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DEBATT  KADETTANGEN  ROLF RASCH-ENGH

Årstallet må være riktig

Av Rolf Rasch-Engh 19. juni 2018, kl. 09:00

Krigsskolen tok sin kadett-tange i bruk alt fra 1837 – sporadisk etter
skoleplanen, og fast årlig fra 1846, – ikke fra 1869 som Bærum opererer
med.

Flere saker

DA: «Fra Kadetleiren i Sandvigen. Efter Tegning av Th. Holmboe.» står det under dette bildet. Det fortelles også om revelje kl. 5!

Vi har mange stedsnavn i Bærum. De har alle sin historie – sitt opphav. Og

de gamle områdene møter vi hver dag – i veinavnene og i navn på spesielle

steder.

Les også: Budsjettsprekk for Sandvikas nye fjordpark

Les også: Nytt stupetårn på Kadettangen etter 21 år

Et slikt sted er Kadettangen. Opprinnelig navn var Sandvikstangen.

Nåværende navn fikk stedet etter at Krigsskolen hadde beslaglagt tangen

til ekserserplass.

Etter pågående store arbeider vil denne tangen snart kunne tas i bruk igjen

som friluftsareal – til idrett, badeliv, turer og utflukter, slik det var for over

150 år siden, den gang Krigsskolen om sommeren satte sitt liv på tangen

og som førte til navnet Kadettangen.

Men det er et mén; gang på gang bruker Bærum kommune feil årstall på

da Krigsskolen tok området i bruk. De sier 1869.

Alt fra slutten av 1700-årene hadde Krigsskolen sine sommerøvelser med

praktiske militære disipliner. Det var blant annet geværeksersis, praktiske

øvelser i feltfortifikasjon, topografi – landmåling og tegning, og kartlegging

med krokier (kartskisser). Krigsskolen ble Norges første kunst- og

arkitektskole.

Mens Diderik Hegermann (1763–1835) var tilknyttet Krigsskolen som lærer

og senere sjef, ble sommerleirene holdt på Etterstadsletta, med utsikt til

Christiania og Oslofjorden.

Fra 1837 ble det en fast ordning med sommerleir, da ordningen kom inn i

skoleplanen.

Kadettene skulle rykke ut « ... for at Campere paa et dertil passende Sted» i

minst 30 dager, marsjdagene ikke medregnet.

Krigsskolens sjef og øvrige offiserer samt legen skulle følge med kadettene.

Det samme skulle lærerne i landmåling, fortifikasjon, felttjeneste, tegning

og gymnastikk, som viser hva slags aktiviteter det skulle instrueres og øves

i på sommerleiren.

Det kom to engelske reisende offiserer, Thomas Forester og M.S. Biddulph,

som senere bidro i reiseskildringen til Thomas Forester – «Norway in 1848

and 1849 – Rambles among the Fjelds and Fjords» (London 1850).

Avsnittene om det militære liv er skrevet sammen med M.S. Biddulph,

løytnant i Royal Artillery.

I Oslo, eller Christiania som byen den gang het, studerte Forester og

Biddulph Den norske hærs krigsskole. De ga en generell beskrivelse av

skolen og skolens organisasjon, og da de en sommerdag besøkte

Christiania, gikk ferden ut til Sandvika – til kadettenes treningsleir på

Kadettangen.

Og her ble de engelske herrer imponert:

Kadettene, i et antall av 60, sov i åtte telt plassert på én linje. Den andre

linjen besto av fire store telt for skolens offiserer.

I den ene enden av teltgaten var et vakttelt satt opp. Kadettene sov på

madrasser som lå direkte på bakken.

Vakttjenesten i leiren ble pålagt kadettene. De pusset selv våpen og utstyr.

Dessuten hadde de ikke tillatelse til å ha egne oppassere – etter engelsk

skikk ville dette vært en uhørt ting.

I denne leiren oppholdt kadettene seg i én måned hvert år for å bli vant til

felttjeneste, landmåling, tegning og rekognosering.

Forester og Biddulph møtte Krigsskolens kadetter mens de ekserserte

under ledelse av skolens sjef, oberstløytnant Fredrik Moltke Sørensen.

Sommerleirene varierte fra år til år. Fra 1846 var det faste årlige stedet

Kadettangen. Krigsskolen var her inntil den flyttet sine leire til

Frederiksværn (Stavern) i 1896.

Hans Majestet Kongens Norske Garde kom fra Stockholm i 1889. Disse

skulle først senere – i 1903 – ta Kadettangen – nå tilbakeført til sitt gamle

navn Sandvikstangen – i bruk.

Her hadde Garden sine sommerdetasjementsøvelser helt til 1916. Kong

Oscar 2. besøkte sin norske Garde på Sandvikstangen i 1903.

Forsvaret solgte Kadettangen til Bærum kommune for å få midler til å

bygge barakker for blant annet soldater fra Bærum og Asker på

Gardermoen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Bærum forandrer nå Krigsskolens sommerleir fra 1837 (sporadisk), og fast

fra 1846, til et storslagent friluftsområde for alle bæringer – men da må de

riktige bruksår på plass!

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

« DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å
bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Lik Budstikka på Facebook

Les mer om: debatt Kadettangen Rolf Rasch-Engh

Liker 43 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Skriv ditt leserbrev her
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