og ingeniørvåbnet (inclusive telegrafvåbnet) skal have for at kunne virke i disse vå-
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bens daglige virksomhed og betjene våbenartens materiel. Men herudover er
der et behov for en videregående, frivillig, højere teknisk uddannelse. De,
der optages og består på disse længerevarende specialkurser, vil normalt
kOITllle til tjeneste ved våbenarternes specialskoler, ligesom våbenarternes
højere stillinger normalt vil blive besat med officerer med denne videregående uddannelse. Til chefstillinger ved materielkolllllandoerne tages lige1edes nonnalt officerer med den "store" uddannelse.
I perioder har man haft de store tekniske kurser opdelt således, at
man havde et et-årigt, obligatorisk kursus,der nonnalt blev kaldt "almindeligt artillerikursus", "almindeligt ingeniørkursus" etc. Disse kurser gav
våbenarternes officerer den viden,der var nødvendig for deres daglige virke. Senere kunne man så, efter våbenartens skøn,blive optaget på det 2-årige frivillige kursus, der byggede videre på det et-årige.Afgangseksamen fra
dette sidste kursus ækvivalerede den al~. civilingeniøruddannelse. Selvom
det ikke har været noget mål i sig selv, har optagelsen i Dansk Ingeniørforening alligevel givet en vis borgen for uddannelsens kvalitet. Det har
naturligvis også en vis værdi, at den mand, der som f.eks. sektionschef ved
en materielkolllllando skal have forsvarets civilt ansatte ingeniører "i sit
brød" har en tilsvarende uddannelse, så man taler det sallllle sprog.
Foruden tekniske kurser for artillerister, ingeniører, telegrafofficerer, våbenteknikere, geodæter m.fl. har akademiet også afholdt kurser efter
specielle ønsker. F.eks. har man i 1970'erne afholdt 3 kurser af et års
varighed for maskinofficerer af søværnet, der ikke havde fået den nyeste
tekniske viden i løbet af deres normale uddannelse. Akademiets kurser er jo
i dag, siden oprettelsen som "Forsvarsakademi" efter 2. verdenskrig, beregnet for alle tre værn.
Foruden at de tre værns officerer kan få de specielle tekniske kurser
ved akademiet, sendes der også enkelte officerer til kurser i udlandet. Det
kan dreje sig om specielle kurser, som man ikke har mulighed for at oprette
herhjellllle, p.g.a. for ringe deltagerantal, eller fordi man ikke råder over
de fornødne lærerkræfter. Ligeledes sendes der lejlighedsvis enkelte officerer på de danske, civile læreanstalter. F.eRs. har man haft en officer
til uddannelse som atomfysiker, ligesom der f.t. er en officer til uddannelse på ingeniørakademiets kemiafdeling.
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Akademiets kurser frekventeres også af og til af udenlandske officerer. Her stiller sprogvanskeligheder sig normalt hindrende i vejen. Men der
har dog været norske officerer som elever på de tekniske kurser.
Den seneste reform, der har været gennemført m.h.t.de tekniske kurser,
har været oprettelsen i 1974 af de såkaldte MIK-kurser (Militærteknisk Ingeniørkursus). Disse kurser er en afløsning af de gamle, kombinerede et- og
to-årige kurser. MIK-kurserne er på 31 år. og omfatter altså kun en komplet
ingeniøruddannelse, idet de tidligere et-årige kurser er påregnet at skulle
finde sted ved våbnenes speci al skol er. MIK-kurserne svarer i varighed til
uddannelsen på Ingeniørakademiet, men indholdet er stort set som for civilingeniøruddannelsen, idet en direkte sammenligning dog ikke er mulig. MIKkurserne indeholder jo en del specielle militære fag, som ikke doceres på
de civile læreanstalter.
Ideen bag MIK-kurserne er, at man i stedet for de tidligere våbenvise
specialkurser, hvor man på hvert kursus læste den samme matematik m.v.,
skulle starte med en fælles grundundervisning for alle teknikerne, hvorefter man et stykke henne i uddannelsen skulle dele kursus op i linier, svarende til de gamle enkeltkurser. De fælles fag er bl.a. matematik, fysik,
kemi, visse elektricitetsfag, visse dele af teknisk mekanik m.v •. Efter 1-li
års forløb deles klassen op i et antal linier, f.eks. byggeteknisk, våbenteknisk, elektroteknisk, flyteknisk m.v. Nu doceres så de enkelte liniers
specialfag, men visse fag gives dog stadig som fællesundervisning. Eksaminer (med karakterer efter 13-skalaen) aflægges efterhånden som fagene er
færdiglæst, og sammen med et afsluttende eksamensprojekt (der tæller dobbelt) opføres eksamenskaraktererne i et afgangsbevis, der som nævnt giver
dimittenden adgang til optagelse i Dansk Ingeniørforening. Der kræves 6 i
gennemsnit for at bestå og der er ingen specielle dumpefag. Tjenesten efter
et MIK-kursus vil være ved materielkommandoerne, våbnenes specialskoler eller visse sektioner ved Forsvarskommandoen.
MIK-kurserne startede som nævnt i 1974 med et kursus på 18 elever,fordelt med 3 på byggeteknisk linie, 6 på våben- og ammunitionslinien, 4 på elektroteknisk linie og 3 på flyteknisk linie. Til illustration af kursus
indhold m.v. aftrykkes en oversigt over fagene m.v. fra dette første kursus. (Fig. 21)
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Det næste MIK påbegyndtes i 1976 og bestod af 5 elever til byggeteknisk linie og 3 til våben- og ammunitionslinien. Dette kursus blev færdigt
i 1980. Det senest påbegyndte kursus startede i 1978 og består kun af 4
mand på en elektroteknisk linie.
Den dalende tilgang til de tekniske kurser har naturligvis givet akademiet anledning til overvejelser vedrørende den fremtidige tekniske uddannelse.
Mens man før i tiden ikke mærkede nogen trang til at ofre karriere og
tjenstlige interesser for at pleje familieliv m.v. må man nok se i øjnene,
at det er en faktor, man må regne med i dag. Kursus er jo frivilligt, og
man kan også spekulere over, hvad der kan lokke en officer til at tage en
krævende, teknisk uddannelse, der ikke byder på specielt gode løn- eller avancementsmuligheder. Tidligere fik teknisk uddannede officerer et særligt
tillæg og f.eks. våbenteknikerne en senere pensionsalder. Samtidig var de
tekniske tjenestesteder koncentreret omkring København,hvad der gav god udsigt til mange års stabile bolig- og familieforhold. I dag hvor f.eks. Hærens Materielkommando ligger i Hjørring og Hærens lldledelsesskole i Varde,
og forflyttelse hertil vil være en sikker udsigt for flere af de teknisk
uddannede, og hvor en selverhvervende ægtefælle kan være bundet af den nuværende bopæl, må der noget særligt til for at gøre den tekniske videreuddannelse attraktiv.
Akademiet har også erkendt, at uddannelsen af en linie på kun tre elever nærmer sig det økonomisk uforsvarlige. Akademiets lærere er for mange
af fagenes vedkommende dyrt betalte timelærere (lektorer, professorer, civilingeniører m.fl.). Endelig har linieudvælgelsen delvis været dikteret af
elevernes ønske om specialuddannelse fremfor forsvarets krav om et bestemt
antal dimittender med en af forsvaret bestemt linieuddannelse.
Akademiet har derfor taget initiativ til, at der er blevet nedsat en
arbejdsgruppe, som i løbet af første halvdel af 1980 skal tage den fremtidige tekniske uddannelse op til undersøgelse. I skrivende stund kan der intet siges om det resultat, som arbejdsgruppen vil nå frem til. Der er forskellige ideer til behandling, f.eks. om man kan kombinere den civile uddannelse på Danmarks tekniske Højskole med supplerende undervisning på Forsvarsakademiet. At man i hvert fald stadig vil have behov for militære tek-
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nikere med en høj uddannelse står fast, og det niveau, som akademiets uddannelse hidtil har ligget på, må naturligvis holdes. Liniernes art og indhold må grundigt drøftes, f.eks. vil der ikke længere være behov for en
byggeteknisk linie, når forsvarets bygningstjeneste hovedsagelig er civilt
besat. Våben-linien må måske kombineres med den elektrotekniske linie, henset til våbenudviklingen o.s.v.
Men lad dette kapitel om den tekniske uddannelse slutte med et ønske
om, at den høje standard, som akademiets kurser hidtil har haft,fortsat vil
eksistere, også for de tekniske kurser som skal starte i 1981.

66

Akademiets personel, lærere og elever.

Indledning
Den kgl. militære højskole så dagens lys på et tidspunkt hvor enevælden var i sin afsluttende fase og liberalismen med dens reformideer var på
frenunarch. Dette kom til at præge såvel ånd og indstilling hos skolens tidligste lærere og elever, som disses indbyrdes forhold.
Højskolens første undervisningsdirektør, oberstløjtnant og divisionsadjudant Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson var - som sin fader W.H.F.Abrahamson, officer og skribent samt mangeårig lærer ved Landkadetakademiet levende interesseret i undervisningsvæsenet. Under tjeneste i den allierede
besættelsesstyrke i Nordfrankrig i 1816-18 stiftede han bekendtskab med
franske undervisningssystemer, bl.a. det der praktiserede system for indbyrdes undervisning, som han sammen med andre mente kunne bidrage til højnelseaffolkedisciplinen. Ved sin hjemkomst fik han af Frederik VI til opgave som medlem af en i 1819 nedsat kommission,der bl.a. også omfattede den
i undervisning meget interesserede amtsprovst over Sorø amt P.H.Mønster, at
reformere almueskolen gennem indførelse af systemet for indbyrdes undervisning (1).
Abrahamson blev også medlem af den kommission, der med generalløjtnant
F.C.BUlow som formand nedsattes i marts 1830 til udarbejdelse af en plan
for den nye militære højskole. Kommissionens omfattende og detaljerede plpn
på 217 sider er i høj grad præget af Abrahamsans pædagogiske synspunkter.
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Den lægger afgørende vægt på en indgående og retfærdig vurdering af elevernes formåen og på udvikling af deres selvstændighed.
Lærernes forhold var allerede fra højskolens start detaljeret beskrevet (2). Undervisningen skulle meddeles gennem mundtlige foredrag,der støttede sig til kompendier, som det blev lærerne pålagt at indlevere til undervisningsdirektøren 3 måneder forinden foredraget. Ved siden af disse
mundtlige foredrag anviste planen "Repetition og Selvarbeide af Eleven under Lærernes Vejledning", og den dertil nødvendige tid var anvist umiddelbart efter hvert foredrag. Lærerne var i dette tidsrum forpligtet til at
være tilstede og til disposition for eleverne.

Eksamen og prøver.
Om opryknings- og afgangseksamen blev det i den første plan for højskolen bl.a. bestemt at de "ligge udenfor Skolen og bør afholdes af velbeføiede Dommere, der ere ganske uafhængige og ganske fremmede for Skolen".
Grunden angives som værende den "at bringe Eleven til at lære Videnskabens
Sandheder, men ikke Lærerens Methode". Selv om dette system kunne medføre
ulemper blev det anset for væsentligt, at lærerne ikke selv fungerede som
eksaminatorer og dommere, "hvorved Lærerens Mening let blev det ufeilbare
Orakelsprog og Elevens Afhængighed af ham dennes største Fortjeneste".
Læreren i det pågældende fag skulle imidlertid være tilstede, og han
var "bemyndiget til at gjøre indsigelse mod et Spørgsmaal eller visse dele
af samme,ifald mul igen saadant et Spørgsmaal eller nogen Deel af samme, beviisligen gaaer udenfor det fulgte Program. Saa skal han ogsaa, naar Examinationscommissionen har dømt, være bemyndiget til at gøre Modbemærkninger;
disse blive, hvis Examinsationscommissionen ei tager Hensyn derpaa, Gjenstand for Beraadslagning og en endelig Bestemmelse i Undervisningsraadet;
thi Læreren er ved Examen Elevens naturlige Talsmand".
Allerede i 1834 blev det imidlertid bestemt at højskolens lærere måtte
eksaminere, men ikke deltage i bedømmelsen (3). Denne bestemmelse ændredes
igen i 1836 med nye eksamensregler, der fastslog, at bedømmelser skulle ske
af læreren, der foruden at være eksaminator nu også blev meddommer og af to
"af Chefen efter allerhøieste Approbation indbudne Mænd udenfor Høisko-
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len (4). I princippet er disse regler for sammensætning af bedømmelseskommissioner videreført og stadig gældende,idet dog antallet af bedømmerE uden
for akademiet for de fleste bedømmelseskommissioners vedkommende er reduceret til en enkelt.
Også de anvendte karaktersystemer og antallet af fag,
holdes eksamen, har undergået ændringer.

hvilke der af-

Højskolens formål er tidligere omtalt. Her skal alene fremhæves, at et
af formålene var "at oplære Officerer, duelige til i Tiden at kunne besætte
Lærerposter og Officeerposter ved selve Høiskolen, samt Officeerposter ved
Landcadetcorpset og overalt andre lignende Poster" (5).
Til at gennemgå denne uddannelse kunne såvel officerer med 2 års tjeneste som civile indstille sig. Forudsætningen for at blive optaget på højskolen var imidlertid, at man bestod en adgangseksamen, hvis omfang på det
nærmeste var lig Landcadetcorpsets officerseksamen.
Ved denne adgangseksamen anvendtes et karaktersystem, hvis bedste karakter var mg. Desuden var der for hvert fag kombinationer af karakterer,
som var nødvendige for at bestå, samt et krav om et vist minimum for det
samlede eksamensresultat.
Ved opryknings- og afgangseksamen var karaktersystemet mere kompliceret. Oprindeligt anvendtes karaktererne mg= 4, g = 3, tg= 1 og 0, hvortil
kom at der ved afgangseksamen anvendtes "antagelig" og "ikke antagelig" for
de praktiske øvelsers vedkommende. Eksamen var såvel skriftlig som mundtlig. Til oprykningseksamen blev givet ialt 40 karakterer og til afgangseksamen varierede tallet mellem 37 for generalstabselever og 53 for ingeniørelever (6).
I 1834 indførtes en ny karakterskala, nemlig ug= 42, mg= 41, g = 40,
tg= 20, mdl = 10 og slet= 0, og der blev for hvert fag angivet en sum for
at kunne bestå. Rangeringen skete efter summen af samtlige karakterer med
tillæg af 3 point for hvert ug og 2 point for hvert mg. Ved opryknings- og
afgangseksamen kunne dog karakterer under tg ikke anvendes. Vurderedes besvarelsen til at være til mindre end tg skulle påskriften "fortjener ingen
af de 4 Charakterer" anvendes (7) .Allerede i 1836 indførtes imidlertid igen
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et nyt karaktersystem, nemlig ug= 6, mg= 5, g = 4, tg= l, mdl = -3 og
slet= -5. For at bestå i det enkelte fag måtte mindst halvdelen af karaktererne være g eller derover, og talværdiernes sum mindst være karakterernes halve antal multipliceret med 4.Rækkefølgen ved afgangseksamen bestemtes ved: denne eksamens hele antal, oprykningseksarnens halve og desuden 5
points for hvert års officersanciennitet,fraregnet de på højskolen tilbragte år (8).
Ved højskolens nedlæggelse og dens virksomheds videreførelse af Hærens
Officersskoles ældste klasse skete der også ændringer i karaktersystemet. I
planen for Hærens Officersskole, der blev fastsat i Kundgørelse for Hæren
nr. 9/1868 af 4.februar 1868, indføres ved paragraf 5 en ændret karakterskala: ug= 7, mg= 5, g = 3, tg= l, mdl = -1 og slet= -5. Paragraf 6 angiver de nærmere regler for bestået eksamen i de enkelte fag og prøven som
helhed. Gives en karakter i et fag, skal værdien være mindst l. For mindst
2 karakterer skal resultatet have en samlet værdi af mindst 2 gange karakterernes antal. Endvidere fastsættes at den samlede værdi af resultatet
skal være mindst 3 gange karakterernes antal. Endelig fastsættes bedømmelseskommissionens størrelse til læreren samt to udefra kommende dommere.
Disse eksamensbestemmelser anvendtes, indtil hærlovstillægget af 13.
april 1894 afskaffede den afsluttende prøve i ældste klasse. Begrundelsen
herfor var, at man herved kunne indvinde tid til fordel for selve undervisningen. I stedet bestemtes, at der i løbet af kursus ved afslutningen af de
enkelte fag skulle afholdes partielle prøver, som kunne tjene til hjælp ved
bedømmelsen af eleverne ved udfærdigelsen af det vidnesbyrd,der skulle meddeles enhver af dem ved afgangen (9). Ved hærlovsforslaget af 1909 genindførtes igen en afgangsprøve (10), dog således at denne skulle gennemføres
som prøver efter afslutning af undervisningen i det enkelte fag. Denne bestemmelse efterleves stadig, specielt på de længere varende tekniske kurser.
Fra 1911 gik man over til ved bedømmelser at anvende en skala, hvor
højeste karakter var ug = 8 (11). I 1920 indførtes en 10-skala (12), som
anvendtes indtil indførelsen af 13-skalaen i 1972, efter at denne var indført i det civile uddannelsessystem (13).
Antallet af fag, hvori der er afholdt afsluttende prøver,
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hvis resul-

tater er indgået i det samlede eksamensresultat, har varieret. Ikke mindst
efter den 2.verdenskrig har der været en tendens til at reducere eksamensfagenes antal. Det var dog imidlertid først i 1962, at eksempelvis karakteren i legemsøvelser helt udgik af det samlede eksamensresultat på samtlige
kurser. Tendensen tog rigtig fart med indførelsen fra 1954 af de obligatoriske kurser Almindeligt ingeniørkursus (ingeniørofficerskursus) og Almindeligt telegrafkursus (telegrafofficerskursus) samt fra 1955 Taktisk
Kursus. Heller ikke på de fra 1967 indførte stabskurser for søværnet og
for flyvevåbnet samt på Stabskursus i Forvaltning, på Stabskurserne I og
II og på Pædagogisk Kursus har der været afholdt egentlig eksamen med tildeling af eksamensbevis. Resultatet af kursusgennemgangen er alene kommet
til udtryk i et vidnesbyrd baseret bl.a. på den i løbet af kursus gennemførte løbende resultatkontrol samt på bedømmelse af udarbejdede hovedopgaver.
I løbet af 1979 har de gældende regler for resultatkontrol været genstand for revision, således at der for obligatoriske kurser og for de ansøgte kurser til videregående uddannelse gælder følgende regler (14): Talkarakterer {efter 13-skalaen) skal alene anvendes ved den kommissionsbedømte resultatkontrol efter herfor for de enkelte kurser nærmere fastsatte
regler. Den afsluttende og sammenfattende beskrivelse af kursusdeltagernes
opnåede resultater skal udtrykkes ved en kortfattet karakteristik, indeholdende en uddybende beskrivelse af områder, hvor den pågældende har særlig
styrke eller svaghed samt indeholde visse nøgleord fra karakterdefinitionerne i 13-skalaen gældende det totale kursusforløb.
På efteruddannelseskurser såsom Brigadekursus, Regionskursus, Totalforsvarskursus og Managementkursus afholdes ingen afsluttende resultatkontrol {eksamen).

Eleverne.

Det ville sprænge rammerne for denne fremstilling at nævne alle de
4547 personer, der i de 150 år er dimitteret fra Den kgl. militære Højskole, Hærens Officersskoles ældste klasse og Specialklasse samt Forsvarsakademiet. En samlet oversigt over antallet, fordelt på de forskellige kurser
fremgår af bilag 1. Det vil af bilaget tillige fremgå, at en række uden-
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landske, specielt norske, officerer har modtaget videregående uddannelse på
akademiet og dets forgængere. Også en række embedsmænd fra etater og styrelser uden for forsvaret har gennemført uddannelser på akademiet. Dette
gælder ikke mindst på de kortere varende kurser, Managementkursus og Totalforsvarskursus. Akademiet har herigennem opnået en god berøringsflade med
andre dele af samfundet.
Som indledningsvis nævnt oprettedes Den kgl. militære Højskole,
en
brydningstid, hvor nye tanker om samfundets ordning var undervejs. Det var
derfor ikke mærkeligt, at eleverne fra denne eliteskole, som højskolen jo
var, i væsentlig grad kom til at sætte deres præg på udviklingen. Næppe nogen anden skole her i landet har inden for det korte åremål på 38 år, hvori
højskolen eksisterede, dimitteret så mange elever, som senere fik betydende
poster i samfundet. 8 senere krigsministre (C.I.Flensborg, P.F.Steinmann,
C.G.Lundbye, C.E.Reich, I.C.F.Dreyer, W.R.Raasløff, W.F.L.Kaufmann og C.A.
Thomsen) nåede højskolen således at dimittere. Hertil kommer en række officerer, kendt for deres indsats under de to slesviske krige, hvoraf oberst
W.H.F.A.Læssøe, der faldt ved !sted, og C.W.B.Castenschiold, Skanse II's
tapre forsvarer i 1864, vel er blandt de kendeste. Men også personer, som
senere ydede en betydelig indsats uden for forsvaret, bl.a. oberst J.C.G.
Hedemann (dimitteret 1846), som senere stod for anlæggene af store dele af
det sjællandske jernbanenet, bl.a. Nord- og Klampenborgbanen, Nordvestbanen
og Frederikssundbanen, og oberstløjtnant E.M.Dalgas (dimitteret 1850), der
blev landskendt og for altid husket for sin indsats i forbindelse med Hedeselskabet. Senere er det først og fremmest for deres indsats inden for forsvaret, og da navnlig hæren, at en lang række af tidligere elever på Officersskolens ældste klasse og Specialklasse og Forsvarsakademiet vil blive
husket.

Lærerne.
Fra Den kgl. militære Højskoles start var - som tidligere nævnt - et
af dens udtrykkeligt nævnte formål at uddanne kommende lærere til
såvel
skolen selv som til Landcadetakademiet. Selv om dette formål i den fra 1844
reviderede plan (15) ikke længere udtrykkes eksplicit,vil man kunne genfinde hovedparten af højskolens og dens efterkommeres militære lærere blandt
elever i tidligere eksamensprotokoller.
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Allerede ved revisionen af højskolens plan i 1834 bestemtes det,at officerer skulle "fritages for al anden militær Tjeneste og beholde Gage og
Emolumenter" (16), når de virkede fast som lærere ved højskolen.
Når bortses fra skoleofficerer, der samtidig virkede som lærere, hvilede denne beste11111else fra højskolens lukning til 1955, da man igen begyndte at ansætte officerer i faste lærerstillinger på Forsvarsakademiet. I den
mellemliggende periode var der for de militære lærere tale om ansættelse
som timelærere, for nogles vedkommende over betragtelige åremål.Fra en spæd
begyndelse med fast ansættelse af enkelte lærere i taktik og i legemsøvelser er udbygningen af akademiets stab af faste militære lærere af alle tre
værn fortsat.
Indledningsvis ansattes de militære lærere som kursusledere/hovedlærere og hjælpelærere ved de enkelte kurser. I 1976 tilendebragtes imidlertid
en omorganisering, hvorefter de militære lærere indordnedes i et fakultet
med 6 faggrupper: Statskundskab og Strategi, Operationer og Stabstjeneste,
Forvaltning, Teknik, Pædagogik og Uddannelse samt Hæroperationer, hver med
en faggruppeleder og et varierende antal faste lærere, jf. bilag 2.
Dette fakultet omfatter nu ialt 23 faste militære lærerstillinger,
hvoraf dog enkelte på grund af personelmangel ikke er besat. Udover disse
faste militære lærere har akademiet dog også haft, og har stadig, behov for
at have tilknyttet enkelte faste militære timelærere, hvis hovedvirke ligger uden for akademiet.
Bilag 11 indeholder en oversigt over officerer,der har været ansat ved
akademiet som faggruppeledere, kursusledere og kursusofficerer/lærere i perioden fra 1955.
Allerede fra højskolens start har denne og dens efterfølgere haft held
til også at knytte højt kvalificerede civile lærerkræfter til sig. Dette
gælder ikke mindst inden for de tekniske uddannelser, hvor adskillige lærere med hovedvirke på Københavns Universitet og Polyteknisk Læreanstalt, senere Danmarks tekniske Højskole, har været fast knyttet til akademiet og
dets forgængere meget lange perioder.
Bilagene 3 - 10 indeholder oversigter over de til højskolen og dens
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efterkommere knyttede såvel militære som civile lærere gennem de 150 år.Det
vil af disse bilag også fremgå, hvilke fag der gennem perioden har været
dyrket.
Udover de således fast tilknyttede lærere har der ikke mindst i de senere år været en stigende tendens til at anvende højt kvalificerede forelæsere på de forskellige kurser fra såvel universiteterne som fra centraladministrationen - herunder ikke mindst Udenrigsministeriet-, fra det civile samfund - herunder pressen og større erhvervsforetagender - og fra forsvarets egne myndigheder.
Det er allerede flere gange nævnt,at Den kgl. militære Højskole så dagens lys i en samfundsmæssig reformtid,som kom til at præge ånd og indstilling hos såvel lærere som elever. Det snævre samspil og samarbejde mellem
lærere og elever og den fælles stræben efter stedse at nå et bedre og højere uddannelsesniveau har været kendetegnende for højskolen og dens efterkommere. Gennem tiderne har lærere haft mulighed for studieophold i udlandet og har herigennem kunnet tilføre undervisningen nye impulser, samtidig
med at mange af dem tillige har været virksomme i forbindelse med udformning af danske uddannelses- og føringsmæssige forskrifter. I denne proces
har elevernes bidrag gennem diskussioner og udarbejdelse af øvelsesarbejder
også været betydningsfuldt.
Mange lærere ved højskolen og dens efterkommere burde nævnes i denne
forbindelse. Her skal alene nævnes to, der på afgørende måde har haft indflydelse på undervisningens udformning i tiden efter den 2.verdenskrig.
At de taktiske erfaringer, som indhøstedes under krigen, så hurtigt og
konsekvent slog igennem i den taktiske undervisning skyldes først og fremmest oberstløjtnant, senere generalmajor, Erik Kragh,der virkede som hovedlærer i krigskunst (taktik) på generalstabskursus i perioden 1946-50.
For strategiundervisningens vedkonrnende skete der med kaptajn, senere
oberst, M.Rosenløvs overtagelse af denne i perioden 1954-63 en fuldstændig
omlægning. Fra tidligere at være centreret om landkrigens historie,blev den
nu baseret på opfattelsen af strategi som et langt videre begreb,omfattende
ikke alene land-, sø og luftstrategi, men også krigens natur,krigsbegrebets
udvikling og krigen som et politisk instrument.
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Samspillet elever og lærere imellem har også manifesteret sig på anden
måde. Ikke mindst i højskolens periode lagde man afgørende vægt på det selskabelige samvær, der kunne bidrage til at bringe elever og lærere sammen
og styrke sammenholdet. Man indførte derfor i 1844 den tradition årligt at
afholde en fest på Den kongelige Skydebane, hvor også skolens nedlæggelse
blev manifesteret ved en festlighed den JO.april 1868.
Det må formodes.at man ved disse lejligheder afsang professor J.L.Heibergs "Sang for den militaire Højskole". Professor Heiberg var blandt højskolens første lærere, idet han fra dens oprettelse og indtil 1836 forelæste i "Logik og skjøn litteratur" (17). Men herudover påtog han sig også
hvervet som mere eller mindre selvbestaltet husdigter. Han åbnede også sit
hjem for højskolens officerer.
Hvornår hans hyldest til højskolen er skrevet vides ikke nøjagtigt,men
den findes i samlingen Johan Ludvig Heibergs Poetiske Skrifter, IX, udgivet
i København 1862:
Sang for den militaire Høiskole.
Vor Hovedstad er vidt bekjendt
For sine Kirketaarne,
Endskjøndt et Par, hvis Top var brændt,
Sig hæve lidt beskaarne.
Selv naar det Gamle sank i Gruus
(Tiltrods for Taarnets Vægter),
Man bygger op et andet Huus
Til Gavn for yngre Slægter.
Mens faldefærdi~t Meget staaer,
Et Tempel her sig reiser;
Det bygges jævnt, mens Tiden gaaer,
Indtil med Spiir det kneiser.
Det mures uden Larm og Støi,
Med stille Flid og Iver;
Dets Bygning alt har Navn af "høi",
Dog mere høi den bliver.
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Og kommer her en Engelskmand
Paa Luur i mørke Nætter,
Og skyde vil vor Stad i Brand
Med Bomber og Raketter,
Han finde skal i denne Krop
En Sjæl, han ei vil kue:
Han dette Taarn ei brænder op,
Som han har brændt vor Frue.
Naar Styrken uden Hensigt er,
Da vorde Kanper Dværge;
De rette Laurbær vindes der,
Hvor Kundskab fører Værge;
Thi stedse bør paa Viisdoms Bud
Sig Stridens Kræfter blande:
Minerva sprang bevæbnet ud
Af Tordengudens Pande.
Men stadig Flid paa travle Dag
Ei trænger blot til Hvile;
Den styrkes og ved muntert Lag,
Hvor Fest-Pokaler smile.
Her Venskab snoer et fælles Baand
Om Templets Fædre, Sønner;
Her svæver Videnskabens Aand
Og Glædens Fest forskjønner.
Verset om "engelskmanden" er formentlig skrevet for at behage kongen,
, der nærede en indædt modvilje mod dette folk efter begivenhederne i 1801 og
1807.
Det var ikke alene i festlige stunder, at samhørigheden mellem lærere
og elever kom til udtryk. Da højskolens lærer i matematisk analyse og rationel mekanik fra 1843, oberstløjtnant C.C.G.Andræ,i 1854 blev afskediget,
fordi han som landstingsmand havde stemt imod regeringen, sendte eleverne
ham følgende brev (18):
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"Hr.oberstløjtnant v.Andræ,
Højskolens elever henvender sig til Dem for at sige Dem et
ord til afsked.
Vi ved, med hvilken kærlighed De har omfattet Højskolen, og
med hvilken varme De har virket i Deres kald; vi ved dernæst, af
hvilken betydning for os denne Deres virksomhed har været. Dg vi
skal gemme det i vor erindring: at De fra Højskolens lærerstol
har ført os til videnskabelig erkendelse; at De gennem et sprog,
der fængslede, så tit det hørtes,har opdraget vor tænkning og givet den klarhed og skarphed og styrke.
Derfor bringer Højskolens elever Dem deres tak, en varm og
og inderlig tak for den tid, vi har haft den ære, at stå Dem nær;
og når vort ønske for Deres fremtids held og hæder går i opfyldelse, da beder vi om, at De endnu vil mindes de dage, da det var
vor glæde og vor stolthed, at kunne knytte Deres navn til Højskolens." (Moderne retskrivning benyttet).
Oberstløjtnant Andræ blev i øvrigt samme år finansminister
regering og senere i en periode statsminister.

den nye

Om lærernes interesse for skolens tarv viser følgende tildragelse, der
formentlig bør tilskrives specialklasssens kemilærer i perioden 1876-1902,
dr.phil. H.Topsøe. Det berettes, at kemilæreren,som hvert år holdt ferie på
Jyllands vestkyst, under sine ture i fiskerlejet hvor han boede, opdagede,
at befolkningen gik med meget blanke beslag på træskoene. Gennem samtaler
med befolkningen fik han rede på, at metallet stammede fra nogle metalplader, man havde bjerget fra et russisk skib, der var strandet. Ved at undersøge metallet nærmere opdagede han, at det var platin- og guldplader.
Han købte for 2 rigsdaler det resterende "metal",da han netop stod og
manglede platin til fremstilling af et destillationsapparat til fremstilling af flussyre til undervisningsbrug i kemi ved specialklassen.
Efter hjemkomsten fra ferien lod han for egne midler dette apparat og
de fornødne skåle fremstille, hvilket alt sammen opbevaredes i specialklassens kemilokale, indtil det ved 2.verdenskrig udbrud sammen med andet af
værdi blev anbragt i en bankboks. Her blev det glemt, indtil boksen i 1962
blev tømt. Da man ikke længere fremstiller flussyre i forbindelse med kemi-

77

undervisningen, søgte akademiet Forsvarsministeriet om tilladelse til at
omsætte de ca. 2 kg platin,det ialt drejede sig om i form af destillationsapparat, skåle og plader, med henblik på oprettelse af et legat. Da dette
ikke kunne bevilges, overdrog akademiet i 1976 platinbeholdningen til Laboratoriet for Fundamental Metrologi ved Danmarks tekniske Højskole med henblik på fremstilling af et normal-kilolod.
Også på anden måde er akademiet blevet betænkt af tidligere, mangeårige lærere. Akademiet råder således over "Cordt Traps Legat for Elever på
Officersskolen", der fik kongelig stadfæstelse den JO.marts 1938 og "Generalløjtnant Ellis Wolffs Legat for vordende Generalstabsofficerer, der fik
kongelig stadfæstelse den 21.december 1938.
Kontorchef Cordt Eiler Trap var lærer i statistik for generalstabsklassen fra 1893 til 1936. Ifølge fundatsen skal hans legat tilfalde "to elever i generalstabsklassen", ligesom et antal portioner skal tildeles "elever på andre kursus i Specialklassen".
Generalløjtnant, kammerherre Ellis Wolff var lærer
krigskunst og
krigshistorie i perioden 1900-1911. Hans legat er indstiftet af generalinde
Karen Wolff efter generalens død i overensstemmelse med testamentariske
dispositioner. Legatet er et rejselegat, der uddeles hvert tredie år til en
officer, der har gennemgået "Specialuddannelse af generalstabsofficerer" og
som skønnes at have "de bedste Anlæg for General stabs tjeneste".
I jubilæumsåret 1980 har akademiet yderligere haft den glæde at Hovedorganisationen for officerer af A-linien har betænkt det med et legat, der
skal anvendes til årligt at uddele en legatportion til en,evt to kursusdeltagere, der i årets løb har ydet en påskønnelsesværdig indsats eller udført
en præstation, der fortjener anerkendelse.

Den administrative stab.
Når bortses fra den tidligste periode, da Den kgl. militære Højskole
blev skabt,er det karakteristisk, at de personelmæssige ressourcer, der har
været afsat til gennemførelse af skolens administration,har været meget begrænsede.
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I Den kgl. militære Højskoles levetid virkede det i bilag 11 anførte
personel i administrationen af højskolens virksomhed. Udover dette personel
omfattede skolens personel en regnskabsfører, en læge og en skriver samt en
adjudant. Hvortil kom et meget begrænset antal værnepligtige, primært som
officers-oppassere.
I perioden fra 1868-1951, hvor skolen var en del af Hærens Officersskole, først benævnt ældste klasse senere specialklassen,var administrationen fælles med officersskolens. Det direkte ansvar for administrationen af
den videregående specialuddannelse påhvilede skoleofficeren af artilleriet.
Der er fra denne periode grund til at nævne officersskolens tidligere
forplejningsforvalter, oversergent G.Jensen, der i årene 1945-1951 ydede en
betydelig indsats med renskrivning og kopiering af opgaver og kompendier i
en tid, hvor det reglementariske grundlag for undervisningen var begrænset,
og behovet for at inddrage de under 2.verdenskrig indhøstede erfaringer var
betydeligt.
Da Forsvarsakademiet, som andetsteds omtalt,etableredes i 1951 i lejede lokaler på Falstersvej, skete det under trange forhold også for administrationen. Efter flytning til Østerbrogades Kaserne har akademiet fået
bedre, om ikke ideelle, forhold for sin virksomhed.I takt med udvidelsen af
fakultetet med faste militære lærere er der også foretaget udvidelse af administrationens rammer. Akademiets organisationsplan omfatter således foruden chef og skoleofficer over 26 stillinger, jf. bilag 2, der påregnes besat med civilt personel og værnepligtige. En række af disse stillinger er i
øjeblikket ubesatte. En oversigt over akademiets chefer og skoleofficerer
samt administrationsofficerer fremgår af bilag 11.
Der er grund til nærmere at omtale en enkelt af disse stillinger, nemlig stillingen benævnt A-2O, der indehaves af overkontorbetjent S.E.Jensen.
Overkontorbetjenten kom til akademiet som værnepligtig i 1954 og ansattes i
en civil stilling i 1955 som leder af akademiets ekspedition og trykkeri,en
stilling han stadig indtager og som gør ham til en central person i akademiets daglige virke.
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NOTER & KILDEHENVISNINGER

Oprettelse og Organisation gennem tiderne
(1) Plan til den kongelige militaire Høiskole. 1830. Hærens Arkiv.
(2) Udsigt over Underviisningen ved de specielle Corpser før 1830 og Den
kongelige militære Høiskoles Virksomhed fra den Oprettelse til 1855.
Kjøbenhavn 1855.
(3) Plan for Den kongelige militaire Høiskole, approberet den 12te Juli
1857. København 1857.
(4) Redegørelsen for perioden 1868 - 1951 hviler hovedsagelig på
- Aktstykker til Udkast til Ordningen af den ved Loven af 6te Juli 1867
normerede Officersskole for Hæren. Hærens Arkiv.
- Officersskoler i Tidsrummet 1691 - 1918,udgivet i Anledning af Hærens
Officersskoles 50 Aars Jubilæum den 1. Maj 1918. København 1918.
(5) Uddannelsen af Hærens Linieofficerer 1713 - 1963.
Udgivet af Hærens Officersskole 1963.
Forsvarsakademiets Domiciler gennem 150 år
Ved udarbejdelsen af dette kapitel er følgende kilder benyttet:
- Tillægshæfte til Militært Tidsskrift 1928. Artikel af Kaptajn Johan
Nordentoft: Gjethuset og Artilleriets Kadetskoier.
- Uddannelsen af Hærens Linieofficerer 1713 - 1963. Udgivet af Hærens
Officersskole 1963.
- Frederiksværk 1756 - 1956. Udgivet af De forenede Jernstøberier,1956
- Udsigt over Underviisningen ved de specielle Corpser før 1830 og Den
kongelige militære Høiskoles Virksomhed fra dens Oprettelse til
1855. Kjøbenhavn 1855.
- Billedværket København Før og Nu. Alfred G.Hassings Forlag 1949.
- Forsvarets Bygningstjenestes historiske tegnearkiv.
- Rapport fra Forsvarsministeriets udvalg vedrørende lokaliteter og arealer inden for det storkøbenhavnske område.Betænkning nr. 3, 1964.
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- 25-årsskriftet 1952-77
- Indhentede oplysninger
tekniske forvaltning i
- Indhentede oplysninger

fra Forsvarets Bygningstjeneste.
fra Frederiksberg Tekniske Skole og fra den
Frederiksberg kolTlllune.
fra Boligministeriet m.fl. myndigheder. ,

Stabsuddannelse gennem tiderne
Skildringen af forholdene og udviklingen i andre lande hviler hovedsagelig
på det første kapitel: The development of military professionalism and the
rise af General Staffs in the nineteenth century, i
- Brian Bond: The Victorian Army and the Staff College, 1854 - 1914 ,
Eyre Methuen London 1972.
Henvisninger i teksten:
(1) K.V.Nielsen: Den øverste krigsledelse, i "Et hundredårsminde.Det krigsvidenskabelige Selskab 1871-1971", p.172.
{2) Ibid, p.173-174.
{3) O.Friis: Generalstabselevernes Undervisning i Krigskunst, i "Officersskoler i Tidsru1T111et 1691-1918", p.185.
(4) Udsigt over Underviisningen ved de specielle Corpser før 1830 og Den
kongelige militære Høiskoles Virksomhed fra dens Oprettelse til 1855,
p.72-73.
(5) Dansk militært Tidsskrift 1867, p.163.
(6) Jens Johansen: Hærens Officersskole,i "Officersskoler i Tidsrummet 1691
-1918", p.147.
(7) Love og Bestemmelser for Hæren, 10.Hefte, Tjenesteomgang og Uddannelse.
{Udgave 1934 er benyttet).
(8) "Fædrelandet" 1842, spalte 6474. Universitetsbibl ioteket.
{9) Brian Bond: The Victorian Army and the Staff College, p.266.
{10) "Fædrelandet" 1842, spalte 6255-6256.
Den tekniske uddannelse
Ved udarbejdelse af dette kapitel er følgende kilder benyttet:
- Plan til den kongelige militaire Høiskole. 1830. Hærens arkiv.
- De tilsvarende efterfølgende planer udsendt i årene 1836, 1844 og
1857. Hærens arkiv.
- Udsigt over Underviisningen ved de specielle Corpser før 1830 og Den
kongelige militære Høiskoles Virksomhed fra dens Oprettelse til

Bl

1855. Kjøbenhavn 1855.
- Uddannelsen af Hærens Linieofficerer 1713-1963.Udgivet af Hærens Officersskole 1963.
Akademiets personel, lærere og elever
(1) En nærmere beskrivelse heraf i E.O.A.Hedegaard: "Den indbyrdes undervisning" i Militært tidsskrift 1974, p.206-226.
(2) Udsigt over Underviisningen ved de specielle Corpser før 1830 og Den
kongelige militære Høiskoles Virksomhed fra dens Oprettelse til 1855,
p.28-29.
(3) Ibid, p. 37.
(4) Ibid, p.45.
(5) Ibid, p.26.
(6) Officersskoler i Tidsrummet 1691-1918, p.103-104.
(7) "Udsigt", p.37.
(8) Ibid, p.45.
(9) "Officersskoler", p.156.
(10) Ibid, p.161.
(11) Plan for Officersskolen, p.18, pkt.32.
(12) K.f.H. A.64/1920.
(13) FKO skr. P.18.09/PA 2-1628 af 12/9 1972.
(14) FKO skr. P 180.119/PP 3-16372 af 5/7 1979.
(15) "Udsigt", p. 53.
(16) Ibid, p.38.
(17) En nøjere gennemgang af J.L.Heiber9s tilknytning til højskolen findes
i E.O.A.Hedegaard: "J.L.Heiberg og Den kongelige Militaire Højskole
1830-36" i Militært tidsskrift, 1974, p. 434-460.
(18) "Udsigt", p.68.
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Bilag 2.

CHEFEN FOR
FORSVARSAKADEMIET
I
I

I

I

ADMINISTRATI ONSAFDELI NG

FAGGRUPPE
STATSKUNDSKAB
OG STRATEGI

FAGGRUPPE
OPERATIONER OG
STABSTJENESTE

F-10 Faggruppeleder

F-20 Faggruppeleder
F-21 Kursusleder/STK I
F-22 Lærer/
stabstjeneste
F-23 )Lærer/
)operatioF-24 )ner
F-25 Lærer/
logistik
A-12 Sekretær
A-15 Sekretær

-

F-ll )Lærere
F-12)
A-11 Sekretær
~

A-21
A-22
A-23
A-24
A-25
A-26
A-27
A-28

-

A-29

Fotograf
Tegner
)Hjælpere i
r~spedit1ons- og
reproduktionskontor
Leder af materiel kontor
!TV-hjælper
Hjælper/
Materielkontor
Medhjælper
i kaffe- og
frokoststue

I

FAGGRUPPE
FORVALTNING

I

I

I

FAGGRUPPE
TEKNIK

FAGGRUPPE
PÆDAGOG! K OG
UDDANNELSE

FAGGRUPPE
HÆROPERATIONER

r/
r/

ik

Bilag 3.
Fra "Officersskoler", p. 131 ff

Højskolens lærere.
(Deres her anførte Stilling eller Titel er den, de havde ved deres Tiltrædelse; senere er adskillige af dem avancerede eller har erholdt højere
Titel)

Dansk:
Professor F.Høegh-Guldberg
K.Rovsing
(i Kursus 1851-57)

1/6 1830-31/10 1836.
1/10 1857-30/4 1868. 11/10 1861 kgl. Udn.

Kemi:
Premierløjtnant J.C.Hoffmann
Lektor C.T.Barfoed
Kaptajn J.J.Bahnson

1/6 1830-30/6 1850. 5/1 1838 kgl. Udn.
1/7 1850-11/3 1859. 7/7 1854 "
1/4 1859-30/4 1868. 17/4 1863 "
Geognosi:

Professor Forchhammer

Kursus 1846-48, 1851-53, 1855-65
Topografi, Terrænlære og Geodæsi:

Kaptajn O.N.Olsen
11
C.C.G.Andræ
Premierløjtnant P.Klingsey

1/6 1830-31/10 1842.
5/1 1838 kgl. Udn.
11
1/11 1842-15/4 1854. 15/12 1846 "
1/4 1855-30/4 1868. 13/6 1859 "

Tjeneste i Felten, Militærgeografi, Statistik og Krigshistorie:
Premierløjtnant A.H.Baggesen
Kaptajn W.H.F.A.Læssøe

1/11 1832-31/10 1842. 17/1 1838 kgl. Udn.
23/10 1844-10/5 1845.
Felttjeneste:

Kaptajn Schepelern
Premierløjtnant Wittrock
Kaptajn Ross

Kursus 1842-44, 1844-46
1846-48
1848-59
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Felttjeneste fortsat:
Premierløjtnant E.V.Schau
H.C. Baron Haxthausen

Kursus 1859-63
1863-66

Militærgeografi:
Major A.H.Baggesen
Premierløjtnant Børgesen
Fallesen
Kaptajn Schau

Kursus 1842-44
1846-48
1851-55
1855-59
Krigshistorie:

Major Blom
Kaptajn v.d.Recke
L.Fog

Kursus 1842-48
1853-59
6/6 1867 kgl. Udn.

6/6 1863-30/4 1868.
Armeeorganisation og Administration:

Kaptajn J. T.Ræder
1/6 1833-31/10 1836
J.C.Blom
1/4 1859-30/4 1868
11
(
Madsen fra 30/3 1867 overtaget Resten af Kursus l 866-68).
Tysk:
1/6 1830-31/10 1842.
Kaptajn C.J.de Meza
Premierløjtnant J.P.A.Worrishoffer
1/11 1842-30/4 1848.
Kand.phil. G.F.F.Rung
16/5 1848-31/5 1860.
Kaptajn W.O.W.Lehmann
1/6 1860-

5/1

1838 kgl. Udn.

15/12 1846
2/6 1852

11
11

Fransk:
Kaptajn C.J. de Meza
Kand. V.J.Bjerring

1/6 1830-31/10 1842.
1/11 1842-30/4 1868.

5/1 1838 kgl. Udn.
15/12 1846 11

Engelsk:
Professor C.R.F.Mariboe
Kaptajn Blom
Dr. Ferrall
Professor C.R.F.Mariboe

21/1 1837-6/3 1841. 17/1
i Kursus 1842-44.
1842-48, 1851-59.
10/11 1859-10/2 186D.
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1838 kgl. Udn.

Engelsk fortsat:
Kaptajn de Coninck
Løjtnant W.L.Maribo
Dr.phil. G.Fistaine

5/3 1860-30/9 1863.
1863-65.
25/10 1866-30/4 1868.
Logik og Skønlitteratur:

Professor J.L.Heiberg

1/11 1830-31/10 1836.
Matematik:

Kaptajn C.L.Bendz
C.C.G.Andræ
Professor A.Steen
Kaptajnløjtnant N.F.Ravn

1/6
17/11
1/4
1/4

1830-8/10
1843-15/4
1855-31/3
1863-30/4

1843.
1854.
1863.
1868.

5/1
24/1
13/6
1/4

1838 kgl. Udn.
li
1848 li
li
1859
1867 li

Diskriptivgeometri:
Premierløjtnant L.S.Kellner
Kaptajn L.Knudsen

1/6 1830-31 /3 1861.
1/4 1861-30/4 1868.

1/4 1834 kgl. Udn.
20/11 1865 li

Fysik:
Premierløjtnant J.C.Hoffmann
Professor C.V.Holten
Justermester H.P.J.J.Thomsen
Kand.polyt. L.V.Lorenz

1/6
1/4
1/4
1/5

1830-30/6
1853-31/3
1859-3/4
1866-30/4

1850. 2/8 1849 kgl. Udn.
1859.
1866. 17 /4 1863 "
1868.

Krigsbygningskunst:
Premierløjtnant J.C.V.
Steenstrup
Kaptajn L.S.Kellner
Premierløjtnant E.C.L.Koefoed

1/10 1832-10/5 1845.
1/8 1846-31/3 1861.
1/4 1861-30/4 1868.

5/1 1838 kgl. Udn.
8/6 1855 "
20/11 1865 li

Civilbygningskunst:.
Premierløjtnant J.C.V.
Steenstrup
Premierløjtnant J.T.Schovelin

1/10 1832-10/5 1845.
1/8 1846-23/2 1853.
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5/1 1838 kgl. Udn.
17 /4 1851 li

Civilbygningskunst fortsat:
(I Kursus 1853-55 var Fagene fordelte saaledes:
Landbygningskunst: Kaptajn Petersen;
Vandbygningskunst:
Kobke;
Vejbygningskunst:
Jørgensen.)
Kaptajn F.C.Good
1/4 1855- 3/4 1866. 13/6 1859 kgl. Udn.
Premierløjtnant 0.K. Larssen
28/4 1866-30/4 1868.
Artilleri og Broslagning:
Kaptajn J.S.Fibiger
Premierløjtnant H.A.A.
de Jonqui~res
Kaptajn C.E.Reich
J.Linnemann
Premierløjtnant
C. Baron Guldencrone

1/9 1832-30/6 1844.

5/1

1838 kgl. Udn.

l/7 1844-31/7 1848.
14/6 1850-25/3 1857. 16/2 1855
1/4 1857-3/4 1866. 12/4 1861

li

li

28/4 1866-30/4 1868.

Teknisk Mekanik, Maskinlære og Teknologi:
Professor J.A.Dyssel
1/9 1832- 9/11 1842. 5/1 1838 kgl. Udn.
Efter Professor Dyssels Afgang er disse Fag foredragne saaledes:
Teknisk Mekanik: Kaptajn Andræ
Kursus 1842-44
Premierløjtnant B.E.H.Kauffmann
1844-4B
Kaptajn W.F.L.Kauffmann
1851-66
Premierløjtnant 0.K.Larssen
1866-68
Maskinlære:
Kursus 1842-48 og 1851-59
Lektor Wilkens
Premierløjtnant B.E.H.Kauffmann
Kursus 1844-46
Teknologi:
1842-48
Lektor Wilkens
1851-66
Kaptajn W.F.L.Kauffmann
1866-68
F.W.F.Messerschmidt
Maskinlære:
Lektor Wilkens
ansat ved Højskolen
Kaptajn F.W.F.Messerschmidt

i Kursus 1842-44, 1846-48, 1851-57;
1/10 1857-30/4 1868. kgl. Udn. 11/10 1861
i Kursus 1866-68

Statsvidenskabelige Fag:
Professor C.J.Kayser

Kursus 26/8 1859-1861
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Statistik og politisk Økonomi:
Professor C.J.Kayser
Kandidat J.L.C.Holst
E.Castberg

Kursus

1861-63
1863-12/2 1867
15/4 1867-30/4 1868

Stats- og Folkeret:
J. L. R. Koefoed

Kursus 1861-68

Suppleantlærere.
Matematik:
Premierløjtnant T.V.Schou

13/1

1862-26/4 1866

Deskriptivgeometri:
Kaptajn L.Knudsen

9/7 1860-31/3 1861
Kemi:

Kaptajn J.J.Bahnson

24/11 1857-31/3 1859

Krigsbygningskunst:
Premierløjtnant E.C.L.Koefoed

8/8 1859-31/3 1861

Civilbygningskunst:
Sekondløjtnant 0.K.Larssen

27/10 1862-28/4 1866

Artilleri:
Sekondløjtnant C. Baron Guldencrone

7/2 1865-28/4 1866

Geodæsi og Topografi:
Premierløjtnant G.C.C.Zachariae
1/8 1865-28/4 1866
1/9 1866 beordret til at assistere ved
Undervisningen i samme Fag.
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Oversigt over lærere i eksamensfag i
Hærens Officersskoles ældste klasse og specialklasse
1868 - 1951

Tysk

Cand.jur. F.A.Mohr
Cand.mag. C.H.Haunstrup
Dr.phil. L.Bob~
Kaptajn K.C.Rochstroh
Professor, dr.phil. L.L.Hammerich
Dr.phil. C.Møller
Cand.mag. (senere adjunkt, lektor) M.Branner

1884 - 99
1899 - 1911
1911 - 19
1923 - 24
1919 - 30
1926 - 28
1930 - 43
1950 - 51

Engelsk

Oberstløjtnant W.E.O.Lawaetz

1941 - 42

Dr.phil. G.Fistaine
Oberstløjtnant A.C.Volquartz
Kaptajn E.Holten-Nielsen
Kaptajn V. Rothe
Mr. (senere lektor) C.Campbell-Mac Callum
Lektor P.E.A.Harboe
Cand.mag. H.C.Gram Andersen
Adjunkt A.E.Rasmussen

1868 - 78
1878 - 99
1899 - 1908
1908 - 11
1911 - 41
1946 - 47
1949 - 51
1950 - 51

Russisk

Adjunkt G.Sarauw

1946 - 47

Fransk

Cand.mag. H.J.Garrigues
Oberst G.M.Holbek
Cand.phil. J.O.Arlaud
Oberstløjtnant C.A.Wagner
Professor P.Oesterby
Kaptajn C.E.P.Nielsen
Lektor J.Adriard des Gautries
Dr.phil. H.H.Steen
Bibliotekar A.J.F.Nicolet

1868 - 73

90

1873 - 82
1882 - 99
1899 - 1906
1906 - 28
1923 - 37
1930 - 38
1938 - 51
1948 - 49

Matematik

Beskrivende
geometri

Fysik og
Elektronik

Fysik

Elektronik

Kemi

Kaptajn N.F.Ravn
Oberstløjtnant W.H.O.Madsen
Oberstløjtnant V.S.J.Raabye
Professor, dr.phil. P.Heegaard
Lektor, dr.phil. C.C.Hansen
Dr.phil. R.C.Petersen
Dr.phil. O.H.Schmidt
Cand.mag. H.E.Skovgaard

1868
1873
1896
1902
1910
1935
1947
1950

Kaptajn L.Knudsen
Oberstløjtnant A.Levinsen

1868 - 93
1893

Professor, dr.phil. L.V.Lorenz
Docent K. Prytz
Kaptajn L.J.M.Ernst
Kaptajn J.Tørsleff

1868
1887
1890
1908

-

Kaptajn F.Topsøe
Professor, magister, docent A.W.Marke
Dr.phil. T.Bjerge
Adjunkt Hylling Christensen
Cand.mag. K.J.K.Brostrøm

1916
1920
1938
1950
1948

- 20
- 37
- 49

-

91

87
90
1908
16

- 51

Kaptajn (senere oberstløjtnant) J.Tørsleff
1916 Premierløjtnant (senere kaptajn, oberstløjtnant,
oberst) U.S.Andersen-Høyer
1920 1927 1946 Kaptajnløjtnant (senere kaptajn) A.V.Hensch
1938 1946 Civilingeniør K.Agersted
1943 Civilingeniør O.Riis-Hansen
1946 Kaptajn J.J.Bahnson
Dr.phil. H.Topsøe
Professor, dr.phil. E.Biilmann

73
96
1902
l0
36
51
50

29
21
43
51
39
50
44
49

1868 - 76
l 876 - 19!)2
1902 - 1920

Kemi fortsat

Kaptajn, dr.phil. H.N.K.Rørdam
Lektor, dr.phil. Max Møller

1918 - 37
1938 - 43
1946 - 51

Tegning

Geodæsi

Krigskunst
og Krigshistorie

Krigskunst

Premierløjtnant V.A.Talbitzer
Oberstløjtnant A.L. le Maire
Oberstløjtnant C.W.Christensen
Oberstløjtnant H.E.Flindt
Kaptajn C.R.Kofoed-Jensen
Kaptajn H.E.Wolf
Kaptajn F.Johansen
Professor J.Gunner
Oberstløjtnant G.C.C.Zachariae
Oberstløjtnant C. E.Momberg
Oberstløjtnant M.J.Sand
Oberstløjtnant N.P.Johansen
Kaptajn, stabsgeodæt J.F.Chantelou
Oberstløjtnant J.Johansen

Kaptajn H.C.Baron Haxthausen
Oberst A.J.C.E.Madsen
Oberstløjtnant P.N.Nieuwenhuis
Oberstløjtnant A.A.B.KUhnel
Oberstløjtnant J.A.L.Lesser
Oberstløjtnant (senere oberst) R. Kall
Oberst E.Wolff
Kaptajn (senere oberstløjtnant) H.A.Rolsted
Oberstløjtnant E.Raabye
Kaptajn (senere oberstløjtnant) V.Bjerregaard (Taktisk Kursus)
Kaptajn J.C.R.Linde {Taktisk Kursus)

92

1870 - 76
1876 - 85
1885 - 90
1890 - 99
1889 - 1907
1907 - 11
1912 - 24
1932 - 49

1868 - 84
1884 - 99
1899 - 1908
1908 - 26
1927 - 44
1946 - 49

1868 - 70
1870 - 82
1882 - 93
1893 - 1900
1893 - 96
1896 - 1926
1900 -

11

1923 - 35
1932 - 42

1935 - 41

1938 - 42

Krigskunst
(Specialkl.
Art. IG.)

Oberst H.H.Jørgensen
Kaptajn A.H.Klokhøj
Oberstløjtnant E.Kragh
Kaptajn K.Jensen
Oberstløjtnant P.E.C.Bosse
Kaptajn A.D.Danhuus

1941
1946
1946
1949
1950
1948

-

43
48
48
50
51
51

1911
1924
1928
1933
1936
1946
1939
1950

-

24
28
32
35
38
50
43
51

1911
1936
1946
1948

-

35
43
47
51

Oberstløjtnant E.Rønning
Kaptajn (senere oberstløjtnant) H.A.Rolsted
Kaptajn A.C.C.Sørensen
Kaptajn P.M.Norup

1911
1922
1935
1939

-

22
32
38
43

Kaptajn C.Baron GUldencrone
Kaptajn W.H.O.Madsen

1868 - 79
1879 - 87

Faget er fra
1911 for ældste klasses
Stabsafdeling
delt i:
Genera 1stabsOberstløjtnant (senere oberst) O.Friis
lære m.m.
Fra 1948 be- Oberstløjtnant W.W.Prior
nævnt Taktik Kaptajn (senere oberstløjtnant) E.Gørtz
Oberstløjtnant H.A.Rolsted
Kaptajn (senere oberstløjtnant) E. Kragh
Oberstløjtnant V.Bjerregaard
Oberstløjtnant M.N.M.P.Amtrup
Strategi med
Krigshistorie Oberst R. Ka 11
Oberstløjtnant R.Allerup
Oberstløjtnant W.E.O.Lawaetz
Oberst E.F.Raabye
Hærorganisation

Artilleri og
Våbenlære

93

Art i 11 eri og
Våbenlære
fortsat

Kaptajn L.T.G.Fock
Kaptajn N.E.Lomholt

1887 - 93
1893 - 1908

Fra 1908 delt
i Artilleri
og Art i 11 erikonstruktion
(Våbenkonstruktion),
Ballistik og
Artilleriets
brugslære
Premierløjtnant C.A.C.0tterstrøm
Kaptajn V.Balslev
Kaptajn (senere oberstløjtnant) C.Raabye
Kaptajn H.P.H.Eggers
Kaptajn K.K.N.Nørresø
Kaptajn 0.Mathiassen
Ballistik

Art i 11 eri ets
brugslære
Våbnenes
brugslære

-

11
18
35
43
43
49

Generalmajor V.H.0.Madsen
1908 Kaptajn V.Balslev
1917 Premierløjtnant (senere kaptajn, oberstløjtnant,
oberst) U.S.Andersen-Høyer
1918 Kaptajn H.C.B.Engell
1949 -

17
18

Kaptajn (senere oberstløjtnant)C.J.N.Nieuwenhuis
Kaptajn (senere oberstløjtnant, oberst)
0.F.Baron v.Eggers
Kaptajn J.Heidicke
Kaptajn E.M.S.Prebensen
Kaptajn A.Dahlberg

94

1908
1911
1918
1935
1937
1946

49
50

1908 - 18
1919
1941
1941
1941

-

43
43
43
43

Artilleri
(Taktisk
Kursus)

Artilleriets
taktik
(Art i 11 erilære)

Krigsbygningskunst

Automobilog l uftfartøjslære

Skydelære

Oberstløjtnant V.Wolfhagen
Kaptajn E.M.S.Prebensen
Kaptajn O.V.Gregersen

Kaptajn V.Jacobsen
Oberstløjtnant C.V.Hjalf

Kaptajn E.C.L.Koefoed
Oberstløjtnant F.P.A.W.Tobiesen
Kaptajn V.E.Tychsen
Kaptajn A.G.Nyholm
Kaptajn K.Schat-Petersen
Kaptajn (senere oberstløjtnant) V.Bennike
Kaptajn S.Bjørke {Taktisk Kursus)

Premierløjtnant (senere kaptajn, oberstløjtnant) C.Førslev

1935 - 36
1938 - 39
1941 - 43

1946 - 49
1947 - 51

1868 - 76
1876 - 87
1887 - 95
1895 - 1908
1908 - 26
1926 - 43
1935 - 42

1920 - 32

Oberstløjtnant Z.A.Wilkenschildt
Kaptajn C.C.B.Dreyer
Kaptajn C.A.Grønning

1920 - 23

jernbanelære

Kaptajn (senere oberstløjtnant) ·c.V.Deuleran

1920 - 32

Søtakti k

Kor1111andør H.G.F.Garde

1870 - 72

1922 - 29
1928 - 32

Bro- og

1876 - 80

Premierløjtnant J.C.Oldenburg
Premierløjtnant H.G.S.Olrik

95

1872 - 74
1874 - 76

Søtakti k
fortsat

Premierløjtnant C.G.Middelbo
Kaptajn J .A. D.Jensen
Premierløjtnant A.V.GUntelberg
Kommandør A.P.Hougaard
Kaptajn V.L.Lorch

1880 - 84

Eksercits
og skydning

Skoleofficererne

1868 - 70

Gymnastik og
våbenbrug

Kaptajn J.Amsinck

1868 - 70

Legemsøvelser

Kaptajn G.Bøving

1948 - 51

Ridning

Skoleofficere" af rytteriet

1868 - 70

Administration

Overintendant, stabsintendant C.A.Daugaard

1923 - 24

1884 - 87
1887 - 92
1894 - 1905
1905 - 18

1930 - 31
1939 - 41

Overintendant A.Selchau
Varekendskab

Handels- og
Veksel ret

Overdyrlære H.M.C.Friis
Overdyrlæge Kj.Friis
Overintendant A.R.Gjerlev
Overdyrlæge H.H.Sass
Overintendant A.T.Hansen

Overregistrator H.B.Krenchel

1950 - 51
1923 - 24
1930-

31

1930 - 31
1950
1950

1923 - 24
1930 - 31
1939 - 41

Borgerlig ret Auditør S.B.Nyholm
Søartill eri

1950 - 51

Kaptajn G.H.R.Zachariae
Premierløjtnant H.J.Foss
96

1884 - 91
1891 - 1901

Søartilleri
fortsat
Skibsbygning

Skibsdampmaskinlære
Feltmæssige
målinger
(Landmåling)

Sanitære
ingeniørfag

Telegraflære

Telefon,
telegraf- og
radioteknik
Meddelelsestjeneste
-{lære)

Premierløjtnant C.G.Bastrup

1901 - 02

Underdirektør A.B.MUnter
Kaptajn N.J.Jespersen
Kaptajn F.C.Mygind
Underdirektør P.C.Tuxen
Premierløjtnant N.I.W.Høst

1870
1873
1876
1884
1899

Underdirektør A.H.M.Rasmussen

1884 - 1902

Oberstløjtnant (senere oberst) N.P.Johansen
Premierløjtnant (senere statsgeodæt)
J.F.Chantelou
Kaptajn L.Bruhn

1920 - 26

Ingeniør, cand.polyt. J.E.E.Engel
Ingeniør, cand.polyt. H.H.Dahlerup Petersen

1920 - 32
1932 - 42
1946 - 51

Premierløjtnant F.Heiberg-JUrgensen
Kaptajn O.C.Thomsen

1923 - 26
1929 - 32
1926 - 29

Ingeniør, cand.polyt., professor J.Rybner

1932 - 42

Kaptajn H.C.Pedersen
Kaptajn (senere oberstløjtnant) H.E.D.Havsteen

1932 - 40
1939 - 42
1946 - 50

97

-

74
76
84
99
1902

1924 - 36
1928 - 32

Meddelelsestjeneste
-(lære)
fortsat

Pionerlære

Luftkrigslære

Oberstløjtnant F.Heiberg-JUrgensen
Kaptajn A.V.Hensch

1950 - 51

Oberstløjtnant (senere oberst) E.P.M.S.Wissum
Kaptajn D.A.Wieth-Knudsen

1946 - 50

Oberstløjtnant H.J.Pagh

1946 - 47

1948 - 51

1950 - 51

1948 - 51

Kaptajn T.V.G.Nielsen

1947 - 50

Geoteknik

Civilingeniør A.V.Knudsen

1946 • 51

Pionertjeneste og
Krigsbygningskunst

Oberstløjtnant B.Valeur Larsen

1946 - 48
1948 - 51

Materiallære (P)

Civilingeniør, dr.tech. [.V.Meyer

1946 - 51

Material·
lære (T)

Civilingeniør N.Balslev

1946 - 51

Husbygning (I) Civilingeniør S.Reimers

1946 • 51

Husbygning
(II)

Bygningstjeneste

Arkitekt G.P.Pfaff

1946 - 51

Oberstløjtnant G.E.D.Ehrenskjold
Kaptajn R.Nielsen

1948 - 51

98

1946 - 48

Elektricitets lære

Professor T.Bjerge
Cand.mag. K.J.K.Brostrøm

1946 - 48
1948 - 51

Kaptajn C.V.Deuleran

1921

Telegraflære

Kaptajn P.P.P.Dorph
Kaptajn O.C.Thomsen

1918 - 20
1920 - 23

Retslære

Auditør V.Oldenburg
Auditør H.Paulsen
Auditør C.L.A.Lautrup
Auditør C.M.Jespersen
Auditør J.H.T.Gad
Auditør P.K.Diderichsen
Auditør V.G.Moltke
Auditør A.P.Larsen
Auditør V.A.A.PUrschel
Auditør (senere byretsdommer, landsdommer)
J.Scharling
Direktør N.W.Friis
Oberstløjtnant C.S.Wahlstrøm

1868
1872
1882
1887
1896
1906
1914
1917
1917

Cand.polit. E.Castberg
Professor, dr.phil. V.A.Falbe-Hansen
Cand.polit. D.A.Petersen-Studnitz
Cand.polit. V.0.Kjørboe
Kontorchef, dr.phil. C.E.Trap
Cand.jur. & polit. (senere ekspditionssekretær,
kontorchef) N.W.Friis

1868
1874
1882
1886
1893

Bro- og
Jernbanelære

Stat i sti ske
og nationaløkonomiske
fag

99

-

72
82
87
95
1905
13
17

- 18

1919 - 41
1941 - 43
1950 - 51

-

74
82
86
93
1935

1936 - 43
1950 - 51

Hærordning
og Tjenesteforhold

Kaptajn J.C.Blom
Fra 1870 har faget været doceret under
Krigskunst m.m.

1868 - 70

Teknologi

Oberst F.W.F.Messerschmidt
Kaptajn J.G.F.Schnack
Oberst F.A.H.Wagner
Oberstløjtnant H.L.H.Tuxen
Underdirektør V.C.C.Falgren-Schafer
Kaptajn (senere oberstløjtnant) O.C.Ovesen
Oberstløjtnant J.Hvalsøe
Kaptajn L.O.Lo-Larsen

1868
1876
1882
1896
1910
1914
1923
1935

-

76
82
96
1910
14
24
36
49

Maskinlære

Oberst F.W.F.Messerschmidt
Kaptajn J.G.F.Schnack
Oberst F.A.H.Wagner
Oberstløjtnant H.L.H.Tuxen
Premierløjtnant C.A.C.Otterstrøm
Kaptajn J.O.A.Erhoff
Maskiningeniør, cand.polyt. P.Schrøder
Maskiningeniør H.C.Nielsen
Professor A.R.Holm

1868
1876
1882
1893
1908
1911
1917
1923
1926

-

76
82
93
1908
11
17
23
26
51

Kaptajn O.K.Larsen
Kaptajn J.G.F.Schnack
Oberst F.A.H.Wagner
Kaptajn F.Grut
Kaptajn N.F.Møhl
Docent (senere professor) P.M.Frandsen
Ci vilingeniør F.Andersen

1868
1874
1882
1893
1902
1914
1950

-

73
82
93
1902
14
51

Kaptajn N.F.Mohl
Docent (senere professor) C.M.Frandsen

1909 - 14
1914 - 36

Teknisk
Mekanik

Brobygning
og Jernkonstruktioner

100

Alm.Bygningskunst (Bygningsteknik) Kaptajn O.K.Larssen
Kaptajn E.Sommerfeldt
Oberstløjtnant C.D.N.Nøkkentved
Oberstløjtnant L.A.Madsen
Fra 1914
delt i:
Bygningsteknik m/
projektionstegning

og
Vej- og
Vandbygning

Stærkstrømselektronik
Svagstrømselektronik

Civil
meddel elses tjeneste
Artilleriets
virkning

1868
1874
1884
1899

-

73
84
99
1914

Kaptajn A.C.Hoff
Kaptajn (senere oberstløjtnant) M.N.Kildemoes
Kaptajn N.K.H.H.Maare

1914 - 20
1920 - 29
1929 - 42

Kaptajn T.J.Helsted
Kaptajn W.J.Andersen
Ingeniør (senere professor) H.H.Ravn

1914
1932
1939
1946

Oberst V.S.Andersen-Høyer

1946 - 51

Professor J.C.F.Rybner
Civilingeniør K.O.Nielsen

1946 - 51
1946 - 49

Kontorchef K.L.Larsen

1946 - 51

Kaptajn H.E.Hersom
Kaptajn H.C.B.Engell

1947 - 48
1949 - 50

101

-

32
40
42
51

Art i 11 eriets
materiel

Kaptajn K.P.J.Dehn-Jensen

1947 - 50

Motormateriel
(Motorkøretøjer)

Kaptajn T.Hansen

1947 - 50

Ammunitionskonstruktion

Kaptajn

1946 - 49

E. E. Lund

Teknisk virksomhedsleCivilingeniør [.Hvalsø-Petersen
del se

l 02

1946 - 49

Bilag 5.

Oversigt over lærere
på Geodætisk Kursus
ved Forsvarsakademiet

Matematik

Professor R.Petersen
Lektor. cand.mag. R.Hartelius

1949-55
1955-63

Fysik

Cand.mag. K.J.K.Brostrøm
Civ.ing. docent H.O.Mortensen
Kaptajnløjtnant, major H.Løvtrup

1949-52
1953-57
195B-63

Kemi

Professor, dr.phil. Max A.E.Møller
Civ.ing. S.Ahrenkilde

1949-60
1961-63

Svagstrømselektronik Civ.ing. docent H.O.Mortensen
Ing. A.M . Therkelsen
Ing. T.K.Jensen

1955-57
1961-63
1958-60

Elektronik

Professor J.F.C.Rybner
Civ.ing. docent H.O.Mortensen
Ing. T.K.Jensen
Civ.ing. A.M.Therkelsen

1949-52
1953-57
1958-60
1961-63

Geodæsi

Statsdeodæt J.F.Chantelou
Kaptajn H.BUlow-Olsen

1949-52
1953-63

Søopmåling

Kommandørkaptajn H.Worm-Leonhard

1955-63

Numerisk analyse

Professor, direktør E.A.Andersen

1961-63

Legemsøvelser

Oberstløjtnant G.Bøving
Premierløjtnant V.Hermansen
A.K.Schmidt

1949-55
1955-57
1955-58

l 03

Bilag 6.
Oversigt over lærere ved
Våbenteknisk kursus (VTK)
Telegrafteknisk kursus (TTK)
Artillerikursus/Artilleriteknisk kursus (ATK)
Alm.Ingeniørkursus/Ingeniørofficerskursus (IOK)
Ingeniørteknisk kursus (ITK)
Alm.Telegrafkursus/Telegrafofficerskursus (TOK)
Elektroteknisk kursus (ETK)
Militærteknisk Ingeniørkursus (MIK)
Teknisk kursus for Søværnet (TKS)
Kursus i Operationsanalyse (KOA)

0

.i::,.

VTK
Matematik
Lektor Hartelius
Professor R.Petersen
Faglærer, magister L.L.Hjarvad
Civilingeniør B.M.Pedersen
Amanuensis, cand.scient.
A.Sandqvist

TTK

ATK

IOK

ITK

TOK

1962-73 1967-70 1961-63 1956-60 1957-70
1963-68
1949-62 1951-54 1955-60
1957-64 1964-66

ETK

1971-74 1974-

1958-61
1964-65
1970-73

MIK

1972-73 1971-74

TKS
1971-77

KOA

VTK

TTK

Matematik fortsat
Cand.mag., lektor
P.Wulff Petersen
Lektor 0.Brændstrup

_,
0

c.n

Fysik
Ingeniørdocent H.0.Mortensen
Cand.mag. K.J.K.Brostrøm
Civilingeniør A.Nielsen
Kaptajnløjtnant, major
H.Løvtrup
Magister L.L.Hjarvad
Civilingeniør P.Jacobsen
Civilingeniør J.V.Christtansen
Cand.mag. C.F.Pedersen
Civilingeniør P.Albrechtsen
Telefoningeniør H.Jørsbo
Lektor P.Berland
Civilingeniør B.Kofoed

ATK

IDK

ITK

TOK

ETK

MIK

TKS

1951-52 1962-63
1972-77

1955-57 1963-64 1957-59 1955-57
1953-60
1949-52
1951-54 1951-54
1959-71

1961-66
1961-64 1958-60
1958-60
1970-73 1967-70

1960-62
1968-70
1964-66

1971-74

1970-75

1958-61
1964-65
1957-60

Kemi
Professor, dr.phil. Max A.E.Møller 1949-64 1951-54 1955-60
1957-60

1974-78 1975-77
1976-

1957-59

KOA

VTK
Kemi fortsat
Ingeniør Aa.Jart
Civilingeniør S.Clausen
Civilingeniør V.Bitsch
Mag.scient. V.K.Klaning
Lektor, lic.scient.J.Øgaard Madsen
Lektor, akademiingeniør
C.G.Nielsen
Akademiingeniør A.Kjær Sørensen

TTK

ATK

IOK

ITK

T0K

ETK

MIK

1967-73 1961-63 1961-63 1963-64 1960-62 1961-64 1971-74
1966-67 1968-70 1967-70
1964-66 1964-66 1964-66
1964-66
1960-62

1970-75

19741974-78
1974-78

~

0

a,

Elektricitetslære
Civilingeniør I.D.Kledal
Ingeniørdocent H.0.Mortensen
Civilingeniør A.Nielsen
Civilingeniør P.J.Albrecktsen
Elektronik
Ingeniørdocent H.0.Mortensen
Civilingeniør I.D.Kledal
Civilingeniør T. Larsen
Civilingeniør E.J.Brønd

1971-74 19741967-70
1951-54
1961-64

1959-65

1967-71
1955-57 1954-55
1955-56
1964-67
1972-73 1971-74
1970-73 1967-70 1964-66
1957-62
1957-64
1956-57

TKS

1972-77

K0A

VTK

TTK

Elektronik fortsat
Ingeniør T.K.Jensen

ATK

6
.....

ITK

TDK

ETK

MIK

1958-63

Alm.Elektroteknik
Civilingeniør I.D.Kledal
Svagstrømselektroteknik
Ingeniørdocent H.0.Mortensen

IOK

1974-

1964-66

1971-74 1974-

Ingeniør A.M.Therkelsen
Civilingeniør T.Larsen
Professor J.C.F.Rybner
Ingeniør 0.Rechnagel
Civilingeniør K.0.Nielsen

1957-60
1959-62 1957-60
1951-54
1957-64
1949-56

Stærkstrømselektroteknik
Civilingeniør I.D.Kledal
Professor S.A.Vørts
Civilingeniør A.Nielsen
Civilingeniør E.Brønd
Civilingeniør T.Larsen

1964-66
1967-73
1951-56 1951-54
1949-52
1953-56
1955

1971-74 1974-

1951-58
1967-73

TKS

K0A

VTK
Teknisk Mekanik
Professor P.M.Frandsen
Lektor, dr.techn. C.H.Dyrbye

TTK

ATK

1949-54 1951-54
1953-73 1957-64
1967-70

0

ex,

Materia 1lære
Professor N.Balslev

Civilingeniør S.Clausen
Oberstløjtnant
O.A.Boeg Andersen
Professor H.H.Ravn

ITK

1954-64 1957-62
1966-68 1964-66
1973-74
1968-70

Professor N.J.Gimsing
Civilingeniør A.KU1Tmel Nielsen
Teknologi
Oberstløjtnant
O.A.Boeg Rasmussen
Civilingeniør S.K.Hagen
Professor O.Hoff

IOK

TOK

ETK

1971-74 1974-

19741974-

1949-58
1951-56
1967-73

1971-74

1951-54
1957-64
1967-70
1964-66
1955-57
1956-57

MIK

TKS

1970-77

KOA

VTK
Materiallære fortsat
Civilingeniør, dr.techn. E.V.Meyer

Lektor, civilingeniør Erik Trudsø

.....
0

\0

TTK

ATK

IOK

ITK

ETK

MIK

TKS

1946-51 1957-59
1954-55 1960-62
1959-60
l 962-64
1966-67
1973-74

Teknologi og Materialelære
Civilingeniør J.Jørgensen
Lektor N.Balslev
Civilingeniør N.C.Seest Egly
Lektor, civilingeniør J.R.Dissing
Lektor, civilingeniør E.Trudsø
Civilingeniør S.Damsgaard
Civilingeniør, professor 0.Hoff
Civilingeniør K.Nielsen
Civilingeniør H.Nyhegn
Tegning
Professor J.B.K.Gunner
Civilingeniør H.Christensen
Ingeniør H.S.Christoffersen
Ingeniør T.K.Jensen

TOK

1974-78
1974-78
1974-79
1974-79
l 9741974-79
1970-72
1972-75
1975-77

1949-54
1953-62 1957-60 1955-60 1956-57 1957-59
1961-63
1958-60

K0A

VTK
Tegning fortsat
Ingeniør R.J.T.Poulsen
Ingeniør W.0lsen
Ingeniør 0.K. Sørensen

TTK

ATK

IOK

ITK

T0K

ETK

MIK

TKS

1961-64
1961-67
1970-73

1971-74

Tegning og Normlære
Ingeniør 0.K.Sørensen

1974-

1970-72
1975-77

Konstruktør J.Katz

.....
0

Elementær Datamatik
Civilingeniør A.Wessel

1972-75

1970-73

1971-74

Datamatik
Civilingeniør A.Wessel
Civilingeniør S.Toft
Civilingeniør C.E.Christoffersen

1974-78 1970-75
19761975-77

Elementær Datalogi
Lektor K. Tiesen
Maskinlære
Professor 0.R.Holm

1973-74

1949-58

K0A

VTK
Maskinlære fortsat
Civilingeniør H.Hansen
Civilingeniør A.Hartig
Civilingeniør L.Lund
Civilingeniør P.Krog
Civilingeniør M.Haugaard
Civilingeniør, professor C.Boe
Civilingeniør O.Ernst

TTK

ATK

IOK

ITK

TOK

ETK

MIK

TKS

1957-60
1959-64
1964-71 1967-70
1970-73
1970-73
1971-74 19741957-64

Mekanisk Teknologi
Civilingeniør O.Ernst

1957-64
1967-70

Civilingeniør H.Nyhegn

1971-74

Maskinelementer
Civilingeniør P.Krog
Civilingeniør H.K.Obel
Tennodynamik og Varmetransmission
Civilingeniør A.Hartig
Automobilteknik
Oberstløjtnant G.A.P.Rasmussen
Civilingeniør S.Henningsen

1974-

1972-77
1970-72

1970-73

1971-74 197419741974-

1970-77

KOA

VTK
Servoteknik
Ingeniørdocent H.0.Mortensen
Major P.Stadel Pedersen

.....
.....

Krudt- og sprængstoffer,
Eksplosivstoflære,
Indre Ballistik
Oberst E.C.O.L.Lund
Oberstløjtnant P. de Fine KUhl
Major V.J.Kofoed

TTK

ATK

ITK

TOK

ETK

MIK
1974-

1967-70

1949-52
1951-67
1967-71

IOK

1955-66

N

Eksplosivstoflære
Major G.W.Kindtler
Major E.K.Lauritzen

1974-78
1976-80

Indre Ballistik
Oberstløjtnant P. de Fine KUhl

1974-

Ydre Ballistik
Oberstløjtnant H.C.Engell
Oberstløjtnant O.Stephensen
Major E.Larsen
Oberstløj t11ant F.H.Valeur

1949-56
1955-60
1959-62
1961-73

1951-57
1958-60
1961-66

TKS
1970-77
1975-77

KOA

VTK

TTK

ATK

IOK

Yder Ballistik fortsat
Major J.T.Jacobsen
Civilingeniør K.Flødstrup

MIK

1974-

1949-73

Våbenteknik
Oberst O.Mathiassen
Major I.T.Jørgensen
Ammunitionskonstruktion
Oberst E.C.O.L.Lund
Oberstløjtnant K.H.Nielsen
Major G.W.Kindtler

ETK

1963-64

Almlunitionsteknik
Major G.W.Kindtler
Våbenkonstruktion
Oberst O.Mathiassen
Kaptajn T. Hja l f
Major E.Hansen

TOK

1974-78
1976-

Serængningsteknik
Major S.A.Hansen

....w

ITK

1955-57
1958-63
1964-66

1974-78
197B-

1949-52
1951-67
1967-73

TKS

KOA

VTK

TTK

ATK

IOK

TOK

Våbensystemer
Civilingeniør S.B.Andersen
Orlogskaptajn H.F.Jensen
Lektor, civilingeniør L.Bjørnø

....

ETK

MIK

1971-74
1972-77
1975-77

Våbensystemer Hær
Oberstløjtnant P. de Fine Kilhl

1974-

Våbensystemer Fly
Major B.Truelshøj

1974-78

.I>,

Virkningslære
Kaptajn T.S.Ensig Krarup
Kaptajn P.M.C.Horn
Major P.E.Petterson
Major P.Rosenstand
Civilingeniør E.A.Andersen
Vej- og Vandbygning
Professor H.H.Ravn
Major E.O.Wolff

TKS

1955-57
1958-60
1961-63
1964-66
1974-

1954-64 1957-62
1964-66
1966-68

KOA

VTK

ATK

IOK

ITK

TOK

ETK

MIK

Vejbygning
Ingeniørdocent M.Ludvigsen

1968-70

1974-

Vandbygning
Civilingeniør St.A.Jørgensen

1968-70

1974-

1966-67 1968-70
1972-73

1974-

Fundering og Geoteknik
Civilingeniør N.Krebs Olsen
Akademiingeniør L.Fuglsang
u,

TTK

Husbygning
Overingeniør S.Reimers
Arkitekt A.Sevaldsen
Bygningsteknik
Dr.techn. E.V.Meyer
Overingeniør S.Reimers

1957-64
1960-64

1954-57
1959-64 1968-70
1966-67
1974-

Civilingeniør A.KUmmel Nielsen
Bygningstjeneste
Oberstløjtnant R.Nielsen
Oberstløjtnant E.P.Palbøll

1957-64

1974-78
1976-80

TKS

KOA

VTK

TTK

ATK

IOK

ITK

TOK

ETK

MIK

Anlægsteknik
Civilingeniør S.Haarbye

1974-

Bygningskunst
Arkitekt G.Garde

1974-

BeskyttelsesanlægKrigsbygningskunst
Oberst D.A.Wieth-Knudsen
Major B.T.Søgaard
O'I

Major N.Kinch

1954-57 1957-62
1952-64 1964-66
1966-6B
1968-70

Beskyttelsesanlæg
Major F.Bregnager

1974-

El.Installationsteknik
Civilingeniør I.D.Kledal

1974-

Aerodynamik
Civilingeniør H.Petersen
Civilingeniør B.Maribo Petersen

1974-78
1974-78

TKS

KOA

VTK

......

TTK

ATK

IOK

ITK

TOK

ETK

MIK

Flylære
Civilingeniør F.Krag
Civilingeniør A.Rye Hansen

1974-78
1974-78

Flymotorlære
Civilingeniør E.O.Mortensen
Akademiingeniør B.Zimling

1974-78
1974-78

Effektanalyse
Civilingeniør J.Christensen
Civilingeniør S.Clausen
Orlogskaptajn B.Høi Jensen

1974-78
1974-78
1974-78

Elektromagnetisk Feltteori
Civilingeniør GUnther Johansen
Civilingeniør J.Bach-Andersen
Civilingeniør J.Appel-Hansen

1961-64
1967-70

1974-78

Akustik
Civilingeniør K.Rasmussen
Elektroakustik
Civilingeniør A.Waldorff

1971-74

1971-74 1974-78

1961-64

TKS

KOA

VTK
Elektroakustik fortsat
Civilingeniør A.H.Kvist
Civilingeniør K.Rasmussen
Militære Elektriske Systemer
Major N.A.L.Sørensen
Ingeniørdocent H.0.Mortensen
Major H.0 . K.Daugaard

TTK

ATK

IOK

ITK

T0K

ETK

MIK

TKS

1961-64
1967-70

1964-66
1970-77
1967-71

Skibsteknik
Civilingeniør H.E.Guldhammer

1970-77

Krigsskibsbygning
Civilingeniør M.Chr.Legind
Civilingeniør E.V.Bauch
Civilingeniør H.G.Larsen

1970-77
1970-77
1970-77

CO

Teletekniske Systemer
Civilingeniør J.Worsøe
Teleteknik
Civilingeniør H.M.Therkelsen
Civilingeniør A.H.Kvist

1971-74

1961-64
1959-61
1964-65

K0A

VTK
Teleteknik fortsat
Ingeniørdocent H.O.Mortensen
Civilingeniør H.M.Svendsen
Civilingeniør J.H.Larsen
Civilingeniør G.Bramslev

Tekniske Systemer
Civilingeniør A.H.Kvist

TTK

ATK

IOK

ITK

TOK

1967-70
1972-73
1958-60
1958-61
1964-65

1961-64
1967-70

~
~
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Kabel- 09 Bærefrekvensanlæg
Telegrafingeniør, civilingeniør
J.H.Larsen
Civilingeniør P.Aagaard

1956-57
1972-73

Radioteknik 09 -Anl~
Overingeniør G.Bramslev

1956-57
1964-65
1972-73

Major A.Aa.Nielsen
Civil Signaltjeneste
Overingeniør K.L.Larsen

1951 -54

1955-57

ETK

MIK

TKS

KOA

VTK
Militær Si9naltjeneste
Oberst A.Brahm

TTK

N

ITK

TOK

1955-59
1959-61
1964-65
1972-73

Udnyttelse af civile Telekolllllunikationer (Det eerm. net)
Oberstløjtnant W.H.Reindel

1955-57
1960-61

Signaltj. mell. værnene og mellem
enheder af forskell. nationer
Oberstløjtnant E.T.S.Skovgaard
Signalforsynings- og Vedligeholdelsestjeneste (Forvaltningslære)
Oberstløjtnant, oberst H.M.Z.Hansen

IOK

1957-60

Signalorg., -Reglementer og
- Bestelllllelser
Oberstløjtnant E.-F.Skovgaard
Oberstløjtnant A.R.Sønderby
Oberstløjtnant H.K.Borrits
Major J.T.Graversen
0

ATK

1955-57

1957-60

1955-57

ETK

MIK

TKS

KOA

VTK

TTK

ATK

IOK

Signalforsynings- og Vedligeholdelsestjeneste (Forvaltningslære) fortsat
Major S.E.Christensen
Kaptajn (R) O.Junge

~

Krigskunst
Oberstløjtnant O.Pennin
Kaptajn H.P.C.Lund
Oberstløjtnant M.N.M.P.Amtrup
Kaptajn/major O.H.M.Pedersen
Major K.V.Nielsen
Major J.D.Borch
Oberstløjtnant P.E.M.O.GrUner
Major H.Dencker
Signalopklaring og -Sikring
Oberstløjtnant/oberst A.Brahm
Kaptajn A.A.Dittlau

ITK

TOK

1964-65
1959-61

1952-54 1954-57
1959-60
1951-54 1951-52

1955-57
1958-59
1959-61

1962-63
1963-64
1966-67
1972-73

1950-61
1964-65

ETK

MIK

TKS

KOA

VTK

TTK

ATK

IOK

Signalmidlerne og deres
tekniske anvendelse
Kaptajn/oberstløjtnant
L.G.K.Christiansen

ITK

TOK

1956-61
1964-65

N
N

Signaltaktik
Oberstløjtnant F.Worm-Leonhard
Kaptajn O.Petersen
Oberstløjtnant E.T.S.Skovgaard
Oberstløjtnant W.L.Christensen
Militærsi2naltjeneste
Oberstløjtnant H.S.Lund
Signaltjeneste
Oberstløjtnant
Oberstløjtnant
Oberstløjtnant

1958-60
1960-61
1964-65
1972-73

1951-54

i Hæren
E.T.S.Skovgaard
H.S.Lund
A.Brahm

Stabs tjeneste
Kaptajn J.Andreassen
Kaptajn V.N.Jacobsen

1955-56
1955
1955-56

1955-56
1956-57

ETK

MIK

TKS

KOA

VTK
Virksomhedsledelse
Driftsingeniør E.H.Petersen
Civilingeniør S.Kahr
Cand.oecon. C.C.Gade
Rationaliseringsingeniør
P.Mæchel

.....
N

w

TTK

ATK

IOK

ITK

TOK

1953-50
1959-62 1961-64
1959-64 1961-64
1964-67

Overordnede Signalforbindelser
Major N.P.Zøfting-Larsen

1972-73

Signaltjenesten i Danmarks
Luftforsvar
Oberstløjtnant O.N.Christiansen
Kaptajn (S) C.A.J.Christiansen

1958-61
1958-61

Signalsikkerhed og Elektronisk
Krigsførelse
Major P.Rosenstand

1972-73

Militære Elektroniske
Signalmidler
Major B.Jørgensen

1972-73

ETK

MIK

TKS

KOA

VTK

TTK

ATK

IOK

Signaltjeneste i Søværnet
Orlogskaptajn E.P.Skov-Jensen
Orlogskaptajn A.Gjedde
Orlogskaptajn C.Castenskjold

Administration
Oberstløjtnant H.C.B.Engell
Kaptajn J.Larsen
Major S.H.Auding
Oberstløjtnant C.G.A.Bradtved

TOK
1959-61
1'964-65
1972-73

Signaltjeneste i Flyvevåbnet
Kaptajn J.Orfeldt
Major E.F.Jørgensen

N
.i,.

ITK

1964-65
1972-73

1954-55
1957-60

1955-56
1957-62 1958-61

1963-64
1964-65

Søkrigslære
Konmandør E.J.Saabye

1954-57

1955-56

Luftkrigslære
Oberstløjtnant V.Holm
Kaptajn H.P.G.Jensen

1956-57
1954-55

1955-56

ETK

MIK

TKS

KOA

VTK
Forvaltningslære
Kaptajn O.Petersen
Motormateriel
Oberstløjtnant T.Hansen
Oberstløjtnant A.R.H.Andersen
Major P.N.Nielsen

TTK

ATK

1961-64

1949-62
1953-64
1964-71

1951-54

Artilleriets taktik
Oberstløjtnant S.P.Sthjødt-Eriksen

1951-52

Artilleriets virkning
Oberstløjtnant H.C.Engell

1951-52

Artilleriets materiel
Oberstløjtnant K.P.J.Oehn-Jensen

1951-52

~

N

u,

FKF- Faglig tjeneste
Oberstløjtnant R.Nyholm
Skydeteori
Oberstløjtnant B.Allerslev-Jensen
Kaptajn N.P.M.Bohn

1953-62

1955-57
1958-60

IOK

ITK

TOK

ETK

MIK

TKS

KOA

VTK
Sktdeteori fortsat
Major M.Madsen
Ingeniørtjeneste teknisk I-II
Kaptajn/major J.Gerstoft
Kaptajn B.Irgens Møller
Major N.Kinch
Major T.B.Povlsen
Major E.O.Wolff
N
C,

Ingeniørtjeneste, teknisk
og serængningstj.
Oberstløjtnant J.Gerstoft

TTK

ATK

IOK

1961-66

1959-64
1959-60
1973-74
1973-74
1973-74

1967-68

Sanitære Ingeniørfag
Civilingeniør H.H.Dahlerup
Ingeniørtjeneste, taktisk
Kaptajn C.Fischer

1957-59

1963-64
1966-68

Landmåling
Kaptajn H.BUlow Olsen

ITK

1954-57

TOK

ETK

MIK

TKS

KOA

VTK

TTK

ATK

IOK

Hydraulik
Civilingeniør J.Holtved
Civilingeniør Mandrup Andersen
Engelsk
Translatør G.Vestergaard

N

.......

Legemsøvelser
Oberstløjtnant G.Bøving
Premierløjtnant V.Hermansen
Premierløjtnant A.K.Schmidt

TOK

1960-62
1964-66

1959-64

Ingeniørtroepernes taktik
Oberstløjtnant A.R.Jørgensen
Kaptajnløjtnant G.Langberg
Kaptajn F.C.Thomsen
Oberstløjtnant E.V.Darre
Major O.P.Olsen
Regneteknik
Oberstløjtnant H.C.Engell
Major P.E.Petterson
Kaptajn F.H.Valeur

ITK

1954-55
1955-57
1959-60
1962-63
1973-74

1955-57
1961-63
1958-60

1951-52 1954
1949-56
1955-57 1957
1955
1956
1956
1955-62 1957-60

1955
1956

ETK

MIK

TKS

KOA

VTK
Systemlære
Civilingeniør I.D.Kledal
Operationsanalyse
Civilingeniør Svend Clausen
Civilingeniør Fl.G.Jørgensen

N

ex,

TTK

ATK

IOK

ITK

TOK

ETK

MIK

TKS

KOA

1974-48

1971-74 1974-80 1970-77 1971-72
1975-76
1979-80
1974-78
1971-72
1975-76

Bilag 7.

Oversigt over lærere ved
Generalstabskursus - Føringskursus II
Taktisk Kursus - Føringskursus I
Taktisk Kursus II - Brigadekursus
Taktisk Kursus III - Regionskursus
Kursus i Taktisk Samvirke
Generalstabskursus/ Taktisk Taktisk
FØR II
Kursus Kursus II
Hoved- HjælpeFØR I Brigadelærer
lærer
kursus

..,,
N

Taktik
Kaptajn, oberstløjtnant E.H.Wolff
Kaptajn, oberstløjtnant A.C.B.Vegger
Kaptajn, oberstløjtnant H.M.H.Boysen
Kaptajn, oberstløjtnant F.T.Rasmussen
Major, oberstløjtnant J.A.Schousboe
Oberstløjtnant H.T.Havning
Oberstløjtnant P.K.Borrits
Oberstløjtnant J.Lyng

1951-55
1955-58
1958-61 1957-58
1961-64
1965-68 1961-63
1968-74 1956-57
1974-77
1977-

1955-58
1958-61
1975-76

Taktisk
Kursus i
Kursus III taktisk
Regions- samvirke
kursus

Generalstabskursus/ Taktisk Taktisk
FØR II
Kursus Kursus II
Hoved- HjælpeFØR I Brigadelærer
lærer
kursus

w

0

Taktik fortsat
Oberstløjtnant J.C.Essemann
Kaptajnløjtnant B.Nielsen
Kaptajnløjtnant S.J. Bruun de Neergaard
Kaptajnløjtnant E.G . Grothenborg
Kaptajnløjtnant H.H.Jørgensen
Kaptajnløjtnant, oberstløjtnant P.C.Jessen
Kaptajnløjtnant K,D.N.Monrad
Major I.Christensen
Major K.G.H.Hillingsø
Oberstløjtnant P.B.Nielsen
Major S.T.Harders
Major N.L.Fredenslund
Kaptajn E.J.Heidler
Oberstløjtnant H.Cordsen
Oberstløjtnant P.E .M.O.GrUner
Kaptajn, oberstløjtnant H.Oencker
Major S.A. Iversen
Major J.Petersen
Major D.R.H.Jensen

1980

1970-72
1952-54

Taktisk
Kursus i
Kursus III taktisk
Regions- samvirke
kursus

1972-74

1955-56
1956-58
1958-61
1958-59
1960-61
1969-70
1972-76

1974-75

1974-75

1975-80

1976- 80

1967-71

1967-71

1976

1977-78
1978
1979-80
1964

1965-66

1958-60 1972
1960-64
1963-65
1964-69

1971-72

Generalstabskursus/ Taktisk Taktisk
FØR II
Kursus Kursus II
FØR I BrigadeHoved- Hjælpekursus
lærer
lærer

~

Taktik fortsat
Major J.O.Borch
Major C.B.Thomsen
Major J.Schriver
Major L.Niel sen
Major N.-E.Thorn

1969-72
1971-75
1975-76
1976-79
1980-

Faglig tjeneste
Ritmester A.Troels-Smith
Kaptajn K.S.Rysgaard Jensen
Kaptajn S.Kullmann
Kaptajnløjtnant J.C.Henriksen
Major J.A.Schousboe
Major P.C.Jessen
Major H.W.Gram
Major P.Pantmann
Major B.Madsen
Major M.Grimstrup-Sørensen
Kaptajn H.Lehmann
Major W.Andersen

1955-61
1958-60
1960-62
1961-62
1961-64
1964-70
1970-73
1973-76
1977
19771979-80
1972-73

1965-70
1970-74
1973-77
1978-80
1980-

1969-70
1970-74
1974-77
1978-79

Taktisk
Kursus i
Kursus III taktisk
Regions- samvirke
kursus

1965-66
1971-72
1974-77
1978-79

Generalstabskursus/ Taktisk Taktisk
FØR II
Kursus Kursus II
Hoved- HjælpeFØR I Brigadelærer
lærer
kursus
Strategi
Oberst E.T.Raabye
Kaptajn, oberstløjtnant M.Rosenløv

Taktisk
Kursus i
Kursus III taktisk
Regions- samvirke
kursus

1951-53
1954-59
61-63

-

Oberst M.N.M.P.Amtrup
Major, oberstløjtnant H.Kroon
Major, oberstløjtnant K.V.Nielsen

1960-61
1963-68 1961-63
19681966-68

w

"'

Artillerilære
Oberstløjtnant S.P.Schjødt-Eriksen
Oberstløjtnant S.Jensen
Oberstløjtnant H.Eriksen
Major B.Heiberg-JUrgensen
Oberstløjtnant K.S.Rysgaard Jensen
Major R.Gottlieb
Major N.L.Fredenslund
Major N.O.Jensen
Kaptajn, oberstløjtnant J.P.C.C.Hansen
Kaptajn, oberstløjtnant H.E.Hansen
Major P.Svensson

1951-56
1956-59
1960-63
1963-68
1968-72

1959-64
1966-67
1967-72 1969-72
1973-74 1974

1971-72
1974

1974- 78

1975-78 1975-78

1974-78

1978-

1978-

1978-

1973- 74

1978-

1955-57
1957-59
1963-66

1965

1965-66

Generalstabskursus/ Taktisk Taktisk
FØR II
Kursus Kursus II
FØR I BrigadeHoved- Hjælpelærer
lærer
kursus

w
w

Pionerlære
Oberstløjtnant A.R.Jørgensen
Kaptajn, oberstløjtnant E.Darre
Major B.Irgens Møller
Major P.B.Krogen
Major O.P.Olsen

1951-55
1955-64
1965-68
1968-70
1970-76

Kaptajn F.C.Thomsen
Kaptajn, oberstløjtnant J.Jespersen
Kaptajn, oberstløjtnant K.F.Jørgensen
Major B.T.Søgaard
Major T.J.Rasmussen

1977-

1959-61
1962-68
1968-70 1969
1970-72 1971-72
1974-75
1955-57
1961-62 1970
1957-59
1970
1970
1973- 1976-

ABC-tjeneste
Kaptajn A.V.Skjødt
Major S.E.Andreassen
Major C.G.Danielsen
Major J.Jensen

1960-65
1965-71
1971-74
1974-

1965-70 1969-70
1971-72 1971-72
1974- 1974-

Kursus i
Taktisk
Kursus III taktisk
Regions- samvirke
kursus

1965-66
1971-1974

1975-

1965-66
1971-72
1974-

Generalstabskursus/ Taktisk Taktisk
FØR II
Kursus Kursus II
Hoved- HjælpeFØR I Brigadelærer
lærer
kursus

.,,.
w

Si9nallære/Si~naltjeneste
Oberst F.Heiberg JUrgensen
Oberstløjtnant H.S.Lund
Oberst A.Brahm
Major L. Schnor
Oberstløjtnant E.Skovgaard
Major K. D. Graf
Major J.F.Eriksen
Major N.P.Zøfting Larsen
Oberstløjtnant F.Worm-Leonhard
Kaptajn A.Hansen
Kaptajn I.Jørgensen
Major A.Milholt
Kaptajn C.P.Larsen
Major J.K.Henriksen
Major A.A.Ditlau
Major E.Lisbjerg
Major E.T.Nielsen
Kaptajn A.J.Thomsen
Major P.Forkner

Taktisk
Kursus i
Kursus III taktisk
Regions- samvirke
kursus

1951-52
1952-58
1958-61
1961-65

1963-64

1965-66
1966-68
1968-70
1970-74
1955-57
1957-58
1959-61
1958-63
1956-57
1964-66
1966-68
1968-70 1969
1970-73 1971-73
19711974

1974

Generalstabskursus/ Taktisk Taktisk
FØR II
Kursus Kursus II
FØR I BrigadeHoved- Hjælpelærer
lærer
kursus
Si9nallære/Signaltjeneste fortsat
Major B.E.Løvenstein
Major W.Hansen
Major E.Munch
Major N.Jerner

w

tn

Luftkri9slære
Kaptajn H.P.G.Jensen
Oberstløjtnant V.Holm
Kaptajn H.M.H.Boysen
Kaptajn, major V.K.H.Eggers
Major H.J.Corfitzen
Major D.E.Thestrup
Major K.B.Nielsen
Kaptajn S.Thorkildsen
Oberstløjtnant K.S.Pedersen
Major T.V.Dinesen
Major P.D.Jørgensen
Major, oberstløjtnant H.D.Feldstedt

Taktisk
Kursus i
Kursus III taktisk
Regions- samvirke
kursus

1974-76
1975-76

1975-76

1977-78
1978-

1951-55
1955-57
1957-58
1958-61
1961-64
1965-68
1974-76

1968-70

1977-

1956-57
1958-61
1961-64
1964-67
1967-68
1974-76
1951-58
1968-70
1968-72
1972-74

1969
1975-76
1974-75

1969-70

1975-76

Generalstabskursus/ Taktisk Taktisk
FØR Il
Kursus Kursus II
FØR I BrigadeHoved- Hjælpekursus
lærer
lærer

w

a,

Søkrigslære
K0111Tiandør E.J.Saabye
K0111Tiandør [.V.Jørgensen
Orlogskaptajn J.F.Bork
Orlogskaptajn S.E.Thiede
Orlogskaptajn J.Thorsen
Orlogskaptajn I.E.Wessel-Tolvig
Orlogskaptajn A.E.Lillegaard
Orlogskaptajn P.Kofoed
Orlogskaptajn I.R.Michelsen
Orlogskaptajn N.Ottesen
Administration
Oberstløjtnant H.C.B.Engell
Kaptajn E.Sivertsen
Kaptajn J.Larsen
Oberstløjtnant C.C.G.A.Bratved
Major O.H.M. Pedersen

1963
1965-68

1965-66
1966-67
1967-68
1968-69

1968-72
1970
1971-72
1972
1974-76

1972
1973-74

1953-56
1956-58
1958-61
1961-64
1966

Taktisk
Kursus i
Kursus III taktisk
Regions- samvirke
kursus

Generalstabskursus/ Taktisk Taktisk
Kursus Kursus II
FØR II
FØR I BrigadeHjælpeHovedlærer
kursus
lærer
Rets lære
Auditør S.B.Nyholm
Oberstløjtnant C.S.Wahlstrøm
Fuldmægtig, cand.jur. P.G.H.Vinther

Taktisk
Kursus i
Kursus III taktisk
Regions- samvirke
kursus

1953-54
1960-61
1965-68

Stabstjeneste
Kaptajn V.N.Jacobsen

1955-57

Panserlære
Kaptajnløjtnant J.E.Nielsen
Ritmester J.J.L.Mikkelsen
Kaptajnløjtnant P.Eichen-Olsen
Kaptajnløjtnant O.H.M.Pedersen
Kaptajn P.Stolze
Kaptajn E.Falk Petersen
Major E.Steensborg

1955-56
1956-57
1958-60
1957-59
1959-63
1960
1963-70 1969-70

~

w
......

Fransk
Pr.ofessor ~.Steen

1951-66

1965

1965

Generalstabskursus/ Taktisk Taktisk
FØR II
Kursus Kursus II
Hoved- HjælpeFØR I Brigadelærer
lærer
kursus

_.
w
(X)

Engelsk
Adjunkt, lektor K.Gram-Andersen

1951-66

Nationaløkonomi
Cand.polit. V.E.Carstensen

1965-70

Driftsøkonomi
Lektor J.P.Barfort
Premierløjtnant J.Kristiansen

1966-68

Legemsøvelser
Oberstløjtnant G.Bøving
Premierløjtnant V.Hermansen
Premierløjtnant, kaptajn A.K.Schmidt
Kaptajn H.I.Olsen
Kaptajn A.N.Jensen

1951-54
1955-57
1955-73
1974-76
1976-

Elektronisk Databehandling
Kaptajn J.Vestergaard

1966-68

1965-66

1955-57
1955-73
1974-76
1976-

Taktisk
Kursus i
Kursus III taktisk
Regions- samvirke
kursus

Generalstabskursus/ Taktisk Taktisk
FØR II
Kursus Kursus II
Hoved- HjælpeFØR I Brigadelærer
lærer
kursus
Indenrigspolitik
Forskningsbibliotekar H.P.Hilden

...

ID

1970-76

Taktisk
Kursus i
Kursus III taktisk
Regions- samvirke
kursus

Bilag 8.

Oversigt over lærere ved
Kursus i overordnet Intendanturtjeneste
Stabskursus for Intendanturofficerer
Stabskursus i Forvaltning

Krigskunst

Kaptajn N.E.A.Møller
Kaptajn H.Kroon

1955-58
1959-60

Forvaltningslære

Oberstløjtnant J.K.S.Schou
Oberst O.Høgberg

1955-58
1959-60

Kaptajn W.G.Hartmann

1955-60

Dommerfuldmægtig (senere byretsdommer)
E.Mihlertsen
Kontorchef, cand.m~rc. B.Plesner

1955-60
1971-

Stabsdyrlæge H.Sass
Dyrlæge H.Hansen

1955-58
1959-60

Fuldmægtig W.Boserup
Ekspeditionssekretær V.E.Carstensen
Sekretær (senere fuldmægtig, kontorchef}
cand.polit. P.E.Pedersen
Cand.oecon. Ole Vistisen

1955-56
1956-60

Adjunkt J.Barfort
Cand.merc. Steen Hemmingsen
Cand.merc. F.Torp Petersen
Cand.merc. A.Christophersen

1955-60
1969-70
1971-76
1976-

Materielforvaltningslære
Erhvervsret

Levnedsmiddelhygiejne

Nationaløkonomi

Driftsøkonomi
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1971-78
1979-

Engelsk

Adjunkt K.Gram-Andersen
Cand.mag. Gordon Norrie

1955-58
1959-60

Tysk

Translatør S.O.Bruhn

1955-60

Organisat ionsteori
I
Oberst J.K.S.Schou

1966-70

Organisationsteori
li
Cand.merc. J.F.8akka

1966-70

Forsyningstjeneste/
Logistik
Kommandørkaptajn J.Jørgensen
Major W.Kruse
Major B.Bertelsen
Oberstløjtnant F.O.Hertel
Major P.Pantmann
Major B.H.Devantier
Major B.Madsen
Major Grimstrup Sørensen

1966-73
1969-70
1969-70
1969-70
1974-76
1976-78
1978-79
1979-

Økonomi og Rationalisering

Fuldmægtig P.Christensen
Lektor B.Gram

1966-69
1968-69

Luftkrigslære

Oberstløjtnant V.Holm
Kaptajn V.K.H.Eggers

1955-58
1959-60

Søkrigslære

Kommandør E.J.Saabye
Kommandørkaptajn H.-H.O.Wesche

1955-58
1959-60

Rets lære

Auditør S.B.Nyholm
Auditør C.S.Wahlstrøm

1956-58
1959-60

Legemsøvelser

Premierløjtnant V.Hermansen
Premierløjtnant, kaptajn A.K.H.Schmidt
Kaptajn H.I.Olsen
Kaptajn A.N.Jensen

1955-58
1957-73
1974-76
1976
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Personaleledelse

Oberstløjtnant J.Juel Pedersen
Afdelingschef J.Egmund Henriksen
Personalechef, cand.psyk. H.J.F.Suhr-Jessen
Personalechef B.Juul Sørensen
Uddannelseschef P.E.Almsøe

1969-70

Rationalisering

Oberst J.K.S.Schou
Oberstløjtnant J.Skjøth
Major J.Johansen

1969-70
1972-76
1976-

Operationsanalyse

Professor, dr.ekon. E.Johnsen
Civilingeniør, lich.tech. S.Clausen
Civilingeniør J.Meng-Hansen
Udviklingschef, cand.merc. F.Torp Petersen

1969-72
1974-77
1977-78
1978-

Strategi

Oberstløjtnant K.V.Nielsen

1969-

Cand.merc. H.F.Bakka
Cand.psyk. C.Ottesen
Afdelingschef J.Egmund Henriksen
Major F.P.Nielsen

1969-70
1971-73
1974-78
1978-

Ekspeditionssekretær, cand.polit.
V.E.Carstensen
Major J.T.Jacobsen
Major K.Flødstrup
Major (senere oberstløjtnant) M.Hass

1969-70
1971-72
1972-75
1975-

Arbejdspsykologi
og -sociologi

Statistik

PPB m.v.

Matematik

1972-73
1974-75
1975-76
1976-

Major O.B.M.Jensen
Major K.A.Rasmussen
Major J.Svanberg

1969-72
1972-77

Major K.Flødstrup
Major (senere oberstløjtnant) M.Hass

1971-75
1975-
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1977-

Organisationsteori

Ingeniør P.E.Edwards, HD
Cand.polit. J.Møllenback
Lektor, lic.merc. P.Neergaard

1971-75
1975-78
1978-

Lagerstyringsteori

Civilingeniør G.Vogel
Cand.merc. F.Torp Petersen
Akademiingeniør C.Lindeløv

1971-73
1974-77
19781977-78

Orlogskaptajn G.Poulsen

1971-78

MILLCOS
simultationsspil

Forhandlingsteknik Konsulent K.Grundtvig Nielsen
Forstander L.Pedersen

1972-76
1976-

Netværksmetoder

1969-

Chefkonsulent I.Sigler

Arbejdsret og overenskomstforho 1d
Kaptajn (senere major) B.Frank
Datamatik

Cand.oecon. B.Andersen
Danmarks Forvaltningshøjskole
Chefkonsulent L.Scharff
Konsulent E.Kornbeck

19741969-70
1972-79
19791979-

Teorien om ledelse Professor, ekon.dr., dr.h.c. Erik Johnsen

1975-

Forvaltningsret

1978-

Major, cand.jur. F.Hansen
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Bilag 9.

Oversigt over lærere m.v. ved
Pædagogisk Kursus 1970 - 1979

Introduktionskursus

KK B.Rieneck
Cand.psych. K.Vestergaard
Fuldm., cand.psych. C.Ottesen
Fuldm., cand.psych. B.Lønge

Pædagogisk
Grundlag

Forskningsmetodologi

70,
70
70,
75,
71,
76,

71
71, 72, 73, 74,

76
72, 73, 74, 75,

7B

Sekretær, cand.polit.
S.Borup Nielsen
PRLT P.K.Byrdorff
Fuldm., cand.psych. J.P.Madsen
MAJ J.G.Biering
PL N.Bech
MAJ E.R.Markvardsen

73, 74, 75
76, 78, 79
78
79
79

OL N.Berg
OL J.Juel Petersen
OK J.P.F.Steenstrup
MAJ K.M.Poulsen
MAJ F.P.Nielsen

70
71
72, 73, 74
75, 76
78, 79

Amanuensis, cand.pæd.
E. Hå konsson
Amanuensis, cand.psych. P.Mylov

70

Seminarieadjunkt, cand.psych.
M.Hermansen
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72

71, 72, 73, 74, 75,
76
78, 79

Dataanalyse
og Statistik

Stabsmetodik

Amanuensis, cand.scient.
V.Sadolin
MAJ J.T.Jacobsen
MAJ, ingeniør K.H.Andersen

70

OK I.Wessel-Tolvig
OK I. E. Eriksen
OK G.Mathiesen
OK J.H.Ahlers
MAJ K.Lerke-Møller

71

71, 72

73, 74, 75, 76, 78,
79

72

73
74, 75, 76
78, 79

Læse- og
Studieteknik

MAJ, cand.psych. B.Petersen

70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 78, 79

Psykologi

Professor, dr.phil. K.B.Madsen

70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 78, 79
70

Seminarielektor, cand.psych.
O.Sloth
Lektor, mag.art. M.Brun
Amanuensis, cand.pæd.
E. Håkons son
Professor, dr.phil. Kaj Spell ing
Professor, dr.phil. T.Sigsgaard
Professor E.Nilsen
Professor H.Vejleskov
Amanuensis, cand.psych.
J.Pauli Jensen
Afd. leder, cand.psych. B.Prien
Skolepsykolog, cand.pæd.
H.Hybschmann-Hansen
Seminarielektor O.A.Blom
Skolepsykolog, cand.pæd.
S.Jørgensen
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70, 71, 78, 79
70
70,
75,
70,
70,
70,
70,

71,
76,
71
71,
75,

72, 73, 74,

78, 79
72, 73, 74
76, 78

71

70, 71, 78
71, 72, 73
71
71, 72

Psykologi
(fortsat)

Socialpsykologi

OL, cand.psych.
J.A.Tennøhlen
MAJ, cand.psych. B.Petersen
MAJ, cand.psych.
P.E.O.Sucksdorff
Cand.psych. E.Scheel KrUger
Adjunkt, mag.art. B.Jacobsen
Lektor H.Dohn
Lektor, cand.psych. P.Lauridsen
Lektor, cand.psych. Asger Nielsen
seminarieadjunkt, cand.psych.
Gert Rønsby
MAJ, cand.psych. J.Bræner
Fuldm., cand.psych.
N.Haarby-Hansen
Konsulent, cand.psych. K.Betting
Afd. leder, cand.psych.
S.Skyum-Nielsen
OL, cand.psych. S.Jensen
Cand.psych. P.Harrit
Professor, dr.phil. A.Hvidtfeldt
Cand.psych. H.Gudmand-Høyer
MAJ, cand.psych.
P.E.O.Sucksdorff
Afd.leder, cand.psych. P. -H. KUhl
Fuldm., cand.psych. C.Ottesen

Pædagogik og
Uddannelse

71, 78, 79

71, 78, 79
72, 73, 74, 75
73
74
75,
78,
78,
78,

76
79
79
79

78, 79
78, 79

70, 71, 72, 73, 74,
75, 76
70, 71
70, 71. 72, 73, 74,
75, 76, 78, 79
72

72
73, 74
73, 74, 75, 76
75, 76, 78, 79
78, 79

Afd.leder, cand.psych. Ole B.Larsen 70, 76, 78, 79
Amanuensis, cand.pæd.
70
T.Ploug Olsen
70, 71
Professor C.Aa.Larsen
70, 71, 72
Professor, dr.phil.
K.Grue-Sørensen
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Pædagogik og
Uddannelse
(fortsat)

Kursuspædagogik

Organisationsteori og -udvikling

Afd.leder, cand.psych.
C.A.Høeg Larsen
Seminarielektor, cand.psych.
O.Sloth
Cand.psych. R.Schwartz
Fuldm., cand.psych. J.P.Madsen
Afd.leder, cand.psych. K.Aagaard
Amanuensis, cand.psych. P.Mylov
Afd.leder, cand.psych. F.Rasborg
PRLT P.K.Byrdorf
Cand.phil. M.Søgaard Larsen
Lektor, mag.art. K.D.Wagner
Officerer HUF

70, 71, 72

Fuldm., cand.psych. B.Lønge
Fuldm., cand.psych. J.P.Madsen
MAJ J.G.Biering
MAJ F.P.Nielsen
Cand.psych. M.Krøyer
MAJ E.Markvardsen
PL N.Bech

78,
78,
78,
78,
79
79
79

71. 72, 73
72, 73, 74, 75
72, 73, 74, 75, 76
72, 73

73
74,
75,
78,
78,

75
76, 78, 79
79
79
71, 72, 73, 74, 75,
76, 78, 79

70,
75,
Cand.merc. J.F.Bakka
70
Cand.merc. E.Bøje Larsen
70
Fuldm., cand.polit. S.Borup-Nielsen 70,
75
71,
Fuldm. cand.psych. B.Lønge
78,
71,
Ingeniør P.Edwards
72,
Informationschef
J.Egmond Henriksen
73
Cand.polit. J.Holt Larsen

Fuldm., cand.psych. C.Ottesen
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79
79
79
79

71, 72, 73, 74,
76, 78, 79

71. 72, 73, 74,

72, 73, 74, 75,
79
72, 73
74, 75, 76

Organisationsteori og -udvikling
(fortsat)

Cand.merc. N.E.Brogård Lund
OK P.Ellegaard-Larsen
Cand.polit. J.E.Møllenbach
Afdelingschef M.Bjerregaard
Civiløkonom S.B.Pedersen
PL P.K.Byrdorff
MAJ, cand.psych.
P.E.O.Sucksdorff
Konsulent, cand.merc.
P.Christensen

73
74
75
76
76
73, 78, 79
78, 79
78, 79

Kursusledere (Faggruppeledere):
OL N.Berg
70
OL J.Juel Petersen
71, 72, 73, 74
KK E.P.Skov-Jensen (skift APR 1974 ) 74, 75, 76, 78, 79

Kursusofficerer (Lærere):
MAJA.la Cour Bødtcher
OK J.P.F.Steenstrup
MAJ K.M.Poulsen
MAJ F.P.Nielsen
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71
72, 73, 74
75, 76
78, 79

Bilag 10.
Oversigt over officerer ansat ved Forsvarsakademiet
som faggruppeledere, kursusledere og kursusofficerer/lærere
i perioden 1951 - 80

Af hæren
Oberstløjtnant F.T.Rasmussen
Major, oberstløjtnant
H.T.Havning
Major, oberstløjtnant
H.Oencker
Oberstløjtnant H.Cordsen
Oberstløjtnant P.E.M.O.GrUner
Major, oberstløjtnant
J. Schousboe
Major S.-Aa.Iversen
Major J. Petersen
Major O.R.H.Jensen
Major J.O.Borch
Major, oberstløjtnant
J.C.Essemann
Major C.B.Thomsen
Major J.Schriver
Major, oberstløjtnant J.Lyng
Oberstløjtnant P.K.Borrits
Major, oberstløjtnant
P.C.Jessen
Major H.W.Gram
Major P.Pantmann
Major
Major
Major
Major

B.Madsen
L.Nielsen
N.-E.Thorn
I.Christensen

Tidsrum

Tjenesteområde - kursus

1955-58

TAK

1958-61, 68-74 TAK,GSK
1958-60, 71-73 TAK, TAK 11-111, TOKU, OKU
1965-67
TAK, KTS, OKU
1967-71
TAK 11-111, TOKU, OKU
1961-68
1960-64
1963-65
1964-69
1969-72

TAK, GSK
TAK
TAK
TAK
TAK

1970-74, 80
1971-75
1975-76
1975-76, 771974-77

TAK, GSK
TAK
TAK, STK I
FØR I, FH
GSK, FØR Il

1964-70, 73-75 TAK,GSK, KTS, TAK 11-111,
TOKU, OKU
1970-74
TAK, GSK, TAK 11-111
TAK, GSK, TAK 11-111, FØR I
1973-77
FØR Il
1978-80
FO
1976-79
FH
1980FH
1969-70
GSK
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Af hæren
Major K.G.H.Hillingsø
Major S.T.Harders
Kaptajn E.J.Heidler
Major H.G.G.GrUner
Major M.Grimstrup Sørensen
Kaptajn H.Lehmann
Major W.Andersen
Oberstløjtnant
L.G.K.Christiansen
Oberstløjtnant F.H.Valeur
Oberstløjtnant A.V.Skjødt
Major G.W.Kindtler
Major E.L. Bager
Oberstløjtnant N.Berg
Oberstløjtnant J.Juel Pedersen
Major A. 1a Cour Bød te her
Major K.M.Poulsen
Major R.Gottlieb
Major H.L.Fredenslund
Kaptajn P.Christensen
Major N.O.Jensen
Oberstløjtnant P.B.Nielsen
Oberstløjtnant K.V.Nielsen
Major P.K.Nielsen
Major F.Hansen
Major K.H.Sørensen
Af søværnet
Kommandør E.V.Jørgensen
Kommandørkaptajn H.Nielsen
Kommandør A.M.Petersen
Orlogskaptajn
I.R.Wessel-Tolvig
Orlogskaptajn
A. E. Lillegaard

Tidsrum

Tjenesteområde - kursus

1972-77
1976-78
1979-80
1980197719791972-73

GSK, FØR I
GSK, FH
FH

1968-70
1970-74
19741972-74
1974-78
1970-71
1971-75
1972
1975-77
1974
1974-78
1978
19781975-80
19761976-79
19781979-

FT
FT

FH

FH-FO
FH-FO
TAK

FT
FT
FT, TOKU

PÆOK
PÆDK
PÆDK
PÆDK, FP
GSK, TAK, TAK 11-111
GSK, TAK, TAK 11-111, FH
FH
FH
TAK 11-111, TOKU, FH
FS
FO
FF

FO

1964-66, 67-69 TOKU, OKU, SKS
1966-67
SKS
SKS
1969-70
1966-72

SKS, GSK, TAK

1969-71

SKS, TAK

150

Tidsrum
Af søværnet
Ko11111andørkaptajn L.W.Wetlesen
Orlogskaptajn I.R.Michelsen
Orlogskaptajn I.E.Eriksen
Orlogskaptajn
J.P.F.Steenstrup
Ko11111andørkaptajn F.S.Thostrup
Orlogskaptajn N.Ottesen
Orlogskaptajn G.Mathiesen
Orlogskaptajn P.Aa.Jørgensen
Orlogskaptajn J.H.Ahlers
Ko11111andørkaptajn
E.P.Skov-Jensen
Orlogskaptajn H.J.Garde
Orlogskaptajn F.B.Sørensen
Orlogskaptajn A.Sørensen
Ko11111andørkaptajn Aa.A.Jans
Af flyvevåbnet
Oberstløjtnant F.W.Bistrup
Oberstløjtnant V.K.H.Eggers
Oberstløjtnant K.S.Pedersen
Major P. E.Ancher
Major B.Rasmussen
Major T.V.Dinesen
Major E. Borreby
Major G.Djørup
Major K.B.Nielsen
Oberstløjtnant D.E.Thestrup
Major P. E. Juhl
Major A.H.Ovesen
Major K.Lerke-Møller
Major, oberstløjtnant
H.O.Feldstedt
Major F.P.Nielsen
Major P.E.W.Jensen

Tjenesteområde - kursus

1970-72
SKS
1967-69, 71-73 SKS
1971-73
SKS
1972-75
PÆDK
1972-79
SKS, FO
1972-75, 76-78 SKS, SKSF, FO
1973-76
SKS
1973-78
SKS, TOKU, SKIF, FF
1974-78
SKSF, STK I, FO
l 9751975-79
197819791980-

PÆDK, FP
SKSF, FS
FO
FS
FO

1964-68
1969-73
1968-70
1969-71, 73
1969-71
1969-74
1970-74
1972-73
1972-77
1973-77
1974-76
1975-77
1976-80

TOKU-OKU
SKF, TAK
TOKU, OKU
SKF
SKF
SKF
TOKU, MAKU
SKF
SKF, SKSF
SKF, STK I
SKSF
SKSF
SKSF, STK I, FO

197719781980-

FO
FP
FO
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Tidsrum
Af Forsvarets intendanturkores
Major 8.8.8ruun
1967-69
Oberstløjtnant 8.Herfelt
l /11 19687/1 1969
Oberstløjtnant W.G.Hartmann
1969-74
Major, oberstløjtnant
0.8.M.Jensen
1974Kaptajn N.J.8undgaard
1978-80

Tjenesteområde - kursus

SIO
SIO
SIO, SKIF
SKIF, FF
FF

Forkortelser:
TAK = Taktisk Kursus
GSK = Generalstabskursus
TOKU = Totalforsvarskursus
OKU = Orienteringskursus
KTS = Kursus i taktisk samvirke
STK = Stabskursus
FØR = Føringskursus
PÆDK = Pædagogisk Kursus
SKS = Stabskursus for Søværnet
SKSF = Stabskursus for Søværnet og Flyvevåbnet
SKIF = Stabskursus i Forvaltning
SKF = Stabskursus for Flyvevåbnet
SIO = Stabskursus for Intendanturofficerer
MAKU = Managementkursus
FF
FH
FO
FP
FS
FT

Faggruppe
Faggruppe
= Faggruppe
= Faggruppe
= Faggruppe
= Faggruppe

=
=

Forvaltning
Hæroperationer
Operationer og Stabstjeneste
Pædagogik og Uddannelse
Statskundskab og Strategi
Teknik
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Bilag 11.

Oversigt over chefer og administration
Højskolens overordnede personale

Chefer:
Generalløjtnant F.C.BUlow
Oberst F.L.Bardenfleth
Oberst F. Lønborg
Oberst L.S.Kellner
Oberstløjtnant C.E.Reich
Oberstløjtnant J.F.M.Ernst

1/6
l /1
12/9
23/5
26/9
28/7

Undervisningsdirektører:
Oberstløjtnant J.N.B.Abrahamson
Oberstløjtnant P.F.Qvaade

1/6 1830 - 27/12 1835
28/12 1835 - 25/6 1841

Kommandører:
Major J.A.Fibiger
Major F.Lønborg

1/6 1830 - 27/12 1835
28/12 1835 - 11/9 1857

Skoleofficer:
Kaptajn A.F.Tscherning
Premierløjtnant F.F.Ramlau
Premierløjtnant F.F.Ramlau
Premierløjtnant J.Vahl
Premierløjtnant M.Lumholtz
Premierløjtnant M.Lumholtz
Kaptajn J.S.M.Tillisch
Kaptajn J.D.Z.Recke
Kaptajn H.P.W.Mønster
Kaptajn H.C.Hertel

l .skoleofficer
2.
l.
2.
2.

153

l /1
l /1
7/6
1/7
1/4
9/7
10/12
1/4
l /4
12/7

1830
1840
1857
1860
1863
1865

1830
1830
1833
1833
1839
1842
1846
1853
1859
1866

-

-

31/12
AUG
17/5
26/9
14/8
30/4

6/6
6/6
30/6
31/3
8/7
9/12
17/11
31/3
30/6
30/4

1839
1852
1860
1863
1865
1868

1833
1833
1842
1839
1842
1846
1852
18:-9
1866
1868

Hærens Officersskole
Chefer og skoleofficerer af artilleriet

Chefer:
Oberst J.F.M.Ernst
Oberst E.A.Lundbye
Oberst I. E. Fog
Oberst A.L.Klein
Oberst F.P.A.W.Tobiesen
Oberst J.J.T.Boiesen-Trepka
Oberst G.F.K.Harhoff
Oberst F.C.Krebs
Oberst P.C.Anning-Petersen
Generalmajor O.A.H.Moltke
Oberst E.Rønning
Oberst C.O.R.Larssen
Oberst F.0.Jørgensen
Oberst V.L.Hvalkof
Oberst C.V.Hjalf

1868 - 1870
1870 - 1878
1878 - 1879
1879 - 1885
1885 - 1896
1896 - 1904
1904 - 1910
1910 - 1915
1915 - 1921
1921 - 1922
1922 - 1930
1930 - 1938
1938 - 1945
1945 - 1950
1950 -

Skoleofficerer:
Kaptajn
Kaptajn
Kaptajn
Kaptajn
Kaptajn
Kaptajn
Kaptajn
Kaptajn
Kaptajn
Kaptajn
Kaptajn
Kaptajn
Kaptajn
Kaptajn

H.C.Hertel
J.J.Bahnson
T. Bræstrup
F.E.Grilner
F.A.H.Wagner
G.F.K.Harhoff
L.T.G.Fock
J.H.Rohmann
H.C.Hammer
C.F.Gjernals
J.C.M.R.Skade
P.Jørgensen
H.C.Hertel
F.Meyer

1868 - 1870
1870 - 1876
1876 - 1881
1881 - 1883
1883 - 1889
l 889 - 1892
1892 - 1893
1893 - 1898
1898 - 1903
1903 - 1906
1906 - 1909
1909 - 1912
1912 - 1918
1918 - 1923
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Skoleofficerer fortsat:
Kaptajn H.Rolsted
Kaptajn O.Schunck
Kaptajn E.Kirkebjerg
Kaptajn H.C.Pedersen
Kaptajn E.Prebensen
Kaptajn O.J.Gregersen
Kaptajn H.Klint
Kaptajn P.Isaksen

1923 - 1926
1926 - 1930
1930 - 1932
1932 - 1936
1936 - 1940
1940 - 1945
1945 - 1949
1949-

Forsvarsakademiet
Chefer:
Oberst C.V.Hjalf
Oberst V.L.Hvalkof
Oberst J.Heidicke
Oberst M.N.M.P.Amtrup
Oberst M.Rosenløv
Oberst J.Gerstoft

- 1952
1952 - 1957
1957 - 1961
1961 - 1966
1966 - 1979
1979 -

Sko 1eoffi cerer:
Kaptajn P.Isaksen
Kaptajn A.B.Brædstrup-Holm
Kaptajn K.D.Ditlevsen
Oberstløjtnant H.S.Krarup
Major A.Aabye

- 1951
1951 - 1955
1955 - 1958
1958 - 1972
1972 -

Administrationsofficerer/kontorfuldmægtige:
Major P. I.W.Poulsen
Major C.H.Westhammer
Major J.A.C.Vegenfeldt
Kontorfuldmægtig, fr. K.E.Jensen
Kontorfuldmægtig, fr. A.Arnet
Idrætsofficerer:
Kaptajn A.K.H.Schmidt
Kaptajn H.I.Olsen
Kaptajn A.N.Jensen

1951 - 1956
1956 - 1965
1965 - 1972
1972 - 1978
1978 - 1980

1959 - 1973
1974 - 1976
1976 -
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