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Krigstheatret.
Det krigstheater, hvorpaa det russisk-japanske sjøkrigsdrama har været spillet, dannes af to operationsomraader, to særegne scener, nemlig:
En østlig: Det japanske hav, og
en vestlig: Det gule hav med dets smalere fortsættelser,
Koreabugten, Petschilibugten og Liaotungbugten, der gaar
helt op til den aabne kinesiske traktathavn Niutschwang,
<ler dog ved krigens udbrud var besat af russerne.
Disse to operationsomraader er forbundne ved Koreastrædet mellem Korea og Japan, og det er herredømmet
paa disse to scener og det stræde, der forbinder dem, der
har været sjøkrigens maal.
Begge omraader er begrænsede mod øst af den japanske
øgruppe, fra hvis befæstede flaadestationer, Maizuru, Kure,
Yokosuku, Sasebo og Nagasaki er udgaaet de eskadrer og
flotiller, der skulde søge at gjøre begge omraader til
japansk territorium, flytte Japans grænser til de fiendtlige
strande, ved at indeslutte, slaa eller uskadeliggjøre de russiske eskadrer i Wladiwostock og Port Arthur, for derefter
at muliggjøre en overførsel af den japanske hær til fastlandet.
1 -

Barresen : Den russisk-japanske krig.
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Det har været en strid, som i strategiske henseender
har mindet om lord Nelsons og lord St. Vincents operationer mod de franske havne i 1790-aarene.
I Brest og i Toulon laa de franske eskadrer dengang
indespærrede, og foran indløbene til disse havne laa de
engelske eskadrer og krydsede vinter og sommer, i dødveir
og storm, i solskin, i regn og i sne, og bag dem voksede
Englands verdens-herredømme frem, thi ved disse eskadrer
forlagde øriget sine grænser til de fiendtlige strande.
Havet blev dets territorium, og det land, som behersker
havet, behersker verdenshandelen.
Men hvilket kjæmpearbeide disse eskadrer udførte, faar
man først et indtryk af ved at følge tjenesten derombord
fra dag til dag, fra aar til aar, som de lange kolonner af
linieskibe og tredækkere møisommelig men utrættelig pløiede
sjøerne, den ene efter den anden i tæt rækkefølge, med
det ene skibs spryd over det forangaaendes hakkebret saa tæt, at gamle lord St. Vincent kunde staa agter paa sit
fartøi og høre paa kommandoordene, om chefen for det
efterfølgende linieskib var oppe til vending om natten.
Han taalte ikke nogen løihed i tjenesten, cheferne skulde
selv være oppe ved v_igtige manøvrer. Og dog var disse
chefer ombord i aarevis uden at faa sætte foden iland.
Der maatte passes nøie paa, thi slap en fransk eskadre
ud, foraarsagede det forstyrrelser i krigsførelsen paa det
hele krigst_heater.
Det skeede i 1799, og lord Nelson, som da laa og
blokerede Neapel, maatte opgive blokaden for at ile eskadren
ved Toulon til understøttelse; oprørerne i Neapel fik friskt
mod og kong Ferdinand i Palermo begyndte at skjælve for
sit rige. Først da den franske eskadre var kommet ind til
Toulon og der lukket vel inde, blev der atter ro paa det
store krigstheater.
Og det samme strategiske princip viste sig at beherske
krigsførelsen i 1898 mellem Spanien og Nordamerika, da
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amerikanerne ikke vovede at føre sin arme over til Kuba,
før de følte sig sikre paa, at den spanske flaade var lukket
vel inde i Santjago. Thi en transportflaade paa havet er
en saarbar ting og vanskelig at beskytte mod anfald, om
tienden er ude.
Og en arme i fiendtligt land trænger aabne og gode
forbindelser med sit hjemland.
Napoleon havde i 1804 samlet en glimrende arme
om Boulogne, klar til at udskibes, og den engelske
kyst var kun nogle kvartmil borte. «Giv mig herredømmet over kanalen i 24 ·timer», sagde han, «og England skal ligge for mine fødder ». Men han vovede ikke
overfarten. Tpi han vidste af sine erfaringer i Ægyp- 1
ten, at det ikke var nok at faa landsat tropperne, han
maatte ogsaa kunne beherske forbindelserne bagud efter
landsætningen.
Slaget ved Aboukir i august 1798, da Lord Nelson
ødelagde Bruiz's flaade, havde beseglet felttogets skjæbne 1
i Ægypten. Dette havde Napoleon ikke glemt i 1805 og da
herredørnmet paa havet forblev i englændernes hænder, t.
br,ød han op fra Boulogne og marcherede mod Østrig.
Brest og Toulon med det mellemliggende Gibraltarstræde i begyndelsen af det nittende aarhundrede svarer
til. Wladiwostock og Port Arthur med det mellemliggende
Koreastræde i begyndelsen af det tyvende.
Om Japan skal overtage Englands rolle paa det fjerne
Østens krigstheater vil begivenhederne i 1904 vise, men
de store strategiske betingelser er hinanden lige.
Men vi maa tilbage til det russisk-japanske krigstheater.
Det østlige operationsomraade begrænses i vest og syd
af det russiske Østsibirien og det neutrale Korea, og de
vigtigste strategiske punkter paa dette omraade, punkter,
som har spillet en rolle i krigens begivenheder, er
Wladiwostock, befæstet russisk orlogshavn og det ene
endepunkt for den transsibiriske bane,
1
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Possiet Bay og Søng-ching - fra hvilke punkter der
gaar veie, om end daarlige, ind i Mandschuriet og
Gensan - hvorfra en, ogsaa meget vanskelig, vei fører
over til Ping-Yang.
Afstandene paa dette operationsomraade er:
Fra Shimoneseki til Wladiwostock: 570 kvartmil eller
38 timers gang med 1 5 knobs fart. Til Gensan: 300
kvartmil eller 20 timers gang.
Midt i forbindelsesledet mellem dette omraade og det
vestlige, midt i Koreastrædet altsaa, ligger den japanske
ø Tsushima med en udmærket torpedoudfaldsstation, «advanced base», ved hjælp af hvilken japanerne - sammen
med sine flaadestationer langs strædets østre strand - kan
stænge de to omraader fra hinanden.
Paa strædets vestre strand ligger de koreanske havne
Fusan, hvor japanerne i den kinesiske krig 1894 landsatte
tropper, der ad besværlige veie gjennem det bjergrige Korea
marscherede op mod Søul og Ping-Yang, hvor de forenede
sig med de tropper, der havde været landsatte i Gensan,
samt
Mosampo, som russerne har villet «forpagte> af Korea
for at befæste; den skulde danne et støttepunkt for forbindelsen mellem de ved Wladiwostock og Port Arthur
liggende flaader, sikre de russiske skibe passagen gjennem
Koreastrædet. Men Japan vilde helst selv beholde alle
nøgler til dette stræde. Derfor blev dette russernes forlangende en af krigens aarsager.
Koreastrædet er 90 kvartmil (166 kilometer) bredt,
men den aabne passage paa hver side af Tsushima er kun
30 kvartmil (5 5 kilometer) bred.
Det vestre operationsomraade begrænses i øst og nord
af Korea, af de af russerne for 2 5 aar forpagtede Liaotungog Kwantunghalvøer (paa hvilken Port Arthur ligger) samt
af Mandschuriet, i vest af Kina.
De vigtigste strategiske punkter paa dette omraade er byen
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Chemulpo, der danner havnestad for Koreas hovedstad
Søul. Den ligger paa fastlandet og er beskyttet mod
sjøen af en indviklet skjærgaard, der løber langs hele Koreas
vest- og sydkyst. En jernbane forbinder byen med Søul.
Tschinampo ved Taitongflodens udløb i havet. Længere oppe ved Taitongfloden ligger byen Ping-Yang, der
danner en god forsvarsstilling. Lidt længere nord kommer
man til russernes første forsvarslinie mod Korea, Yalufloden,
med byen Wiju paa østsiden og Antung paa vestsiden.
En ikke særdeles god landevei gaar paa denne strækning parallelt med kysten fra Søul over Ping-Yang, Wiju
til Antung (der er dog ingen bro over Yalufloden), hvorfra
den i nordvestlig retning løber op gjennem Mandschuriet
til jernbanestationen Liaoyang.
En stund før den kommer til Liaoyang gaar veien
over fjeldkjeden Motienling, der skal danne en god forsvarslinie.
Yderst paa Liaotung-halvøen (den yderste spids) ligger
byerne Dalny (ved Talienwan-bugten) og Port Arthur,
der begge danner endepunkter for den mandschuriske gren
af den store transsibiriske bane, hvis anden gren fra Kharbin
gaar ned til Wladiwostock.
Denne by staar saaledes over Kharbin (eller Harbin)
i jernbaneforbindelse med havnene paa Liaotung-halvøen
samt med Niutschwang (kinesisk traktathavn), hvis jernbane
grener ud fra den mandschuriske bane ved Taschitschiao
for efter en bøining mod nord ind i Mandschuriet at løbe
sydover langs Liaotung-golfens vestre strand til Tientsin
og saa fortsætte langs Peihofloden op til Peking.
Afstandene paa dette operationsomraade er:
Fra Shimoneseki til Port Arthur: 630 kvartmil eller
42 timer med 1 5 knobs fart.
Fra Kharbin, hvor de østsibiriske og mandschuriske
jernbanegrene mødes, fører den store transsibiriske bane
vestover til Baikalsjøen, hvor linien er brudt og hvor
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transporten maa foregaa pr. dampskib. Fra sjøens vestre
strand fører jernbanen videre ind i Rusland.
Transportforholdene paa den transsibiriske bane har
været gjenstand for meget forskjellig bedømmelse i tyske
og engelske fagskrifter; man synes imidlertid at være enige
om, at den, ialfald i vintertiden, er forholdsvis liden og
kræver ganske særegne anstrængelser for at vedligeholdes.
Af og til under snestorme har den, endogsaa ifølge russiske
aviser, været afbrudt i hele døgn.
Den gjennemsnitlige transportevne pr. dag har i vintermaanederne været sat til ca. 1ooo mand.
I den første del af vinteren befares Baikalsjøen af to
dampskibe, der tillige er isbrydere, men eftersom kravene
paa forøget transport blev større, var man nødt til at
supplere denne linie med en postvei over isen; i slutningen
af februar forsøgte man endogsaa at lægge jernbaneskinner
paa isen og denne linie blev ogsaa virkelig en stund
trafikeret; men adskillige uheld paa grund af sprækker
1 isen og lignende gjorde, at man efter kort tids forløb
maatte ophøre med det og atter gribe til slæderne.
Begge de ovenfor beskrevne operationsomraader, det
japanske og det kinesiske hav, begrænses som nævnt mod
øst af det japanske ørige med sine krigshavne, der, som
et blik paa kartet vil vise, har en meget fordelagtig beliggenhed paa de indre linier, ligeoverfor en tiende, hvis
flaade er delt i to afdelinger, en i Wladiwostock og en i
Port Arthur; thi disse afdelinger kan kun forenes ad en
forbindelseslinie, som gaar lige forbi de japanske havne,
hvorved de adskilte afdelinger resikerer at blive slaaet
enkeltvis under forsøget paa forening. Havnene er desuden
rummelige - specielt Sassebo - og fortrinlig udstyrede
med dokker og værksteder og andre hjælpemidler, medens
russernes vigtigste havn, Port Arthur, er trang og vanskelig
at komme ud af og ikke har nogen dok færdig for de
største slagskibe. Hvert af de større skibe maatte saaledes,
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da flaaden i begyndelsen af februar skulde stikke tilsjøs,
slæbes ud af østre basin (se kartet) helt ud til den ydre
red, og til denne operation medgik for den hele flaades
vedkommende 3 - tre - dage.
Dette viser, hvor uskikket Port Arthur er som udfaldsstation for en flaade, der skal spille en rolle som den,
der er tilfaldt den russiske i denne krig, den rolle, som
man har betegnet ved benævnelsen «fleet in being,, det
vil sige en flaade, som truer ved kun at «være», ved sin
blotte exisistense, uden direkte at gribe ind ved kamp kun ved at være klar til kamp, true med kamp.
Dette udtryk skriver sig fra den engelske admiral lord
Torrington, der i aaret 1690 i et brev udtalte den formening, at franskmændene neppe vilde vove at forsøge en
landgang paa den engelske kyst, saalænge englænderne
havde sin «fleet in being, liggende i en kanalhavn, klar til
at løbe ud. De vilde ikke vove med en saarbar ting som
en transportflaade at gaa tæt forbi det sted, hvor en kampfærdig krigsflaade laa klar til at løbe ud og overfalde den.
Hvis den russiske flaade ikke var stærk nok til at
stikke tilsjøs og der levere den japanske flaade kamp, paa
det aabne krigstheater gjøre japanerne herredømmet paa
havet stridig, maatte jo dens rolle blive en saadan: at
ligge ved Port Arthur klar til at løbe ud for derved at
hindre, at japanerne førte en større troppetransport frem
over det Gule hav eller ind i Petschilibugten og saaledes
omgik den russiske forsvarsstilling ved Yalu.
Det er klart, at denne stilling ved Yalu vilde blive
uholdbar, hvis japanerne satte en hær iland paa Liaotunghalvøen eller oppe i Petschili- eller Liaotungbugten. En
saadan landstigning vilde samtidig afbryde Port Arthurs
jernbaneforbindelse med russernes basis i Mandschuriet og
Sibirien.
Men for at den russiske flaade skulde kunne spille
denne rolle, maatte dens havn være let at løbe ind og ud
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af, og flaaden maatte ved stadige bevægelser gjøre sig følt
af japanerne, saaledes at disse ikke et øieblik var saa
trygge, at de vovede at sende sin transportflaade frem.
'
Hertil var imidlertid Port Arthur for trang, ligesom
den led af andre mangler, som de senere bombardementer
skulde lade træde frem i dagen .

Modstandernes styrkeforhold
og styrkernes fordeling paa krigstheatret.
Den russiske armes styrke i Østasien ved krigens udbrud synes at have været ca. 150 ooo mand, hvoraf mellem
20 ooo til 30 ooo i Port Arthur og omtrent ligesaa mange
ved Wladiwostock og i stillingen ved Yalufloden ; resten
var fordelt til visse stillinger langs jernbanen saasom Liaoyang, Mukden og Kharbin eller stod ved veiknudepunktet
i nord for Liaotung-halvøen , Fenghwangcheng.
Den japanske hærs mobiliserbare aktive styrke angives
af «Revue militaire des Armees Etrangeres , til 7900 officerer, 331 300 mand og 70 ooo heste, og den sa mlede
styrke, der kan sættes paa krigsfod til ialt 520 ooo mand,
101 ooo heste og 1368 kanoner.
Denne arme er inddelt i divisioner paa ca. 13 ooo
mand, 1ooo heste og 36 kanoner, som atter er inddelt i 1 2
bataljoner {paa ca. 900 mand), 3 eskadroner (paa ca. 170
mand) og 6 batterier.
Styrken af den russiske marine i Østasien vil fremgaa
af bilag no. 1.
Ifølge dette havde Rusland den 6te februar 1904:
I Wladiwostock, under kommando af kaptein Reitzenstein:
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; stkr. 1ste klasses pansrede krydsere, «Rurik, , «Rossia»
og «Gromoboi».
1 , 2den » panserdækskrydser, «Bogatyr, , samt
en del torpedobaadsjagere og torpedobaade.

I Port Arthur, under kommando af admiral Stark:
7 stkr. panserskibe (slagskibe), «Poltava11 , «Petropavlovsh,
« Sevastopof, , «Peresviet», «Pobieda», « Retwisan », « Cesarewitsch 11 .
1 stk. 2den klasses pansret krydser, «Bayan «.
stkr. 2den klasses panserdækskrydsere, «Askold», «Diana>
og «Pallada , .
2 stkr. 3die klasses hurtiggaaende krydsere, «Boyarin , og
«Nowih.
Desuden laa:
I Chemulpo:
Panserdækskrydseren « Variag» og kanonbaaden «Korietz , .
I Shanghai:
Kanonbaaden «Mandschur».
I Niutschwang:
Kanonbaaden «Sivutsch ».
I Mosampo:
Kanonbaaden «Razboinik».
I dok i Nagasaki:
Kanonbaaden «Mandjiria» (blev straks ved krigens udbrud
beslaglagt af japanerne).
I Middelhavet befandt sig paa reise til Østasien en
eskadre under kommando af admiral Wirenius og bestaaende
af panserskibet «Osljabia » og krydserne «Aurora , og «Dmitri
Donskoi, med 7 destroyere (torpedobaadsjagere) og 4 torpedobaade.
I Atlanterhavet var:
Krydserne «Genera/admiral» og «Kreyser».
De russiske, i Port Arthur liggende, slagskibe er frem-
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stillet paa nedenstaaende tegninger, hvor de pansrede dele
er vist med sort. De betegner ifølge sin konstruktion fire
typer, nemlig:

.-Petropl\'lovsk• .

«Poltava », «Petropavlovsk» og «Sevastopol• med et deplacement paa ca. 1 , ooo tons. De har et panserbelte i
vandgangen, som rækker over 4/6 af skibets længde, og har
en tykkelse af 16 tommer af en ældre staalsort. For- og
agterskibet beskyttes ved hvælvet panserdæk. Panseret
afsluttes foroven af et plant panserdæk, hvorpaa den faste
del af taarnene, lukkede dreietaarne, hviler. Ovenpaa
vandliniepanseret findes et citadel med 5 tommer panser,
der gaar op til batteridækket.
Det svære artilleri, 4 stkr. 3o. 5 cm. kanoner, er opstillet
parvis i lukkede dreietaarne midtskibs, et forud og et
agter. Det sekundære skyts ( 1 5 cm. kanoner) er opstillet
i 4 lukkede dreietaarne, 2 paa hver side, med 2 kanoner
i hvert taarn. De resterende 4 stkr. 1 5 cm. kanoner er
anbragte 2 paa hver side mellem de mindre taarne.
Skibene har 6 stkr. torpedoudskydningsapparater, af
hvilke de to er undervands.

I I

•Ret\,isan •.

«Retwisan » er bygget i Filadelfia og sat paa vandet i
Deplacementet er 1 2 700 tons.
Beskyttelsen bestaar af vandliniepanser, der strækker
sig fra forstævnen over 6/7 del af skibets længde. Panseret
er paa midten ca. 9 tommer tykt. Ovenpaa vandliniepanseret findes et citadel med 5 tommer panser, der beskytter taarnunderbygningerne og skibssiden mellem disse.
Ovenpaa citadellet findes en pansret reduit, i hvilken der
ved skjærme er dannet 8 mindre kassematter. Ovenpaa
hjørnene af reduiten findes desuden fire pansrede kassematter. Et hvælvet panserdæk løber fra stevn til stevn.
Alt panser er Krupp's staal.
Armeringen bestaar af 4 stkr. 30.5 cm. kanoner opstillet
parvis i taarne; 12 stkr. 15 cm. kanoner, hvoraf de 8 er
opstillede i reduiten, de 4 i kassematterne ovenpaa denne;
20 stkr. 7 5 mm. kanoner og 2 6 stkr. mindre skyts.
Der findes 2 stkr. undervandstorpedoapparater i bredsiden under kommandotaarnet, 2 overvandsapparater bag
citadelpanseret udfor agterste mast, samt 2 overvandsstævnapparater, 1 for og I agter.
«Cesarewitsch » er den første af en ny type paa seks skibe,
1900.

I2

, Cesarew1tsc.h•.

nemlig foruden den selv de ved krigens udbrud ikke færdige: «Borodino », «Alexander fil •, «Oret», «Knjas Suvaroff»
og «Slava ». «Cesare1vitch » blev færdig i 1901 og er bygget
ved et fransk skibsværft og stærkt paavirket af fransk skibsbygning.
Den har et stærkt panserbelte i vandgangen, der gaar
fra helt for til helt agter, men ovenpaa dette ingen pansret
reduit til videre beskyttelse for skfbssiden (altsaa i saa
henseende samme svaghed som vore panserskibe i Norge).
Armeringen bestaar af 4 stkr. 30.5 cm. i to pansrede
dreietaarne midtskibs, et for og et agter, samt 1 2 stkr.
1 5 cm. kanoner anbragte parvis i pansrede dreietaarne,
tre langs hver skibsside, desuden 20 stkr. 75 mm . og 20
stkr. 47 mm. hurtigskydende kanoner.
Alle taarne hviler paa pansrede barbetter, der gaar
helt ned til øverste pansrede dæk, og gjennem hvilke
ammunitionsopheisningen foregaar fra de under vandlinjen
liggende magasiner. Gjennem disse barbetter foregaar al
kommunikation til taarnene nedenfra, og op gjennem dem
kommer talerør, elektriske ledninger etc.
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Af særlig interesse ved typen er et Io cm. tykt langsskibsskud af staal paa hver side under panserbeltet, 1
meter indenfor skibssiden (se tegningen).
Disse svære panserskud skulde beskytte mod torpedoangreb under vand - hvad de altsaa ikke synes at have
gjort, da «Cesarewitsch » netop var et af de fartøier, som den
9de februar blev ødelagt af japanernes torpedoer.
TTepec Bi:i,"b.
Qc.11Sl6.S\•

• Peresviet• .

«Pobieda>, «Peresviet», og «Osljabia , (ved krigens begyndelse underveis til PortArthur), er søsterskibe med et deplacement paa 1 2 600 tons. Disse skibe maa, uagtet de opføres som eskadrepanserskibe, nærmest betragtes som et
kompromis mellem panserskibe og pansrede krydsere. Man
er til hovedarmering gaaet ned i kaliber fra 30.5 cm. til
2 5 cm. kanoner. Det sekundære artilleri (15 cm. k.) er med
undtagelse af en enkelt kanon i stevnen opstillet i enkeltkassematter; det lette artilleri, hvoraf der findes 20 stkr.
7 5 mm. kanoner og 2 6 stkr. mindre, er opstillet udækket
1 2 lag, batteridæk og øverste dæk.
Der er gjort betydelige afslag paa det svære artilleri
og paa beskyttelsen til fordel for det lette artilleri, fart
og aktionsradius, saa at disse skibe ikke kan siges at være

_!_i_
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i besiddelse af de offensive og defensive egenskaber, der
fordres af et moderne panserskib. Skibene, der har meget
stor dækshøide, afgiver med de store udækkede flader et
godt maal for granatild. Deres torpedoarmering bestaar
af fire undervandsudskydningsrør i bredside og to stevnrør
bag panser.

Den japanske marines styrke vil fremgaa af bilag no. 2 .
Dens kraftigste del bestaar af seks panserskibe, nemlig « Mikasa », «Shikishima », «Asahi»og «Hatsuse » paa omkring 15 ooo
tons deplacement, samt «Fujir, og « Yashima » paa omkring
I 3 ooo tons deplacement; alle seks med ca. 18 knobs fart.
~fbØT.S

M1kasa,.

«Mikasa» har en længde af 122 m. og en bredde af 2 3
m. med 8,2 m. dybgaaende og 730 mands besætning.
Det har et panserbelte i vandgangen paa 9 tommer hærdet
(Krupp's) staal, der hviler paa et panserdæk (se tværsnittet)
af fire tommer tykkelse, som er horisontalt midtskibs og
som ud mod borde skraaner ned til panserbeltets underkant (under vandlinien). Ovenfor dette panserbelte er

I

5

skibssiden op til hoveddækket beklædt med en fra 9 til 6
tommer tyk panservæg, bag hvilken er monteret Io stkr.
1 5 cm. (6 torns) hurtigskydende kanoner (i et saakaldet
c boxbattery») ; resten af de 15 cm. kanoner,
stkr., er
anbragt i fire pansrede kassematter ovenpaa hoveddækket.
Det svære skyts bestaar af fire stkr. 30,, cm. (12 torns),
anbragt parvis i to pansrede taarne, et for og et agter,
der hviler og dreier sig paa to pansrede barbetter, der
gaar helt ned til panserdækket.
Foruden dette skyts har cMikasa » 20 stkr. 76 mm.
hurtigskydende kanoner fordelte omkring paa øverste dæk
og overbygningerne samt 12 mindre kanoner. Det har
fire stkr. 45 cm. undervands udskydningsrør for torpedoer.
Paa de tre næste slagskibe (<Shikishima », «Asahi» og
«Hatsuse •) er skibssiden over panserbeltet ikke pansret saa
høit op, hvorfor samtlige fjorten stkr. 15 . cm. kanoner
er anbragte i pansrede kassematter, men panserbeltet
strækker sig som paa «Mikasa • fra stevn til stevn, medens
det paa de to sidst nævnte («Fuji» og « Yashima •) kun
strækker sig over % af skibets længde.
Næst efter disse slagskibe i vigtighed kommer seks
stykker pansrede krydsere (af 1ste klasse) med ca. 10 ooo
tons deplacement og med 22 knobs fart, nemlig «Asama•,
«Tokiwa, • «ldzumo », «lwate •, «Adzumo• og «Yakumo », der
har et noget tyndere panser end slagskibene, men større
fart, ligesom det sværeste skyts bestaar af 4 stkr. 20 cm.
kanoner i to pansrede taarne istedetfor panserskibenes
30,5 cm.
Til denne klasse skibe maa man ogsaa henregne de
to i Genua straks før krigens begyndelse indkjøbte panserkrydsere «Nisshin » og «Kassuga».
Dernæst kommer fire panserdækskrydsere (2den klasse)
med 2 3 knobs fart og ca. 4500 tons deplacement, nemlig
«Chitose •, «Kasagi•, « Yoshino» og « Takasago • og tre endnu
mindre (2 foo tons) panserdækskrydsere, af 3die klasse,
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med 19 knobs:fart: «Chiyoda», «Naniwa», og «Niitaka ».
Disse syv fartøier har ingen anden panserbeskyttelse end
det -pansrede dæk.

Desuden havde Japan en del ældre panserskibe og
krydsere foruden en stærk flotille af destroyere (torpedobaadsødelæggere paa ca. 350 tons deplacement, 30 knobs
fart og med 6 mindre kanoner) og torpedobaade.
De ovenfor nævnte fire eskadrer moderne japanske
krigsskibe (en eskadre slagskibe, en eskadre I ste klasse,
en 2den og en 3die klasse krydsere) med en flotille paa
18 stykker destroyere til bevogtning, var ved krigens begyndelse samlet til en flaade under kommando af viceadmiral Togo, der som eskadrechefer under sig havde
kontreadmiralerne Kamimura, Dewa, Nashiba og Misu.
Til flaaden, som den 5te februar 1904 laa tilankers ved
Sassebo, hørte desuden en transportflaade af handelsdampere med fire bataljoner infanteri ombord samt en til
denne knyttet konvoyeringseskadre under kontreadmiral
Urius kommando.
Hvilken kontrast til de russiske skibes spredte forlægning! - et forhold der bliver end yderligere pointeret

_ 1_7_
derved, at Sassebo ligger midt paa forbindelseslinien mellem
Port Arthur og Wladiwostock.
En sammenligning mellem de stridende nationers
flaader, den russiske og den japanske, vil give som resultat
en sum af moderne slagskibstonnage paa krigsskuepladsen:
For Rusland paa 84 044 tons
» Japan
, 85 250 »
det vil sige: de to modstandere var omtrent lige stærke;
dog ligger muligens japanernes maximalfart en knob høiere
end russernes - i 18 knob mod deres 17.
Men netop fordi modstanderne var hinanden omtrent
jevnbyrdige, knyttede man ved krigens begyndelse saa
meget mere interesse til den dom, krigen vilde fælde over
to forskjellige systemer ved fartøiernes bygning, ved den
maade, hvorpaa artilleriet var opstillet ombord, idet nemlig
Japan væsentlig representerede det engelske system
med de midlere kalibre ( 1 5 cm. kanoner) placerede i
pansrede kassematter, medens
Rusland væsentlig representerede det franske system
med disse kalibre placerede i pansrede taarne langs skibssiden, som regel to i hvert taarn.
Taarnsystemet giver som bekjendt bedre beskyttelse
for kanonbetjeningen og bedre langsskibsild, men mindre
fri udsigt og som følge deraf langsommere ild end kassematsystemet. Det er den samme principforskjel, som findes
mellem de svenske og de norske panserskibe.
De sværeste kalibre (30 cm. kanoner) hvoraf hvert
slagskib, baade de russiske og de japanske, har fire, er,
som nævnt, paa dem alle anbragt parvis i to taarne, et
forud og et agter.
Af panserkrydsere havde russerne i Østasien 4 stkr.
paa tilsammen 44 ooo tons, japanerne 6 paa tilsammen
59 ooo tons; men japanernes var baade hurtigere og mere
moderne. Idetheletaget maa det derfor siges, at japanerne
tilsjøs var russerne overlegne fra begyndelsen af; den
2 -

Børresen:

Den russisk-Japanske krig.
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russiske eskadres uheld paa krigens første dag skulde, som
vi senere skal se, gjøre japanernes overlegenhed end
større.
For dem, som fulgte denne konflikt efterhvert som den
tilspidsedes, laa i de sidste dage før krigens udbrud, efter
at man den 6te februar havde faaet underretning om gesandternes hjemkaldelse, foreløbig hovedinteressen i det
spørgsmaal: Hvorledes skal russerne uden tab faa samlet
sine adskilte flaadeafdelinger, faa ~ k - og Port
~ n sammen til en flaade, og admiral
Wirenius's skibe i Middelhavet atter forenet med denne?
Interessen ved denne koncentration af stridskræfterne
tilsjøs var saa meget større, som japanerne i januar maaned
i Genua havde kjøbt to moderne, netop færdige, pansrede
krydsere af Argentina, «Kassuga » og c. Nisshin », som under
kommando af to engelske officerer den 16de januar havde
forladt Suez - admiral Wirenius henlaa da i Bizerte ved
Tunis.
Disse to krydsere fyldte kul i Singapore den 5te
februar og kom til Yokosuko den 16de februar.
Admiral Wirenius kom derimod aldrig længer end til
den franske havn Dschibuti lige over for Aden. Den 24de
februar fik hans eskadre ordre til at vende om; han gik
tilbage gjennem Suezkanalen for at krydse efter krigskontrebande i Middelhavet. Straks efter lukkedes Suezkanalen for begge de stridende parters krigsfartøier efter
bestemmelse af den ægyptiske regjering, ligesom den tyske
Keiser Wilhelms kanal paa samme maade lukkedes af den
tyske regjering.

_ 19_

Forhandlingerne og fredsbruddet.
Det første angreb paa Port Arthur den 9de februar.

Den krig, vi her skal forsøge at beskrive, er en direkte følge af krigen af 1894 mellem Kina og Japan,
i hvilken den sidstnævnte stat, efter at have vist hvor
fuldstændig magtesløst Kina var, fik sikret Korea anerkjendelse som uafhængig stat og samtidig selv søgte at vinde
et holdepunkt paa fastlandet ved at tvinge Kina til at
afstaa til den Liaotung-halvøen med de derværende havne
Port Arthur og Dalny - noget som imidlertid Rusland med
bistand af Frankrige og Tyskland fik hindret efter fredens
afslutning. Rusland mente nemlig ikke at kunne tillade,
at en fremmed magt kom hindrende i . veien for det maal,
det allerede dengang havde sat sig: at naa en havn som
udløb for sin transsibiriske jernbane mod isfrit hav.
Wladiwostock er som bekjendt tilfrosset regelmæssig de
tre maaneder af aaret.
Disse tre magter krævede derfor i Kinas navn, at
dette skulde faa beholde Liaotung-halvøen, hvad Japan
under det stærke diplomatiske tryk af de tre stormagter
maatte gaa med paa. Det tilbagegav til Kina de allerede
afstaaede havne.
Tre aar efter, i 1898, opnaaede Rusland ved diplomatiske forhandlinger selv at komme i besiddelse af disse
havne - som det af hensyn til Kina havde nægtet Japan
i 1895 -; idet det formaaede det førstnævnte land til at
forpagte sig dem paa 2 5 aar, hvorefter det byggede den
mandschuriske bane fra Kharbin ned til Dalny og Port
Arthur. Samtidig satte Tyskland sig fast i Kiautschou og
England i Wei-hai-Wei - for nogenlunde at opveie betydningen af den strategisk dominerende stilling, Rusland
havde opnaaet ved at skaffe sig en orlogsstation ved Port
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Arthur, der jo behersker indløbet til Petschilibugten oel
med det sjøveien til Peking.
Men om end Japan ikke i 189 5 havde følt sig stærk
nok til at modstaa de tre stormagters diplomatiske tryk,
saa havde det øiensynlig fattet en kraftig beslutning om
snart at gjenvinde det forsømte - en beslutning, som fik
frisk næring i de udbrud af bitterhed, i den følelse af, at
der var skeet det uret, som vaktes ved, at russerne i 1898
bemægtigede sig de havne, som de nylig havde tvunget
Japan til at afstaa.
Efter boxeropstanden i Peking i aaret 1 900 besætter
russerne desuden ogsaa Mandschuriet. Men siden den tid
har ogsaa Japan med al den energi og alle de midler, som
har staaet til dets raadighed, forberedt sig paa den uundgaaelige krig med Rusland - ikke alene ved at forøge sin
flaades og sin hærs styrke og udvide sit jernbanenet for at
lette mobiliseringen, men ogsaa ved at befæste sin politiske
stilling ved en alliance med Storbritanien ( 1902), hvori
de to lande gjensidig forpligter sig til at kjæmpe ved
hinandens side, om det ene land skulde blive angrebet
samtidig af to magter.
I alliancetraktaten anerkjendes desuden betydningen af
Japans interesser i Korea.
Imidlertid fortsætter Rusland sin stille marsch fremover
mod Korea, indtil den tid kommer, da det ifølge sine
løfter atter skal evakuere Mandschuriet, hvorigjennem det
har bygget sin jernbane til Port Arthur; det er neppe
tvivlsomt, at Rusland under sin okkupation af Mandschuriet
havde bragt ordnede forhold ind i et land, som under
kinesernes styre havde været temmelig retløst. Og jernbanen .havde bragt liv og virksomhed ind. At evakuationen
af denne provins for russerne kunde stille sig som betænkelig, er derfor ikke at undres over. Den skulde finde
sted den 8de oktober 190" men dagen gik og man hørte
intet om, at de russiske besætningstropper var trukne tilbage.

vl
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Dermed var igrunden krigen bleven uundgaaelig, thi
her var Japan ubøielig; det maatte sikre sig fri adgang til
Mandschuriet og blev heri understøttet af England og
Amerika, som krævede «_jb.e-open daar policy,, medens
Rusland vilde lukke de mandschuriske havne for udlændinger; samtidig krævede det at faa «leiet» en havn paa
Koreas sydkyst - Mosampo i Koreastrædet - som det
kunde befæste til et bekvemt replipunkt paa den vanskelige
russiske forbindelseslinie mellem Wladiwostock og Port
Arthur.
Men en saadan havn maatte Japan netop betragte
som en trudsel mod sig, en hindring for dets frie forbindelst med Korea; det nedlagde derfor protest mod en
saadan overdragelse. Og denne indeholdt i grunden Japans
ultimatum. Men Rusland søgte at forhale tiden, det var
endnu ikke forberedt paa krig, og saaledes gik vinteren til
begyndelsen af februar. Japan havde endnu ikke faaet
svar paa sin sidste note af 13de januar, hvori det krævede,
at Rusland skulde erkjende og respektere saavel Mandschuriets som Koreas uafhængighed, og modsatte sig Ruslands forslag om en neutral zone i det sidste land - og
stemningen i Japan blev mere og mere ophidset.
Admiral Wirenius's eskadre havde forladt Bizerte og
nærmede sig Suez-kanalen, - ved denne eskadres ankomst
til de østasiatiske farvand vilde russerne blive de overlegne tilsjøs -, den russiske eskadre ved Port Arthur var
løbet qd (den 3die februar) og havde gjort et togt tværs
over Petschilibugten henimod Shantunghalvøen, russiske
tropper koncentreredes ved Yalufloden og deres stilling der
befæstedes.
Under disse omstændigheder bestemte mikadoen sig
til at afbryde de diplomatiske forhandlinger, en bestemmelse,
der blev meddelt den russiske gesandt i Tokio, baron
von Rosen, den 5te februar, samtidig som han formelt
underrettedes om, at Japan fandt det nødvendigt for sine
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interesser at gribe til uafhængige forholdsregler («independent actions, .)
Den japanske udenrigsminister, baron Komura, lod sin
gesandt i St. Petersburg denne dag indlevere følgende
skrivelse til den russiske udenrigsminister, grev Lamsdorff
(ifølge «Times»):
The Government of His Majesty the Emperor of Japan rcgards the
independence and territorial integrity of the Empire of Corea as essential
to their own repose and safety, and they are consequently unable to view
with indifference any action tending to render the position of Corea
insecure.
The successive rejections by the Imperial Russian Government by
means of inadmissible amendments of Japan's proposals respecting Corea,
the adoption of which the Imperial Government regarded as indispensable
to assure the indepedence and territorial integrity of the Corean Empire
and to safeguard Japan's preponderating interests in the Peninsula, coupled
with the successive refusals of the Imperial Russian Government to en ter
into t'ngagements to respect Chinas territorial integrity in Manchuria which
is seriously menaced by their continued occupation of the province, notwithstanding their treaty engagements with China and their rcpcated assurances to other Powers possessing intercsts in those regions, have made
it necessary for the Imperial Governmcnt seriously to considcr what measures
of self-defence they are ca lied u pon to take.
In the prcscnce af dclays which remain large ly unexplaincd and nav al
and military activities which it is diflicult to reconcile with entirely pacilic
aims, the Imperial Government have exercised in the depending ncgotiations, a degree of forbearance which they believe affords abundant proof
of their ' loyal desire to remove from their relations with the Imperial
Russian Government every cause for future misunderstanding. But tinding
in their efforts no prospect of securing from the Imperial Russian Government an adhesion either to Japan's moderate and unsellish proposals or to
any other proposals likely to establish a firm and enduring peace in the
Extreme East, the Imperial Government have no other alternative than to
treminate the present futile negotiations.
In adopting that course the Imperial Government reserve to themselves the right to take such independent action as they may d;;m best to
consolidate and defend their menaced position, as well as to protect their
established rights and legitimate interests.
The Undersigned, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
of His Majesty the Emperor of Japan, has the honour, in pursuance of
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·nstructions from his Governments, to acquaint His Exellency the Minister
for Foreign Affairs of His Majesty the Emperor of all the Russians that
the Imperial Government of Japan, having exhausted without effect every
means of conciliation with a view to the removal from their relation with
the Imperial Russian Government of every cause for future complications,
and tinding that their just representations and moderate and unselfish
proposals in the interest of a firm and lasting peace in the Extreme East
are not receiving the consideration which is their due, have resolved to
sever their diplomatic relations with the Imperial Russian Government,
which for the reason named have ceased to possess any value.
In further fulfilment of the command of his Government, the Undersigned has also the honour to announce to. His Excellency Count Lamsdorff
that it is his intention to take his departure from St, Petersburg with the
staff of the Imperial Legation.

Samme dag sendtes ordre til admiral Togo, hvis
flaade laa i Sassebo, at han skulde være klar til næste
dag at kunne gribe offensiven.
Hans flaade bestod som ovenfor nævnt af fire eskadrer,
nemlig:
en panserskibseskadre paa 6 slagskibe,
en eskadre 1ste klasses pansrede krydsere (6 stykker)
- >2den
panserdækskrydsere (4 stykker)
-»3die
do.
(4 stykker)
samt til bevogtning og som «scouts» 18 destroyere inddelt
i fire divisioner og en del sjøgaaende torpedobaade. Desuden hørte til admiral Togos kommando en transportflaade
af handelsdampere, der havde fire bataljoner tropper ombord.
Viceadmiral Togo var den samme officer, der som
chef for den japanske krydser « Naniwa» aabnede krigen i
1894 ved den 2 3de juli det aar at skyde isænk den kinesiske
damper «Kow-Shing» med 1100 mand kinesiske tropper
ombord.
Den opgave, der nu om morgenen den 6te februar
1904 forelaa til hans løsning, var af en ganske anderledes
kompliceret natur end den at skyde et ubevæbnet transportskib isænk ved en torpedo. Han skulde sætte en
troppestyrke ila_nd ved Chemulpo, hvor han vidste, der laa
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en afdeling russiske krigsskibe; han skulde sikre denne
styrkes forbindelse med hjemlandet ligeoverfor en fiendtlig
flaade ved Port Arthur, der iallefald ikke var ham meget
underlegen, og hvis vei til Chemulpo kun var en trediedel
af den vei, han selv havde at tilbagelægge fra Sassebo til
Chemulpo.

V,ceadmiral Togo, Ol'erstbefalende O\er den Japanske flaade.

Denne opgave kunde han have løst ved først med sin
hele eskadre at konvoyere transportflaaden til Chemulpo,
og saa - efter at have seet tropperne vel iland der - gaa
frem mod Port Arthur for at levere den derliggende russiske
eskadre slag.
Men dette kunde medført at russerne, efter at have
faaet nys om japanernes landsætning af tropper i Chemulpo, havde forberedt sig til kampen. For at vinde den
store fordel at tage russerne uforberedt, før de havde
anelse om krigens udbrud, tog derfor admiral Togo den
risiko at skille hovedflaaden fra transportflaaden og gaa
med den første lige mod Port Arthur.
Han mindedes muligens lord Nelsons berømte ord:
«war cannot be made without running risks »; han tog det
hasardiøse træks chancer og - vandt.
Efter den 6te februar om morgenen at have faaet
ordre om at gribe offensiven, kaldte Togo sine chefer ombord paa flagskibet for at meddele dem sin plan.
Den hurtiggaaende krydser «Akashi, var allerede paa
forhaand sendt op mod Petschilibugten for at observere
fienden og træffe admiral Togos flaade den 7de februar
udenfor Mokpo ved Koreas sydvestpynt.
Derefter lettede Togo med hele sin flaade og gav
ordre til at alle fire eskadrer og transportflaaden næste
dag skulde mødes ved Mokpo, hvor de nødvendige detaljerede ordrer vilde blive udstedt, saasnart «Akashi» var
indløbet med de nyeste efterretninger om russernes flaader.
I løbet af den 7de mødtes saa eskadrerne paa det
befalede sted og samtidig indløb «Akashi » med melding til
flaaden om, at den russiske hovedflaade laa tilankers paa
den ydre red ved Port Arthur, og at krydserne < Variag»
og «Korietz >, som i tre uger havde ligget i Chemulpo,
fremdeles laa der i dyb fred sammen med ende! neutrale
krigsskibe - og den japanske krydser «Chiyoda ».

Det var øiensynligt, at russerne endnu ikke tænkte sig
krigen umiddelbart forestaaende.
Admiral Togo gav ordre til afgang; afstanden fra
Mokpo til Chemulpo er omtrent ligesaa lang som fra Port
Arthur til Chemulpo; hvis altsaa den russiske eskadre
skulde lette fra Port Arthur, samtidig som Togo lettede fra
Mokpo, og den sidstnævnte styrede lige mod Port Arthur,
medens han lod transportflaaden styre mod Chemulpo, løb
han den risiko, at transportflaaden kunde støde paa den
russiske flaade, uden at han selv var tilstede for at beskytte den.
Denne risiko tog han imidlertid; muligens lagde han
dog sin kurs lidt nordligere end den rette linie mellem
Mokpo og Port Arthur for i nogen grad at dække transportflaaden, som han sendte nordover langs kysten af
Korea, konvoyeret af den 4de eskadre (3die klasses krydsere
foruden panserkrydseren «Asama>) under admiral Urius
kommando, idet han til afsked sendte de bortdragende
følgende signal:
«Jeg lykønsker Dem paa forhaand til seiren. »
Der var hos japanerne ingen tvivl om udfaldet, ingen
ængstelse for at krigens chancer skulde vende sig mod dem.
Med de 18 destroyere som et net foran sig, med alle
lys paa fartøierne vel skjærmede, dampede saa admiral
Togo videre over det Gule hav i retning mod Port Arthur.
Der var kuling med regn og koldt, men spændingen holdt
vel japanerne varme. Laa den russiske eskadre endnu paa
Port Arthurs red, i fred og ro, uden at ane, at Japans
bedste eskadrer kom sættende mod dem med besætningerne
klare bag kanonerne, med torpedoerne færdige til skud?
Eller skulde Togo møde den paa veien? Eller var dens
kurs kanske sat lidt sydligere eller lidt nordligere, saa man
omfaredes paa veien ?
Da vilde admiral Uriu og hans transportflaade være
fortabt. Men at tro paa lykken er halve lykken - og

japanerne dampede videre. Natten gik og man var kommen
op i Petschilistrædet. Men man havde ikke havt føling af
tienden. Og morgenen kom - morgenen den 8de - med
samme graaveir og kuling.
Fremdeles ingen tiende at se. Og nu skulde man
snart faa skimt af land.
Men videre, videre mod krigens første maal !

*

*

Om aftenen samme dag som de japanske eskadrer
forlod Mokpo (den 7de februar) og dampede frem over det
Gule hav mod krigens første maal, reiste et selskab af
engelskmænd ifølge «Times> fra Niutschwang med jernbanen langs Liaotung-Golfen til stationen Taschitschiao,
hvor man bytter tog for Port Arthur og Dalny. De rnaatte
vente længe paa stationen, og da toget endelig korn, var
det fuldt af russiske officerer. De fik imidlertid plads og
rullede sydover Liaotung-halvøen. Kl. 8 om morgenen
(den 8de) krydsede de med et tog fuldt af russiske soldater,
som skulde nordover til Liaoyang, og en stund efter
passerede de over den smale landtunge ved Kinchau, som
forbinder Kwantung-halvøen med fastlandet (Liaotunghalvøen .)
Landet er meget lavt tværs over, saa man fra jernbanen kan se sjøen paa begge sider.
Senere paa dagen maatte de atter skifte tog, idet det,
hvorpaa de var, skulde bøie af mod øst til Dalny. Overalt
langs jernbanen var der vagter af russiske soldater, og paa
stationerne var der større posteringer.
Fra det sted, hvor jernbanesporet bøier af til Dalny,
er der ca. 50 kilometer til Port Arthur; landet er temmelig
kuperet, goldt og vanskeligt at komme frem igjennem for
tropper; der er saagodtsom ingen vegetation og kun faa
landsbyer langs jernbanen. Tilslut gaar heldingen raskt

nedover, og langs en grund saltvandspolle - hvoraf den
nordostlige del er opmudret til havn - ruller toget ind
paa stationen i Port Arthur.
Det var henved middag, da de kom frem; de drog
med sin bagage over en træbro, som førte til den nye
bydel, op til hotellet for at faa værelser; men der var
intet at faa, og de drog tilbage til stationen med uforrettet sag.
Saa havde de desto bedre tid til at bese byen , hvor
alt laa i den dybeste fred. Det var bleven sagt, at alle
kvinder havde faaet ordre til at forlade stedet for en tid
siden ; men dertil var lidet at mærke; der var en masse
kvinder, og hvert øieblik mødte de vogne med officerer og
deres hustruer kjørende muntert omkring - det var jo
admiralinde Starks navnedag.
Oppe paa en høi med en glimrende udsigt over fjorden
reiste sig fundamenterne i huggen sten af en kathedral,
og omtrent en kilometer længere borte saaes de svære,
hvidkalkede stenmure af den nye bydel : kaserner, officersboliger, regjeringsbygninger, med brede gader imellem og
store, aabne pladse til parker og haver. Men havnen var
trang, og bugten udenfor grund; de fleste krigsskibe laa
helt udenfor paa reden; havde de alle været inde, maatte
de næsten have ligget side om side, fortøiet til hinanden.
Omkring det østre basin var kun verksteder, alle beskyttede
mod indsyn fra havet ved en imponerende høide mod øst:
«The Golden Hill », kronet af mægtige batterier.
Om eftermiddagen den 8de februar - admiral Togos
flaade laa da udenfor sigte af land og ventede paa, at
mørket skulde falde paa for at gaa til angreb - gjorde
det engelske selskab visit hos den russiske general. Han
meddelte dem, at der nok ikke blev nogen krig af, hvad
der forbausede dem, da de vidste, at den japanske minister
allerede for to dage siden havde forladt St. Petersburg.
Saa gik de ombord paa handelsdamperen •Wenchow »,
hvor de tilslut havde faaet logi.

Fyr og havnelys brændte som sædvanlig om aftenen.
Man ventede jo ingen krig, iallefald ikke netop nu -,
men officererne gik dog paa eftermiddagen ombord og sendte
nogle torpedobaade ud paa forpost - mere for en forms
skyld, - op langs kysten for at øve dem i rekognoscering.
Admiral Alexieff, vicekongen, var den dag i Dalny;
han modtog den bortdragende japanske konsul i afskedsaudiens - konsulen var jo tilbagekaldt, og dampbaaden
laa og ventede ham i havnen. Elskværdig og høflig som
altid drak vicekongen et glas paa en heldig løsning af
striden mellem de to lande, ved forhandling og gjensidige
indrømmelser . . . saa sagde konsulen farvel, gik ombord
med sin tjener og dampede ud af fJorden.
Men udenfor var der kuling og sjø; solen gik netop
ned i en graaveirsbank - og derude i graaveiret laa
admiral Togo med sin flaade og ventede paa, at det skulde
blive mørkt. Den udkommende damper kom lige op i
flaaden, netop ude af sigte af land; konsulen blev kaldt
ombord til admiralskibet og tjeneren fulgte med. Denne var
en japansk generalstabsofficer, der havde været i Port j
Arthur som spion.
Jo, alt var roligt i Port Arthur, og flaaden laa paa
den ydre red i en kile foran indløbet, alle fyre var tændte,
konsulens tjener kunde meddele alle detaljer. Man kunde
ikke tage feil af veien - og der var kun seksti kvartmil did.
Der behøvedes ingen flere konferencer, konsulen gik
fra borde, og paa destroyerne fik man travlt med at læse
signalet fra flagskibet:
«Opsøg den fiendtlige flaade og sænk den. Lykke til!>
Og destroyerne dampede videre i den mørke nat og
i den svære sjø med 22 knobs fart, med en kabellængdes
(200 m.) afstand mellem baadene og uden lanterner.
Det
er en fart, som kræver nerver, • men - siger «Times>korrespondenten - der er kanske faa nationer, der er
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To rpedobaadsdcstroyer under fuld fart.

bedre skikkede for denne slags fortvivlede vovestykker end
japanerne; deres selvopholdelsesdrift synes ikke at svække
styrken i deres forsæt».
Destroyerne delte sig i to afdelinger; otte satte kurs
mod Talienwan, hvor to russiske skibe skulde ligge tilankers, og de øvrige ti styrede, formeret i to divisioner,
mod Port Arthur - mod grosset af den russiske flaade.
Den forreste division af de mod Port Arthur ilende
destroyere stødte paa en russisk patruljebaad og blev prajet;
den svarede paa russisk og dampede videre, bøiende af
vestover, idet «Cesarewitsch »s høie skrog dukkede op i
mørket forud; den anden division bøiede af mod øst - en
division destroyere mod hver side af den russiske kileformation, mod hvilken omtrent samtidig, paa 500 m. afstand, tyve torpedoer blev skudte ud, to fra hver baad.
Japanerne hørte selv eksplosionen af en del af torpedo-
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erne, saa søgerlysene begynde at feie omkring uden at finde
nogen af baadene og hørte artilleriilden spille - saa styrede
destroyerne ud tilsjøs uden at have anelse om, hvilken
skade torpedoerne havde gjort.
Derude, ved det aftalte mødested, stødte de atter til
hovedflaaden.
Men inde i Port Arthur var man pludselig vaagnet
op til bevidstheden om, at krigen var begyndt.
Stemningen havde i nogle dage været urolig, skriver
en dame. Der havde ikke været noget bestemt at holde
sig til, men forholdet mellem russere og japanere var blevet
mindre godt.
Alle talte om, at de japanske næringsdrivende i byen
bare var spioner. «Nu skal vi i den japanske generalstab»,
spøgte officererne, naar de skulde til den japanske barber.
Endnu mindre hyggeligt var dog forholdet til de kinesiske
vagabonder, som ofte gjorde gaderne utrygge. Men naar
nogle af damerne mente, det var bedre at reise bort, gjorde
de andre nar af dem som kujoner. Paa det uindtagelige
Port Arthur vilde dog ingen japaner driste sig til angreb.
Saa kom aftenen den 8de februar; man gik tidlig til
ro, officererne var allerede kl. 4 om eftermiddagen gaaet
ombord. Der var saa stille overalt.
Men midt paa natten hørtes pludselig et skarpt smeld
af et enligt kanonskud rulle henover byen og atter dø ud.
Igjen stilhed, man laa og lyttede. Saa bragede det løs
med skud efter skud, det rystede og klirrede i ruderne.
Alle mennesker styrtede ud paa gaden ned til stranden.
Det var vel en flaademanøvre? - et fingeret angreb af
torpedobaade?
Man stod i klynger dernede og nød det pragtfulde
skue udover vandet; saa begyndte man at blive urolig:
røgen, ilden, eksplosionerne, de viftende søgerlys; det saa
næsten for alvorligt ud? Slig stod man i to timer og
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hørte paa kanonaden, mere og mere urolig; da det saa
blev stille, gik man hjem.
Der taltes om, at «Retwisan > og «Cesarewitsch » var
skadede, og « Pallada » med, men ingen vilde tro det. Men
saa kom morgenen og man begyndte at bringe de saarede
til lazaretterne - da først trængte den fulde sandhed ind
over en.
Man gik op paa forterne. Ude i horisonten saa man
silhouetterne af et dusin japanske skibe; man kunde skjelne
hvert enkelt af dem. De kom nærmere; saa saa man en
liden røgsky, en til, en til og pludselig rullede hele luften
af en forfærdelig kanonade, og fra forterne lød de første svar.
Feberagtig fulgte vi fiendens bevægelser, skriver en
anden dame, og nedslaget af kuglerne indover bugten, hvor
vandet boblede og hvislede mellem fartøierne. Saa for vi
ned mod byen, den gamle bydel, hvor ruderne klirrede og
sprang med smeld. Folk flygtede i uforklarlig panik,
kvinder og børn faldt over hverandre. Nogle skridt borte
laa en kineser dræbt af en granat, som havde revet benene
af ham ; en del kulier løb afsted med blodet silende nedover ansigtet af granatstumper.
Vi forsøgte at gjemme os i et hus; men væggene
vaklede som under iordskjælv. Paa gaderne lød skrig og
støn. Støvsøiler og sandhvirvler stod tilveirs fra de springende granater.
Det var admiral Togo, som dampede frem og tilbage
udenfor med sin flaade, paa ca. 8000 meters afstand, og
sendte sine granater indover de russiske skibe og fæstningsværker. Panserskibene «Retwisan» og «Cesarewitsch » laa
paa land, en paa hver side af indløbet, i halvsunken tilstand, truffet af nattens torpedoer, og krydseren « Pallada,
ligesaa. Fire andre skibe (panserskibet «Poltava » og krydserne «Diana », «Askold» og ~Nowik») havde lidt mere eller
mindre skade ved japanernes ild.

Torpedoudskydning.

En russisk officer giver i et privatbrev følgende
skildring af bombardementet:
Den 2 7de . januar (9de februar, da det første store
bombardement fandt sted) befandt jeg mig ved det navnkundige batteri paa den saakaldte elektricitetsklippe. Jeg
fik da min ilddaab og min orden. Vort stakkels batteri
blev fuldstændig oversaaet med granatsplinter. De fiendtlige
projektiler sprang med et forfærdeligt brag. Og alligevel,
enten man nu vil tro det eller ikke, følte vi intet andet
ubehag, end at tænderne begyndte at værke. Kanske dette
kom af, at hørenerverne fik et altfor voldsomt choc. Forresten følte man en eiendommelig ro, som næsten havde
noget bedaarende ved sig. Nogen tanke paa døden havde
vi slet ikke. Saasnart bare den første bombe var sprunget
ved at ramme vort batteri, forsvandt pludselig alt saadant
- baade grublerier og tanker, uro og glæde - og der
3 -
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blev ikke andet tilbage end denne følelse af uforklarlig ro,
som forblev uforstyrret helt til slut.
Det billede, vi havde foran os, var storslagent. Dagen
var klar og varm. Havet laa blankt. Længst borte ved
horisonten kom nogle smaa prikker tilsyne. De voksede
og kom nærmere. En, to, tre .... femten. Prikkerne forvandledes til streger. De kommer nærmere og nærmere.
Først var de graa, nu bliver de mørkere. Endnu er de
langt borte, 1 5 werst, men snart bliver det 1 2 1 saa 11,
1 o, 9 werst. - - - En liden hvid bold. - - - Bom. - - - Vi venter, venter nysgjerrig efter at se,
hvor det fiendtlige projektil vil slaa ned . Vort batteri
ligger over en afgrund, 40 favne over havfladen. Under
vore fødder har vi admiralskibet « Peresviet,. - Et brag
- den slog ned klods foran panserskibet. En vandsøile
stiger tilveirs, glitrer i solskinnet, overspyler dækket. Vi
kan se matroserne springe omkring dernede.
En ny liden skydot! Hvor skal vel du slaa ned? Det
suser over hovederne paa os. Et brag! - Bag os, mod
berget, en forfærdelig eksplosion.
En tredie liden skydot ! Spændingen pinligere end
nogensinde. Dersom de sigter rigtig, maa de jo nu træffe
lige i vort batteri. Første gang naar det fiendtlige projektil
ikke frem. Saa gaar det over maalet, derpaa deler man
forskjellen mellem de to grænser i to, og projektilet slaar
ned midt imellem dem.
Saaledes gaar man tilverks hos os, og japanerne gjør
ligedan - man kalder det at «føle sig frem efter maalet , ,
og naar man har faaet tag i det, begynder man at overøse
det med projektiler.
I kan tænke eder vor situation! - Et brag, og
projektilet slaar ned ret imod vor klippeskraaning !
Dette skud blev signalet for os; 1o kystbatterier og
1 2 fartøier besvarede japanernes hilsen.
Det, som nu
fulgte, kan vanskelig skildres. Havet stod i røg og sydede
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formelig af bomber. Kommandoraab var ikke til at høre.
Man skreg sig hæs lige ind i øret paa soldaterne og
mærkede, at man dog umulig kunde overdøve elementerne.
Under kampen var der over 1 50 kjæmpestore kanoner,
som udspyede død og fordærvelse.
Medens disse helvedes brag og skrald dundrede paa
alle kanter, hørtes der pludselig en fortvivlet stønnen en soldat havde faaet næsen afrevet af en granatsplint.
Blod - læger med sygebaarer - - - -. Nu kjender
jeg nogen røre ved min skulder. Jeg ·vender mig om, ser
foran mig en soldat, ligbleg. Hans mund skjælver. Man
ser, at han anstrenger sig for at faa frem nogle ord, men
læberne adlyder ham ikke. Han peger hed, og jeg forstaar,
hvad der er hændt. Nedenfor berget havde jeg et batteri
af hurtigskydende kanomu, ganske smaa og meget elegante
at se til. Men disse tækkelige indretninger kan i løbet af
et minut udslynge 60 kardætsker. De har til hensigt at
danne forsvar mod landstigningstropper. Jeg iler derned.
Der er orgien i fuld gang. Projektilerne springer som
raketter under et fyrverkeri. Splinterne farer omkring, saa
at det uafladelig suser og hviner gjennem luften. Overalt
røg og jord, som kastes iveiret. Jeg skynder mig frem til
mit batteri og bliver vidne til et sørgeligt skuespil. Midt
inde mellem folk og kanoner har en bombe sprunget. En
soldat ligger med udrevne indvolde, en anden med knust
hoved. . En tredie stavrer afsted støttet af to kamerater,
tre splinter er trængt ind i hans hoved. Et trist, mørkt
billede! Jeg træffer foranstaltning til at føre de døde
bort, og saa op igjen til batteriet ovenfor. Der fortsættes
det rystende skuespil.
Men alting har en ende. Og ogsaa denne kamp holdt
tilsidst op. Japanerne trak sig tilbage. Røgen drev væk.
Solen kunde atter lyse, men over hvad? Og pludselig
svigtede ens nerver fuldstændig - - - -.
Om en stund kom øverstbefalende, general Støssel, og
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lykønskede mig til ilddaaben og belønningen.
Batteriets chef fik Georgskorset. Og nu ligger han
paa lasarettet ! Saa sørgeligt!
Men om I kunde have
seet vore stakkels Panserskibe« Retwisan •, «Cesarewitsch » og «Pallada •, da
de gjennemborede af torpedoer blev bragt ind paa
havnen! Det var saaledes,
at baade sjømænd, kvinder, soldater og officerer
græd. - -- - Næste morgen, den 9de
februar, skriver en af det
ovenfor nævnte engelske
selskab, som var kommet
til Port Arthur den foregaaende dag, blev de vækket tidlig af kapteinen, som
sagde, at han havde hørt
skydning om natten, straks
efter midnat. Saa gik de
iland; ude ved havnemundingen laa to russiske slagskibe paa grund, et paa
hver side af løbet. De
vandrede ud mod den nye
bydel, et musikkorps spillede ude paa sletten, og
nogle rekrutter ekserce-

rede der; da hørtes pludselig et voldsomt skud, og selskabet vendte om.
En russisk officer passerede forbi. « Otte skibe , , sagde
han og gik videre. En del soldater løb hen mod barakkerne.
Saa begyndte de russiske forter at svare, og et par kompanier russisk infanteri marscherede forbi, hen imod forterne, i stormmarsch.
De saaes senere ivrig beskjæftigede med at slæbe ammunition opover høiderne mod sjøen.
Fra høiden foran byen kunde man se den russiske
eskadre dampe langsomt omkring i en cirkel, fem slagskibe
og fire krydsere og et skib af den frivillige flaade, det ene
efter det andet som hvepsene i et forstyrret hvepserede;
længere syd tolv torpedobaade og destroyere.
Ude i horisonten var det saa disigt, at den japanske
flaade ikke kunde sees.
Omkring kl. 1 2 begyndte skydningen at høre op, og
fortælleren gik ombord. Ude i havneindløbet var man
ivrig beskjæftiget med at faa «Cesarewitsch » og «Retwisan,
flot, og kl. 2 kom den første ind forbi «Wenchow , , eskorteret af flere slæbedampere; den var øiensynlig sterkt beskadiget agter, Iaa meget dybt nedi med agterenden, og
holdt paa at gaa ombord i en norsk damper, som Iaa tæt
ved «Wenchow ». Saa kom krydseren «Nowik» ind med
en svær matte (tætningsmatte, ogsaa kaldet Makarowmatte
efter opfinderen admiral Makarow) paa den ene side, - mandskabet raabte hurra, da de russiske skibe passerede hinanden, uvist af hvilken grund. Senere ud paa eftermiddagen kom krydseren «Pallada > ind løbet ligeledes indtullet i matter.
Paa kaien iland havde der samlet sig en masse
mennesker rundt et hul, som en granat havde gravet
- det var seks fod dybt og ti fod vidt, og i husene
omkring det, var alle vinduerne sprrngt ud. Længere
oppe Iaa en svær tolv tommers granat ganske frede-

lig i en haveflæk ved gaden - som om den havde været
baaret did.
Den næste dag (1ode februar) var der en storm fra
nord med tæt snedrev og bidende kulde. Flere neutrale
skibe, engelske og norske, fik lov til at forlade havnen,
men «Wenchow» og en del andre blev holdt tilbage.
Om eftermiddagen begyndte den russiske flaade at
komme ind, tre slagskibe, det ene efter det andet, og
svingedes ved hjælp af slæbebaade ind i østre basin, hvor
de gjorde et indtryk som tre spiseskeer i en thekop.
Saa kom et fJerde langsomt ind og ankrede bag «Tiger's Tail».
Næste dag, den 1 1 te, blev det livligt paa kaien og
ombord paa flagskibet; admiral Alexieff, vicekongen, kom
kjørende ned til bryggen i aaben vogn og eskorteret af
en afdeling kosakker. Han gik i en baad og blev modtaget paa admiral Starks skib af garden, som presenterede
gevær, og af hurraraab fra mandskabet, der stod opstillet
paa sine poster. Man kunde fra «Wenchow» se hans ansigt tydeligt, det var bredt og kraftigt med kortklippet
skjæg. En stærk, bredbygget skikkelse, elskværdig at se
til - og alle roste ham for hans venlighed. Saa gik de
to admiraler ned. Kanske havde de et stille opgjør dernede - eller fandt de, at den enes mangel paa politisk
fremsyn passende kunde ekvivalere den andens mangel paa
militært?

*

*

*

Den 8de februar udenfor Port Arthur opbragte et skib
af Togos eskadre det norske dampskib ~Hermes», der blev
ført til Sasebo og stillet for en priseret. Da dets skjæbne
er af stor interesse for den neutrale skibsfart, hidsættes
priserettens kjendelse:
« Hermes • eies af d'hrr Brusgaard og Kjøsterud af
Drammen, Norge, fører dette lands flag og benyttes væsent-

lig i kulfarten. Fartøiet er indført i det norske fartøisregister og kaptein, maskinister og officerer er norske. Det
var fragtet af d'hrr Wurui & co. i Moji, som er agenter
for d'hrr Ginsburg & Co., russere, lastede 2000 tons kul i
Moji den 4de og 5te februar 1904 og forlod denne havn
den 6te kl. 10 fmd. De ombordværende var uvidende om,
at de diplomatiske forhandlinger var afbrudte mellem Japan
og Rusland og satte kurs direkte for Port Arthur.
Den 9de februar kl. 2 emd. mødte «Hermes » udenfor
Port Arthur (paa 38° 24' N. Br. og 121 ° 48' L.O.) et af de
japanske krigsskibe, der pr. signal forespurgte det om ladningens art og bestemmelsessted. Dette blev af «Hermes»
besvaret ifølge skibets papirer, hvorefter det fik ordre til
at gaa til Nagasaki.
Ifølge denne ordre gik «Hermes> til Nagasaki, hvor det
ankom kl. 8 fmd. den 13de februar. Tre kvarter efter kom
løitnant i marinen, Takamatsu, chef for mineudlægningsfartøierne i Nagasaki, ombord og anholdt skibet formelt.
At dømme efter mængden af kul ombord og skibets
bestemmelsessted, siger priseretten, kan der ikke være tvivl
om at kullene var bestemt til brug for den russiske marine,
og at de saaledes er krigskontrabande. Imidlertid har man
taget hensyn til de mest moderne synsmaader i international
ret, ifølge hvilke hverken skib eller ladning kan konfiskeres,
naar man ombord ikke har været vidende om fiendtlighedernes aabning, idet man gaar ud fra, at neutralitetens
principer kun kan gjøres gjældende, naar vedkommende
skib har faaet underretning herom.
Hverken skib eller ladning bliver derfor at konfiskere.
Om end skibets paagribning, der fandt sted udenfor
Port Arthur umiddelbart efter kampene ved dette sted og
ved Chemulpo, maa medgives at have været fuldt berettiget,
bliver dog skibet at løslade.

Slaget ved Chemulpo den 9de februar.
I Chemulpo laa, som vi før har nævnt, den 7de februar
den russiske panserdækskrydser «Variag » , ka nonbaaden
«Korietz > og transportdamperen «Sungari » sammen med
den japanske krydser «Chiyoda11 , den franske krydser «Pascal », den engelske «Talbot », den tyske «Bussard , , den
italienske «Elba » og den amerikanske kanonbaad «Vicksburg».
Russerne havde ingen efterretninger havt fra hovedkvarteret i Port Arthur paa en tid - telegrafkabelen havde
været i uorden, hvilket russerne senere har paastaaet var
foraarsaget af japanerne, noget disse kategorisk benegter.
Imidlertid letter den japanske krydser ~ Chiyoda» pludselig
anker om aftenen den 7de og staar tilsjøs - omtrent samtidig som admiral Uriu med sin eskadre faar sin venlige
afskedshilsen fra Togo, før ,denne sætter kurs mod Port
Arthur.
Dette forekommer selvfølgelig kaptein Roudineff, chefen
paa « Variag», noget paafaldende, hvorfor han kl. 4 emd.
den Sde lader «Korietz» lette for at gaa til Port Arthur
og faa forholdsordre.
Man kan tænke sig forbauselsen ombord paa « Korietz •,
da den, endnu i skjærgaarden lige udenfor Chemulpo, faar
øie paa admiral Urius eskadre eskorterende en hel transporttlaade op mod byen - og ledsaget af« Chiyoda», som
altsaa maa have mødt den ude tilsjøs.
Uriu, som under sig havde krydserne «Asama» (stor
panserkrydser), «Akashi», «Chiyoda», «Takashiko» og «Naniwa », paa hvilken han førte sit flag, havde en sværm af
torpedobaade foran sig som marscherende bevogtning.
Da disse torpedobaade begyndte at blive nærgaaende,
løsnede «Korietz» nogle skud, der altsaa blev de første
skud, som faldt i krigen - chefen for «Korietz> paastaar
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at affyringen skeede ved en feiltagelse; torpedobaadene
svarede med at affyre nogle torpedoer, som imidlertid
ikke traf.
Saa maatte «Korietz» vende tilbage til sin ankerplads,
hvorefter Uriu ogsaa bragte sin eskadre tilankers, en del
oppe ved Chemulpo - og med denne fulgte transportfartøierne, som satte sine tropper iland i løbet af aftenen,
og en del, hvoriblandt hans eget flagskib «Naniwa », noget
søndenfor Chemulpo, netop der, hvor farvandet begynder
at udvide sig. (Se kartet pag. 45).
Uriu var russerne aldeles overlegen, idet han havde
4 svære og 42 midlere kanoner mod russernes 2 svære og
1 3 midlere.
Desuden var de russiske skibe upansrede mod
den pansrede «Asama,, og «Korietz» var en ældre, rigget
kanonbaad.
Næste morgen, den 9de februar, altsaa netop da admiral Togo foretog sit første borbardement af Port Arthur,
sendte Uriu bud til de russiske skibe, at de maatte løbe
ud af havnen, da de ellers vilde blive angrebne, hvor
de laa.
Samtidig modtog cheferne for de neutrale krigsskibe
fra admiral Uriu følgende brev:
Ombord paa det japanske krigsskib «Naniwa, paa
Chemulpos red den 8de februar 1904.

Dear Sir!
Jeg har den ære at underrette Dem om, at jeg, da der
er udbrudt krig mellem det japanske og russiske rige,
med de stridskræfter, som staar under mit befal, agter at
angribe de russiske skibe, der ligger paa Chemulpos havn.
I tilfælde, af at den ældste af de russiske sjøofficerer
i Chemulpo vægrer sig ved at forlade havnen inden kl. 1 2
middag den 9de februar, beder jeg Dem ærbødigst om at
trække Dem tilbage fra operationsomraadet for at ingen
fare skal true det under Deres kommando staaende fartøi.

Angrebet paa de russiske skibe vil ikke finde sted før
kl. 4 emd., saa de udenlandske fartøier vil faa tid og
anledning til at følge mit forslag. Om der i Chemulpos havn skulde befinde sig franske, (engelske etc. . .)
transportfartøier eller andre handelsskibe, beder jeg Dem
om, at de maa blive underrettet om det ovenstaaende.
Uriu.

Kontreadmir31 Urm.

Efter modtagelsen af denne meddelelse holdt de neutrale fartøischefer - med undtagelse af den amerikanske
- en konferance ombord paa den engelske krydser «Talbot,, ved hvilken ogsaa chefen for «Variag», kaptein Roudineff, var tilstede.
Paa dette møde fattedes følgende beslutning:
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1. «. . • I betragtning af at Korea har erklæret sig
neutral under krigen, anser vi det bebudede angreb som
et brud paa de internationale love. Vi har besluttet at
sende den japanske admiral en protest, som bliver at over•
bringe af en engelsk officer.
2. I tilfælde, af at de russiske fartøier ikke forlader
havnen, vil de neutrale skibe lette anker kl. 4 emd. og
lægge sig længere nord f9r at hindre, at de neutrale skibe
lider skade under det japanske angreb.
3. Chefen paa «Variag> har meddelt, at han, hvis
han ikke imidlertid modtager anden meddelelse fra den
japanske admiral, vil forlade havnen lige før middag. En
anmodning fra ham om at konvoyere ham, indtil han er
ude af de koreanske farvand, har vi afslaaet, da vi ikke
kan gjøre det uden at bryde neutralitetens love. »
De neutrale fartøischefer sendte derefter admiral Uriu
følgende protest:
«Vi undertegnede chefer for tre neutrale krigsskibe, et en•
gelsk, et fransk og et italiensk, har herved den ære at meddele,
at vi har modtaget admiralens skrivelse af 8de ds. angaaende
Deres hensigt at angribe de russiske krigsskibe kl. 4 emd.
Vi erklærer herved, at vi finder Deres angreb stri•
dende mod neutralitetens love, som gjælder i alle neutrale
havne, og minder Dem om, at disse love bestemmer, at
De er ansvarlig for den skade, De maatte tilføie nogen paa
liv eller eiendom. Vi protesterer derfor paa det mest
energiske mod et saadant brud paa neutraliteten, og det skal
være os en glæde at høre om Deres bestemmelse i sagen.

Lewis Bayly,

Borea,

Senes,

chef paa •Talbot> .

chef paa ,Elba•.

chef paa •Pascal,.

Dette brev blev admiral Uriu overrakt, netop da kam.
pen skulde begynde,
Imidlertid havde de russiske skibe intet andet at gjøre
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end at lette og staa udover, efter at de havde kastet overbord alt træverk og opstablet sandsække paa dæk langs
rælingen. Idet de passerede de neutrale krigsskibe, hilsedes
de med begeistrede hurraraab, fulgtes kanske ogsaa af mange
gode ønsker; thi disse fartøier- og det japanske «Chiyoda»
med - havde længe ligget sammen paa havnen og hyppige
selskabelige sammenkomster havde knyttet mangt et venskabs baand mellem dem.
At se russerne nu med ro og uden betænkning gaa
ud til en kamp, der for dem, saa underlegne som de var,
maatte staa som den visse undergang, kunde heller ikke
andet end begeistre. Og derfor modtages ogsaa kaptein
Roudineff og hans heltemodige besætninger, da de senere
kom tilbage til Rusland, af et helt folks hyldest. Samtidig
med russerne lettede ogsaa admiral Uriu med sin eskadre
og styrede i enkelt kolonne langsomt sydvest og vestover,
saaledes at hele eskadrens bredside kunde bære mod de
opkommende russere, der paa grund af sin ufordelagtige stilling med bougen mod den japanske bredside var dømt paa
forhaand . Det fuldstændig haabløse i kampen har kanske
ogsaa virket lammende paa russernes ild - japanerne blev
ikke en eneste gang truffet - og farten har de ikke faaet
op, skjønt c Variag » jo kan gjøre 2 3 knob.
Paa ca. 7000 meter aabnede panserkrydseren «Asama,
ilden mod dem med sine svære kanoner; den besvaredes
en stund efter af «Variag», som imidlertid straks ved kampens
begyndelse blev truffet af fem svære projektiler.
Omtrent alle mand paa «Variags» øverste dæk blev dræbt
eller saaret, og ammunitionen ved en af de 15 cm. kanoner
exploderede, saa luen stod høit i veiret, fortæller « Daily
Mail» s korrespondent, som var øienvidne til kampen. Et
andet projektil traf forskibet og frembragte ildebrand, hvorfor besætningen i nogle minutter maatte gaa fra kanonerne
for at slukke ilden. Et projektil traf i vandlinien, en del
traf skorstenerne og kommandobroerne, der blev fuldstæn-
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dig ødelagte; en sekondløitnant blev dræbt i kommandotaarnet. Imidlertid havde man paa «Variag» begyndt at
faa farten op, - sandsynligvis for at komme japanerne paa
torpedoskudhold, thi det maatte jo være c Variags • eneste
haab, - da ulykkeligvis et japansk projektil traf styreindretningen, saa skibet holdt paa at løbe paa grund. Chefen
maatte derfor mindske farten og koble haandrattet ind; men
under alt dette var skibet blevet saa ramponeret - det
begyndte allerede at krænge stærkt over - at han ikke
havde andet valg end at sætte kurs ind mod Chemulpo
1gien. Han svingede saa rundt bøien, der hvor farvandet
begynder at aabne sig, og dampede ind mod havnen i
synkefærdig tilstand.
Japanerne indstillede da sin ild, for ikke at ramme de
neutrale skibe i havnen; de russiske chefer sendte den tiloversblevne del af sine mandskaber ombord paa de neutrale fartøier paa havnen og sænkede sine egne skibe,
«Variag», «Korietz> (blev sprængt i luften) og «Sungari •
med flaget vaiende, for at de ikke skulde falde i japanernes hænder.
Medens japanerne hævder, at de under kampen intet
tab led, havde russerne en officer og 42 mand dræbte, foruden en mængde saarede. Dette synes at tyde paa en
forfærdelig virkning af japanernes granater og formentlig
af splinter; en del af de saarede blev indlagt paa det
japanske hospital i Chemulpo og der venlig behandlet af
japanerne. Resten af besætningen blev frigivet paa parole
og sendt tilbage til Rusland.
Den 12te februar indløb fra admiral Uriu følgende
svar paa de neutrale chefers protest af 9de:
«Jeg har den ære at anerkjende modtagelsen af Deres
skrivelse, i hvilken De udtaler Dem om min skrivelse af
8de ds., hvori jeg opfordrede Dem til at lette anker.
Medens jeg holdt paa at læse Deres brev, havde jeg den
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tilfredsstillelse at se, at de russiske skibe begyndte at gaa
ud af havnen, hvorefter fulgte en kamp, hvis resultat De
kjender.
Som følge heraf finder jeg det overflødigt nu at meddele Dem min beslutning. »
Uriu.
Om virkningen af den japanske ild paa «Variag»s dæk
giver chefen, kaptein Roudineff, en interessant beretning,
der er fremkommet gjennem et privatbrev fra chefen for
«Talbot> og offentliggjort i «Times»:
Det var blandt de paa dækket værende 150 mand,
fortæller han, at der var det største antal saarede (68 mand)
og dræbte (42 mand) - nede i maskin- og kjedelrum havde
man ikke følelsen af, at man var i kamp; der var alt som
paa en almindelig prøvetur,
Transporten af de saarede kunde kun med vanskelighed
foregaa over dæk ved hjælp af de reglementerede baarer,
idet sygebærerne gang paa gang blev skudt ned underveis;
kun fem saarede blev i det hele under kampen ført ned i
lasarethet under panserdækket, og af disse fem var to
allerede praktisk talt døde, da de kom ned. Kanonerne
havde nemlig ikke skjolde, saa mandskabet ingen beskyttelse
havde, og japanerne benyttede granatkartædsker, at dømme
efter de utallige runde huller i baade, overbygninger og
skorsten er.
Før kampen var der blandt mandskaberne uddelt
bandager for den første hjælp til de saarede, og dette,
mener han, frelste manges liv.
Den største skade led c Variag», da den vendte for at
gaa indover mod havnen igjen - da chefen saa, det var
umuligt at bryde igjennem den japanske kolonne; distancen
til tienden var nemlig da en stund konstant, saa japanernes
træfsikkerhed øgedes. Paa , Variag» var der kun fire

kanoner, som endnu var i brugbar stand. En 76 mm.
kanon kastedes af et japansk projektil helt over fra bagbord til styrbord side, og en ammunitionskasse blev antændt,
saa de to, som bar den, blev brændt tildøde - det ene
lig faldt endnu brændende ned gjennem ammunitionsrøret
og blev siddende der. Der var fem ildebrande ombord,
som imidlertid alle blev slukkede.
Der var sat en officer forud til at maale afstanden til
tienden, som derpaa atter blev signaleret til batteriet ved
en skive i merset; men de to mænd, som betjente skiven,
saaredes - den ene klemtes saaledes fast af en staalsplint
fra merset, at man maatte skjære et stykke af kjødet ud
for at faa ham løs.
Doktoren var under panserdækket; batterichefen, torpedoog navigationsofficeren var tilligemed rormanden i det pansrede kommandotaarn, næstkommanderende maatte fare omkring fra det ene sted til det andet for at slukke brand,
se efter ammunitionslangningen, pumperne etc. «Variag»
fik under vendingen et skud i vandlinien.
Chefen stod i nærheden af kommandotaarnet, men
udenfor dette, og havde to ordonnantser hos sig, en musikant
og en matros, der imidlertid begge blev dræbt af samme
skud, som ogsaa saarede chefen. Ingen blev saaret i
kommandotaarnet og faa af signalfaldene blev overskudt;
derimod blev den ene flaggaffel skudt ned . Rorledningen
blev skudt over, saa fartøiet maatte styres ved hjælp af
propellerne, idet larmen paa dæk var saa stærk og folkene
saa døve, at talerørene ikke kunde benyttes.
Alle dæk blev overrislet med vand, før man gik i
kamp.
Mange vanskeligheder blev foraarsaget under saarbehandlingen ved at dele af mandskabernes klæder var
trængt ind i saarene og maatte udtrækkes; en anden art
saar bestod af smaa huller omtrent af størrelse som spidsen
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af en lillefinger og fra en kvart til en tomme dybe; der
var ikke tegn til fremmede bestanddele i saarene, heller
ikke til at de var afsviet om kanterne.
*

Med et slag og i løbet af mindre end 24 timer inden russerne rigtig havde realiseret, at krigen var begyndt
- var saaledes henimod halvdelen af den russiske flaade,
for en tid iallefald, gjort ukampdygtig; den ene af Ruslands to «fleet in being» var lammet. Japanerne havde
paa en glimrende maade benyttet sig af sin fordelagtige
strategiske stilling paa de indre linier til at slaa den ene
af de fiendtlige eskadrer, forinden den havde kunnet forene
sig med den anden, og veien over havet stod aaben for
de japanske transportflaader; men isen langs land og de
tilfrosne floder og havne gjorde endnu en landgang umulig.
Det vundne slag gjorde dog, at de tropper, som oprindelig var tænkt landsatte eller kanske endog var landsatte i Fusan, blev taget ombord igjen og bragt til Chemulpo
- den operationslinie var jo ikke længer truet af den
russiske eskadre i Port Arthur - hvorved de slap at
marschere den lange og besværlige vei gjennem Syd-Korea.
For russerne havde naturligvis tabene ved Port Arthur
den omvendte virkning; de begyndte at blive bange for,
at deres stillinger ved Yalu og Port Arthur skulde blive
afskaarne ved en landgang i stillingernes ryg, hvorfor de
koncentrerede tropper og forberedte stillinger ved Fenghwangcheng, veiknudepunktet i den øvre del af Liaotunghalvøen, altsaa i Yalustillingens ryg, ved Liaoyang paa
den mandschuriske jernbane bag stillingen i MotienlingfJeldene, ved Niutschwang og ved Mukden.
Det vil sige, at den ulykkelige spredning af stridskræfterne tilsjøs først fremkaldte et nederlag her og saa
en lignende spredning af stridskræfterne tillands. Thi
4 -
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Den russisk-japanske krig.

russerne var, nu intetsteds sikker mod en landgang af
japanerne.
Isen . langs land var det eneste, som beskyttede
deres fremskudte stillingers flanke og ryg. Mellem Chemulpo
og Dalny laa endnu isen langt tilhavs; i Niutschwang var
en russisk kanonbaad indefrosset og elven var frosset langt
ud. Men isen kunde snart gaa op.
Intet under, at vicekongen under disse omstændigheder
fandt at burde forlægge sit hovedkvarter inde i landet, til
Mukden og senere til Kharbin, jernbaneknudepunktet oppe
i Mandschuriet.
Og dette var resultater af et dristigt fremstød af en
flotille japanske destroyere.
Den mand maa i sandhed være blind, som ikke ved
disse begivenheder har faaet øinene aabne for det flydende
forsvars overveiende betydning i den moderne krig, paa et
krigstheater, hvor kysten spiller ind som et væsentligt
element; hvor komplet bortkastet det er at ofre penge,
arbeide og indsigt paa at befæste stillinger, som kan omgaaes ad sjøveien, hvis ikke deres flanker kan beskyttes fra
sjøen; hvor fuldstændig det hele landforsvar kommer til at
hænge i luften, hvis man ikke ved sjøforsvarets hjælp kan
beherske adgangen til kysten.
Til et Kharbin eller et Mukden oppe i dalene maa
armeens hovedkvarter forlægges.
Men det spørgsmaal, som først dukker frem hos en,
naar man studerer beretningen om disse begivenheder, er
dette: Hvorledes kunde dette ske? Hvorledes kan det gaa
til, at en eskadre, som ligger under sine egne forters
kanoner, kan lide slige tab ligeoverfor en tiende, som ikke
er stort sterkere end den selv? At de russiske skibe i
Chemulpo blev ødelagte var resultatet af en politisk
feil, den nemlig at sætte de diplomatiske underhandlinger
paa spidsen uden at sørge for at ens stridslfræfter var samlet
og klare til kamp. Krigens senere begivenheder skal vise,
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hvilke uhyre vanskeligheder og farer der stilll!r sig iveien
for en samling efter at krigen er begyndt.
Men ulykken ved Port Arthur har visselig ogsaa sin
rod i en taktisk feil, i manglende bevogtning.
Visselig laa den russiske eskadre under sine egne
forters kanoner; men den laa dog paa aaben red, aaben
ud mod havet, og den politiske spænding mellem de to
lande var saa stor, at russerne selv «om to-tre dage>
ventede, at fiendtlighederne skulde bryde ud.
Under saadanne omstændigheder overhovedet at ligge
med en eskadre slagskibe om natten paa aaben red uden
at have torpedonettene nede, er visselig yderst resikabelt;
men at gjøre det uden at .have en saa stærk bevogtning
ude, at fiendtlige torpedobaade overhovedet ikke kan
komme slagskibene paa torpedoskudhold uden at opdages,
det er en forbrydelse, hvis det ikke kan forklares derved,
at eskadrechefen ikke har faaet meddelelse om, at et fredsbrud overhovedet forestod.
Den russiske eskadrechef, admiral Stark, er efter kampen
af helbredshensyn bleven kaldt tilbage og afløst af admiral
Makarow.
Bevogtningen, den ·ydre ring, bestaaende at destroyere
eller større torpedobaade maa være saa tæt, at man kan
se fra det ene bevogtningsfartøi til det andet, og indenfor
disse baade maa der findes - under gang og ikke tilankers
- en linie af mindre krydsere som understøttelse.
Disse forsigtighedsregler synes at have været fuldstændig forsømte af russerne, delvis kanske fordi det ikke
har faldt dem ind, at japanerne vilde angribe. Om der tillige
har været slaphed i tjenesten ombord paa Port Arthureskadren er ikke godt med sikkerhed at paavise; men en
tysk avis beretter (optaget i «Stockholms Dagblad » for 23/s
1904), at der om aftenen kl. 9 den 8de februar var stor
cirkusforestilling iland i Port Arthur, og at mange sjøofficerer
var mødt frem tiltrods for, at de havde paalæg om at være
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ombord kl. 8. Da forestillingen ved midnatstider afsluttedes
hørtes skydning fra havnen, beretter en af artisterne,
Belling, som i sidste halvdel af mars ankom til Wien.
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Og skydningen fortsatte til henimod kl. 3 morgen. Folk
spurgte myndighederne, hvad der var paafærde, og der
blev da - om natten, melder hr. Belling, - svaret, at
det var forterne, som havde natmanøvre.
Hvad vegt, der kan lægges paa denne beretning, er
ikke godt at vide ; men om aarsagen har været pligtforsømmelse eller ikke har mindre betydning, resultatet vil
staa lige skarpt tegnet i historien, resultatet af raskhed i
beslutningen og hensynsløst mod i udførelsen paa den ene
side og paa den anden side mangel paa forudseenhed og
mangel paa bevogtning.
«Novoje Wremja> har bragt en beretning om japanernes
torpedoangreb paa den russiske flaade den 8de februar,
som, at dømme efter dens begyndelse, synes at skulle være
beregnet paa at godtgjøre, at de russiske sjøofficerer dog
har været paa sin post hin skjæbnesvangre nat; den lyder
saaledes :
«At man ikke skulde have været paa post i Port
Arthur er ikke sandt. Om aftenen den Sde var endog
nogle torpedobaade under en manøvre sendt ud for at
opsøge tienden. De vendte tilbage uden at have fundet
ham.
Af de tilbagevendte torpedobaade sendtes samme aften
tre til Dalny.
Da senere kl. 1 2 om natten nogle torpedobaade ·ved
signaler stillede spørgsmaalet: « Er veien klar? > blev der
fra de russiske skibe svaret ja.
I en mørk nat at skjelne en japansk torpedobaad fra
en russisk er ikke saa let. De japanske torpedobaade er
i alt en kopi af de russiske - kun med den forskjel, at
de første har sine fire skorstene placeret i række efter
hverandre, ikke med lige mellemrum, som de russiske,
men parvis, d. v. s. med større afstand mellem den anden
og den tredie skorsten.
Da de japanske torpedobaade nærmede sig med sine
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russiske signallys, troede man paa den russiske flaade, at
det var de russiske torpedobaade, som tidligere var gaaet
til Dalny. I det øieblik, en af de japanske baade passerede
en af de russiske krydsere, rettede man fra denne gjennem
raaberen til den forbipasserende baad det spørgsmaal,
hvilken af de til Dalny afgaaede baade det var. Og ligeledes gjennem raaberen lød paa russisk fra den japanske
baad svaret «Storoschewai >.
Dette var ogsaa virkelig navnet paa en af de tre
russiske torpedobaade, som var sendt til Dalny.
Neppe havde den japanske torpedobaad givet dette
svar, før den udsendte en torpedo, som eksploderede under
«Retwisan>. Men nu belyste ogsaa den russiske krydser
«Askold»s straalekastere farvandet og man saa, at disse
torpedobaade, som pilte frem mellem de russiske skibe,
var fiendtlige. Der sloges allarm, og straks drønede en
salve kanonskud mod japanerne. Ved samtidig at fyre af
begge taarnkanoner paa et af de russiske krigsskibe, tilintetgjordes i et nu en af de japanske torpedobaade*), saa
der ikke mere saaes spor efter den. Men andre af dem
rak endnu at faa udskudt torpedoer mod « Pallada, og
c Cesarewitsch , .
Derpaa blev hurtig alt tyst. Ingen eksploderende
torpedoer hørtes mere, heller ikke noget kanonskud.,
Det er imidlertid klart, at man ikke kan overlade
bevogtningen af en paa aaben red liggende eskadre til
nogle tilfældig udsendte torpedobaade. Om man udsender
rekognosceringsfartøier for at lede efter fienden, maa ligegodt den indre bevogtningslinie lades intakt, thi der er
intet iveien for - hvilket ogsaa synes at have skeet den
8de februar - at rekognosceringsfartøierne og de angribende fartøier omfares i mørket, og at saaledes tienden
pludselig dukker op mellem ankerpladsen og de udsendte
rekognoscører.
'") Som bekjendt blev ingen af de japanske baade truffet.
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,Cesarewitsch• torpederes.

Krigens videre gang.
Nyt torpedoangreb mod Port Arthur den 14de februar.
,,Boyarin's" undergang.

De frygtelige tab, den russiske flaade havde lidt i
krigens første timer, faldt som et tordenslag over Rusland;
man havde øiensynlig ikke der ventet, at det lille Japan
vilde vove at angribe den uhyre russiske kolos. Men japanerne havde ved sit frygtelige fremstød natten mellem
den 8de og 9de februar paa en ubarmhjertig maade revet
russerne ud af denne skjæbnesvangre feiltagelse.
Og russerne vaagnede nu pludselig til anerkjendelse
af, at deres strategiske stilling i den saa pludselig udbrudte
krig ikke var uden store farer tiltrods for det angribende
folks faatallighed i forhold til det russiske.
General Kuropatkin, krigsministeren selv, blev beordret
til krigstheatret fra St. Petersburg for selv at lede krigsoperationerne, og den berømte stationschef i Kronstadt,
admiral Makarow, blev sendt ud, med fader Johans velsignelse, for at afløse den uheldige admiral Stark som chef
for resterne af Ruslands eskadrer i det fjerne østen.
Man havde ikke ventet, at den kat, som man med et
elskværdigt smil havde rykket i halen, skulde vende sig
slig med engang og bide - saa voldsomt. Og dog havde
der ikke manglet paa advarende røster.
Den engelske presse, og specielt verdensbladet «Times >,
havde i gjentagne artikler vinteren igjennem spaaet, at udfaldet maatte blive, som det blev, at Japan ikke kunde eller
vilde taale Ruslands fremtrængen i dets interessesfære i
Korea og Mandschuriet, at det drev mod krig i det fjerne
østen, hvor Japan maatte kræve plads for sit stadig tiltagende overskud i befolkning, maatte kræve frit indpas
· for sin stadig øgende industri; og selv det russiske tids-
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skrift «Ruskoje Bogastvo » spaaede de russiske vaaben nederlag, hvis det russiske diplomati ikke itide søgte en fredelig
udgang paa forhandlingerne.
En af Ruslands mest fremragende literater, Korolenko,
skrev saaledes i dette tidsskrift allerede en stund før fiendtlighedernes udbrud:
«Ved første øiekast ser man kun den store ulighed
mellem de to magters militærstyrke. I Krigstilstand kan
Rusland stille paa benene 3¼ million soldater, Japan kun
400,000.
Man kommer til at tænke paa et sammenstød
mellem en løve og en schakal. Men uligheden er i virkeligheden ikke saa stor, som det ved første øiekast ser ud
til. At Rusland skulde kunne sende alle sine stridskræfter
til Østasien, er der ikke tale om. Det kan kun blive en
brø.kdel deraf. Thi for det første vilde vi ikke kunne gaa
ud over en vis grænse i saa henseende uden at udsætte
andre og endnu vigtigere interesser for fare, idet den politiske ligevægt i Europa vilde blive forstyrret, specielt forholdet til vore europæiske venner og forbundsfæller. Og
dernæst ser vi os ikke istand til hverken at transportere
eller proviantere en millionarme i Østasien. Vi maa kun
regne med virkeligheden og mulighederne. Og da stiller
forholdet sig saaledes, at over 180,000 soldater kan vi ikke
operere med i Østasien. Dette er allerede en stor krigsmagt efter forholdene, og allerede den vil koste os en hel
masse penge. Skulde denne styrke maatte fordobles, vilde
det kræve lang tid og kolossale udgifter, og endda vilde
der kun staa 360,000 russere mod 400,000 japanere, for
ikke at tale om koreanere og kinesere, som sandsynligvi$
vilde stille sig paa Japans side. Hvor høit vi end maa
skatte de russiske soldaters kampdygtighed, kan vi dog ikke
regne med, at overmagten vil være paa vor side, selv om
der virkelig skulde blive tale om at fordoble vor nuværende
hærstyrke i Østasien, hvilket er lidet tænkeligt.

For tiden er overmagten øiensynlig og aabenbart paa
Japans side, ogsaa tillands. »
Forfatteren gaar derefter over til at anstille en sammenligning mellem de to magters styrke tilsjøs og kommer
til det resultat, at Ruslands flaade i Østen ikke er Japans
overlegen, heller omvendt.
Han skriver herom bl. a.:
« Hvis Rusland kunde overføre hele sin flaade til krigsskuepladsen, vilde det selvfølgelig faa overmagten; men
dette er ligesaa umuligt som at transportere dertil hele den
øvrige militærstyrke. En stor del af flaaden er indestængt
i det sorte hav, en anden del kan ikke forlade middelhavet paa grund af den stadig truende tilstand i det tyrkiske Østen. Resten af flaaden er netop kommet fra Østasien og maa eftersees. Alt, som kan sendes afsted, er
enten afgaaet eller vil med det første blive sendt. Østersjøen kari heller ikke blottes for alt forsvar.
Under saadanne omstændigheder kan man kun stole
paa krigens gud, en lykkelig tilfældighed eller en lang udsættelse, som kan give Rusland bedre chancer. Men hvis
Rusland skulde blive uheldig tilsjøs, saaledes at Japan fik
frie hænder til selv at vælge sit angrebssted, medens Rusland blev tvunget til at sprede sine kræfter over store
strækninger, vilde der i virkeligheden være fare for, at
Rusland kom til at lide nederlag ogsaa tillands.
Hvis imidlertid krigen trækker i langdrag og ikke
bringer europæiske forviklinger, vil Rusland selvfølgelig
seire tilslut; men seiren vil da blive dyr, og for øieblikket staar sagerne slig, at de største chancer for seier i en
eventuel krig er paa Japans side.»
Hvad hr. Korolenko her havde spaaet, var nu indtraadt: Rusland havde allerede paa krigens første dag lidt
et alvorligt nederlag, som det vilde kræve store anstrængelser og store ofre at gjenoprette.
Det skal imidlertid indrømmes, at tsaren i disse haarde
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timer greb til det eneste middel, som muligens kunde gjenoprette de begaaede feil: han tog det russiske folk med i
sin fortrolighed. Uden omsvøb blev de lidte tab offentliggjorte i Rusland - først gjennem russiske aviser fik japanerne vide virkningen af sit anfald paa Port Arthur den
9de februar. Og resultatet af dette heldige træk udeblev
ikke; det russiske folk reiste sig i begeistring for det truede
fædreland og skyndte sig at ofre, hvad det kunde, for gjenreisningen af den flaade, som havde lidt et saa stort tab.
Store summer strømmede ind fra alle kanter af landet til
et frivilligt flaadefond, til saarede soldaters pleie og lignende. Den transsibiriske bane sattes i bedst mulig stand
for at transportere tropper og fornødenheder af alle slags
til krigsskuepladsen, og ordre om mobilisering af de derværende troppeafdelinger udgik fra admiral Alexieffs hovedkvarter den I ode februar.
Men den uheldige strategiske situation kunde ikke forandres ved begeistring eller folkeoptog eller pekuniære ofre.
De to flaadeafdelinger i Wladiwostock og Port Arthur kunde
ikke længer forenes. Vistnok stak Wladiwostock-afdelingens
fire krydsere under kaptein Reitzensteins kommando i søen
den rnde februar og krydsede omkring i det japanske hav
i storm og snefog indtil den 13de, den blev den dag rapporteret udenfor Kashimaki, men gjennem Koreastrædet vovede den sig ikke. Den ødelagde et par japanske handelsskibe, stod sydover langs den japanske kyst et stykke og
vendte saa om mod Wladiwostock, hvor den atter løb ind
den 14de februar med uforrettet sag.
Thi Port Arthur-afdelingens kraft og energi var lammet; den laa inde i havn og havde nok med at søge at
reparere de havarerede fartøier. Den kunde ikke komme
Wladiwostockafdelingen imøde.
Og japanerne knyttede sin pansrede næve fastere og
fastere om byen. Udenfor - fra høiderne ved Port Arthur · kunde man se skorstenene af de fremskudte krydsere
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- laa admiral Togo med sin flaade og lukkede den russiske eskadre inde, aldeles som lord St. Vincent udenfor
Brest i begyndelsen af det 19de aarhundrede eller admiral
Sampson foran Sanjago i 1898.
Historien gjentager sig selv.
Men admiral Sampson havde dog havt et let arbeide
sammenlignet med admiral Togo; thi paa grund af de
værdiløse spanske befæstninger havde han kunnet lægge
sine slagskibe og krydsere i en tæt halvcirkel kun tre å
fire kvartmil udenfor indløbet, og om natten holdt han
dette kraftigt belyst ved lyskasterne fra et par skibe, der
var fremskudte foran hovedliniens front.
Inderst inde,
under stranden, havde han en bevogtningskjæde af torpedobaade, understøttet af mindre krydsere.
Paa grund af russernes formidable befæstninger kunde
admiral Togo ikke indeslutte Port Arthur paa samme
maade. Hans skibe maatte ligge saa langt ude, at halvcirkelen vilde blive for stor, og russerne havde en stærk
flotille af destroyere i havnen.
Hver nat maatte han derfor forsvinde med sin flaade
ude tilhavs, holde det gaaende derude, uden at vise lys,
for selv at undgaa torpedoangreb, og kun holde havneindløbet observeret af fremskudte destroyere og krydsere, med
hvilke han saa kunde staa i gnisttelegrafisk forbindelse for
det tilfælde, at russerne skulde bryde ud.
Og der var fuld vinter derude paa krigstheatret. Fra
1ode til 14de februar rasede der voldsomme storme med
tykt snefog over det gule og det japanske hav.
Det var
de samme storme Wladiwostock-eskadren kjæmpede mod
længere øst, indtil den iset og skuffet vendte tilbage til sit
udgangspunkt.
Togo melder i sin officielle rapport om kampene den
9de, at han ikke har kunnet faa meddelelser om træfningen
fra de enkelte fartøier, da han paa grund af stormen ikke
har kunnet kommunicere med dem. Det har været haarde

dage. Men alligevel kaster han ~
ellem den I de
og 14de februar aanyt sine destroyere frem til angreb
p~ Port Arthur, i et frygteligt snefog, med det resultat, at
nok et russisk krigsskib havareres. Russerne synes endnu
ikke at have lært at bevogte sig, eller saa er bevogtning
af en aaben red under slige forhold umulig.
Men at japanerne under slige forhold kan føre et angreb frem viser, hvilke farlige tiender de er. Der synes
ikke at være det halsbrækkende foretagende, som de ikke
tør driste sig til.
Det var en division destroyere (torpedobaadsødelæggere paa ca. 350 tons og med 30 knobs fart), japanerne
dennegang sendte frem til angreb.
Men det er ikke. godt at holde en afdeling smaa fartøier uden lanterner samlet om natten i sligt veir. De
tabte hinanden af syne og skiltes. Kun «Hayatori» og
«Asagari » naaede Port Arthur. «Asagari, fik indløbet til
havnen i sigte kl. 3 morgen den 14de og blev modtaget
med en voldsom ild fra batterierne og de paa forpost værende russiske torpedobaade.
Den løb alligevel ind i havnen og afskjød sin torpedo
mod et krigsskib, fra hvis skorsten røgen steg op. «Asagari,
løb atter ud igjen, besvarende fiendens ild.
To timer senere - kl. 5 formiddag - kom «Hayatori , ind mod Port Arthur og fik i snekavet pludselig øie
paa to russiske krigsskibe, som aabnede ild paa den. «Hayatori , afskjød sin torpedo, som den saa eksplodere under
det ene af fartøierne; ogsaa denne destroyer slap uskadt
bort efter sit angreb. «Det er umuligt, , slutter admiral
Togo sin rapport, «paa grund af mørket at angive den
skade russerne led, men den moralske virkning maa have
været betydelig. ,
Den hele division japanske destroyere kom heldig tilbage trods stormen.
Og omtrent samtidig havde russerne havt endnu flere
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uheld I nærheden af Port Arthur, ikke ved japanernes
miner, men ved sine egne. Slige miner er tveeggede
sverd; de kan ogsaa ødelægge dem, som udlægger dem.
Det var under en saadan udlægning udenfor Dalny,
at minefartøiet «Yenisei» sank den ~ r ; det drev
over en af sine egne miner, som eksploderede under forskibet. Chefen indsaa straks at skibet vilde synke og
beordrede besætningen at gaa i baadene; han selv vilde
ikke forlade kommandobroen. De bad ham følge med,
men han vilde ikke.
< Farvel børn», sagde han, « redder eder og bryd jer
ikke om mig». Og omkring 90 mand gik under med ham.
Næste dag synes det som om den nye, hurtiggaaende,
i Kjøbenhavn byggede krydser « Boyarin» har været paa
en rekognosceringstur nordover fra Port Arthur op til Dalny;
og der har den stødt paa en af de samme ulykkelige miner
og sunket. Disse dages storme har drevet minerne omkring;
det har formentligen været af disse lette, mekaniske, saakaldte
blokademiner, som visselig ikke bør anbringes mod aabent
hav; kun i lukkede, smule løb, hvor ikke vind og sjø og
strøm kan drive dem omkring. Hele farvandet deromkring
blev usikkert. En tid efter blev et lodsfartøi sprængt
luften af en mine.
Om «Boyarins» undergang skriver en korrespondent
St. Petersburg til en dansk avis:
« Boyarin » stødte paa en af sine egne miner, hvorefter
chefen, kaptein Saristjew, i den tro, at fartøiet øieblikkelig
skulde synke, forlod skibet. Ved et tilfælde sank fartøiet
imidlertid ikke, saa at besætningen næste morgen kunde
se « Boyarin :o fremdeles flyde derude. Da chefen ikke var
tilstede, roede de ud til vraget, fyrede op under kjedlerne
og satte vraget paa land. Høivandet tog imidlertid skibet
atter ud med sig paa dybt vande den følgende morgen,
og der sank det.
I sandhed en forunderlig historie, hvis den er sand.

At skibet endelig er sunket, efter at det saaledes to gange
er overladt til sin skjæbne, kan ikke forundre. Men at
besætningen, efter endelig at have faaet sit skib paa det
tørre, ikke skulde sikret sig, mod at høivandet tog det ud
igjen, lyder utroligt.
Saristjew, en klog, energisk og tapper chef, blev stillet
for krigsret, men dommen er endnu ikke offentliggjort.
Hvad aarsagen kan have været, til at han saa fuldstændig
tabte hovedet, ved man ikke; selv paastaar han, at han
ikke havde sovet paa tolv døgn. Til sin hustru havde han
skrevet, at han kom hjem enten med en høiere grad af
Georgkorset eller uden noget kors.
Og for at sætte kronen paa Ruslands ulykker i disse
tunge dage, synes det som om man fra de russiske forter
om Port Arthur (telegram fra Chifu af 1 5de februar) en M
nat har skudt tre af sine egne torpedobaade isænk, idet W
de blev tagne for japanske.
Intet under derfor at et senere telegram melder:
<Efter den første kamp tilsjøs er marineofficerer blevne
anbragte ved alle landbefæstninger for at hindre, at der
skydes paa russernes egne fartøier. >
Som bekjendt blev det for nogle aar siden hos os bestemt, at vort minevæsen med dertil hørende fartøier skal
betjenes af armeens officerer, opdragne paa landkrigsskolen,
og at vore kystforter skal kommanderes af dem.
Udlægningsfartøierne er bestykkede for at tjene som
bevogtningsfartøier ved de udlagte minelinier; denne bevogtningstjeneste tilsjøs skal altsaa udføres af armeens
officerer, underofficerer og soldater; de skal betjene søgerlysene i fJorden og paase, at kun fiendens fartøier belyses
og ikke vore; de skal lodse vore egne fartøier over minefelterne, de skal udsende og kommandere rekogsceringsfartøier udover skjærgaarden - - Sverige havde i slutningen af det attende og begyndelsen af det nittende aarhundrede et skjærgaardsartilleri

med oberster og oberstløitnanter og lignende paa sine rokanonbaade. Det var i Sveriges maritime forfaldsperiode.
Vi nævner det eksempel, at vor kysteskadre ligger
inde i en befæstet havn, hvis indløb bevogtes af armeens
fartøier og soldater. Vil eskadren føle sig sikker paa den
bevogtning? Vil den kunne føle sig tryg paa, at torpedobaade, som den har udsendt en aften, ikke kan blive skudt
paa som fiendtlige, naar de vender tilbage efter en haard
tur tilsjøs, eller at fiendtlige, som kommer ind for at angribe eskadren, ikke kan blive taget for de udsendte og
slippe gjennem bevogtningslinien? Det var jo tilfældet
ved Port Arthur natten mellem 8de og 9de februar.
Det hændte med sjøofficerer. Tror man, at man bedre
vil undgaa den slags feiltagelser ved at lade vort bevogtningspersonel i skjærgaarden opdrages paa landkrigsskolen?
Vil man derved lettere undgaa en «Yenisei 's, , en
«Boyarin's » skjæbne?
De officerer, der er saa afhængig af hinanden som
marinens, kystartilleriets og minevæsenets; som skal kjæmpe
ved hinandens side, mod samme fiende, under lige forhold;
som maa forstaa hinanden og sympatisere med hinanden
- thi ellers bliver der evige rivninger og kompetencestridigheder, bare angaaende bevogtningen af samme løb,
hvor en eskadre ligger bag en af kystartilleriets minelinier de bør opdrages sammen, af de samme lærere, i samme
aand, under samme metoder, med det samme materiel
for øie, saa de føler, de er kammerater, som forstaar hinandens tankegang. Og minevæsenets og dets bevogtningsfartøiers personnel maa være sjømænd.
At opdrage dem paa landkrigsskolen er en feil, som
kan blive skjæbnesvanger.
Betegnende er det, hvad en korrespondent til Times
skriver fra Niutschwang:
«Jalousien og misundelsen mellem de to grene af tjenesten er baade bitter og dybt følt; og den er bleven
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endnu værre, ved at man har fundet det nødvendigt at bemande kystforterne med matroser. Landofficererne er forbitrede over, at deres funktioner er overtaget af officerer,
som ikke har passet sin tjeneste bedre tilsjøs, og sjøofficererne svarer ved at kalde landofficererne «mujik», som
ikke kan adskille en chinesisk djunke fra et japansk panserskib.>
Skulde vi ikke itide tænke paa at undgaa lignende
bitre følelser mellem to etater herhjemme ogsaa?

Kamimuras eskadre foran Wladiwostock.
Panserkrydserne "N isshin" og "Kassuga" kommer til
Yokosuka den 16de februar.

Russerne i Wladiwostock havde ved krigens udbrud
tilsyneladende ingen anelse om, at det saa snart skulde
komme til krig.
De var saa uforberedte som vel
muligt, skriver den norske ingeniør Steffens, der var i
byen ved fredsbruddet (indtaget i «Aftenposten »). «Alle deres
16-17 torpedobaade stod paa land inde i et skur, da
efterretningen kom om bombardementet paa Port Arthur,
og mandskaber til torpedobaadene var der ikke. De store
panserkrydsere, fire i tallet, laa indefrosne paa havnen.
Ikke engang det, at alle japanere var blevet hentet
fra Wladiwostock, havde bragt russerne til at agte paa, hvad
der var igjære. Det var omtrent en uges tid før krigens
udbrud, at der kom et stort engelsk skib paa omkring 6000
tons fra Yokohama og tog med sig vel to tusen japanere,
iberegnet kvinder og børn - saa mange, som der kunde
rummes ombord. En hel del af japanerne havde store
; -
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forretninger i Wladiwostock. Men i løbet af de 3- 4 dage,
skibet laa der, solgte hver eneste en af dem sin forretning,
visselig alle med stort tab. Kinesere kjøbte det meste.
Det var manufaktur- og kolonialforretninger og alt muligt.
Barberstuerne blev lukket i 2 - 3 dage; hvor der før havde
været 8-- 1o japanere til betjening, kom der efter de 2- 3
dages forløb en enkelt russer og besørgede hele barberingen;
det blev længe at vente for kunderne. Fotografiske forretninger er det fremdeles ganske smaat med i Wladiwostock,
for det var japanere, som havde indehavt omtrent alle
atelierer i byen.
Nogle dage efter blev de fleste af de japanere, som
var igjen, sendt bort med et stort tysk skib, som laa der,
og som japanerne fragtede. Ved en leilighed blev der
telegraferet og telefoneret op i landet, at japanerne maatte
komme ned og reise hjem. Og der kom saa mange, at
ogsaa denne gang blev der omkring et par tusende ombord.
Blandt dem, som reiste, var ogsaa den japanske konsul
med følge. Den russiske guvernør kom og fulgte konsulen
ombord, og der var ikke andet end venskabelighed at høre.
Der var russere, som fældte taarer over afskeden.
Saa kom krigens udbrud; dagen efter stak den russiske
eskadre i sjøen - ikke torpedobaadene, der fremdeles laa
paa land, men de andre altsaa - uden at vi vidste hvorhen.
De var borte i et forfærdeligt veir i omkring en uges tid,
og vi var rædde for, at hele flaaden skulde være gaaet
under i snestormen . Men en dag saa vi dem pludselig
alle fire komme ind igjen. Ogsaa dette syntes vi forresten
var uhyggeligt; vi havde trøstet os til, at saalænge skibene
var ude, vilde japanerne ikke komme og bombardere
forterne eller byen.
Det var en søndag eftermiddag, de kom ind. Hvad
de havde udrettet, var, at de havde skudt isænk to japanske
koffardiskibe nede paa japankysten, fordi skibene ikke vilde
lystre signal om at stoppe. Mandskabet paa det ene gik

tilbunds, paa det andet blev de reddet og ført til Wladiwostock under vagt. Russerne var snille mod dem og lod dem
faa reise hjem til Japan, dengang den tredje sending af
folk drog afsted fra Wladiwostock. Russerne riggede dem ud
med svære hvide pelse, saa de saa ud som isbjørne. Der
var ogsaa to damer iblandt dem, ogsaa med bjørneskindspelse paa; de saa ud som to isbjørnunger.
Siden blev flaaden liggende rolig paa havnen, saalænge
jeg var i Wladiwostock; jeg reiste den 2 3 mars, efter
vor stil.
Damp havde skibene selvfølgelig oppe til
enhver tid >.
Sandsynligvis som en følge af russernes uheld den 9de
februar har admiral Togo for en tid følt sig tryg ligeoverfor
et udfald af Port Arthur-afdelingen og har detacheret en
eskadre paa et panserskib ( c Hatsuse,) med I ste krydserdivision
(«Yakumo , , «Iwate , , «Azuma , og «Idzumo , ) under admiral
Kamimuras kommando for at opsøge Wladiwostock-afdelingen,
som han formentlig har faaet rapport om er ude tilsjøs.
Kamimuras eskadre er seet fra Wei-hai-Wei at styre i
østlig retning den 13de februar - altsaa netop samme
dag, som Wladiwostock-afdelingen blev rapporteret ud for
Kashimaki paa den japanske kyst.
Men kaptein Reitzenstein havde den dag vendt nordover igjen og løbet i havn den 14de.
Den 17de opdagede man fra høiderne udenfor Wladiwostock, da taagen lettede om morgenen, den japanske
eskadre liggende stille udenfor iskanten.
Og der blev liv i gaderne, bestyrtelse i kasernerne;
hele Europa over meldte telegrafen, at japanerne var ifærd
med at sætte en troppestyrke iland ved Possiet Bay nogle
kvartmil søndenfor Wladiwostock. Det var derfor eskadren
var kommen derop i is og sne og taage, for at dække
landstigningen! Og russerne sendte tropper nedover mod
Possiet Bay.
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Det er resultatet af den usikkerhed en arme føler,
naar den staar i stillinger ved kysten uden selv at beherske farvandet langs kysten. Spredning og spredning og
atter spredning.
Men da Kamimura havde overbevist sig om, at kaptein
Reitzensteins eskadre var vel i havn, dampede han rolig
sydover igjen og løb den 2ode februar ind til Fusan og telegraferede hjem, at Wladiwostockafdelingen var vel i havn.
Og i Bab-el-Mandeb-strædet, i den franske havn Dschibuti, laa admiral Wirenius roligt og sikkert med slagskibet
c Osljabia,, krydserne « Dmitri Donskoi » og «Aurora • og
nogle destroyere og torpedobaade. Den 2 3de februar fik
eskadren ordre til at vende tilbage til Middelhavet.
Den russiske kanonbaad «Sivutsch • laa indefrosset i
Niutschwang, og chefen havde ansøgt om tilladelse til at
sprænge den i luften, hvis japanerne skulde komme; kanonbaaden «Mandjur» laa oppe i elven indenfor Shanghai, og
dens chef begyndte at føle sig ubehagelig berørt ved kinesernes opfordring til ham om at fjerne sig fra neutral
grund. Thi den japanske krydser «Akitsushima • laa udenfor
elvemundingen og passede paa ham.
Den russiske krydser « Varjag , - der siges med en
dyr, uerstattelig last af torpedoer ombord - laa sammen
med «Korietz• paa havets bund i nærheden af Chemulpo.
Men alt dette viser, hvilke uendelige vanskeligheder
et land har at kjæmpe mod, som har spredt sine stridskræfter tilsjøs, og som skal samle dem, efterat tienden har
dukket op paa krigstheatret; man har villet forsvare alt og
taber derfor alt. Og dog er det ikke længe siden, at vi
stod foran en saadan spredningens aand hos os; da man i frasernes og flosklernes blomstringstid - kunde læse paa
tryk i marinens budgetforslag, at man skulde fordele fartøierne paa kysten for at lægge marinen nærmere ind til
folkets hjerte.

l sandhed, russerne har dyrt faaet betale sit forsøg paa
at lægge sin flaade op til koreaneres og kineseres hjerter;
kunde vi bare lære af dem.
Men den 16de februar ankom panserkrydserne «Nisshin,
og «Kassuga, til Yokosuka - de to fartøier, japanerne
havde kjøbt i Genua.
Dermed var alle japanernes stridskræfter tilsjøs koncentrerede paa forbindelseslinierne mellem de spredte russiske eskadrer:
Admiral Togos flaade foran Port Arthur, admiral
Urius eskadre i Chemulpo eller konvoyerende troppetransporter langs Koreas østkyst, admiral Kamimuras eskadre ved
Fusan og indgangen nordfra til Koreastrædet, en god fartøisreserve i de japanske krigshavne - og mellem eskadrerne
destroyere og torpedobaade paa vagt. Hvorledes skulde
det nu være muligt for russerne at faa samlet sine spredte
afdelinger?
Og i læ af sine eskadrer fuldendte japanerne i ro sin
mobilisering tillands og overførte tropper til Korea, til
Chemulpo, og efter at isen var gaaet op i Taitongfloden:
til Tschinampo og Haidju, hvorfra Ping-Yang med lethed
kunde besættes.
Og japanerne greb de administrative tøiler, som var
gledet ud af keiseren af Koreas haand, og bragte orden i
forvaltningen i det ulykkelige land, som saa gjerne vilde
være neutralt, men som ikke havde evner til at
vaage over sin neutralitet. Nu havde Japan slaaet et
k1 aftigt slag for den uafhængighed, som det ikke selv
kunde forsvare, nu vilde det have renter af sine indsatte
kapitaler.
Det tjener til Japans ære, at det som renter lod sig
nøie med en forbundstraktat. Havde det været en Napoleon, som havde hersket i Japan, havde slaget ved Chemulpo været efterfulgt af et manifest med erklæring om,
at det keiserlige hus i Korea havde ophørt at regjere.

I denne forbundstraktat mellem Korea og Japan
overtager det sidstnævnte land den definitive garanti for
Koreas uafhængighed og for det keiserlige hus's sikkerhed og ro, mod at Korea for fremtiden lover at have
fuld fortrøstning til Japans gode hensigter og at rette sig
efter denne stats beslutninger med hensyn til reformer i
forvaltningen. Begge lande lover ikke at indgaa forbund
med en tredie magt uden den andens samtykke, ligesom
Japan gives ret til, for at sikre Koreas uafhængighed, i
tilfælde at besætte visse militære stillinger i Korea.
Som følge heraf skred Japan straks efter til at befæste Fusan og Mosampo - som Rusland havde fordret
at faa «forpagtet , som flaadestation - og begyndte anlægget af en jernbane fra Søul og nordover mod Yalufloden.
Og dækket af sine eskadrer begyndte japanerne sin
fremmarsch fra Søul mod Ping-Yang ved Taitongfloden,
som besattes den 27de februar; de russiske forposter trak
sig gradvis nordover.
'
Imidlertid vedligeholder Togo sin blokade af Port
Arthur, dels for at forhindre tilførsler til byen og
dels for at sikre sig, at den russiske eskadre ikke kan
komme ud og gjøre anfald paa de stadige troppetransporter
langs Koreas østkyst. Men en saadan blokade, som kræver,
at man holder det gaaende ude tilsjøs om natten, stadig
udsat for angreb fra den inde i havnen liggende «fleet in
being», er et opslidende arbeide, der betydelig vil lettes,
om man ved at stænge udløbet fra havnen kan sikre sig
mod, at fienden løber ud.

•
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Kanontaarn paa Asah1 •.

Spærringsforsøget mod Port Arthur d. 24de februar.
Et saadant stængningsforsøg lod admiral Sam pson
udføre i , 898 ved Santjago mod den spanske eskadre.
En vakker nat i juni maaned løb dengang den amerikanske løitnant Hobson ind mod det trange indløb til Santjago med det store kulskib «Merrimac »; det havde en
række af miner ophængt udenbords paa hver side, og
kommet ind i sundet sprængte han under spaniernes voldsomme ild de miner, som vilde gaa af, hvorpaa det kullastede «Merrimac> sank, men uheldigvis ikke, hvor det
skulde have sunket. Thi passagen ud fra Santjago var
fremdeles aaben for spanierne.
Men næste dage stod at læse i de spanske aviser om
en stor seier for spanierne : et amerikansk panserskib var
sunket under forsøget paa at forcere ind til Santjago.
Den 24de februar meldte et telegram fra St. Petersburg om et japansk nederlag udenfor Port Arthur, om en
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kamp, 1 hvilken fire japanske panserskibe og to transportdampere skulde være sunkne. Men et senere telegram
meldte, at det nok havde været nogle handelsdampere ladet
med exploderende stoffe.
Skeptikere gjettede paa, at de havde været ladet
med sten.
En uge efter forelaa admiral Togos officielle rapport,
hvoraf fremgik, at det var Hobsons bedrift, som nu var
efterlignet af den japanske ~~ kun i større stil.
Natten til den _:.1:de eruar var denne officer
kommen op langs kysten søndenfor Port Arthur med fem
store handelsdampere, ledsaget af en del torpedobaade.
De var lastede med sten og havde sprængminer ombord for
hurtigere at kunne sænkes. Russerne synes at have holdt
god udkig, idet de elektriske søgerlys allerede tidlig er
begyndt at spille og artilleriilden allerede paa lang afstand
aabnet.
Kommen omtrent 6000 m. søndenfor indløbet blev det
ledende fartøi «Tenshin Maru» truffet af en granat fra de
russiske forter og begyndte at synke, hvorfor det blev sat
paa land. Det næste fartøi i kolonnen, «Bushu Maru • ,
forsøgte at styre lidt mere ud fra land, men blev under
den voldsomme artilleriild truffet i styreindretningen og løb
paa grund lidt ovenfor det første skib.
De tre tiloversblevne skibe lagde nu en endnu nordostligere kurs; men forternes ild blev stærkere og stærkere,
og søgerlysene fra land blendede de styrende; det tredie
skib i kolonnen, « Buyo Maru >, sank uden at naa strandbredden, hvorpaa de to sidste skibe « Hokoko Maru > og
«Yinsen Maru» satte kurs ret paa indløbet, en paa hver
side af det russiske panserskib " Retwisan >, der endnu
laa paa grund ved løbets sydside. Kommen lige ind
under de russiske panserskibe antændte begge skibes
besætninger de sprængminer, de havde ombord, og gik i
baadene fra de synkende fartøier « under livlige hurraraab ».

__JJ_

Kaptein Hirose gik dog først fra borde, efter at han i
den værste kugleregn var gaaet op paa kommandobroen
for at hente sin sabel, som han havde glemt igjen !
Imidlertid havde vinden frisket med temmelig svær
sjø, saa det var bleven vanskeligt at naa de udenfor værende torpedobaade, der vel paa grund af søgerlysene
og den stærke artilleriild maatte holde det gaaende temmelig
langt ude, saa det var først henimod kl. 3 emd. samme
dag, at en del af mandskaberne fra de sunkne dampere,
efter svære anstrengelser og lidelser paa grund af sjø og
kulde, naaede torpedobaadene og blev tagne ombord.
Resten af besætningerne synes ikke at have fundet frem
til de konvoyerende torpedobaade, men har søgt tvers over
Petschilistrædet, hvor de ifølge telegram fra Chifu er
kommet iland paa stranden et stykke nordenfor dette sted
den 27de, altsaa efter at have tilbragt tre døgn i aaben
baad paa havet - og under vintertid.
Med saamegen tapperhed og koldblodighed, som dette
forsøg end blev udført, kan det ikke negtes, at det synes,
som om det maatte have været heldigere ikke at have
nærmet sig indløbet i en kolonne langs land, men i en
udstrakt linie lige fra sjøen, hvert fartøi med konvergerende
kurs direkte mod indløbet, tvers paa land. En saadan
formation maatte have bidraget mere til at sprede forternes
ild og forvirre ildledelsen.
En rekognoscering af indløbet til Port Arthur, som
japanske torpedobaade foretog om aftenen den 24de,
viste, at der intet russsisk skib (undtagen « Retwisan , , der
endnu Iaa halvt sunket under fyrtaarnet) var udenfor
paa reden; da den samlede japanske eskadre viste sig
udenfor havnen om formiddagen den 25de, kom imidlertid
krydserne «Bayan », «Askold » og «Nowik» ud, hvilket
viste, at forsøget natten til den 24de paa at stænge indløbet ikke var lykkedes.
Imidlertid havde russerne i løbet af natten til den

25de sendt en del destroyere ud for at opsøge den japanske
eskadre, som krydsede ude paa havet; de vendte om morgenen tilbage med uforrettet sag - fartøierne viser ikke
lys ude paa havet, netop for at beskytte sig mod slige
torpedoangreb, saa de er vanskelige at opdage.
De skjærmer for alle ventiler og staar langt tilhavs.
Men kanske har Togo aldeles ikke været tilsjøs, ligget rolig
tilankers ved sin basis.
Men samtidig havde russerne sendt to destroyere sydover langs kysten for at holde udkig med japanerne, om
de skulde forsøge at kaste tropper iland i Pigeon (Golobinaja) bugten. Disse kom gaaende nordover mod Port
Arthur, netop som den japanske eskadre om morgenen den
25de paa linie kom dampende indover mod havneindløbet,
og kun den ene kom tidsnok frem. Den anden destroyer
maatte vende om og flygtede sydover mod Pigeonbugten,
hvor den blev sat paa land og forladt af sit mandskab.
De forfølgende japanske krydsere aabnede en voldsom ild
paa den og ødelagde den.
Medens dette foregik sydpaa, ordnede japanerne sine
panserskibe i siaglinie og begyndte et heftigt bombardement
af byen, under hvilket de tre ovenfor nævnte krydsere løb
ind igjen; efter en tids skydning saa japanerne, at der
udbrød en voldsom ild inde i byen, hvorpaa eskadren atter
gik tilsjøs; men fra udkigen oppe paa Golden Hill kunde
man observere de japanske skibe ude i horisonte'n de føl gende dage, krydsende frem og tilbage.
Thi de holdt vagt foran Port Arthur, medens de
japanske troppetransporter skiftede udskibningssted nordenfor Chemulpo, til Haidju, hvorfra tropperne ad en vei, der
løber parallel med hovedveien fra Søul til Ping-Yang,
kunde marschere op til dette sted, som japanerne nu havde
besat og begyndt at befæste.
To dage efter, den 27de, stødte japanske og russiske
fortropper sammen mellem Yalutloden og Ping-Yang.

Imidlertid var veiret blevet varmere, og isen langs kysten
var begyndt at gaa op; formentlig som følge heraf begyndte
russerne i disse dage at rømme Elliotøerne udenfor Liaotunghalvøen, hvor det bekjendte Thornton Haven ligger paa
øen Haiyangtao.
Og japanerne var ikke sene med at sætte sig i besiddelse af et saa udmerket udgangspunkt for sine torpedobaadsangreb mod Port Arthur, et saa idealt torpedobaadsrede.
Den 29de februar tog de øen med havnen i besiddelse.
Dybderne derinde er forholdsvis smaa og bredderne
høie, saa man kan ligge fuldstændig skjult derinde.
Her kunde torpedofartøierne ligge trygt, her kunde de
have sine depoter for kul og vand - sit reparationsverksted,
om de vilde; her kan de finde hvile og tilflugt efter sine
anstrengende udfald mod Port Arthur eller sin ligesaa
haarde bevogtningstjeneste.
Og Elliotøerne ligger omtrent midtveis mellem Yaluflodens munding og Port Arthur, og lige ud for det
sted paa kysten af Liaotunghalvøen, hvor japanerne
foretog sin store landgang i oktober 1894.

Kamimura atter foran Wladiwostock.
den 6te mars.
Medens admiral Togo krydsede foran Port Arthur og
holdt øie med den russiske eskadre der - han lod sine
krydsere 'holde øie med havneindløbet og var selv med
hovedflaaden enten ved sin basis eller langt tilsjøs, den 2 9de
februar rapporteredes han saaledes udenfor Wei-hai-wei paa
Shangtunghalvøen - var admiral Kamimura med sin
eskadre paa veien op mod Wladiwostock, for paany at
aflægge dette sted en visit, efter som nævnt at have
været nede i Koreastrædet, ved Fusan, siden sit sidste besøg deroppe.
Man studser i det hele lidt ved denne forunderlige
kommen og gaaen af de japanske eskadrer, saa foran Port
Arthur og saa foran Wladiwostock og saa nede i Koreastrædet, og man sammenligner det, under en usikker søgen
efter fasthed i forsæt og udholdenhed, med den jernvilje,
hvormed lord St. Vincent i begyndelsen af det 19de aarhundrede, admiral Sampson i 1898, holdt de fiendtlige
stridshavne lukket, ikke et øieblik veg fra sin post foran
Brest eller Cadiz eller Santjago. Men det er muligt, at
det er en forandring i taktik og strategi, som torpedobaad
og miner og kanske end mere undervandsbaad vil betinge.
De store sjøgaaende eskadrer kan aldrig ligge stille, maa
altid holde det gaaende fra sted til sted for at holde tienden
i vildrede med hvor de er eller maa ligge ved en beskyttet basis.
Kun destroyere holdes inde under land, ved udløbet
af den fiendtlige havn, og bag dem krydsere med gnisttelegraf, der paa op til I oo kvartmils afstand kan underrette hovedflaaden, om tienden skulde bryde ud. Og hovedflaaden kan svare igjen, hvor den er at finde.
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De fremskudte krydsere følger saa fiende)1, om den
kommer ud, og telegraferer sin kurs· og fart t1il hovedflaaden, som saa kan afskjære tienden veien.
Det er ikke saa let nu som i gamle dage at slippe
bort fra en havn - ikke saa let som da Bonaparte drog
over til Ægypten med sin expedition i 1798 og Nelson
ledte efter ham hele Middelhavet igjennem uden at finde
ham.
Et østrigsk skib som var kommet til Hakodate havde
meldt, at Wladiwostockeskadren havde stukket i sjøen den
29de februar - visselig en falsk efterretning.
Admiral Kamimura maatte derop! - opover det japanske hav i taagen og isen. Hans eskadre bestod af fem
store skibe, blandt hvilke var panserskibet «Hatsuse>, de
nyindkjøbte panserkrydsere «Kassuga> og «Nisshin> og de
to første klasses panserkrydsere «ldzumo > og « Yakumo,,
to mindre krydsere og en del destroyere.
Om morgenen den 6te mars opdagede man fra Wladiwostock Kamimuras eskad're nede ved Askoldøen; han
lod nogle destroyere gaa frem og undersøge de nærmeste
bugter, efterlod saa de to smaa krydsere ved Askoldøen
og dampede selv - med de svære skibe - nordover langs
Ussuribugtens østre strand, udenfor de russiske batteriers
rækkevidde. De to krydsere ved Askold skulde i betids
bringe melding til hovedflaaden om Wladiwostockeskadren
skulde komme op søndenfra.
Kommen ret øst for Wladiwostock, omtrent 8500
meter fra kysten, i en stilling saalangt nord, at han
var udenfor kystbatteriernes bestrygningsvinkel (de kunde
ikke skyde saa langt nordover, dette har altsaa øiensynlig
den japanske admiral vidst), formerede Kamimura linie
bagbord hen og aabnede et bombardement paa byen og
havnen (det Gyldne Horn), som kunde bestryges langs den
dal eller elv, som løber ned mod indre havn.
Bombardementet varede ca. 1 kvarter, fra 1,25 til 2,15
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emd. og gjorde en del skade paa huse og kaserner. Japanerne afskjød ca. wo skud, der ikke kunde besvares fra
russisk side. Men den russiske eskadre viste sig ikke, og
at dømme af et telegram, som admiral Kamimura senere
sendte, synes han at have havt det indtryk, at Wladiwostockeskadren ikke var i havn.
Han dampede derfor sydover tilhavs igjen, ude af sigte
af land, men - kom næste dag pludselig tilbage for atter
at rekognoscere opover Ussuribugten. Da han heller ikke
da kunde se noget til Wladiwostockeskadren, satte han
atter kurs sydover, denne gang langs land, undersøgte
Possiet Bay og - forsvandt.
Spørgsmaalet er nu: hvorfor blev han ikke liggende
foran Wladiwostock?
Muligens var han bange for, at den russiske eskadre
skulde løbe ind i Koreastrædet, medens han var borte,
og enten gjøre skade paa den japanske kyst eller paa
de japanske transporter, falde Uriu eller endog admiral
Togo i ryggen og forene sig med Port Arthurafdelingen?
Af senere telegrammer er det imidlertid fremgaaet, at
Wladiwostockafdelingen var i havnen den 6te og 7de
mars, og det kan da synes, som om den japanske marineledelse har begaaet en feil ved ikke at holde rede paa,
hvor den var.
Men denne tilsyneladende feil finder muligens sin forklaring, dels i kystens konfiguration omkring Wladiwostock,
som gjør en blokade vanskelig og dels i klimatiske forhold
med hyppige og langvarige taager og uveir.
Kamimuras opgave var at stænge Koreastrædet og der
opholdt han sig; ved dette forsæt, dette syn paa sin hovedopgave, holdt han fast tiltrods for al misnøie i Japan; men
at han tilslut fik ret, vil senere begivenheder vise.
Men hvorfor etablerer ikke Togo en effektiv blokade
af Port Arthur?
I dagevis i april maaneds begyndelse er Port Arthur

uden bevogtning af japanerne fra sjøsiden. «Times>'s
depeschebaad krydser omkring der udenfor i 50 timer den
3die, 4de og 5te april uden at se spor af japanerne den ser en del kinesiske djunker nærmer sig havnen, formentlig med provisioner - hvorfor tillader japanerne det?
· Hvorfor holder de ikke konstant nogle hurtiggaaende
krydsere foran hver af de to russiske orlogshavne?
Imidlertid vender Kamimura tilbage gjennem Koreastrædet til Sassebo og forener sig senere, henimod 19de
mars, med admiral Togo foran Port Arthur.
Om dette bombardement af Wladiwostock fortæller
den før nævnte norske ingeniør Steffens ifølge «Aftenposten » følgende:
cSøndag den 6te mars kl. 2 eftermiddag kom endelig
bombardementet. At japanerne havde god rede paa forholdene iland, viste sig af den plads, den japanske flaade
valgte for sit bombardement. De lagde sig til paa det
eneste '.sted, hvorfra de ikke kunde rækkes fra noget af
forterne, og bombarderede løs paa byen. Omkring 30 store
granater faldt ned, dels i byen og dels ude paa isen omkring dokken. Flere end omkring 30 skud skjød de ikke
i de tre kvarter, de holdt paa. Fem mennesker blev dræbt,
nemlig en gammel russisk frue, som gik paa gaden, og to
kinesere og to russiske soldater. Men vi var alle enige
om, at japanernes hensigt hverken var - som det har
været paastaaet - at undersøge, om flaaden var inde; thi
det vidste de godt før, eller at ramme skibene, thi skuddene
faldt ned langt fra det sted, hvor japanerne vidste, flaaden
laa, men derimod at faa ødelagt den store flydedok og
den russiske stats maskinverksteder; ganske nær deromkring
faldt de aller fleste granater ned. Mange granater eksploderede forresten ikke, men gik lige gjennem isen.
Vi stod og _saa granaterne komme farende i en bue.
Det var temmelig uhyggeligt; en kunde jo aldrig vide,
hvor de vilde falde ned. En granatsplint paa et lidet
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tolleknivblads størrelse har jeg taget med hjem. Sprængstoffet slider granatens jernhylster i skarpe, kantede splinter,
svære og bittesmaa, som sprænges i alle retninger med
forfærdelig kraft.
Da russerne saa, at japanerne havde valgt en plads,
hvor forterne ikke kunde naa dem, blev der straks sat to
tusen mand - koreanere, kinesere og russere - i arbeide
med at grave op et nyt fort. Nat og dag arbeidede de,
fra søndag eftermiddag af, og russiske soldater begyndte,
medens endnu bombardementet holdt ved, at kjøre op
store, svære kanoner did, hvor de andre grov. Nu er der
altsaa et nyt sterkt fort der ogsaa, saa om der nu skulde
komme et nyt bombardement, vil det ikke falde japanerne
let at komme saa nær som før.
Hverken dokken eller verkstederne blev skadet. Bombardementet var altsaa nærmest mislykket.
Da jeg reiste, var alle torpedobaadene kommet paa
vandet. Da var isen omtrent gaaet op. Da isen var paa
det tykkeste, var den tre fod; men isbryderen gik gjennem
som om ingenting var. >
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Admiral Makarow kommer til Port Arthur
den Sde mars.
Angreb paa Port Arthur den 11 te mars.
Artillerikamp mellem destroyere.

Medens Kamimura endnu var paa veien sydover
gjennem det japanske hav, har admiral Togo rettet et nyt
angreb mod Port Arthur. Det var natten til den 11 te
~ars -,En større troppetransport har netop da passere~
det gule hav, beskyttet mod nord af Kamimura i det japanske
hav og mod vest af Togo foran Port Arthur. Den ankom
til Chemulpo den I ode.
Som sædvanlig forbereder han sit angreb ved et fremstød natten før af torpedobaaddesrroyere.
Natten mellem den IOde og 11te mars udsender
admiral Makarow, som den 8de har afløst admiral Stark
som chef for de russiske eskadrer, seks torpedobaaddestroyere, af hvilke fire var forenet i en division under
kommando af kaptein Matoussewitsch, til rekognoscering mod
den japanske eskadre.
Admiral Togo er netop da tilsjøs udenfor Port Arthur
og sender ved midnatstider to divisioner torpedobaaddestroyere ind mod land, og af hvilke den ene (1ste division) bestaaende af de tre destroyere: «Asashio , , «Kasumi»
og «Akatsuki > under kommando af kaptein Asai lægger sig
paa vagt foran indløbet til Port Arthur, medens den
2den division under kommando af kaptein Matsuchiya stjæler
sig langs landet nordover paa forskjellige steder og lægger
ud en ny sort mekaniske miner for at stænge russerne inde.
Man ser atter her eksempel paa, hvorledes de fra begge
sider udsend te natlige rekognosceringsstyrker om fares, og
hvor lidet man derfor, for hovedstyrkens bevogtning, kan
stole paa saadanne, men kun paa en fast, ugjennemtrængelig kjede af særegne bevogtningsfartøier.
6 -
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Den russtsk-japanske krig.
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Til støtte for sine udsendte to divisioner destroyere
har admiral Togo ladet dem ledsage af en eskadre hurtiggaaende krydsere paa passende afstand udenfor, noget som
russerne har undladt at gjøre for sine destroyere, hvad der
ogsaa bliver hovedaarsagen til det tab de lider, idet de
mister en - hvad der representerer et økonomisk tab paa
noget over en million kroner - med 51 mand af dens
besætning.
Henpaa morgensiden staar ka ptein Asa i sydover mod
Liaotieshan fyr; han bliver stadig beskudt fra forterne der,
hvor han ligger paa vagt, saa han kanske finder det rimeligt
at søge eventyr et andet sted, og støder her kl. -1- 1h fmd.
paa den russiske division destroyere under Matoussewitsch,
til hvilken det imidlertid synes som om de to andre
destroyere har sluttet sig, saaledes at der har været seks
baade ialt mod japanernes tre.
Kaptein Asai heiser imidlertid lige godt signal til at
«lægge ombord » i fienden - det minder om Nelsons
læresætning: no captain can do 1vrong ivlzo places his slup
along side that of an enemy - hvorefter følger en kamp
paa klods hold, som minder om gode gamle dage med
huggerter og entrebiler; man kaster med haandgranater,
man entrer hinanden, hugger hinanden ned, puffer hinanden
overbord - for tidlig har nok vor marine solgt sine huggerter til vægdekorationer.
Kampen varede ca. en halv time og endte med, at
de russiske baade tog flugten mod Port Arthur i temmelig
beskadiget tilstand; men ogsaa de japanske baade havde
lidt skade, de havde syv dræbte og ni saarede, og ombord
paa «Akatsuki» blev damprøret gjennemboret af en kugle,
saaledes at et par fyrbødere blev dræbte ved dampudstrømningen.
Maskinist Minamisawa paa « Kasumi » blev dødelig
saaret af en kugle; han havde været med baade ved det
første torpedoangreb paa Port Arthur og ved forsoget paa
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,Steregutschi• i kamp med den~japanske destroyer.

at spærre indløbet den 24de februar og begge gange blevet
anbefalet i rapporterne for tapperhed - nu hentede han
sig tapperhedsmedaljen.
At russerne tabte kampen tiltrods for sin overlegenhed
i antal skyldes, ifølge «Times'> korrespondent paa krigsskuepladsen, japanernes større skydefærdighed sammen med
den omstændighed, at de russiske destroyere kun er bevæbnet med 3 punds (47 mm.) kanoner medens japanerne
har 6 punds (57 mm.).
Imidlertid var den 2den division japanske destroyere
under kaptein Matsuchiya bleven færdig med at udlægge
sine miner og stod kl. 7 om morgenen sydover fra Port
Arthur; et stykke søndenfor havneindløbet faar den øie
paa to russiske destroyere, som kommer dampende nordover, og sætter kurs for at afskjære deres retræt. Atter
udvikler der sig en kamp paa klods hold og atter vises
der stor tapperhed paa begge sider; paa den ene af de
russiske destroyere falder chefen straks ved kampens begyndelse og næstkommanderende tager kommandoen - kun
for ogsaa at falde, skudt gjennem begge ben. Sekondløitnanten, som midlertidig har taget rattet efter kvartermesteren, som er dræbt, maa nu overtage kommandoen,
men falder ogsaa.
Den japanske destroyer «Sazanami » lægger den nu
paa siden og en japansk officer springer ombord i den for
at fæste et slæbetoug til den. Det er den russiske destroyer
«Steregutschi ». Et saa rædsomt syn, siger den japanske
officer, har han aldrig seet. Tredive frygtelig sønderrevne
lig laa strøet omkring paa dækket. To russiske matroser
kommer springende fra kommandotaarnet over dæk og
laaser sig nede i kahytten. Al hans overtalelsesevne kan
ikke formaa dem til at komme op igjen. To fyrbødere
sprang overbord, men blev trukken op igjen af japanerne.
To saarede blev bragt ombord i «Sazanami».
Disse fire var de eneste, som blev reddede af den

russiske destroyer «Steregutschi »s besætning paa 55 mand,
thi de to, som havde laaset sig ned i kahytten, gik under
med baaden, som sank straks efter.
Men ogsaa de japanske baade led betydelige havarier.
En af dem blev truffet i vandlinien, saa et par af de
vandtætte rum fyldtes, og da ammunitionen derved blev
vaad, kunde baaden ikke længer deltage i kampen. Næstkommanderende, sekondløitnanten og en signalmand var
oppe paa broen, da denne blev truffet af et 12 punders
(76 mm.) projektil. Granaten exploderede og oversaaede
broen med splinter. Nathuset og maskintelegrafen blev
ødelagt. Den samme baad fik et 3 punds projektil gjennem
skroget uden at dog nogen skade skeede. Baaddaviderne
blev skudt bort og mærker af skud og splinter kunde sees
over hele dækket og skorstenerne. Fire dage efter var
imidlertid skaden allerede repareret.
Kampen varede en time.
«Da jeg saa den fare, i hvilken «Steregutschi» svævede,> raporterer admiral Makarow til Tsaren, , heiste jeg
mit flag paa «Nowik » og gik med den og «Bayan» ud for
at komme den til undsætning. Men da den var omringet
af fire af fiendens krydsere og da hans slagskibs-eskadre
kom ind fra sjøen, maatte jeg opgive forsøget, og «Steregutschi » sank. En del af dens besætning blev taget
tilfange og en del druknede.»
«Kl. 8 formiddag nærmede jeg mig», rapporterer ad·
miral Togo, «med min flaade Port Arthur og indtog en
stilling i læ af høiderne ved Liaotieshan fyr, hvorfra jeg
bombarderede byen fra kl. 10 formiddag til kl. 1.40
middag. Virkningen af bombardementet blev iagttaget af
krydserne udenfor Port Arthur - - - >
Og det synes som om dette bombardement har været
af ganske alvorlig betydning.
Hele den nyere bydel, siges der, er gaaet op i flammer,
forterne er stærkt beskadigede, og en del af fartøierne
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trufne. Bombardementet blev foretaget udelukkende med
12 tommers ( ,o cm.) skyts, det største, japanerne har, og
da det maa have været foretaget paa meget stor afstand,
altsaa med en meget stor nedslagsvinkel, vil virkningen af
en saadan sprænggranat paa et panserskibs dæk have været
forfærdelig.
Rapporterne synes derfor ogsaa at tyde paa, at panserskibene -. Retwisan • og c Cezarewitsch • blev end yderligere
ramponerede, og at andre skibe blev havarerede - et endog
i vandgangen. De øvrige skibe blev af admiral Makarow
sendt ud paa den ydre red, formentlig for ikke at ødelægges uden modstand inde i fælden.
Dette synes saa meget besynderligere, som fler·e telegrammer vidste at meddele, at admiralen netop havde ladet
indsnevre indløbet til Port Arthur ved at nedsænke et par
stenlastede skibe der, for at beskytte flaaden mod japanernes
torpedoer og brandere. Paa den ydre red var de selvfølgelig end mere udsatte.
Det synes at tyde paa, at bombardementets voldsomhed
ikke har levnet noget valg: Flaaden maatte ud.
Og det foregik efter alle kunstens regler, aldeles som
efter en skydeinstruks i fred.
I sydvest for Port Arthur lagde de seks japanske panserskibe sig i læ af land under Liaotiechan, saa de ikke
kunde skydes paa fra de russiske forter. De bestemmer
naturligvis sin plads nøiagtig ved peiling, gaar muligens
tilankers. Kanonernes høideretning bestemmes ved en kvadrant (vaterpas), og som sigtepunkt for sideretningen
bruger de et kjendt punkt paa land.
I øst for Port Arthur, lodret paa skudretningen, lægger
de sine krydsere for at observere projektilernes nedslag om de gaar for langt eller for kort -, og disse krydsere
meddeler resultatet af sine observationer fra hvert skud til
panserskibene ved gnisttelegraf. Efter disse meddelelser

korrigerer admiral Togo sine sigteopsatser, alt gaar til som
paa en skydeplads.
Der skydes i løbet af 4 timer kun 5 - fem skud fra
hver kanon, ialt 1 20 skud - man tager det med ro, men
desto frygteligere bliver virkningen.
Det, som imidlertid forbauser en mest, er, at russerne
ved befæstningen af Port Arthur ikke har forudseet, at et
sligt bombardement kan finde sted, dækket af land, paa
indtil 12,000 a 14,000 meter. Der maa ikke indenfor en
saadan afstand fra det punkt, der skal forsvares, være
døde zoner, der ikke effektivt kan bestryges fra landforterne,
og hvor en angribende flaade kan lægge sig og bombardere
- specielt naar den samtidig fra et andet punkt kan
observere nedslaget af sine projektiler.
Thi i saadanne zoner findes stillingens nøgle.
Og saa forsvinder admiral Togo atter med sin flaade !
Makarow sender skibe ud for at lede efter ham, de rekognoscerer langt tilsjøs, men borte er han.
Først dend2de mats-iriser han sig atter foran Port /
Arthur og foretager et bombardement ved indirekte ild
som sidst fra et punkt henne ved Pigeonbugten, under
beskyttelse af høiderne ved Liaotieshan. Men denne gang
benytter han kun to skibe til bombardementet, slagskibene
«Fuji » og «Yashima ».
Selv lægger han sig foran Port Arthur. Og ganske
rigtig; den russiske eskadre kommer ud, den klemmes ud,
men til kamp paa aaben sjø kan Togo ikke faa lokket den.
Saa forsvinder han atter tilsjøs.
Men dette nye bombardement viser, at ogsaa russerne
har lært at bruge indirekte ild. «Fuji > ligger i læ af høiderne
ved Liaotieshan, alligevel falder der flere skud i nærheden
af den fra - panserskibet «Retwisan > inde i Port Arthurs
havn.
Og saasnart Togo er forsvundet tager Makarow sig en
luftningstur tilsjøs.
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Den 26de mars træffer «Times »'s depeschebaad «Haimun» ham saaledes med sin hele eskadre 30 kvartmil sydvest af Port Arthur, ved indløbet til Petschilibugten, lige
nordenfor Hwangchingtauøen. Eskadren styrede i retning
af Port Arthur, beskytt'et paa flankerne af en flotille
destroyere formeret i linie.
Makarow har været ude og rekognosceret indløbet
forbi Kwantunghalvøen, han har blæst nyt liv i den
russiske flaade.

Sperringsforsøg mod Port Arthur den 27d.e_mars.
Kap tein Hirose falder.

----- -------

Efter at have faaet øie paa den russiske eskadre
styrede depeschebaaden « Haimun » nordover mod Talienwan. KL 4 om morgenen den 27de opdager den søgerlys bevæge sig frem og tilbage paa horisonten i retning
af Port Arthur. Den var da 70 kvartmil fra havnen
og kunde ikke høre skud, men saa af og til blinkene af dem.
Den vendte sydover og satte kurs mod Port Arthur og
fik ud paa morgenen øie paa den japanske flaade styrende
østerover fra denne havn, ganske langsomt, paa to kolonner
ved siden af hinanden med en bue af torpedobaade spredt
foran sig og destroyere ude paa begge flanker.
Flaaden havde øiensynlig været i batalje. Man saa
liden eller ingen røg fra skorstenene; thi japanerne bruger
Waleske kul, medens russernes eskadre, der bruger japanske
kul, kunde sees af røgen paa 1 5 til 20 kvartmils afstand.
Den nat havde Makorows eskadre ligget i den indre
havn, kun de russiske kanonbaade «Bobr » og «Otvajni >
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Sporringsforsøg mod Port Ar1hur,

havde ligget paa forpost ved indløbet til Port Arthur, og
torpedobaaden «Silni » patruljerede udenfor. Det var aldeles
stille og sjøen var blank som et speil. Maanen var ikke
fremme. Søgerlysene fra land feiede langsomt frem og
tilbage over horisonten.
Henimod kl. 4 begyndte lysene at blive mere urolige,
de havde opdaget noget derude .•. , det var en linie
japanske torpedobaade, som nærmede sig; de var allerede
paa 4000 meters afstand og bag dem kom fire store handelsdampere ind i lysbundterne. De førtes af kaptein Hirose,
helten fra det sidste sperringsforsøg. Nu skulde han gjore
forsøget om igjen.
Bag handelsdamperne kom en række af elleve destroyere, som skulde understøtte angrebet, og nogle kvartmil længere tilsjøs kom hele den japanske flaade dampende indover.
Paa den ene handelsdampers, «Fukui Maru »s kommandobro stod kaptein Hirose og stirrede fremover i mørket;
han vidste, at en af søgerlysen~ snart maatte faa fat i
hans afdeling, de feiede allerede gjentagne gange forbi
den; det gjaldt kun at komme saa nær til ind lo bet som
muligt, før det skeede, thi engang opdaget vidste han
nok, at de ubeskyttede fartøier ikke vilde komme langt
frem gjennem kugleregnen, før de sank.
Men japanerne maa enten have en urokkelig foragt
for døden eller - for de russiske kanoner. Gjentagne
gange færdes deres torpedobaade med den største ro, i
halvtimevis, indenfor den mest virksomme skuddistance
fra forterne, kuglerne pisker vandet til skum over reden,
men torpedobaadene kommer omtrent uskadte fra det.
Og det samme nu. Høiderne foran Port Arthur
begyndte at sortne forud, allerede høit oppe, thi man var
inde paa 4000 meter fra dem. Søgerlysene blev rolige,
faste, paa de opkommende skibe, de havde fundet dem.

_ 9_1_
Et ensligt skud blinkede- oppe fra høien - og saa dundrede
det løs fra forter og vagtskibe.
Den lille eskadre dampede frem mod en ring af
ildglimt fra de mørke høidekamme forud, foran dem kogte
sjøen i nedslaget af projektilerne og vandsprøitene glitrede
i de blendende søgerlys.
Torpedoeskorten foran aabnede sig ud til begge sider
og lod de svære dampere passere forbi; cheferne stod paa
broen og skyggede for lyskasterne, stirrende paa kompasset;
ved livbaadens davider stod mandskabet klare til at fire af;
nede i rummet en officer ved det elektriske batteri, klar
til at fyre af den mine, der skulde sænke fartøiet.
Alt gik som paa en manøvre, der var ingen vaklen.
Det var 3. 30 fmd. den 27de mars.
Det ledende fartøi, c Chiyo Maru •, styrede ret paa
øs'tkanten af indløbet, skinnende som sølv i søgerlyset fra
Golden Hill og med hundrede kanoner rettede mod sig.
Det elektriske batteri blev sluttet, minen nede i stenlasten
sprang, og fartøiet sank ca. 1oo meter fra odden. Mandskabet kom vel i baaden og satte af.
«Fukui Maru », det næste fartøi i linien, passerede
tilvenstre af «Chiyo Maru , og lod sit anker falde netop
som den russiske torpedobaad «Silni • affyrede sin torpedo
lige i bougen paa den. Man hørte en dump explosion og
fartøiet sank netop der, hvor Hirose havde villet sænke
det. Mandskabet gik i livbaaden, men de ventede forgjæves paa chefen, for han var gaaet ned i rummet for at
lede efter baadsmand Sugino, som skulde tændt minen
dernede. Fartøiet sank dybere og dybere, men Hirose
famlede fremdeles omkring i mørket; tre gange var han
nedenunder, tilsidst stod vandet saa høit, at han maatte
op . Baadsmand Sugino var dræbt af den russiske torpedo .
Hirose gik henimod faldrebet for at gaa i baaden.

Da traf en russisk granat ham og knuste ham fuldstændig,
kun nogle formløse kjødstykker faldt ned i baaden.
« Kaptein Hi rose,> siger admiral Togo i sin rapport,
«var idealet af en sjøofficer og hans minde vil for alle
tider blive bevaret hos os som et forbillede til efterligning.> Baadsmand Sugino havde ved en tidligere leilighed reddet Hiroses liv.
Det tredie fartøi, «Yahiko Maru >, løb ind paa venstre
side af det foregaaende, lod sit anker falde og sprængtes
i luften.
Det fJerde, «Yoneyama Maru », løb op i agterenden
paa en russisk destroyer, passerede paa høire side af «Chiyo
Maru », ind mellem dette og det indenfor liggende «Fukui
Maru> og kastede sit anker midt i løbet, hvor det blev
truffet af en russisk torpedo og sank, svingende ind mod
venstre strandbred.
Om «Yoneyama Marus » chef, kapteinløitnant Masaki,
fortæller «Kobe Chronicle" følgende:
Kapteinløitnant Masaki og løitnant Shimada var begge
paa broen, og netop som fartøiet var kommet ind
i indløbet til havnen blev chefen truffet af en splint i
hovedet. Uden at bryde sig om dette styrede han imidlertid videre ind løbet, da han pludselig opdagede en russisk
destroyer forud. Han lagde roret over og satte fuld fart
paa, saa han traf destroyeren agtenfor midtskibs og bibragte
den adskillig skade.
I dette øieblik blev Shimada truffet af en granat og
faldt bevidstløs om; men Masaki mærkede det ikke og gav
ordre til at sænke skibet, hvorpaa minerne nede i rummet
blev antændt.
Ilden fra batterierne paa Golden Hill fordobledes og
Masaki blev paany truffet, dennegang i skulderen, men
skibet begyndte raskt at fyldes med vand og man maatte
gaa i baadene. Da det imidlertid blev meldt ham, at
Shimada laa bevidstløs paa øverste dæk, sprang han derop

tiltrods for sine egne saar, bar løitnanten ned i baaden og
lagde hans hoved paa sine knæ, medens han med den
høire haand tog en aare - den venstre var ubrugelig.
Istemmende den japanske krigssang roede besætningen ud
af løbet og kom vel ombord paa en af de japanske torpedobaade, tiltrods for at søgerlysene og den russiske ild flere
gange var rettet mod baaden.
Japanernes tab under denne glimrende bedrift var
fire døde (blandt hvilke kaptein Hirose) og ni saarede,
deriblandt tre officerer. Alle de øvrige kom vel tilsjøs
igjen og blev optagne af de udenfor liggende torpedobaade
og destroyere.
Af torpedobaadene havde to - «Aotaka , og «Tsubame » - imidlertid havt en kamp, lige ved indløbet,
altsaa lige under de russiske forters kanoner, med en
russisk destroyer, som flygtede ind til indre havn med
gjennemskudt damprør, saa masser af damp strømmede ud
af den.
Ombord paa destroyeren «Silni > alene havde russerne
seks mand dræbte og chefen og tolv mand saarede; den
fik sin ratline gjennemskudt og satte paa land under
Golden Hil!.
« De japanske handelsskibe var ikke gamle skibe,,
melder admiral Alexieff til Tsaren, « hver paa ca. 2000
tons. De var bevæbnet med smaa hurtigskydende kanoner og eskorteredes af seks torpedobaade. Sperringen
af løbet mislykkedes. , Hvad der imidlertid forbauser mest er det, at disse
fire handelsskibe paa en blank, stille nat, ikke en krusning
paa vandfladen, kan komme helt ind under disse formidabelt
bevæbnede forters fod, til trods for søgerlys, artilleri ild og
torpedoer.
Det er naturligvis eiendommeligt, at ikke russerne har
sine kanonbaade, krydsere eller destroyere fremskudte til
bevogtning, thi mod en stærk bevogtning vilde vel et
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saadant forsøg ikke kunde være naaet saa langt, men
endnu eiendommeligere er det, at russerne ikke med sin
artilleriild formaar at sænke eller stanse fire fuldstændig
ubeskyttede handelsskibe, som de opdager paa 4000 meters
afstand, ikke at tale om de seks medfølgende torpedobaade
og elleve destroyere.
Og under forsøget engagerer to japanske torpedobaade
sig med en russisk destroyer og jager den paa flugt. Det
maa være skydefærdighed det skorter paa hos russerne,
saavel paa forterne som ombord. Og man ser hvorledes
denne skydefærdighed afgjør kampene.
Lad os gjøre alt for at etablere den i vor marine,
ikke alene paa vore større skibe, men ogsaa paa vore
torpedobaade.
Jeg husker saa godt en artikkel i c Norsk Tidsskrift
for Sjøvæsen », hvori en sjøofficer, som nu er gaaet over
til fæstningsartilleriet, protesterer mod, at jeg i en anden
artikel i samme tidsskrift har ladet vore torpedobaade
kjæmpe med sit artilleri. Hans protest bar overskriften:
« Bør torpedobaade anvendes som kanonbaade ?»
Det er nu mange aar siden, men naar jeg iaar læser
om disse rangerede artilleribataljer mellem russiske og
japanske torpedobaade, og i hvilke næsten altid de russiske
torpedobaade trækker det korteste straa, fordi de bruger
daarlig artilleriet paa sine baade, kan jeg ikke lade være
at tænke paa, hvad vi dengang stredes om. 1 kampen ved
Nanshan gaar endogsaa de japanske torpedobaade ind og
engagerer landbatterierne paa russernes venstre fløi.
Vi faar nok se at faa mest muligt artilleri paa vore
baade og lære at bruge det bedst muligt; men saa kan vi
til gjengjæld kaste det elektriske lys iland. Torpedobaaden
befinder sig bedst i mørke og vore lyse sommernætter er
dem en farlig tiende.
Efter det ovenfor beskrevne sperringsforsøg mod Port
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Arthur følger, samme formiddag, et nyt bombardement a
byen, hvorpaa admiral Togo atter forsvinder tilsjøs.
Og saa bliver alt stille for en lang stund. «Times»s
depeschebaad krydser frem og tilbage udenfor i 50 timer
uden at se spor af hverken japaner eller russer. Det er,
som om alt var fuldstændig fred. Den ser en hel del
kinesiske djunker komme seilende op mod Port Arthur,
formodentlig med levnetsmidler. Hvorfor tillader japanerne
det? Er hele flaaden vendt tilbage til Japan og indgaar
ikke en cernering, en udhungring af byen, i deres planer?
Eller bryder de sig kun om den ære at tage den ved storm?

"Petropavlovsk "s undergang og Makarows død
den 13de april.
Men saa bliver det for langsomt for admiral Makarow
derinde i havn. Den Sde april sees han atter nede i
Petschilistrædet med sin eskadre - manøvrerende. Og
over Europa gaar der en følelse .af beundring: denne
mands energi og initiativ har atter hævet den russiske
eskadre til en «fleet in being, , som japanerne med sine
troppetransporter maa tage hensyn til. Endnu er de ikke
herrer paa havet der øst - endnu, saalænge Makarow
lever. Endnu vover de ikke at føre sine transportflaader
forbi Port Arthur og ind i Petschilibugten.
Rigtignok tænker ikke Makarow paa at optage kamp
i aaben sjø, men det hører heller ikke til en cf!eet-in-being»s
rolle. Den skal netop undgaa slag, indtil det øieblik
kommer, da hele dens eksistense maa sættes ind, nemlig

det øieblik, da transportflaaden nærmer sig kysten. Indtil
da skal den kun gjøre sin tilværelse følt - ved at vise sig,
vise tienden, at den er klar til kamp.
Thi saalænge den er det, vil tienden have sine store
betænkeligheder ved at føre en transportflaade med tropper
forbi dens repli.
, Det er paa denne maade, at en «fleet in being» beskytter flanker og ryg af en forsvarsstilling iland, hvis ene
endepunkt ligger ved havet. Og Makarow har da naaet
sit maal: at beskytte Yalustillingen, at hindre, at japanerne
landsætter tropper i Port Arthurs ryg.
Og han har naaet det ved disciplin, ved initiativ, ved
manøvrer og ved præcission i manøvrerne - det hele
personnel har atter faaet friskt mod efter tabene og tillid
til sin chef.
Thi præcission i evolutionerne er det ydre kjendemerke paa personnellets moral før kampen, og det baand,
som binder personnellet sammen under kampen.
En eskadre kan ikke kjæmpe «en cosac».
Ellers er alt stille paa krigsskuepladsen. Japanerne
rykker længere og længere nordover i Korea; de begynder
at koncentrere sig om Wiju, og forstærker Ping-Yangstillingen bag sig for i tilfælde at kunne falde til bage paa
den ligesom Wellington faldt tilbage paa stillingen ved
Torres Ved ras i 181 o.
Og russerne staar paa nordsiden af Yalu, med høire
fløi hvilende paa Antung og med Kiuliencheng sterkt
befæstet.
Den 3die april foretager en japansk tredie klasses
krydser en rekognoscering af mundingen af Yalufloden og
finder begge bredder besat af russere; den sender nogle
matroser under kommando af løitnant Kyaguchi op floden
forklædt som koreanske fiskere i en djunke, og disse gaar
iland paa søndre bred, hvor de overrasker en russisk postering, som tager flugten.
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Et kvarters tid efter ankommer to japanske eskadroner
kavalleri, som er kastet frem fra Chengju, til stedet,
hvorefter begge styrker tilsammen tager den russiske postering tilfange; d;en søndre bred af Yalufloden besættes
derpaa af japanerne.
Og cTimes»s depeschebaad «Haimun, krydser om
derude mellem Yalu og Wei-hai-Wei .og sender sine gnisttelegrammer hjem, til ærgrelse for russerne, som dekreterer,
at private depeschebaade, der sender rapporter ved gnisttelegraf, vil blive behandlet som spioner - om de bliver
.grebne. Vi gjengiver ordlyden af denne tilkjendegivelse
fra russisk side, da den kan faa sin store interesse:
«I tilfælde af, at neutrale skibe, medførende korrespondenter, der ved hjælp af apparater, som ikke er forudsatte
i konventionerne, meddeler tienden underretninger, skulde
blive stansede ved Kwantungs kyster eller indenfor den
russiske sjøkrigsmagts operationsfelt, vil de omhandlede
korrespondenter blive behandlede som spioner, og hvad
angaar skibe, som er forsynede med traadløs telegraf, vil
de blive konfiskerede som priser.>
Mod denne russiske bestemmelse protesterer «Tirnes,korrespondenten ombord paa « Haimun , i et gnisttelegram
af 18de april, idet han hævder, at han aldrig har været
indenfor russisk territorialgrænse og aldrig har kommuni-ceret noget til japanerne. En spion, mener han, er en
person, som forklædt og under falske foregivender sniger
sig ind paa fiendtligt territorium.
Amerikanske aviser
mener, at naar russerne taler om russisk sjøkrigsmagts
operationsfelt, saa er det et tegn paa, at de har mistet sin
sans for humor. Amerika og England protesterer . . . . .
cHaimun» krydser der nat og dag, alt er som i dyb fred. /
Om morgenen den ~ 4 , i graalysningen,
faar man fra «Haimun, øie paa en eskadre ... to eskadrer
... Som i to lange kolonner, fartøi efter fartøi i langsom
rækkefølge, styrer mod Port Arthur.
7 -

Børresen : Den russisk-Japanske krig,

Det er admiral Togos Flaade, som kommer igjen.
Og han har sin avantgarde foran sig, inde under Port
Arthur. Den har allerede været der siden midnat: tre
divisioner destroyere, en division torpedobaade med en
krydsereskadre: 3die eskadre, bestaaende af to I ste klasse
krydsere og fire anden klasse. Desuden er der et mineudlægningsskib, «Koryo Maru», med; thi admiral Togo har
store planer fore.
Der skal sættes alt ind paa enten at stænge Makarow
inde i Port Arthur ved hjælp af miner, som «Koryo Maru,
skal udlægge - alle disse sænkningsforsøg med stenlastede
fartøier havde intet nyttet; for hver gang havde den kjække
russiske admiral paany dukket frem af sin havn som en
«Jack-in-the-box » - eller at lokke ham ud over det udlagte minefelt.
Krydsereskadren skal lokke ham ud, saasnart bare
«Koryo Maru , under dækning af destroyere og torpedobaade har faaet minefeltet færdigt.
Det maa have være livligt udenfor indløbet til Port
Arthur den nat. Og fire store russiske lyskastere feiede
med sine lysbundter frem og tilbage over scenen; de faldt
ogsaa over « Koryo Maru » og lyste den op; de russiske
projektiler vandede omkring den og sendte svære vandsprøit i veiret, men lige rolig gik den frem og tilbage
foran indløbet og lagde sine blokademiner ud - atter et
vidnesbyrd om japanernes dødsforagt.
Hvad har russerne tænkt om dette forunderlige natlige
skuespil i elektrisk belysning?
Har ingen af dem anet, hvad «Koryo Maru» havde
fore?
Destroyere og torpedobaade, fire hele divisioner, hver
division dels paa tre, dels paa fire baade, gik omkring paa
bevogtning rundt det hemmelighedsfulde skib - som
mørke skygger, saa med et lysstreif over sig og saa atter
i dybt mørke. Det var for at c Koryo Maru, skulde faa

fuldføre sit arbeide i ro, uden forstyrrelse fra russiske
torpedobaade - de russiske forters ild synes ikke japanerne
at have betragtet som et særlig forstyrrende element.
En japansk officer fortæller om denne nat følgende:
« Fjerde og femte flotille af destroyere og torpedobaade
samt « Koryo Maru :o , forlod sin station den 11te i skumringen. Natten til den 12te var stjerneklar indtil ca. kl.
1 11 da det pludselig blev overskyet og et fint duskregn
begyndte at falde. Det var meget koldt og mandskaberne
var iført sine varmeste klæder, men veiret var udmærket
egnet til at udlægge miner i. Lanternerne holdtes tændt,
indtil vi naaede stedet for vort «rendezvous», men da blev
alt slukket, og for ikke at tabe hverandres spor maatte vi
nøie holde udkig i vore natkikkerter og styre i det forangaaende fartøis kjølvand. Da vi var lige i nærheden af
indløbet, kastede tienden sit søgelys udover os, og alle
fartøier stoppede farten, for at ikke de lysende dampskibsbølger skulde forraade os. Ved afvekslende at stoppe og
gaa forover undgik vi heldig fiendens skibe og kom helt
ind i havneindløbet. Hvert fartøi begav sig til sin specielle plads, og vi begyndte at udlægge miner. Vi var alle
saa optaget hermed, at jeg ikke kan sige, om der under
operationen blev affyret kanonskud eller ikke. Vi var
færdige med mineudlægningen om morgenen den 13de,
men vi havde ikke lyst til uden videre at vende tilbage
og vilde først sende nogle skud i retning af søgerlysene.
Alle fartøier gik da tæt ind under disse. Vi befandt os
alle indenfor de af os sænkede skibe og havde lyskasterne
næsten ret over vore hoveder. Der begyndte vi en almindelig ildgivning mod lyskasterne, og vi saa, hvorledes
lyset, som først havde været stærkt hvidt, gradvis blegnede
og forsvandt. Fra forterne kunde de ikke gjøre os noget,
da vi befandt os ret under dem. Vi affyrede endnu nogle
skud, medens vi trak os tilbage med fuld fart og snart var
vi forsvundet i mørket. Under retræten opdagede vi, at det
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søgelys, som vi havde seet slukne, 1g1en lyste op, saa vor
bombe havde ikke ødelagt det, men vi havde rimeligvis
saaret betjeningen, og i den derved opstaaede forvirring
var det for en tid sat ud af virksomhed. Vor flotille kom
saaledes uskadt ud fra Port Arthurs havn og stødte til den
øvrige flaade paa det aftalte sted.
Men hvorledes kan alle disse fartøier leve slig under
forternes mest effektive ild? Og hvor er den russiske
bevogtning?
Den er ude paa rekognoscering; en af disse natlige
rekognosceringsture, som kun synes at føre til, at en af
dem bliver afskaaret fra sin basis og skudt isænk. En
destroyer maa rekognoscere om dagen, om natten ser den
intet alligevel, og træffer den et større skib skal den jo
kunne løbe fra det; ligeoverfor et mindre fartøi har den
sit artilleri.
Spørgsmaalet er, om de russiske maskinister altid har
kunnet faa sine fartøier op i den fart, en destroyer maa
have - og som de har paa de officielle tabeller. Det er
os fortalt, at saa langtfra er tilfældet.
Der var taage og regn ude tilsjøs den nat, og den
russiske destroyer «Strashni », det hurtigste fartøi i den
russiske marine, blev skilt fra sine kammerater paa turen.
Den søger tilbage til Port Arthur og falder lige i
hænderne paa de japanske destroyere, som stjæler sig
omkring i mørket udenfor «Koryo Maru >, for at dække
den fra sjøsiden.
«Strashni » tager disse baade, som den træffer der i
mørket, for sine egne kammerater, gjør gjenkjendelsessignal
og slutter sig til dem. Først i dagbrækningen opdager
man feiltagelsen, japanerne omringer den og skyder den
isænk - i det øieblik den russiske krydser «Bayan » kommer
den til undsætning, netop tidsnok til at hindre japanerne
i at bjerge den druknende besætning. Kun fem af den
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56 mand stærke besætning faar japanerne bjerget, resten
gaar under med sit skib.
Og gjennem taagen og regnet ude til havs, tredive
kvartmil fra kysten, kommer Togo langsomt gaaende vestover i to kolonner; han har fra sin tredie eskadre, krydserne
derinde, faaet gnisttelegram om, at a: Koryo Maru > har
fuldført sit hverv, at minefeltet nu er etableret foran Port
Arthurs dør, og at Makarow begynder at røre sig derinde.
«Bayan > er allerede ude; saa følger en efter en af Makarows fartøier, krydserne «Nowik> , «Askold », cDiana >
og tilsidst de svære slagskibe, cPetroi,>avlovsb med
Makarows flag vaiende stolt fra agtermasten, c Pobieda > og
«Poltava ».
De japanske krydsere trækker sig tilbage, destroyerne
og torpedobaadene med - det er jo bleven lyst, og da
bør de helst holde sig undaf; Togo iler frem; et gnisttelegram melder, at Makarow allerede er 15 kvartmil af kysten
- da splittes taagen og regnet og lader Togos frygtelige
eskadre komme tilsyne.
Og admiral Makarow vender om; mod en slig overmagt kan han ikke kjæmpe.
Men havde han kjendt den skjæbne, som ventede ham
længere inde, var han blevet derude - gaaet under i
ærlig kamp mod overmagten.
Admiral Togo styrer efter ham, med sine krigsflag
heiste paa topperne. Han signalerer til de nye panserkrydsere «Nisshin > og «Kassuga », som hidtil er gaaet i
2den eskadre, at slutte sig til 1ste, til panserskibseskadren,
og med disse 8 slagskibe i tætsluttet kolonne, senere i styrbords flankeorden for at kunne bruge stevnkanonerne fra
alle skibene samtidig, forfølger han Makarow med 18
knobs fart.
Men Makarow er allerede inde under land.
Saa cirkler Togo omkring med sin flaade, 12000 m.
udenfor forterne, og kaster sine svære projektiler ind over
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byen og reden - som en Thor, der ruller rasende om
med sine bukke, svingende med hammeren, truende.
Men Makarow giver ordre til, at eskadren skal gaa
ind til Port Arthur igjen. Det var netop, hvad Togo vilde:
lokke ham ud med krydserne og jage ham ind med panserskibene, to gange hen over minefeltet!
Makarow er løbet i fælden.
Klokken er over Io; oppe paa kommandobroen staar
Makarow selv med sin stabschef, admiral Molas, og stab, i
hvilken storfyrst Cyril, en fætter af Tsaren, tjenstgjorde,
adjutanten løitnant von Kube, skibschefen, kaptein Yakovlev
og de vagthavende officerer; et par af dem staar forud
for at vinke for styringen, thi løbet ind er smalt efter alle
disse sperringsforsøg med de sunkne dampere, og man
inaa styre efter de merker, man har opsat, for at undgaa
de russiske miner.
Og den berømte maler Verestschagin er med, Makarows
gamle ven fra tyrkerkrigen, han er med for at fremstille
krigens rædsler paa lærredet, vise dem frem i al sin
skrækkelighed rundt om i Europas museer, - for at virke
for den evige fred!
Da gaar der et forfærdeligt stød gjennem skibet en explosion, og saa en til; en tyk søile af grøn-gul damp
stiger op om fartøiet, en mast, en skorsten, broen og taarnet
kastes iveiret; det krænger voldsomt over til styrbord,
stikker agterenden med de hvirvlende skruer i veiret og
gaar tilbunds paa mindre end to minutter.
Kaptein Yakovlev kastes mod en jernstøtte og saares,
storfyst Cyril kastes overbord og redder sig iland sammen
med 70 af s~ibets 650 mand sterke besætning. Resten
gaar under med skibet: de to admiraler og deres stab (15
af Ruslands bedste officerer), skibsofficerer og mandskab.
I dette øieblik kommer netop panserskibene «Peresviet,
og «Sevastopol» ud af havnen. De øvrige skibes stilling
er vist paa omstaaende kart. De holder netop fra dobbelt-

kolonne at formere enkeltkolonne for at gaa ind løbet. De
stopper og sender sine baade ud, men forsent ... den
frygtelige katastrofe har bragt forvirring ind i den russiske
kolonne; idet • Pobieda » skjærer ind, støder den paa en
anden mine. En ny eksplosion, ogsaa «Pobieda » krænger
over, tre vandtætte rum fyldes med vand, og den maa
søge ind i havn - ødelagt, havareret.
S,tuaLione7Lude,y,or Po.1< rAR.z:1,-,,,R wn I3": ap ri l fga?

Og det synes som om russerne er grebne af rædsel
for disse undervandsminer, thi man ser dem under gangen
indover skyde i vandet foran sig med sine kanoner.
Og intet under, thi minerne er udlagte netop i russernes
merker. Et telegram fra Tokio melder, at japanerne paa
forhaand havde observeret, at den russiske eskadre, naar
den løb ind og ud af havnen, altid styrede samme omvei - for at undgaa sine egne miner. Netop i denne

kurslinie havde cKoryo Maru» ordre til at udlægge sine
miner.
Om cPetropavlovsbs undergang har chefen, kaptein
Yakovlev, fortalt til korrespondenten for «Ruskoje Slovo>
følgende:
«Nogle minutter før eksplos10nen sprang jeg hen til
rattet for at forvisse mig om, at rormanden rigtig havde
opfattet den sidste ordre. Oberst Agapejeff stod lige ved
og noterede noget om kampen i sin notisebog og ved siden
af ham stod Verestschagin og tegnede nogle skisser i sin
skissebog. Pludselig hørtes braget af eksplosionen. Fartøiets boug indhylledes i et tykt, tungt mørke, der hist og
her langs skibssiden gjennemskares af ildtunger; larmen
var øredøvende, som frygtelige tordenslag, saa kastedes jeg
mod et eller andet og tabte bevidstheden.
Da jeg atter kom til mig selv, var det under følelsen
af den ubehagelige kjølighed i vandet; jeg forstod straks,
hvad der var hændt og forsøgte at arbeide mig op mod
overfladen ; men klæderne og støvlerne var saa tunge paa
mig, jeg sank flere gange under igjen, men saa fik jeg øie
paa en baad med kjølen i veiret, og til hvilken to matroser
klyngede sig; de raabte: Se der er chefen, red chefen saa tabte jeg atter bevidstheden og vaagnede først i'Jand
paa hospitalet.»
*
*
Straks efter middag forsvandt atter admiral Togo tilsjøs, idet flaaden spredtes i forskjellige retninger for atter
at samles om aftenen paa en ankerplads, ikke langt fra
Port Arthur - dm det var ved Thornton Haven eller ved
Miaotaoøerne ved indgangen til Petschilibugten, angives ikke.
Timeskorrespondenten røber ikke japanernes hemmelighed. Et japansk forbud mod gnisttelegraferende depeschebaade vilde være farligere end det nys udgaaede russiske,
som «Times » ikke synes at tage noget hensyn til.
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Den 14de april foretog Togo en rekognoscering mod
Port Arthur, men fandt alt stille. Dell,...-15de april lod h~
de nye panserkrydsere cNisshin > og «Kassuga > foretage et
indirekte bombardement af byen fra Pigeonbugten, en
øvelsesskydning for de nyankomne, hvis resultat admiralen
udtaler sig rosende om.

*

*

*

Denne kamp, som om morgenen den 1 3de april blev
kjæmpet udenfor Port Arthur, kanske den ulykkeligste kamp
den russiske marine har kjæmpet i denne krig, vil i lange
tider staa som en særegen type, som et eksempel illustrerende de moderne vaabens rækkevidde og begrænsning;
men tillige som et eiendommeligt vidnesbyrd om hvorledes
et folk, som for faa decennier siden blev klasseficeret som
ikke henhørende til de civiliserede nationer, har kunnet
gribe deres kultur, deres methoder, deres vaaben og forstaa
dem, anvende dem, bedre end en af disse nationer selv.
Skibene og vaabnerne er fabrikerede i Europa og
methoderne studerede der, men i kommandotaarnet, bag
kanonen, bag torpedoen, staar en race, som netop ung og
frisk er vaagnet op af orientalismens hjerne- og nervehvile
- som ikke lægger vestens maalestok paa det enkelte
menneskeliv, og som derfor er i besiddelse af den dødsforagt, den ro i kampen, som tiltrods for al deres sindrighed dog er betingelsen for de moderne vaabens effekt.
Ødelægge!sen af «Cesarewitsch » og «Retwisan• kan
forklares som en overrumpling, «Pobiedas» og «Petropavlovsk>s ikke.
Spørgsmaalet om, i hvilken grad slagskibets, panserskibets rolle i en krig er bleven modificeret, indskrænket,
ved den moderne krigs teknik, ved torpedoer, ved miner,
ved undervandsbaade, har hidtil ikke været difinitivt besvaret; idet enkelte - specielt englænderne - har hævdet,
at dets betydning og virkesfære er urokket, medens andre

specielt den franske «jeune ecole , - har ment, at
slagskibet, det tunge kostbare panserskib, har tabt sin magt.
Sandheden ligger antagelig etsteds mellem disse yder·
ligheder: Det har fremdeles sin store betydning, men dets
rolle er indskrænket til det aabne hav. Slagskibet er kun
for de nationer, som vil beherske de store verdensruter,
føre «the command of the sea , ; men i kystkrigen er dets
rolle udspillet.
Saavidt vi har kunnet følge admiral Togos bevægelser,
har han med sin flaade aldrig kommet ind til bekvem
rækkevidde af Port Arthurs kanoner; kun fra sine sværeste
kanoners yderste portee har han bombarderet byen uden
afgjørende virkning. Og naar han har stanset her med
sine slagskibe, har det ikke været af frygt eller overdreven
forsigtighed, men fordi han har følt, at her var grænsen
for slagskibenes virkesfære.
Indenfor denne rayon har hans krydsere huseret, og
inderst inde, lige op mod den fiendtlige havns dør, har
han uden tanke paa fare eller risiko kastet sine torpedobaade frem.·
Havde Russerne forstaaet i samme mon som admiral
Togo slagskibets begrænsning og krydsernes og torpedobaadenes rolle og kampfelt, vilde ulykken med «Petropavlovsk>
ikke være skeet. Thi slagskibet vilde da aldrig have løbet
ud til kamp i et farvand, hvor det var altfor saarbart, uden
de nøieste undersøgelser. Krydserne og torpedobaadene
skulde været kastede frem alene - eller skulde aldrig været
inde - for at:hindre japanske torpedobaaddestroyere fra at
udlægge miner lige ind mod udløbet fra Port Arthur eller
komme det russiske slagskib nær med sine torpedoer.
Men admiral Makarows rolle har været vanskelig; han
skulde hæve den slagne russiske flaades moral, og det
kunde han kanske ikke gjøre ved at ligge med sine slagskibe i havn; til at gaa ud til kamp i det aabne hav har
han været for svag; saa har han troet at maatte tage risikoen

ved at løbe ud med dem til kamp under Port Arthurs
kanoner, i et farvand som han vidste gjentagne gange havde
været forsøgt undermineret af Japanerne, eller hvor han
vidste, at deres destroyere var ude - disse djævle, som
det synes intet kan stanse.
Kanske han har troet eller vidst, at hans krydsere
og destroyere - eller kystforterne med sine hundreder
af kanoner - ikke har været sin opgave voksen: at holde
dem borte. Saa har han taget risikoen med fuld bevidsthed, fordi der intet andet alternativ var, fordi han mente,
det var bedre at gaa under derude end kvæles derinde og chancerne har vendt sig mod ham.
Da kan ingen dadle ham. Men han har ved sit flagskibs undergang og ved sin egen død bevist, at slagskibets
rolle er udspillet langs kysten, og at kystforternes kanoner,
betjente som de russiske, er en problematisk beskyttelse for
en flaade . Deres betjening har ikke engang forstaaet «Koryo
Maru»s mission. Naar skal vel den overbevisning vinde bugt
med alle etatsmæssige egeninteresser, naar skal den overbevisning faa slaa ordentlig rod i nationen, at kystbefæst·
ningernes besætning maa forstaa sine fienders manøvrer,
skibenes bevægelser, og derfor bør opdrages sammen med
sjøofficererne?
Men i Rusland var stemningen i disse dage tung. Der
holdtes sørgegudstjeneste i Admiralitetskirken, under hvilken
de sædvanlige afspærringsregler var hævet og adgangen for
enhver aaben. Man saa matroser og kvinder af folket staa
ved siden af aristokratiets damer og rigets høieste embedsmænd.
Man kunde i umiddelbar nærhed faa se keiserens
alvorlige, blege ansigt, som ogsaa i sorgen havde beholdt sit vindende, elskværdige udtryk, og i storfyrst
Wladimirs, storfyrst Cyrils faders, træk læse, hvor sterkt
den foregaaende dags smerte og ængstelse havde taget
paa ham.

~

Makarows navn, skriver samme korrespondent, er paa
alles læber, og sorgen over hans død er det, som fremfor alt
andet beskjæftiger de russiske blade. Pressen prøver nok
at fremholde, at den russiske flaade harmer end en Makarow,
nævner mænd som Skrydlov, Dubassov og Roschdestvenski,

Viceadmiral Makarow.

men mellem linierne kan man dog tydelig læse, hvor dybt
hver russers hjerte er rammet ved Makarows død.
Men i farvandet foran Port Arthur gaar i de følgende
dage dampbarkasser frem og tilbage og fisker efter miner,
undersøger farvandet - det de skulde gjort før Makarow
gik ud med sin eskadre. En barkas springer i luften med
en officer og tyve mand under ledningen, admiral Alexieff
faar en ny hjobspost at indberette til Tsaren. Og Tsaren
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giver ordre til at de russiske skibe ikke skal løbe ud af
havnen før den nye admiral, den tapre Makarows efterfølger, admiral Skrydlov, kommer til Port Arthur.
Japanerne har tilkjæmpet sig herredømmet paa havet.

lste armes overgang over Yalu den lste mai (se
kartet pag. 112) og 2den armes landsætning
paa Liaotunghalvøen den Ste mai.
Yalufloden er i sit nedre løb temmelig bred med vide
sandstrande paa begge sider, der ligger tørre ved lavvande.
Paa den søndre strand, hvorfra en aaben veldyrket slette
strækker sig flere mil indover mod en høi fjeldkjæde dækket
med skov, ligger byen Yongampo ved en liden bugt, og
ca. 70 kilometer længere op paa samme bred byen Wiju
paa en høide.
'
Der er en storartet udsigt over dalen fra byens mure,
og fra dens søndre port gaar den store 1 5 fod brede kongevei nedover langs kysten over Anju (36 kilometer søndenfor) til Søul. Vestenfor denne vei, ud mod det gule hav
er landet aabent om end bakket og noksaa vel befolket,
men vestenfor veien hæver sig høie fjeldkjæder, vildere og
vildere ud mod det japanske hav, og her er der daarlige
veie, der kun kan passeres af fodgjængere, og hvor varerne
maa kløves. Udenfor kongeveien kan hjulredskaber ikke
færdes i Nord-Korea.
Lige under den høide, hvorpaa byen Wiju ligger,
deles floden i flere løb af nogle store øer, paa hvilke russerne og japanerne allerede i midten af april kjæm pede
en del forpostkampe.
Ovenfor Wiju er flodens bredder tyndt befolket og
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fremkomsten vanskelig; det var her, japanerne satte over i
1894 og angreb den kinesiske arme, der havde befæstet
sig ved Kiuliencheng (Turencheng), hvorfra hovedveien
mod Liaoyang og Mukden gaar ud.
De omgik paa denne maade kinesernes venstre fløi og
faldt dem i ryggen.
Et stykke ovenfor Kiuliencheng falder Aifloden ud i
Yalu. Den er i sin nedre del bred og seilbar for mindre
djunker, men bliver lidt høiere op trangere med sterk
strøm; her er den vadbar. Den har ganske bratte skrænter
paa begge sider, paa høire bred høidedraget mellem Makau
og Yushukou, paa venstre bred høiderne mellem Chosan
(Husan) og Yulchawon, der dominerer det førstnævnte.
Russerne havde derfor ogsaa fra begyndelsen af besat det.
Mellem Kiuliencheng, der ligger 60 m. over floden og
Takushan (ved kysten), 18 kilometer fra det første sted og
55 kilometer fra det sidste, ligger paa Yaluflodens nordre
bred den driftige lille by Antung, hvor russerne i april maaned
havde oprettet sit hovedkvarter. Byen ligger lavt - bag
den er høider, der danner gode stillinger - og den har
ofte været oversvømmet; men den har alligevel flere
templer, et theater, flere store huse og en ganske betydelig
indførsel fra Shanghai og Chifu; store fartøier kan gaa
helt op til byen, hvorfra ganske gode veie fører bagover
til Feng-hwang-cheng og Mukden saavelsom til Takushan
og Niuchwang. Veiene fra Antung og fra Kiuliencheng
træffer sammen ved Hohmutang, hvor i det hele fire veie
støder sammen. Fra Antung til Feng-hwang-cheng er
omkring 70 kilometer.
Nedenfor byen Antung ligger høidedragene mellem
Niang-nyang-chin og Antsz-shan, hvor russerne havde placeret
stærke batterier, der i slutningen af april blev angrebne af
en japansk flotille af kanonbaade og torpedobaade; da de
tillige truede med at kaste tropper iland her, lod den russiske overgeneral, Sassulitsch, disse punkter og Antung, der
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S1illingcn ved Yalu den 1s1e mai.

dannede den russiske stillings høire fløi, tillige besætte af
Mishchenkos kosakker og et par regimenter infanteri.
Resten af den under general Sassulitsch værende styrke
var disponeret nordenfor Antung, over Kiuliencheng til
Makau og Yushukau med forpoststyrker paa øen Cheungchongdo og som nævnt ved Chosan (Husan) paa Aiflodens
venstre bred, samt en reserve henirnod Homutang. Paa
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venstre fløi, i stillingen ved Aifloden, kommanderede general
Kashtalinsky som Sassulitsch'es næstkommanderende.
Den samlede styrke ved Yalu under general Sassulitsh' es kommando bestod af 16 bataljoner infanteri, nemlig
9de, 1ode, 1 Ite, 12te og 22de regiment østsibirisk infanteri,
hvert paa tre bataljoner og en bataljon af 24de regiment;
desuden fem batterier feltartilleri, hvert paa 8 kanoner, et
batteri maskinkanoner, nogle ingeniørtropper og en afdeling
kosakker. 2 3de og 27de østsibiriske infanteriregiment
holdtes i reserve. lalt talte den russiske styrke ca. 20 ooo
mand.
Overfor denne styrke, paa Yaluflodens venstre bred,
stod paa begge sider af Wiju den japanske I ste arme
under general Kuroki paa tre divisioner infanteri, nemlig
garden, 2den og 12te division med et meget stærkt artilleri
og fortrinlige ingeniørtropper · færdige til broslagning ialt ca. 70000 mand.
Det japanske broslagningsmateriel
som de altsaa
først havde ført over sjøen og saa ad de slette, opblødte
veie fra Søul til Wiju, bestaar af meget lette pontoner,
24 fod lange og 4 fod brede med en bæreevne af 5500
pund. Hver ponton er delt i to dele, der hver for sig
kan tjene som baad, og disse halvdele er atter delt i tre
afdelinger, som kan tages fra hinanden og kløves paa hest.
General Kurokis plan var nu ved hjælp af kanonbaade
og torpedobaade at true russerne med en overgang over
Yaluflodens nedre løb, medens han i virkeligheden kastede
to divisioner af sin arme over mod høidedragene ved Kiuliencheng samtidig som han lod en tredie division gaa over
elven et godt stykke ovenfor Wiju for at omgaa russernes
venstre flanke.
I den anledning fik gardedivisionen, som stod ved
Wonhwatong straks nordenfor Wiju, ordre til at sætte sig
i besiddelse af Tiger's Hill ved Husan samt høiderne op
mod Yulchawon (Yulchasan) i løbet af den 3ote april.
8 -

Børresen :

Den russisk-Japanske krig.
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For at udføre denne ordre var det nødvendigt at bygge
tre broer: en temmelig kort bro fra den koreanske strand
af Yalu til øen Kulido, en anden 140 m. lang derfra til
øen Ochokdo og en tredie, ca. 90 m. lang, fra Ochokdo
til Tiger's Hill. Da de russiske forposter først maatte fordrives fra Kuli do, maatte garden allerede den 23de april
om aftenen paabegynde arbeidet med den første bro.
En afdeling paa fem mand dels vadede og dels svømmede da over den første flodarm for at foretage en
rekognoscering; to mand bukkede under paa grund af
kulden, men de tre vendte tilbage med melding om, at
der var sterke russiske posteringer paa øen. Kl. 3.50 fmd.
den 26de satte saa to hundrede mand over elven i 1 1 pontoner; de blev modtaget fra den russiske side af en voldsom
geværild, som straks dræbte tyve mand af dem, men de
øvrige roede paa, syngende en krigssang, hvorpaa russerne
trak sig tilbage, idet de satte ild paa nogle hytter, som
laa paa øen, og flygtede over til Tiger's Hill. Om morgenen den 27de svømmede løitnant Sakamoto over elven
til Tiger's Hil) og fandt stillingen der evakueret af russerne, hvorefter et kompani af garden blev sendt over efter
ham i baad. Næste morgen marscherede dette kompani
videre op mod Yulchawon, som det besatte efter et kortvarigt sammenstød med russerne, der straks retirerede.
Visselig blev japanerne snart efter atter fordrevet fra denne
stilling af en russisk bataljon, men formentlig har russerne
netop paa grund af japanernes faatallighed faaet det indtryk, at der paa dette punkt ikke var nogen fare for et
større japansk fremstød, thi da japanerne atter den 29de
foretog en rekognoscering op mod de samm~ stillinger,
fandt de dem paany forladte, hvorefter de selv besatte
dem med et sterkt detachement og paabegyndte sin broslagning.
Idethele opsatte nu gardedivisionen fem broer, nemlig
to ( 32 m. og 1 1o m. lange) mellem Koreasiden og Kulido,
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to paa respektive 240 m. og 320 m. til Ochokdo og en
paa 90 m. fra Ochokdo til Tiger's Hill. Dette arbeide var
færdigt om aftenen den 29de.
Imidlertid havde 2den division, der havde sit hovedkvarter ved Hoinhwatong, straks nedenfor Wiju, og sin
venstre fløi helt nedover mod Yongampo, faaet ordre til
i løbet af den 26de at fordrive russerne fra Keumchongdo,
hvilket den udførte, hvorpaa en sterk bro blev slaaet over
til denne ø og tungt artilleri straks ført over. Paa grund
af russernes sterke artilleristillinger ved Kiuliencheng, der
umuliggjorde en broslagning direkte over til Cheunggangdai, maatte 2den division slaa en bro fra den førstnævnte
ø over til Lanjado og herfra en anden bro til sydspidsen
af Cheunggangdai, hvorfra de russiske forposter paa forhaand uden vanskelighed var fordrevet.
Foruden det sædvanlige feltartilleri havde Kuroki, som
rigtig forstod at værdsætte artilleriets betydning under kamp,
faaet tilsendt fra Japan op til mundingen af Yalu og derfra transporteret til Wiju en del svært artilleri, som russerne ikke havde anelse om eksisterede. Disse kanoner
blev under dækning af mørket sammen med 35 stykker
hurtigskydende kanoner satte over til Keumchongdo samtidig som et batteri af samme slags svære skyts blev opsatte i batteri ved Wonhwatong.
Følgen var, at russerne ved Kiuliencheng pludselig
den 3ote april saa sig beskudt af et artilleri af uanet
styrke og rækkevidde og som de forgjæves forsøgte at besvare. Ilden vedligeholdtes med en forfærdelig virkning
hele denne dag, hvorved øen Cheunggangdai fuldstændig
rensedes for russere, saaledes at broslagning fra Lanjado
kunde fuldføres.
Imidlertid havde Kuroki dirigeret sin 12te division op
mod Sukuchin, hvor den havde slaaet to broer og var klar
til overgang. Heller ikke denne division havde mødt synderlig modstand, thi general Sassulitsch stod endnu i den
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tro, at overgangen vilde finde sted i nærheden af Antung.
I løbet af den 29de april foretog 1 2te division sin overgang og marscherede sydover langs Yaluflodens høire bred,
hvor den i løbet af den 3ote indtog stilling i nordvest for
Tiger's Hill, op mod Yulchawon.
Ordren for det endelige angreb udgik fra det japanske
hovedkvarter den 28de april og gik ud paa at 12te division, efter at h~
Yalu ved Sukuchin den 29de,
den 3ote om aftenen skulde indtage stilling paa Aiflodens
venstre bred for den I ste mai kl. 8 fmd. samtidig med
de to andre divisioner at gaa over Aifloden og afskjære
russerne retræt fra Kiuliencheng. Gardedivisionen skulde
om aftenen den 3ote gaa over de af den selv konstruerede
broer til Tiger's Hill for ligeledes den I ste mai kl. 8 fmd.
at gaa over Aifloden og storme høiderne ved Makau og
Yushukau til høire for 2den division, der paa samme tid
skulde gaa over fra Cheunggangdai mod Bowl Hill lige
nordenfor Kiuliencheng. Efter at have taget denne høi
skulde den marschere ned langs floden mod Antung for at
fordrive russerne derfra.
Imidlertid havde general Sassulitsch begyndt at ane,
at hans venstre fløi var truet, og givet ordre til at en del
af tropperne ved Antung skulde marschere op for at forstærke stillingen ved Kiuliencheng.
Om aftenen den 3ote april underrettede general Kuroki
generalstaben om, at han næste morgen, den I ste mai,
vilde begynde angrebet paa den russiske stilling over hele
linien.
Japanernes 2den arme under general Oku laa paa
dette tidspunkt embarkeret paa en transportflaade tilankers
ved Elliotøerne, klar til, om overgangen over Yalu ikke
skulde lykkes Kuroki, at komme denne til undsætning; og
admiral Togo krydsede i farvandet udenfor Port Arthur for
at beskytte Okus transportflaade igjen mod anfald fra Port
Arthureskadren. Med Togos flaade fulgte otte handelsdamp-

skibe, som var bestemte til et tredie forsøg paa at sperre indløbet til Port Arthur, hvis overgangen over Yalu lykkedes,
for at general Oku isaafald kunde landsætte sin arme i ro
paa Liaotunghalvøen for at afskjære Port Arthur fra landsiden.
Alt var saaledes glimrende arrangeret til et frygteligt
samtidigt fremstød mod de russiske stillinger ved Yalu og
Port Arthur.
Men russerne syntes lidet at ane af alt dette. Kuropatkin anede ikke, at hans arme ved Yalutloden hol~
~ blive kastet ud af sin stilling. Sassulitsch vidste ikke,
at hans venstre flanke ved Aifloden var truet af to trediedele af den japanske arme, mod hvilke han kun havde
stillet 6000 mand under Kashtalinsky paa Aiflodens høire
bred, medens han fremdeles holdt sin stillings høire fløi
ved Antung vel besat, og general Srøssel i Port Arthur
havde intet gjort for at besættte de sandsynlige landgangssteder paa Liaotunghalvøen.
Kun i det japanske hav og langs Koreas østkyst var
russerne i disse dage virksomme. Wladiwostockeskadren
havde atter stukket i sjøen, den 24de april, og spredte
kosakafdelinger havde trængt ind over Yaluflodens øvre
løb henimod Gensan.
Det ene af Wladiwostockeskadrens fartøier, «Rurik »,
maatte straks vende om paa grund af maskinskade, men
resten - tre krydsere og to destroyere - naaede, dækket
af taage, Gensan, hvor de skjød et lidet handelsskib isænk
og vendte tilbage til Wladiwostock. Samme morgen havde
fire japanske destroyere været i Gensan.
Den 26de april viser eskadren sig imidlertid paany
paa scenen og skyder isænk et andet handelsskib og en
transportdamper med et kompani soldater ombord, som
gaar under med skibet, fordi de ikke vil gaa i russisk
fangenskab; damperen er i taagen bleven skilt fra sine
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konvoyeringsskibe - et par torpedobaade
og bliver
saaledes et let bytte for russerne.
Om dette transportskibs, «Kinshu Maru,s, undergang
fortæller en af de overlevende følgende til «Standards»
korrespondent :
\
Først mente man ombord paa transportskibet, at det
var et fartøi tilhørende den japanske eskadre, man pludselig fik øie paa, men ved at komme nærmere fandt man,
at det var af en anden type og havde fire skorstene.
Krigsskibet signalerede da til transportfartøiet, at det
skulde stoppe, men istedet fortsatte det sin kurs med forøget fart. Nu sendte man en ladning med løst krudt mod
skibet og snart dukkede tre andre krigsskibe, deriblandt to
torpedobaade, frem af mørket og omringede det ulyksalige
fartøi. Saasnart man kunde konstatere, at de mødende
fartøier var russiske krigsskibe, gav kaptein Shina sine
mænd ordre til at gaa under dæk og under ingen omstændighed at vise sig, saalænge tienden var isigte. Det største
af de tre russiske fartøier, rimeligvis flagskibet, signalerede
til «Kinshu Maru,, at man vilde give de ombordværende
en times frist til at overgive sig, derpaa vilde fartøiet blive
skudt isænk. Kaptein Mazaguchi, chefen for transportfartøiet, samt skibets øvrige officerer begav sig da i en
liden baad hen til det fiendtlige flagskib, rimeligvis forat
underhandle om at spare « Kinshu Maru ». Samtidig satte
nogle af mandskabet og kulierne en anden baad ud og
forsøgte at ro væk. Hele denne Tid forblev soldaterne
stille under dæk. Efterat de to smaa baade havde forladt
transportskibet gik kaptein Shina op paa dæk, og da han
fandt skibet omringet af den fiendtlige flaade og enhver
mulighed for at undkomme udelukket, gik han straks nedenunder og underrettede sine mænd om sagernes stilling.
De havde kun en ting at gjøre, sagde han, og det var at
forberede sig paa at dø. Det anstod soldater langt mere
at dø for egen haand, end at finde sig i den vanære at

overgive sig. Der fremkom ingen protest fra soldaternes
side. De lyttede til, hvad deres officerer sagde dem og
begyndte at forberede sig paa døden. Imidlertid kom en
russisk officer og to matroser roende i en liden baad,
entrede op paa dækket og foretog en undersøgelse af
mellemdækket. Da de fandt dette opfyldt af japanske
soldater i fuld uniform, blev officeren tydeligvis meget
overrasket; han løb straks op paa dæk igjen og vendte
tilbage til det skib, hvorfra han var kommet.
Kaptein Shina sagde da til sine mænd, at øieblikket
til at dø var kommet, og han opmuntrede dem til at vise
sig modige og selv gjøre ende paa sit liv. Han havde
netop sluttet sin tale, da man hørte en eksplosion og lyden
af indstrømmende vand. For at forvolde tienden størst
mulig skade og vise, at de var bestemte paa at dø som
mænd, gik soldaterne nu i taushed op paa dæk, stillede
sig op i rækker og begyndte at skyde paa de fiendtlige
skibe med sine geværer, idet de raabte c banzai > og mellem
salverne afsang krigssange.
Russerne blev tydeligvis forbauset over dette, og flagskibet trak sig nogle hundrede meter tilbage og aabnede
ild paa transportfartøiet. Samtidig udsendte en af torpedobaadene en torpedo, som rammede cKinshu Maru > med
stor kraft og bevirkede, at der strømmede endnu mere
vand ind i rummet. Dækket laa nu næsten under vandet,
og soldaterne havde brugt op halvparten af sin ammunition. For at foregaa sine mænd med et godt eksempel
begik de tre officerer, kaptein Shina, løitnant Terado og
løitnant Yokota selvmord, ligesom de fleste. underofficerer
ombord. Mange af soldaterne gjorde det samme eller skjød
hverandre ihjel med geværerne. Medens dette forfærdelige
skuespil fandt sted, rammede nok en torpedo skibet midtskibs og delte det i to. Herved blev ca. halvhundrede
soldater slyngede ud i søeu. 37 kom sig op i en liden
baad, som ikke var ødelagt af eksplosionen, og andre klyn-
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gede sig til omkringdrivende vragstumper, medens det
ulyksalige transportfartøi forsvandt i bølgerne. De russiske
søgelys rettedes for et øieblik mod det synkende skib, og
da det var helt forsvundet, viste flaaden rødt lys og seilede
væk fra ulykkesstedet.
De overlevende japanere i den lille baad kom sig
iland paa en liden ø, hvorfra de indfødte hjalp dem over
til fastlandet, og her blev de optaget af et skib fra Gensan.
Men at saadant kan ske, at et stort transportskib bliver
sendt saaledes over havet uden at være dækket mod udfald
fra en «fleet in being», der ligger mindre end en dagsreise fra dens rute, er en uforsigtighed, som ogsaa bliver
strengt paatalt i en reprimande, som Mikadoen selv giver
marineministeren og vedkommende admiral.
Under arbeidet med dette japanske transportskib opfanger imidlertid admiral Jessen, chefen for Wladiwostockeskadren, paa sit gnisttelegrafapparat nogle underlige tegn,
som tyder paa, at der maa være en japansk eskadre i
nærheden - saa stevner han atter mod nord og løber ind
til Wladiwostock. Det er atter Kamimura, som er ude,
men heller ikke dennegang faar han tag i sit bytte - der
er tyk taage tre dage i træk, og de to fiendtlige eskadrer
passerer hinanden paa veien over det japanske hav uden
at se hinanden.
Man ved ikke, hvad man skal forundre sig mest over,
enten den russiske eskadres pludselige, spøgelsesagtige
dukken op og ligesaa pludselige forsvinden i taagen eller
Kamimuras eiendommelige jagtture mod nord, naar han
faar høre, at spøgelset har vist sig. Kamimura havde ligget
i Gensan og var netop paa veien op mod Wladiwostock,
da admiral Jessen var paa veien nedover mod Gensan
og paa veien til Gensan igjen, netop da admiral Jessen
retirerede nordover. De legte blindebuk i taagen - synes
at have passeret lige forbi hinanden.
Var Kamimura blevet liggende nogle dage foran
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Wladiwostock, hvad det jo kunde synes rimeligt, at en
blokadeeskadre vilde have gjort, saa havde han formentlig
faaet tag i den russiske eskadre, da den løb ind igjen den
2 7de.
Men dette operationsomraade har ikke glimret ved
store resultater fra nogen af parternes side, enten fordi
japanerne ikke har villet sætte noget ind, hvor der har
været lidet at vinde, eller af klimatiske grunde eller paa
grund af de vanskelige forhold ved Wladiwostock med to
udløb, der kræver særskilt bevogtning. Afstanden mellem
disse - Ussuribugten i øst og Amurbugten i vest er ca. 35
kvartmil; ved hvert udløb maatte derfor japanerne have
holdt en styrke større end den indenfor liggende russiske
og hertil havde japanerne foreløbig ikke materiel nok.

*

*

*

løbet af natten til den 1ste mai træffer general
Kuroki sine sidste forberedelser, der som nævnt faar sin
afslutning ved hans telegram til den japanske generalstab:
cJeg agter imorgen over hele linien at gaa til angreb paa
de russiske stillinger.» Sterke batterier blev skudt frem
sydvest af Wiju og paa de foranliggende øer - fire og
tyve feltkanoner af gardens og 2den divisions artilleri foruden
flere 12 cm. positionskanoner og en del haubitser, og
dette skyts aabner ved daggry, søndag morgen, en voldsom ild paa den russiske stillings centrum ved Kiuliencheng
og Makau.
Det var en vakker, solblank dag, fortæller et øienvidne til kampen. Elven laa skinnende som et langt helte
af sølv, banende sig vei gjennem det gule sand og kranset
af en bord af smaa grønne buske, der strækker sig helt
ind mod fJeldene. Et fredeligt billede - intet kunde
synes mere mildt og idyllisk.
Da begyndte drønet fra kanonerne, og fra de mørke
skraaninger af en bakke paa Yaluflodens høire bred steg lette
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skydotter af blaa røg i veiret - det var de japanske
granater, der sprang over den russiske stilling.
Men der kom intet svar deroverfra; havde russerne
grebet flugten? En hel time fortsatte batterierne nede fra
deltaet og fra øerne at søge efter den skjulte tiende, kun
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det dumpe ekko fra fjeldene var svaret. Endelig, klokken
var da fem om morgenen, blev der givet ordre til fremrykning over hele linien.
Mørke infanterilinier sprang op fra de dækkede stillinger paa Yaluflodens brede bred ovenfor Ai og bevægede
sig fremover, den ene linie bag den anden. Det var 12te
division som i en bred front, paa over fire kilometer, marscherede ned imod Aifloden, frem over den gule sand, mod
hvilken de marineblaa uniformer tegnede sig skarpt.
Deres høire flanke var formeret i tætte rader, kompanikolonner, medens deres venstre var formeret i aabne
geledder.
Paa den anden side af vadestedet over Ai stod tre
bataljoner af det 22de russiske regiment, medens 1 2te
regiment holdt høidekammen besat, understøttet af 2det
og 3die batteri af 6te brigade og en del maskinkanoner.
De havde ikke besvaret den fiendtlige ild, før japanerne
var kommet ned mod Aifloden; men da brød de med et
tausheden; japanernes frontlinie stansede med et ryk,
mange faldt, og lange, aabne luger viste sig i deres rækker;
men størsteparten af soldaterne havde kun kastet sig ned
for at søge dækning.
De japanske batterier fordoblede sin ild og fremrykningen begyndte paany.
Over vadestedet, hvor vandet gik dem op til brystet,
maatte japanerne slutte sig mere sammen og tabene var
svære. Men opover bakkerne stormede de, op mod høiderne ved Yushukau og Makau, under en stadig ild, saa
fra geværer og saa fra kanoner, men aldrig fra begge dele
paa en gang.
Russerne havde trukket sig tilbage fra sine løbegrave
nede ved foden af bakkerne og japanernes høire fløi
begyndte at omgaa Kashtalinskys venstre ved Yushukau;
men endnu var ingen forstærkning naaet frem til den haardt
betrængte russiske general. Den japanske venstre fløi

stormede op mod Kiuliencheng, deres gardedivision var
gaaet over Aifloden fra Husan og 2den division fulgte
snart efter. Den var dirigeret lige mod Antung ned langs
Yaluflodens bred, medens garden stormede opover mod
Kiuliencheng til venstre for 1 2te division.
Endelig kl. 1 2 kom forstærkninger fra general Sassulitsch - syv timer efter at russerne maatte have seet, at
hovedangrebet skeede mod deres venstre fløi; det var to
bataljoner af 11 te regiment og 3die batteri af 3die brigade.
Men de kom for sent til at redde stillingen, dens venstre
fløi var allerede omgaaet
Og havde japanerne dirigeret
sin 2den division tilhøire for 1 2te division istedetfor mod
Antung, vilde russernes nederlag været end større, siger
«Times»s militærkorrespondent.
Thi russernes tropper ved Antung var, allerede truet
og beskudt af japanernes kanonbaade, efter at have sat
Antung i brand, paa retræt mod Hohmutang; det gjaldt
kun at opholde de frem trængende japanere indtil disse tropper - 9de og I ode regiment - havde naaet frem. Det
1 1 te regiment og oberstløitnant Mourawskys batteri ofrede
sig for at redde sine kammerater; dækket af dem kunde
1 2te og 22de regiment ogsaa trække sig tilbage mod
Homutang.
Det var under denne periode af kampen, at en russisk
bataljon af 1 1te østsibiriske regiment slog sig gjennem
med fældede bajonetter med presten Stephan Tscherbakowsky marscherende i spidsen med løftet kors; presten
faldt, truffet af flere kugler, men bataljonen slap igjennem
med svære tab. Ogsaa oberstløitnant Mourawsky faldt og
hans batteri mistede de fleste af sine heste, saa kanonerne
maatte lades i stikken efter at være gjort ubrugbare.
KJ. 3 emd. var russerne paa tilbagetog over hele
linien henimod Homutang, mod hvilket sted den japanske
garde dirigeredes direkte, den 2den division søndenfra fra An tungkanten - og 1 2te division fra øst; og klokken

6 emd. besatte japanerne veiknudepunktet, medens russerne
retirerede tilbage ad Liaoyangveien mod Motienlingpassene.
Japanernes tab den I ste mai var efter de officielle
tabslister :
Garden: 1 officer og 20 mand faldne, 7 officerer og
122 mand saarede.
2den division: 1 officer og 84 mand faldne, 13
officerer og 305 mand saarede.
12te division: 36 officerer og 76 mand faldne, 5
officerer og 263 mand saarede.
lait: Faldne: 38 officerer og 180 mand.
. Saarede: 88 officerer og 690 mand.
General Kashtalinsky erkjender i sin rapport at have
tabt 2 300 mand og ca. 70 officerer, men af andre beretninger synes at fremgaa, at hans tab har været større.
Japanerne tog 30 officerer og 300 mand tilfange og erobrede
28 kanoner.

*
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Russerne var ved dette slag kastet ud af sin første
forsvarslinie i Mandschuriet; og general Oku kunde iverksætte sin landgang paa Liaotunghalvøen; Kuroki behøvede
ikke hans assistance ved Yalu. Men forinden vilde japanerne sikre sig mod den russiske eskadre ved Port Arthur
for ikke at faa gjentaget uheldet med transportdamperen
ved Gensan.
Dagen efter slaget ved Yalu sendte derfor admiral
Togo de medbragte handelsdampere frem mod Port Arthur.
Det var om aftenen den 2den mai, og veiret var stygt;
der blev sendt tilbagekaldelsessignal efter afdelingen, da
den vel var kommet afsted og det holdtes vaiende til
klokken 2 om morgenen; men fra damperne saa man ikke
signalet.
De styrede mod Port Arthur dækket af to

krydsere, fire destroyerdivisioner og tre torpedobaaddivisioner, som nok havde vanskeligt for at klare sig i det
svære hav, thi der blæste en storm af sydost.
Et efter et kom skibene fra forskjellige retninger ind
mod indløbet, de var skilte ad i uveiret og mørket, og
styrede med sædvanlig dødsforagt ind gjennem russernes
voldsomme ild. Kraftige søgerlys skinnede fra land og
sterke lys brændte ved indgangen til det smale løb; men
løitnant Sosa, der kommanderede det første skib, «Mikawa
Maru », styrede uforfærdet ind gjennem kanalen, knækkede
den bom som var udlagt tvers over løbet, ankrede, sprængte
sit skib i luften og sank inderst inde. Det næste skib,
«Sakura Maru », lod sit anker falde under en klippe, som
stikker ud ved indgangen til havnen, tændte sine miner
og sank. Saa kom «Totoni Maru » ind, tørnede mod en
kjetting som var strakt tvers over løbet, svingede med
bougen østover og sank midt i løbet - tvers over det.
Og saa fulgte det ene skib efter det andet: «Yedo Maru »,
«Otaru Maru »» , «Sagami Maru », «Aikoku Maru », «Asagamo
Maru » - nogle stødte mod de udlagte russiske miner og
sank, andre sank ved sine egne miner. Chefen paa « Yedo
Maru », commander Takayanagi, blev dræbt, netop som han
skulde lade ankeret falde, men hans næstkommanderende,
sekondløitnant Nagatu, overtog kommandoen, bragte skibet
tilankers og sprængte det i luften. «Aikoko Maru , stødte
paa en mine fem kabellængder fra indløbet og sank dets officerer og otte mand af besætningen saa man ikke
mere til.
En torpedobaad, no. 67, blev truffet af et projektil i
damprøret og maatte slæbes ud af kampen; en anden,
«Aoataka », fik sin bagbords maskine ødelagt, men slap
undaf.
Selv de russiske rapporter roser japanernes hensynsløse
mod. Ombord i det ene af skibene var der et antal sjøkadetter, som, da skibet sank, entrede op i riggen, satte

sig paa salingen og skjød med revolver mod de russiske
baade omkring. Saa hoppede kadetterne overbord og blev
der. Det er at gaa i døden som sport!
Man kan forstaa, at det er vanskeligt at gjøre taktiske
beregninger ligeoverfor slige modstandere; thi et af den
europæiske taktiks fundamenter er jo det rimelige ønske
hos angriberen, at han gjerne vil komme levende frem naar han paa den maade kan naa sit maal.
Men dette hensyn synes ikke at være medtaget i japanernes taktik. Af en samlet besætning af 159 mand
kom kun 36 uskadt fra det. Alene blandt officererne var
der 15 saarede og savnede.
Den nat blev indløbet til Port Arthur stængt, og
admiral Togo, som ventede udenfor med sin flaade til kl.
4 emd. den 3die mai, kunde dampe afsted til den transportflaade, hvorpaa 2den arme var embarkeret og som laa og
ventede ved sin basis; saa eskorterede han den trygt ind
til kysten af Liaotunghalvøen, hvor den ankrede om
morgenen den 5te og begyndte landgangen, mellem kap
Terminal og Pitzewo - ikke langt fra det sted, hvor 2den
arme gik iland i oktober 1894.
Det var alt vel afpasset. I sandhed, denne krig viser
os en nation, hvis strategiske dispositioner er ligesaa vel
beregnede, ligesaa forsigtige, som deres taktiske er dristige.
De har ikke villet sætte sin 2den arme iland paa Liaotunghalvøen, før deres første arme er kommet over Yalu
- derved er 2den armes høire flanke og ryg beskyttet
m u..i Kuropatkin nordfra -, og indløbet til Port Arthur
•ængt, derved er dens venstre flanke beskyttet mod
resterne af Alexieffs flaade i syd.
Men af disse operationer maa man vel kunne slutte,
at ligesom kun en flaade kan beskytte en landgang fra
sjøen, saaledes kan kun en flaade forhindre, at en landgang sker.
Man kan nemlig ikke besætte alle sandsynlige land-
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stigningspunkter med soldater, og forsøger man det, slaaes
man enkeltvis. Havde den russiske flaade kunnet beherske Petschili- og Koreabugten, saaledes at armeen
kunde mødt japanerne med sin hele styrke ved Yalufloden,
havde krigen visselig faaet en anden karakter ; men flaadens
ødelæggelse medførte, at russernes landtropper maatte
spredes til mange punkter, og med denne spredning fulgte
nederlaget.
Men hvilke vanskeligheder det er forbundet med at
landsætte en arme i et fremmed land, fremgaar af de nu
foreliggende oplysninger om japanernes 1 2te divisions overførelse til Chemulpo. De barkeringen af denne styrke foregik i
tiden fra Sde februar til I ste mars og indbefattede landsætningen af 17 ooo mand kombattanter, 5 500 cool ies (bærere eller
arbeidere), 5000 heste og 3 5 kanoner foruden en mængde
forraad og ammunition. Divisionen var delt i 4 regimenter
a 3 batalioner a ca. 1ooo mand, ialt 1 2ooo mand infanteri,
et regiment kavaleri (500 mand), et regiment artilleri (900
mand og 36 kanoner), 700 mand ingeniørtropper, 600 mand
træntropper, et hospitalskorps paa 600 mand, en ammunitionskolonne (500 mand), en feltpostafdeling, en veterinærafdeling, en pontonafdeling og en ballonafdeling (disse fire
afdelinger tilsammen 1000 mand); ialt 17000 mand.
De første fire bataljoner debarkeredes den 8de februar
lige under «Variag>s og «Korietz»s kanoner og marscherede
strax til Søul; tre dage senere kom flere transporter, og
den sidste februar var der i det hele ankommet til Chemulpo 75 transportskibe fra Sassebo og Moji (egentlig 50
skibe, hvoraf de 25 gjorde to reiser). Disse skibe havde
en tonnage af fra 150 til 4000 tons og en samlet tonnage
af 1 30 ooo tons, det vil sige, at 2 3ooo mand med heste,
kanoner og forraad for henved to dages reise krævede 6
ton pr. mand i skibsrum.
Man kan synes at de barkeringen har foregaaet langsomt;
men vanskelighederne har ogsaa været store paa grund af

mangel paa brygger og en vanskelig, langgrund strand med
20 til N fod forskjel mellem høi- og lavvand, der lægger
lange banker tørre ud fra stranden. Men hovedvægten for
os ligger i de strategiske forhold; i en transportflaades
store saarbarhed, som gjør, at selv de dristige japanere,
som dog har det absolute herredømme paa havet, ikke
liker at debarkere sine tropper i nærheden af de svage
rester af den russiske flaade i Port Arthur, forinden den
ved at faa udløbet fra sin havn stængt er ophørt at være
en cfleet in being». Det giver os haab om, at en liden
marine, naar den beholder sit initiativ, som «fleet in being,
kan beskytte mod landgang paa kysten, selv af en overlegen
modstander; en arme kan det ikke; og for studiet af langt
fremskudte befæstede stillinger med ubeskyttet ryg og flanke
danner dette aars begivenheder paa krigsskuepladsen et
hav af lærdomme. Ligeoverfor dem følger man bedst
general Dragornirows raad: at forlade dem itide.
Men om det kan synes som om landstigningen ved
Chernulpo havde foregaaet langsomt, saa gik den paa Liaotunghalvøen den 5te rnai desto raskere. Klokken 5½ om
morgenen kom den eskorterende flaade ind mod kysten og.
begyndte at bestryge strandbredden med sine kanoner,
hvorved en russisk forpost, som saaes oppe paa høidekammen blev fordrevet. Det var netop lavvande, saa baadene
ikke kunde komme helt ind til stranden - der er langgrundt rundt hele Liaotunghalvøen - og marinesoldaterne,
som først blev kastet iland, rnaatte vade en kilometer i vand
og dynd. De naaede stranden kl. 7,20 og stormede straks
op mod høidekammen hvor de plantede det japanske flag.
Krydserne cAkagi>, «Oshirna» og «Chiokai, dækkede
deres flanker med sin ild, medens de satte sig fast deroppe,
og saa korn resten af transportflaaden op og begyndte landsætning paa pontonbrygger, som straks opsattes.
To dage efter var jernbanen mellem Port Arthur og
Mandschuriet afskaaret og russernes hovedkrigshavn i det
9 -
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fjerne østen blokeret fra landsiden. Og tilsjøs, udenfor
indløbet, gik krydsere fra Togos flaade frem og tilbage i
horisonten.
Thi vel var havnen for øieblikket stængt, men
dumpe eksplosioner, som admiral Togo kunde høre langt
ude tilhavs, tydede paa, at russerne arbeidede med atter
at faa klaret kanalen for de sunkne vrag - og det varede
da heller ikke mange dage, før de russiske fartøier paany
dukkede frem paa den ydre red.

Krigsoperationerne i mai maaned.
Flaadens basispunkter. »Hatsuse"s undergang. Slaget ved
Kinchau den 26de mai.

Som udgangs-, reparations-, forsynings- og hvilepunkt
- sekundær basis - for sin flaade havde admiral Togo
straks efter afseilingen fra Sassebo den 6te februar først
valgt MDk o for hovedflaadens vedkommende, medens
en bugt bag Sir James Hall-øerne, tæt ved Haid'u, var etableret som fremskudt basis for torpedobaadene - hvor
disse kunde fylde kul og vand, reparere og hvile ud.
Begge stationer blev straks ved udlagte kabler telegrafisk forbundne med hjemlandet - et kabelskib havde
ligget klar til at udføre dette arbeide før fredsbruddet;
ligeledes blev bugten ved Haidju hurtigst muligt sat i forbindelse med Japan ved en række gnisttelegrafstationer
langs den koreanske skjærgaard saavelsom med landtelegraflinien over Chemulpo.

_ 13_1_
Paa grund af det russiske nederlag foran Port Arthur
den 9de februar kunde imidlertid admiral Togo straks efter
flytte sin sekundære basis for hovedflaaden fra Mokpo op
til _Haid ju, medens den fremskudte basis for torpedobaadene
blev flyttet til '['schinampo" der tillige tjente som basis for
Kurokis arme, og til Thornton Haven paa Haiyangtaoøerne saasnart dette sted var taget.
Paa det sidstnævnte sted forefandt japanerne et oplag
af Waleske kul, som russerne havde ladt efter sig, og
som nu blev benyttet til de japanske torpedobaade.
Straks efterat general Oku var gaaet iland ved Pitzewo,
flyttede Togo flaadens sekundære basis til ~Iliotøerne, der
laa bekvemmere til for den strenge blokade af Port Arthur,
som nu skulde paabegyndes. Da desuden sænkning af handelsskibe - han havde ialt sænket 22 større skibe - havde
vist sig ikke i længere tid at kunne stænge indløbet, bestemte admiral Togo sig for at søge løbet undermineret
ved mekaniske blokademiner.
Ikke mindre end 300 af disse djævelske maskiner blev
lidt efter lidt udlagt i en halvcirkel af mindre end en kvartmils afstand fra Port Arthur.
Russerne var imidlertid paa sin side heller ikke ledige
og mødte dette angreb ved daglig at udsende ekspeditioner
med kontraminer, specielt i den zone, hvor de havde seet,
at de japanske slagskibe pleiede at operere, naar de
demonstrerede foran Port Arthur.
En saadan ekspedition udgik ogsaa den 14de mai og
bestod af mineudlægningsskibet «Amur>, eskorteret af kanonbaaden «BobP og nogle destroyere. Den gik langt tilsjøs,
ifølge Times-korrespondenten ombord paa «Haimun » et godt
stykke udenfor territorialgrænsen, tre kvartmil fra kysten, og
udlagde sine miner dækket af en sterk taage, som den nat
hang over det gule hav.
Morgenen den 15de mai havde admiral Togo beordret
fire slagskibe at eskortere en del kanonbaade sydover forbi
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Port Arthur; de skulde paa en ekspedition ind i Petschilibugten. Det var endnu taaget og de styrede sydover i
kolonne med panserskibet c Hatsuse», admiral Nashibas flagskib, i spidsen - netop over det minefelt som russerne i
nattens løb havde udlagt. Pludselig høres en voldsom
eksplosion under « Hatsuse » og den krænger over; men der
er endnu ingen fare for, at den skal synke, kun agterskibet og roret er skadet. Admiral Nashiba giver ordre
til at eskadren skal stoppe og tage «Hatsuse , paa slæb, medens kanonbaadene sendes frem mod en del russiske destroyere, som nærmer sig fra land, thi taagen er nu lettet.
Men paany kaster en voldsom eksplosion vandsøiler
og flammer op omkring det dømte skib; det er truffet af
nok en mine og synker i løbet af en halv time med over
tre fjerdedele af sin 740 mand sterke besætning.
Men samme dag skulde bringe japanerne end flere
tab; thi i samme taagebank løb den nye panserkrydser
«Kassuga , under kommando af admiral Dewa, som klokken
fem om morgenen var paa tilbageveien fra blokadetjeneste
foran Port Arthur, ombord i den 2den klasses krydser
«Yoshino » paa 4500 tons; ogsaa denne sank med størstedelen af sin 360 mand sterke besætning. Kun 90 mand
reddedes af c Kassugas » baade.
To dage før, den 13de mai, havde en japansk torpedobaad, der sammen med kanonbaaden cMiyaka » var beskjæftiget med at tage op russiske miner foran Dalny, rørt ved en
mine og var sprunget i luften, og den 14de mai gik cMiyaka »
selv den samme vei; den sank i løbet af et kvarter.
I sandhed de russiske miner havde gjort god tjeneste.
Men over hele Europa og Amerika reiste der sig et voldsomt skrig mod denne udlægning af miner en gros i det
aabne hav - den neutrale skibsfart var bragt i fare. Man
paatraf drivende miner helt nede ved Wei-hai-wei. Man
spurgte sig selv: er dette i overensstemmelse med neutralitetens love?

__!.l_L

Samtidig er imidlertid ogsaa den russiske krydser
«Bogatyr , paa 6500 tons, af Wladiwostockeskadren, sat i
ukampdygtig stand. Den havde i taagen løbet paa et skjær
udenfor Wladiwostock, saa ogsaa Rusland fik sit i disse
skjæbnesvangre dage.

General Oku, chef for 2den japanske arme.

Imidlertid er general Oku med 2den arme marscheret
sydover mod Kinchau og Dalny - det gjaldt at skaffe sig
en ny basis nærmere Port Arthur, der kunde danne udgangspunktet for det nu forestaaende angreb paa dette sted
fra land og sjø. Dalny og Talienwanbugten maatte jo
være særdeles vel skikket som saadant, da man her med
lethed kunde landsætte det beleiringsskyts, som maatte til ·
for at kunne bekjæmpe de svære befæstninger omkring
Port Arthur paa landsiden.

_!.li_

Og to uger efter 2den armes landstigning ved Pitzewo
og Kerrbugten, sattes 3die arme under general Nodzu iland
ved Takushan, den 19de mai, dækket af 3die eskadre under
admiral Hosoyas kommando.
I sidste halvdel af mai er saaledes tre japanske armeer
paa marsch fremover mod de russiske stillinger:
1ste arme under general Kuroki fra Fenghwangcheng
mod Motienling og Saimatse,
3die arme, ogsaa kaldet Takushanarmeen, under general
Nodzu fra Takushan mod Sioyen og Taschitschiao, jernbaneknudepunktet i øst for lingkau (Niutschwang) og
2den arme under general Oku fra Pitzewo og Kerrbugten mod Kinchau og Port Arthur.
Vi forlod den sidste, da han i den anden uge af mai
havde besat og afbrudt jernbanen ved Pulantien (Port
Adams); den 16de mai havde han efter en del forpostkampe
besat det 700 meter høie Mount Sampson i øst for Kinchau, der endnu holdtes af russerne, hvis hovedstilling
forøvrigt var noget sydligere, omkring høidepunktet ved
Nanshan {se hosstaaende kart), og i denne stilling holdt Oku
sig under stadige rekognosceringer indtil den 23de.
Landtungen ved Kinchau er særdeles gunstig for et
forsvar; den er kun ca. 3000 meter bred og skraaner langsomt op fra sjøen paa begge sider - Handbugten i øst
og Kinchaubugten i vest - til en høide af fra I oo til
11 5 meter. Handbugten og den søndenfor værende Talienwanbugt var af russerne sterkt undermineret og det var
her «Miyaka » og en japansk torpedobaad var gaaet tilgrunde
under forsøg paa at opfiske miner den 13de og 14de mai.
Formentlig paa grund af disse uheld havde japanerne ikke
vovet at sende nogen eskadre derind for at støtte armeens
operationer paa dens venstre fløi, hvorimod russerne i disse
farvand havde kanonbaaden « Bobr» og et par destroyere foruden fem transportdampere, der var bestemte til at overføre tropper fra russernes høire fløi mod japanernes ven-
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Slaget ved Kinchau.

Japanerne stormer de russiske stillinger,

stre, som det var deres plan at omgaa, saasnart japanerne
begyndte angrebet.
Russerne havde længe forberedt stillingen ved Nanshan, paa hvis høidedrag, der strækker sig helt hen imod
Liushutun søndenfor Handbugten, de havde reist 10 halvpermanente forter med tilsammen 70 kanoner af op til 20
cm.'s kaliber. Ved siden af disse havde russerne desuden
otte maskinkanoner og to batterier hurtigskydende feltskyts.
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Oversigtskart over krigsskuepladsen.
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Kun fra Kinchaubugten, der beherskedes af de japanske kanonbaade, syntes stillingen at kunne tages, og dette
benyttede da ogsaa japanerne sig af.
Russerne havde ikke forberedt nogen anden forsvarslinie bag den ovenfor nævnte paa høidekammen om Nanshan, idet de formentlig har anseet den første for uindtagelig. Og dog kunde en saadan med lethed have været sat
istand ca. 5000 meter bagenfor den første paa den 2 50
meter høie Nankwanling.
Det havde, siger Times's korrespondent i Tokio, været
en naturlig taktisk forholdsregel, om de paa denne høide
havde stillet en reserve, som i tilfælde kunde have optaget
de tropper, som stod i I ste forsvarslinie ved Nanshan.
Derimod havde russerne, uvist af hvilken grund, besat
Kinchau, en stilling, der maatte falde, straks japanerne begyndte sin fremrykning, og som desuden intet taktisk værd
besad.
Den russiske styrke, som stod i stillingen ved Nanshan og kommanderedes af general Støssel selv - overkommandanten i Port Arthur - bestod ifølge Times af
syv regimenter infanteri, en afdeling fæstningsartilleri, to
feltbatterier, fem kompanier af bevogtningstropperne for
jernbanen og en afdeling marinetropper, ialt sandsynligvis
omkring 1 5000 mand, medens general Okus tre divisioner
udgjorde ca. 45000 mand, en styrke, der imidlertid ikke
kunde benyttes i sin helhed paa grund af angrebsfrontens
ringe bredde.
De rekognosceringer, som general Oku havde foretaget
mellem 16de og 22de mai, havde overbevist ham om, at
stillingen kun kunde tages med svære tab. Ikke destomindre blev det besluttet, at angrebet skulde ske den 26de
om morgenen, til hvilken tid en eskadre paa fir~
baade og en torpedobaadsflotille skulde være klar til at
løbe ind i Kinchaubugten, saa langt vanddybden tillod her er meget langgrundt ud fra stranden - for at støtte
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armeens angreb ved en enfilerende ild mod de russiske batterier.

Den 24de mai begyndte den japanske arme sin fremmarsch, idet 4de division under generalløitnant Oyama
støttede sig til Chinkiatun (høire fløi), 1ste division under
generalløitnant prins Fushimi støttede sig til Kinlichwang
(centrum) og 3die division under generalløitnant Oshima I
dannede venstre fløi, og de russiske forposter trak sig tilbage uden dog at rømme Kinchau. Hele den 25de blæste
der en voldsom storm med heftige regnskyl, der vanskeliggjorde operationerne, og rekognosceringerne havde endnu
ikke vist noget svagt punkt i den russiske stilling, om man
end havde indtryk af, at deres høire fløi var sterkere end
deres venstre langs Kinchaubugten.
Natten til den 26de var der sterk taage, der først lettede henved kl. 5½ om morgenen, da de tre divisioners
kanoner i fordelagtige stillinger paa SampsonfJeldets skraaninger paabegyndte en voldsom ild- mod den russiske stilling, medens infanteriet satte sig i bevægelse fremover efter
at have indtaget Kinchau, hvor det kun mødte en svag
modstand.
Klokken omkring seks stod den japanske eskadre, bestaaende af kanonbaaden «Tsukushi », «Sai-yen », «Akagi» og
«Chiokai » samt I ste torpedobaadflotille, under stadige lodninger, ind mod land og aabnede en heftig ild mod de
russiske batterier omkring Sukiatun, torpedobaadene inderst
og kanonbaadene saalangt ind som deres dybgaaende tillod, og denne ild bragte de russiske batterier paa yderste
venstre fløi til taushed; men forøvrigt forblev russernes
artilleriild usvækket.
Først henimod kl. 81/3 fmd. syntes den russiske ild at
blive noget svagere, hvorefter det japanske infanteri rykkede frem til paa 500 meters afstand fra russernes stilling,
i en række af fremstød. Længere kunde det imidlertid

ikke komme, folkene maatte søge dækning ved at kaste sig
ned paa marken, og artilleriilden maatte paany begynde.
Imidlertid havde russerne trukket to batterier hurtigskydende kanoner tilbage til en stilling paa høiden ved
Nankwanling, hvorfra de kunde rette en plongerende ild
paa det japanske infanteri, medens de selv var dækket mod
ild fra det japanske artilleri.
Det syntes umuligt for det japanske infanteri at komme
frem. Foran sig opover skraaningen mod Nanshan havde
de række bag række af skyttergrave med tage af svært
tømmer, som gjorde dem fuldstændig saarfri, og foran skyttergravene pigtraadgjærder og andre passive hindringer
samt nedgravede miner. Dagen syntes tabt og russerne
gjorde forberedelser til ved hjælp af kanonbaaden ~ Bobr » og
de fem transportskibe at omgaa japanernes venstre fløi,
der allerede havde lidt meget af kanonbaadenes ild. Den
3die divisions stilling begyndte at blive kritisk, idet den
ogsaa blev beskudt fra de russiske batterier ved Nankwanling.
General Oku sendte derfor ordre til kanonbaadene at
engagere disse batterier; og det lykkedes da ogsaa fartøierne at trække deres ild hen paa sig, under hvilket chefen
paa kanonbaaden «Chiokai » blev dræbt og flere saaredes;
men tiden gik og stillingen syntes ikke at skulle blive bedre
for japanerne, tvertimod begyndte russerne at faa følelsen
af, at dagen begyndte at helde til deres gunst; de forsterkede sin høire fløi for at rulle japanernes stilling op fra
deres venstre fløi.
Imidlertid var klokken blevet fem om eftermiddagen
og i dette øieblik kom en adjutant fra generalmajor Uchiyama, der kommanderede artilleriet, til general Oku med
melding om at ammunitionen begyndte at slippe op. Der
maatte altsaa træffes et valg: man maatte enten gaa frem
til stormangreb eller gaa tilbage.

General Oku gav ordre til at gaa frem, og den japanske
arme adlød med begeistring. Men det var et umuligt
hverv. De stansede op 30 skridt fra de første fiendtlige
linier, hvor ligene stablede sig op i store dynger. Atter
og atter blev forsøget gjentaget, men forgjæves, slaget
syntes tabt. Da kom hjælpen fra høire fløi. General
Oyama, som kommanderede her, havde nemlig vadet med
sine stormkolonner ud i Kinchaubugten, hvor der var lavvande, indtil vandet gik soldaterne op over livet, og saaledes omgaaet russernes venstre fløi. Nu stormede de opover skraaningen mod de russiske stillingers ryg og viste
sig snart paa selve høidekammen. Muligens var russernes
venstre fløi svækket ved detacheringer til høire fløi, hvorfra japanernes stilling skulde rulles op. Ved synet af sine
kammerater oppe paa høidekammen stormede japanernes
1ste og 4de division uimodstaaelig frem og kastede russerne i forvirring tilbage. Klokken var da 7 om eftermiddagen. Slaget var vundet for japanerne, men med et
frygteligt tab: 3500 mand saarede og døde. Og russernes
tab var ikke meget mindre; en korrespondent til Times
antyder at russernes venstre fløi omtrent blev tilintetgjort.
Deres tab synes i alle tilfælder at have været henimod
3000 mand døde og saarede. Japanerne erobrede i denne
kamp 68 positionskanoner og Io hurtigskydere.
Alle vidnesbyrd synes at gaa ud paa, at russerne har
kjæmpet med en fortvilet tapperhed, og at de først i sidste
øieblik har forladt sine stillinger, samt at de russiske pigtraadgjærder foran hver række af skyttergrave viste sig at
være et frygteligt hinder. Her stansede de japanske stormkolonner op, og de vilde neppe være kommet gjennem
dem, hvis ikke de japanske granater havde revet svære
aabninger i dem.
Begge armeer synes af slagets gang at have pivoteret
om sit centrum, idet russernes høire fløi forsøgte at omgaa

japanernes venstre, netop som japanernes høire fløi
omgik russernes venstre.
General Oku forfulgte russerne sydover indtil Nankwanling, der besattes næste morgen, den 27de mai, og den
29de besattes Dalny, der var forladt af russerne et par
dage før.
Det storartede endepunkt for den transsibiriske bane,
som det havde kostet russerne hundreder af millioner at
opbygge, var dermed i japanernes hænder, og japanerne
begyndte straks at forberede stedet og havnen til at tjene
som en ny og nærmere sekundær basis for sine videre
operationer mod Port Arthur.

Tillæg II.

Japan
Narn.

Fartøistype.

---Slagskib

Panserkrydser

Panserdækskrydser

Torpedokanonbaad

Mikasa
Asahi
Hatsuse
Schikishima
Fuji
Yashima
Chin Yen
Fuso
Hei Yen
Idzumo
lwate
Yakumo
Asama
Tokiwa
Azuma
Kassuga
Nisshin
Chitose
Kasagi
Takasago
Matsushima
Isukushima
Hash idate
Yoshino
Naniwa
Takashiko
Niitaka
Tsushima
Akitsushima
Idzumi
Otowa
Suma
Akashi
Chiyoda
Sai Yen
Miijako
Yayegama
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Den japanske kultur og livsopfatning.

Bushido.

Generalerne Kuroki og Oku.

De storartede resultater, japanerne ved sine operationer
og kampe tilsjøs og tillands havde vundet, havde
beredt Rusland og en stor del af Europa en voldsom overraskelse; men bag denne næsten skrækslagne forundring
stak der en umættelig nysgjærrighed frem, en nysgjærrighed
efter at lære det folks tænkemaade og sæder at kjende,
som havde udrettet saa store ting. Skulde der bag dette
halvbarbariske folk staa en kultur, som - i enkelte stykker
- stod over ens egen? En kultur, som kunde føre sit
folk frem forbi linier, ved hvilke Europa endnu nølede?
Hvad der slaar en europæer, som læser om japanernes
kampe, er først og fremst deres eiendommelige dødsforagt.
En europæer er ogsaa tapper, men bag hans tapperhed
vinker der et haab om berømmelse, om belønning, om en
orden, en titel - en marschalstav. Japanerne venter
kun og ønsker kun døden; naar deres mødre og hustruer
sender dem i krig, er det uden tanke paa, at de skal
vende tilbage; at de dør er dem kun en triumf. De russiske mødre bønfalder Tsaren om at undsætte Port Arthur
for at ikke deres sønner skal omkomme der i en haabløs
kamp.
1 -
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At dø er for japanerne intet skrækindjagende, det er
snarere tillokkende; at dø under udførelsen af sin pligt
er for japaneren løsningen af livets ligning. Europæeren
ønsker at komme tilbage og nyde sin triumf.
«Jeg befaler Eder at dø, dø uden undtagelse •, siger
admiral Kamimura i en tale til de mænd, som han en
nat sender ind for at sænke brandere i indløbet til Port
Arthur. «Men gid ikke en enestes død maa blive fienden
til glæde; gid ikke en enestes død maa være forgjæves, og
gid døden først maa indtræffe, naar Eders daad er fuldbragt. Jeg feirer ikke afskeden med Jer i champagne, thi
Eders opgave kræver hovedets og tankens klarhed. Tøm sammen med mig et glas af det klare vand og begiv Eder saa
ombord paa skibene. Ud paa Eders grave! Banzai ! Banzai !»
Og brusende banzairaab ledsager talen - banzairaa b
fra dem, som gaar i døden. Men bevidstheden om at skulle
dø kan i sig selv ikke begeistre, den maa forbindes med
noget andet - hos europæeren med en ide, hos japaneren
med pligten mod keiser og fædreland. Men medens en
europæisk feltherre vilde have pegt paa, vinket med, ideen
for at faa soldaterne til at glemme døden, er noget lignende
for Kamimura aldeles overflødigt. «Ud paa eders grave! ,.
siger han. Døden skrækker ikke. Derfor ligger der i
Kamimuras tale en hel etik, en nations morallære. Man
sammenligne den med en Napoleons opraab til sine soldater;
eller man spørge sig selv om en trop europæiske soldater
vilde jublet over en tale som Kamimuras.
Man vil huske kaptein Hiroses heltedød under Port
Arthurs kanoner den 27de mars. Hans lemlæstede legeme
blev bragt til Tokio, hvor det blev begravet under den
mest storartede deltagelse.
Hans slægtninge var tilstede; men de røbede ingen
sorg; de var stolte fordi deres slægtning var død som en
helt. Man kondolerede dem ikke, men lykønskede dem
med Hiroses hæderlige død. Han havde gjort sin pligt.
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Er det denne japanerens forunderlige opfatning af
pligten mod land, mod keiser, mod forældre, og som bringer
ham til at glemme det enkelte individs krav til livet, som
skaber den gule fare?
Da kunde man fristes til at sige, at om den franske
revolution i 1790-aarene havde proklameret menneskepligterne istedetfor menneskerettighederne, saa vilde ingen gul
fare kunnet opstaa -· og Europa selv vilde været lykkeligere: Pligten at give andre fuld frihed, pligten at betragte
andre som sine lige, at give andre fuld broderkjærlighed,
istedetfor at kræve dem. I Japan er vore anskuelser komne
som et pligtbud fra oven, ikke som et krav fra neden;
og denne mangel paa krav hos den enkelte udgjør deres
styrke - og deres lykke. Og for samfundets institutioner
er virkningen den samme; kun det moralske grundlag
hos det enkelte individ bliver et andet. Kravet bliver stillet
til en selv istedetfor til andre. Og opfyldelsen af dette
krav giver den enkelte lykkelige timer, som nu hos europæeren forspildes ved misundelse og krav til andre.
Men teorien om menneskerettighederne maatte til for
at rive klasserettighederne ned; nu da den har fuldført
. dette hverv, maa den udskiftes med en ny teori, og det
fundament, paa hvilket den franske revolution byggede de
moderne institutioner, maa omlægges; for menneskerettighederne maa man sætte menneskepligterne. Og dette er
langt mere logisk korrekt, thi fødselen alene bør ingen
rettigheder kunne give, kun pligter mod det samfund man
er født i og den race man tilhører. Som grundlag for
disciplin er de iallefald umulige. Hvis man vil bevare
den i samfundet som i hæren, maa man vende formlerne
om. Man maa give afkald paa en del af den kjære
individualisme.
Religionen kan ifølge vore bestemmelser ikke gjøres
til grundlag for disciplinen, af menneskerettighederne kan
intet gjøres. Saa har vi kun pligtfølelsen igjen, thi paa
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frygt for straf kan ingen god disciplin bygges. Derfor
maa den usminkede pligtfølelse, som søger sin tilfredsstillelse i det at have gjort sin pligt, lægges til grundlag
for opdragelsen, i hjemmet, paa skolen og i militærtjenesten
- og det maa indskjærpes, at den ikke alene fører frem
til de maal, en nation eller et individ har sat sig, men at
den ogsaa gjør de fleste lykkelige. Pligten faar blive
religionen i fremtidens opdragelse.
Ganske instruktivt er det i denne forbindelse at læse
nogle biografiske data om de to japanske generaler, der
hidtil har spillet den største rolle i krigen.
Baron Kuroki, som vandt slaget ved Yalu den Iste
mai, er en samurai, det vil sige, han er født militær,
med den krigeraand som fra barnsben blev indplantet i
alle samuraier - dette eiendommelige produkt af den
japanske feudalisme. Det er en krigerkaste, viet til krigen,
til sværdet, og for hvis medlemmer pligtfølelsen er det
væsentlige; som gjennem opdragelsen fra barnsben af har
stillet sig det som ideal at faa dø under opfyldelsen af
sin pligt mod keiser og land. Og Kuroki er en type paa
en samurai, frygtløs, fordringsløs og streng. Han gjør selv
sin pligt, men kræver ogsaa ubønhørlig, at andre gjør sin.
Og dog er han til det yderste human, men han er ikke
smittet af den sygelige humanisme, som man finder saa
meget af i Europa, og som bunder i den opfatning, at
det enkelte individ har krav paa samfundet istedetfor at
dette for at bestaa maa stille krav til individet.
Kuroki er noget over seksti aar, men ved sin fulde
livskraft. Paa slagmarken er han rolig til det yderste og
har den fuldstæAdigste foragt for enhver fare. I den
kinesiske krig for Io aar siden blev han af marskalk Oyama
valgt til at kommandere høire tløi af den arme, der marscherede mod Wei-hai-wei, og mere end en gang viste han
sig den stilling voksen, som var ham betroet. I indeværende
krig er han chef for Iste japanske arme, der drev russerne
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ud af Yalustillingen og senere forfulgte dem mod Liaoyang
og Mukden.
Baron Oku, chef for 2den japanske arme, der under
indeværende krig har vundet slagene ved Kinchau, Telissu
og Taschetschiao, og som under vanskelige forhold har foretaget oprullingen af den russiske hærs høire fløi helt op
til Liaoyang, er ogsaa en samurai tilhørende klanen Otta.
Han er nogle aar yngre end Kuroki og vandt sit navn
som kriger under Satsumaopstanden i 1877. Han var
dengang major i den keiserlige arme og holdt sig i fire
maaneder i slottet Kamamoto, der blev beleiret af insurgenterne. Tilslut gjorde han et fortvilet udfald i spidsen
for sit regiment, gjennembrød insurgenternes linjer og forenede sig med resten af Mikadoens arme, hvorved Satsumarebellerne blev tvungne til tilbagetog. Under den kinesiske
krig førte han kommandoen over 5te division og fik titelen
baron for sine fortjenester under felttoget. Det er en jernhaard karakter, som ubønhørlig sender sine tropper frem
til de mest fortvilede angreb, naar løsningen af krigens
opgaver kræver det. Han ofrer hensynsløst individerne for
staten.

Den livsopfatning som har krystalliseret sig i disse to
generalers - Kurokis og Okus - saavelsom i admiral
Togos karakterer, er en frugt af den eiendommelige
japanske morallære, som fra samuraiernes kaste har bredt
sig gjennem hele folket og gjennemsyret arme og marine
fra høistbefalende til den menige mand.
Den har faaet navnet «Bushido », denne uskrevne
lovkodus, og den har formet sine tilhængeres livsanskuelse
og dannet regler for deres - de saakaldte bushiers hele livsførsel; det er en lære, skriver en korrespondent i
cTimes», som bedst forstaaes, naar man tager det civilise-
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rede vestens livsplan og livsanskuelse for sig og opkonstruerer deres modsætning.
Bushido viser os et ideal i fattigdom istedetfor i rigdom, lærer ydmyghed istedetfor fordringsfulde krav, tilbagetrukket beskedenhed istedetfor reklame, selvopofrelse istedetfor egoisme, sætter statens interesse foran individets. Det
inspirerer frygtløshed i kamp og foretrækker døden - selv
ved egen haand - for skjændsel. Det prædiker lydighed
mod overordnede og opgiven af egne interesser for samfundets. Det har ingen dogmer, ingen ufeilbarhed, intet
presteskab, intet ritual - det er mere en filosofi end en
religion. Det er Japans sjæl.
Det foragter al anden personlig fordel end den at
blive æret efter døden; man hører om hæres, om regimenters, om eskadres eller skibes bedrifter i krigen, men deres
navne nævnes ikke - det synes os en eiendommelig forsømmelse. Vi siger: æres den som æres bør. En japaner
higer ikke efter anerkjendelse før efter sin død.
Vi har før nævnt Kamimuras tale til sine folk, da han
sendte dem i døden; ligesaa interessant er kaptein Yuasas
tale til sine matroser ved en lignende anledning, seet i lys
af Bushido lære.
« Læg bort alle tanker om at skabe eder et berømt
navn », siger han, "lad os kun arbeide sammen for at naa
vort maal. Det er feilagtigt at tro, at det er tapperhed kun
at søge døden; døden er ikke vort maal, men det at løse vor
opgave. Dersom jeg falder, vil løitnant Yamamota overtage
kommandoen; dør ogsaa han, vil I adlyde ældste underofficer.
Men vi vil holde paa til sidste mand for at udføre vor
mission».
Og ligesom Bushido kræver absolut lydighed kræver
den ogsaa fordringsløshed og tarvelighed i sæder. Tilfredshed er den naturlige rigdom, siger den, men rigdom er
kunstig fattigdom. Den er en fattig og frygtløs krigerkastes filosofi, som har bredt sig over et helt folk.
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Men disse forunderlige, tusindaarige, uskrevne krigerlove vilde dog ikke have kunnet forklare Japans pludselige
udvikling, hvis de ikke ved siden af sin spartanske strenghed og enkeithed havde havt et sterkt literært og intellektuelt anstrøg. Lærdom og vaabendaad har i Japan i aarhundreder været sat ved siden af hinanden og dyrket samtidig af samuraierne _:_ kun dette kan forklare den modtagelighed de viste ligeoverfor de nye theorier, den evne
til at vælge de bedste af dem og overflytte dem paa
hjemlig grund. Men det forklarer ogsaa japanernes forunderlige langsomhed i manøvrerne; deres hele krigsførsel
er et theoretisk studium, der strækker sig til de mindste
detaljer, og som forbereder og beregner alt paa forhaand
- og vil forudse alt. Deres seire er mere resultatet af et
udmerket talent end af et glimrende geni.

*

*

Der findes faa lande, som er mere fri for religiøs intolerance end Japan; japanerne er overhovedet ikke religiøst
anlagte, de er livlige med et let og lyst sind, som søger
glæden i øieblikkets nydelse og ikke fortaber sig i dybe
spekulationer over fortid og fremtid. Nogen egentlig statsreligion eksisterer der ikke, om end de fleste bekjender sig
til Bhuddismens eller Shintoismens lære; men da der ved
krigens begyndelse blev tale om at sende præster med
armeen, fik ogsaa kristne lov til at følge med, endogsaa
græsk-katholske præster: fiendens religion skulde være
representeret ved armekorpserne.
Den japanske grundlovs § 28 lyder saaledes:
«Japanske undersaatter skal, indenfor de grænser som
ro og orden kræver og som ikke staar i modstrid med
deres pligter som borgere, nyde fuldstændig religionsfrihed».
Og marquis Ito bemærker i sine kommentarer til forfatningen:

•
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~At paatvinge en nation en speciel tro ved en lovbestemt statsreligion er skadelig for det enkelte individs
intellektuelle udvikling og hinderlig for videnskabens fremskridt ved fri konkurence. Intet land har derfor politisk
ret til at foreskrive sine undersaatter noget med hensyn
til abstrakte spørgsmaal om religiøs tro ».
Det lyse, lette, efemeriske i japanernes livsbetragtning
faar sit eiendommelige udtryk i deres kjærlighed til blomster: «I helte fra kirsebærblomstens land # kalder Kamimura .
sine matroser, og selv foran de alvorligste øieblikke under
felttoget finder saavel officerer som soldater tid til at plukke
og smykke sig eller sit maaltid med blomster. Berlinerbladet «Tag,s krigskorrespondent ved Kurokis hær fortæller
saaledes i et brev, hvorledes han aftenen før slaget ved
Yalu vandrede omkring blandt de japanske afdelinger og
tilslut efter mørkets frembrud traf en soldat paa post, som
temmelig naturlig blev adskillig nysgjerrig efter at faa vide,
hvad han havde fore. Medens soldaten studerede hans
legitimationspapirer, hørtes en røst paa ypperlig fransk
spørge, om udlændingen kunde tale dette sprog, og om
den talende kunde være ham til tjeneste. Det var en
japansk løitnant, som - med en stor kvist æbleblomst i
haanden - gik og inspicerede vagterne.
Og nu skildrer korrespondenten, hvorledes denne løitnant tilbragte natten for slaget paa følgende idylliske
maade :
«Jeg spurgte, om jeg kunde faa se, hvorledes det gik
til ved forposterne. Den unge japaner bad mig følge med,
og saa gik vi til en feltvagt, hvor hans inspektion sluttede.
Vi satte os et stykke fra soldaterne, som havde lagt sig
til hvile, indhyllede i sine tepper.
Uden at løitnanten sagde et ord kom den soldat, som
var hans oppasser, og tog æblekvisten ud af hans haand
og lagde den forsigtig paa marken, hvorefter han gik
nogle skridt bort og fandt en tom Blikæske. I denne
0
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hentede han lidt vand og vendte tilbage til løitnanten. Et
sekund stod han stram i «giv agt>, som reglementet kræver
det, men derpaa bøiede han sig næsten helt ned til jorden,
før han rakte sin foresatte vandet.
Den unge officer satte æsken paa marken foran sig,
tog atter blomsterkvisten og begyndte at plukke smaakvist
efter smaakvist af og satte dem i vandet. Saa mønstrede
han sit verk fra forskjellige kanter, ændrede noget her og
der og puslede med sin buket, aldeles som om han havde
været en ung pige. Og det var virkelig en fortryllende
vakker buket, han havde faaet sammen, belyst af det
blaffende skin fra min lille lygte. Jeg kunde ikke le, men
nikkede bifaldende, da løitnanten spørgende saa paa mig
og forsigtig satte æsken med buketten ved mine fødder.
Det var ægte japansk. Overalt plukker denne hær
blomster - soldater saavelsom officerer. Jeg saa engang
_ en ordonnans ride efter en general med en buket af vilde
rhododendron. Med henrykkelse kjæmper de japanske
krigere mod fienden, men de sørger over, at krigen er
kommen just nu, saa de ikke kan være hjemme under
kirsebærtrærnes blomstringstid!
Først da blomsterne var arrangerede, tænkte min løitnant paa at stille sin sult. Bukkende spurgte han, om jeg
var sulten, og om jeg vilde tillade ham at indtage sit
aftensmaaltid. Jeg havde allerede spist til aften. Han
raabte sagte paa sin soldat, og denne tog frem af sin pakning to smaa kurve. Løitnanten tog den ene, og soldaten
satte sig med sin noget afsides, men saaledes at han kunde
betragte blomsterbuketten. Begge kurve indeholdt kogt
ris; i officerens Iaa to smaa pinder af metal, medens soldaten erstattede disse «skeer» med et par kviste.
Baade officeren og soldaten var aabenbart sultne; men
de kunde ikke begynde at spise, før de havde bukket for
«bordnaboen ». Den lille løitnant, bærer af et i Japan
meget berømt navn (han havde givet mig sit visitkort),
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bukkede for sin oppasser, en bonde- eller fiskersøn, med
gratiøs sirlighed, og folkets søn bukkede ligeledes siddende.
Og saa fortærede de begge sine portioner, samme føde for
officeren som for soldaten, medens de tilfreds betragtede
buketten.
Da jeg efter deres maaltid følte, at jeg var dødstræt,
sagde løitnanten, at han af tjenestehensyn foretrak at vaage
hele natten. Jeg hyllede mig ind i mine tepper, medens
den unge japanske officer satte sig til med den lille lygte
at studere - en engelsk grammatik. Han forklarede for
mig, at han endnu ikke kunde tale engelsk, og et felttog
med saamange ledige stunder frembød de bedste anledninger
til at lære sig det.
Saadan er en japansk løitnant i felt!»
- Og vi maa tilføie: før kampen. I kampen er dette
lyse blomstersind forvandlet til den dybeste foragt for døden,
til et eneste dybt krav om at faa ofre sit liv for sin pligt
og sit fædreland.
Vi har søgt at vise denne morallære i Kamimuras
tale, men end sterkere er den vel representeret i marquis
Ito Hirobomis liv og taler, denne Japans største statsmand,
en ven og tilhænger af Herbert Spencer.
Uden en saa høit begavet og saa ædel forkjæmper
havde kanske humanismen ikke saa raskt fundet indpas i
Japan.
I en tale, som denne merkelige personlighed holdt i
Tokio i første halvdel af mai iaar ved et møde af representanter for de forskjellige i Japan eksisterende religioner,
udtalte han saaledes:
« Et resultat af vor keisers bestemmelse om at adoptere vestens civilisation var, at paa den ene side eliten af
vor yngre generation blev sendt til Europa og Amerika for
at opdrages der og at paa den anden side vestens lærde
og fagmænd blev indbudt til at komme herover og lære
os sine methoder. Vi har arbeidet haardt for at indføre
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vestens kultur og institutioner hos os for med dem at udfylde hullerne i vort ældgamle system; feudalismens omstyrtelse og remplacering af kommunale styrelser var i
første linie en politisk sag, men det var ogsaa en stor
social revolution, hvorved den gamle æras klasseforskjel

.

Keiseren af Japan.
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omstyrtedes. Og resultatet af denne revolution var at ligestille alle japanesiske undersaatter ligeoverfor loven, at give
enhver fuldstændig personlig frihed og fremfor alt at fostre
hos enhver af os den aand af selvopofrelse, den opgiven
af særegne personlige rettigheder, som er nødvendig for
det heles vel.
Paa samme tid maatte det nøie studium af vestens
ideer naturligen medføre, at vort syn paa livet udvidedes
og indgav os ønsket om at deltage med vestens nationer
i kampen mod og arbeidet for menneskehedens høiere
idealer.
De mange tapre mænd, som i disse dage saa villig
ofrer livet for sit fædreland og sætter alt ind for at for-svare vort flag og vor nations ære, er fremgaaet af og er
resultatet af denne sociale revolution, som jeg har omtalt,
og en aarsag, hvorfor vi under kampen har vundet saa
mange af de civiliserede nationers sympati, er netop den
forsonlighedens og maadeholdets aand, som altid har
karakteriseret vor regjering i dens forhold til fremmede
nationer . . . . •
Den store revolution i Japan saavelsom den pludselige
udvikling af en umaadelig styrke udad har saaledes ikke
sin grund deri, at folket har været grebet af en stor ide.
Folket er kun fulgt med og har grebet de nye metoder paa keiserens bud. Kun ende! daimiofamilier og samuraier
har gjort modstand, men folket har fulgt med i loyal ærefrygt for mikadoen, tiltrods for at det i sig selv er yderst
konservativt.
End mere bestyrkes man i denne opfatning af hvad
der har været den drivende kraft i Japans umaadelige
skridt fremad i de sidste aar ved at læse dets historie.
Man leder her forgjæves efter en indre forklaring paa denne
forunderlige, denne som det skulde synes mægtige, revolution
inden deres hele aandsliv, som i løbet af nogle aartier
har sat det i stand til at bemægtige sig, og paa en saa
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glimrende maade udnytte den europæiske civilisations
metoder, dens teknik, dens strategie, dens taktik, dens statsog samfundsorganisation, dens politik, dens humanistiske
livsanskuelse.
Man finder i denne historie en række kampe mellem
mikado og skogun (en slags arvelig førsteminister), mellem
halvtuafhængige daimio familier indbyrdes, med deres riddere
og væbnere, samuraierne (krigeradelen): en kopi i større
eller mindre maalestok af den europæiske historie paa Pipin
den lilles og Charles Martels tid for skogunatets vedkommende, og af riddertidens og lænsfyrsternes periode for
samuraiernes og daimioernes vedkommende; men intetsteds
finder man nogen kamp for store nye idealer, som den
europæiske menneskehed saa ofte har sat sig, og som har
rystet den europæiske samfundsorden i sine grundvolde,
men som ogsaa samtidig har frugtbargjort jordbunden i
Europa for idealernes vækst.
Man leder forgjæves efter en kamp med efterfølgende gjennembrud som mellem kristendom og hedenskab i romertiden, som trediveaarskrigen mellem katholicisme og protestantisme, som den franske revolution mellem
folket og de priviligerede klasser - man finder intetsteds
nogen saadan periode som Europa har gjennemlevet mange
af, og hvori hele samfundet, grebet af en ny ide, har reist
sig og styrtet de gamle institutioner i grus for at give
vækst og rum for nye idealer.
Hundrede aar efter at Europa har overstaaet de krampetrækninger, der fulgte paa den franske revolution, som
omstyrtede de priviligerede klassers særrettigheder ved at
proklamere menneskerettighederne som fælles for alle, indfører Japan den gammeleuropæiske ordning med markier
og grever Qg baroner og samtidig med dette det nyeuropæiske parlementariske system. Og ligeoverfor begge dele
staar det japanske folk omtrent uberørt.
Det er som om disse store reformer hos japanerne

ikke er result~tet af en kamp mod menneskehedens store
idealer, en kamp hvis drivende magt man maa søge inderst
inde i folkets sind; det er snarere som om de var dragter
en skuespiller tager paa, og i hvilke han med glimrende
færdighed spiller den til dragten hørende rolle. Ligesaalidt
som man i Japans historie finder noget stort idealt gjennembrud, hvor en ny ide har grebet sindene -- som Muhameds lære greb araberne - ligesaalidt finder man der
nogen særegen japansk kultur født paa japansk jordbund .
Deres kultur som deres skrifttegn er i det væsentlige
laant fra Kina, deres religion - hvis man kan tale om
en saadan hos et folk, som ikke kjender himmel eller
helvede, og som ikke baserer sin moral paa et høiere
væsens lov eller vilje - er i det væsentlige laant fra
Indien. Det er buddhismen. Ved siden af den staar
shintoismen som Japans gamle nationalreligion, men den
er stærkt paavirket af den første, der blev indført ved en
keiserindes forordning uden at folkets sindsro derved synes
at være bleven forstyrret; det japanske folks religion er
ifølge Kant ingen overbevisning. Naar vi regner det som
en fortjeneste, som en lettelse, at hensynke i bøn, gjælder
det for japaneren foran guddommen at fatte sig i korthed .
Det hele er mekanisk, det er ingen sindets hengivelse.
Der er intet personligt forhold mellem menheske og guddom .
Et sligt finder man hos japanerne kun i deres forhold
til afdødes aander, specielt til forfædrenes, der dyrkes som
guddomme. Men saa kan ogsaa dette forhold til gjengjæld
være rørende inderligt, strække sig til de mindste personlige
detaljer.
Det er saaledes hverken religionen eller de store idealers gjennembrud, gnister tændt i det hele folks sind, som
har bragt det japanske folk den store fremgang.
Det er ingen original folkereisning - naar man læser
deres historie kommer man i tvivl om, hvorvidt overhovedet
japaneseren er istand til at skabe en original kultur.
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Aarsagen til det store gjennembrud i Japan i slutningen af forrige aarhundrede findes ikke i rystende,
tærende krav paa gjennemførelsen af visse menneskerettigheder, i en mægtig reisning i hvilket folket kræver sin ret
- det gaar ganske stille for sig, keiseren bestemmer det.
Han tilkalder lærere fra Europa, officerer, videnskabsmænd,
mekanici; han sender det unge Japan til Europas universiteter og høiskoler for at studere vestens methoder; 1to
Hirobomi sendes paa reiser for at studere vestens statsforfatninger, og saa har man pludselig skabt en hær, en
flaade, en statsforfatning, post, telegraf og jernbanevæsen,
dampskibsselskaber, fabriker, alt efter europæisk mønster.
Og japaneren griber det; det er hans pligt mod keiseren.
Og hvor godt japaneren har studeret sin europæiske
rolle har denne krig vist.
Men kan ikke en europæer lære af dette hvor langt
lykkeligere menneskene vilde være - thi japanerne har et
lyst, lykkeligt sind - om de vilde grunde sin moral paa det
at gjøre sin P-ligL mQd_alle, istedetfor det at kræve sm ret
af alle.
Det japanske folks udvikling har imidlertid for os
nordmænd en anden interesse.
Det har ikke oprindelig havt nogen egentlig original
japansk kultur, men det har dog gjennem aarhundreder
assimileret sig med den kinesiske og indiske kultur og
givet den et saa sterkt særpræg, at den iallefald nu maa
kunne kaldes japansk. Saa giver det slip paa denne paa
alle hold og griber den europæiske - det vil ikke vare
længe før de adopterer vort alfabet, kanske endog et europæisk sprog; Spencers filosofi har allerede i Japan skabt
en humanisme, der ikke staar tilbage for Europas - og
dette gjør de samtidig med at de udad viser en kraft, som
forbauser verden; indad hersker der blandt alle samfundsklasser en barnlig lykkefølelse, som fortryller verden.
Vi nordmænd har havt en original kultur, som i tidernes
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løb imidlertid er bleven sterkt paavirket af en anden; nu
arbeider vi paa at vende tilbage til vor gamle. Dette
arbeide vilde have sin store berettigelse, hvis den gamle
kultur vilde gjøre vort folk sterkere udad og lykkeligere
indad. Det er imidlertid tvivlsomt om den vil; at dømme
efter japanerne er det netop et skridt i modsat retning
som frigjør nationens kræfter ; et skridt hen mod en død
kultur binder kræfter.
Et studium af denne krig og det folks kultur, som
fører den, giver ikke alene anledning til en kritik af vore
egne militære metoder og vor krigsvidenskab, men ogsaa
af vor livsanskuelse. Thi aldrig træder svaghederne ved
egne metoder, ved egen kultur saa sterkt frem, som naar
en tremmed pludselig antager dem, iklæder sig dem.

Operationerne i lste halvdel af juni maaned.
Krigsraad i St. Petersburg.
Port Arthur.

Undsætningsekspedition til

Wladiwostockeskadrens togt.

I sidste kapitel af I ste del omtalte vi kortelig de forforskjellige sekundære basispunkter, den japanske flaade
havde benyttet ved sine operationer under de forskjellige
faser af krigen. Det sidste af disse punkter var Elliotøerne udenfor Pitzewo paa Liaotunghalvøens strand. Det
var her, at general Okus arme afventede efterretningerne
om Kurokis overgang over Yalu den I ste mai, før den udførte sin landstigning ved Pitzewo den 5te, og det har
været her, at admiral Togo har ligget under krigen med
sin flaade, naar han ikke har havt noget særligt fore, med
dampen oppe og klar til øieblikkelig afgang, om et gnisttelegram fra hans krydsere udenfor Port Arthur skulde
bringe melding om, at den russiske flaade var paafærde.
I juni maaned foranstaltede den japanske regjering en
rundtur for en del fremtrædende mænd af diplomatiet og
pressen til de forskjellige steder, som havde dannet scenen
for vigtige begivenheder under den nuværende krig, og
disse gjester besøgte da ogsaa ombord paa dampskibet
«Manchu Maru » denne admiral Togos vigtige basis. Vi
tror det vil interessere læseren at kige derind.
Som vi nærmede os midten af den største af øerne,
Dachanshan, fortæller en af de indbudne i «Daily
Telegraph , , blev den sydlige horisont ligesom udvisket af
2 -
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svære røgskyer, som i det stille veir •Steg ret op over
landet; det var, som om man nærmede sig en mægtig
fabrikby, fra hvis utallige piber store, gule røgsøiler steg
tilveirs, og da vi dreiede om øens vestlige pynt, laa Togos
mægtige flaade for os inde i bugten - ialt firti skibe med en tung røgsky hængende over den, thi fyrene var
kun bænkede; det hele gav et næsten knugende indtryk
af kraft og kampberedskab.
Man kunde tælle tyve svære krigsskibe klargjorte for
kamp og malede med en uveirspaaende skifergraa farve,
med kanonerne ragende langt ud paa alle kanter, og med
tusender af officerer og mandskab lænende sig udover rælingen for at se paa det opkommende skib.
Ved indgangen til havnen laa en linie hurtiggaaende,
lange, lavbordede krydsere, hvoriblandt de nyindkjøbte
cNisshin » og cKassuga» ragede høiest op; saa kom en
truende linie slagskibe: «Asahi », cFuji », cMikasa» og
cYashima , , og længst borte en talrig gruppe transportskibe, kul- og depotskibe, værkstedsfartøier og hospitalsskibet «Rosetta Maru >; alle de organer, som en moderne
opererende flaade kræver.
Yderst ude, i retning mod Liaotunghalvøens strand,
laa en forpostkjæde tilankers: mindre krydsere, destroyere
og torpedobaade med slagskibet «Shikishima», klar til at
vise os vei til Port Arthur, der ligger 60 kvartmil borte.
Den hele stilling dannede en ideel flaadebasis for krig,
beskyttet til alle sider af øer og skjær og vanskelige farleder, som kun japanerne kjendte og havde kartlagt.
Og inde mellem disse øer laa kjernen til Japans magt;
den første og inderste grund til dets held i krigen ; admiral Togo, siger den forhenværende franske marineminister
Lockroy, er den egentlige seierherre i krigen. Og aldrig
har vel den rolle, som en flaade spiller i krig, traadt
skarpere frem end netop iaar. Det er den, som slaar det
første slag, som allerede paa krigens første dag bibringer
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modstanderen et stød, som han ikke har forvundet;
det er flaaden, som gjør det muligt for japanerne at føre
sine hære over paa fremmed territorium; det er den,
som bringer den vaklen og usikkerhed ind i den russiske hærs dispositioner, som fører til nederlaget ved Yalu;
den gjør det muligt for general Oku at omgaa russernes
venstre fløi ved Nanshan; det er den russiske flaade i Port
Arthur, som gjør dette sted til japanernes hovedobjekt i
krigen, og det er bevarelsen af denne flaade og dens forstærkning ved Østersjøflaaden eller dens forening med
Wladiwostockeskadren, som udgjør Ruslands eneste haab
om atter at kunne gjøre godt igjen, hvad de engang har
tabt. om engang at kunne knuse Japan.
Thi saalænge Japan er herre paa sjøen, vil det ogsaa,
med russernes lange forbindelser med hjemlandet, være
herre i Port Arthur og Korea.
Og for russerne at gjenvinde dette herredømme paa
havet vil falde meget vanskeligt, efter at de selv har erklæret kul for krigskontrabande, thi :de har ingen kulstationer
paa den umaadelig lange forbindelseslinie for flaaden med
hjemlandet, og at indtage kul i aaben sjø er yderst vanskeligt.
Et slagskib forbruger ca. 6000 tons kul for at gaa fra
Østersjøen til Port Arthur.
Det som greb mig først, siger en korresspondent til
«Outlook », som var ombord paa «Manchu Maru », da jeg
saa denne imponerende række af slagskibe og krydsere, var
en følelse af yderste forbauselse. Jeg havde tænkt mig
admiral Togos flaade liggende i en halvcirkel udenfor indløbet til Port Arthur ligesom Sampsons flaade laa udenfor
havnen ved Santjago, bevogtende det trange udløb nat og
dag for at hindre, at den russiske flaade løb ud. Og istedet herfor laa alle disse slagskibe og krydsere fredeligt
tilankers med bænkede fyre midt i en gruppe af nøgne
øer 60 kvartmil fra den havn, de skulde bevogte. Jeg er
vis paa, at jeg ikke vilde bleven mere forbauset om jeg i
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1898 havde fundet admiral Sampson blokerende Santjago
ved at ligge hyggelig tilankers med alle sine store skibe i
den lune bugt ved Guantanamo.
Hvorledes var det muligt at bevogte PortArthur fra Elliotøerne eller derfra at indhente den udbrydende russiske flaade,
naar den engang havde faaet et forsprang paa 60 kvartmil?
For fire aar siden vilde det have været umuligt,
men her har vi netop for os en af de omvæltninger som
gnisttelegrafen og blokademinerne har bevirket i blokadetaktikken, thi omendskjønt Togos flaade ligger lunt tilankers tre å fire timers gang fra Port Arthur, har den
russiske flaade alligevel ingen chancer for at kunne bryde
ud, uden at Togo kommer frem og byder dem kamp.
For det første er nemlig udløbet fra Port Arthur
trangt og vanskeligt at passere, og desuden maa der foran
hvert udbrud gaa en oprensning af det udenfor værende
farvand - de maa skaffes bort alle de miner som japanerne lægger ud hver mørk nat eller taaget dag, før de
store skibe tør vove sig over.
Og det tager flere timer. Og imidlertid har de udenfor liggende japanske destroyere underrettet Togo pr. gnisttelegram om, at russerne kommer ud. Inden de første
skibe er over minefelterne, har de saa Togo i horizonten.
Den her beskrevne flaadebasis er vist paa kartet pag.
18. Ved at studere det kan man danne sig en ide om,
hvorledes Japan forbereder sig og planlægger alt, forinden
det udfører en bevægelse.
Man vil erindre, at general Kuroki forcerede over
Yalufloden den 1ste mai, og at general Oku fire dage efter
med 2den arme gik iland paa Liaotunghalvøen straks indenfor Elliot-øerne. Det var i bugten ved Yentoa (se kartet).
Denne landgang havde japanerne forberedt allerede i
april maaned ved - til beskyttelse for transportflaaden
mod udfald af torpedobaade fra Port Arthur - at bygge
en ti kvartmil, 18 kilometer, lang bom fra øen Khasyan
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over Lumpøen ind til fastlandet, udsat altsaa for sjøerne
ind fra det aabne hav. Hvad dette har været for et
arbeide og hvad materialier, tømmer, kjetting og ankre,
der er medgaaet til udførelsen vil fremgaa deraf, at denne
bom krævede en transport fra Japan af 5 å 6000 stykker
svært tømmer, 18000 meter svært staaltraadtoug, tusender
af favne af kjetting og flere hundrede ankere.
Og hvad har russerne gjort for at forstyrre dette
arbeide? I begyndelsen af mai var bommen færdig, og
Okus arme kunde lande i tryghed.
Men vi maa vende tilbage til krigen paa Liaotunghalvøen og begivenhedernes udvikling der.

*

*

*

Russernes nederlag ved Nanshan den 26de mai vakte
bestyrtelse saavel i St. Petersburg som i Mukden, hvor
vicekongen, admiral Alexieff, befandt sig, og stillede det
allerede før bitre forhold mellem ham og general Kuropatkin end mere paa spidsen. Modsætningsforholdet mellem disse to høie officerer havde længe været diskuteret i
den europæiske presse, og denne antagonisme kunde ikke
undgaa at blive end mere uddybet ved general Okus forceren af russernes første forsvarslinie om Port Arthur. Thi
Kuropatkin anede selvfølgelig straks, at denne ulykkelige
dag vilde blive benyttet til at tvinge ham til at forsøge
Port Arthur undsat, noget han som strateg - ligesom
general Dragomirow - vidste, vilde udsætte ham og hans
hær for de største farer.
" "t Kuropatkin var, da efterretningen om resultatet af kampen
ved Kinchau naaede ham, i Liaoyang, men allerede næste
dag, kl. 5 om eftermiddagen den 27de mai, ankommer han til
Mukden og begiver sig lige til Alexieffs kvarter, hvor han
forbliver til kl. 1o om aftenen. Diskussionen har visselig
været varm mellem de to; paa den ene side staar hensynet til Ruslands prestige i Østasien, til tlaaden, som ikke

maa opgives, til krigshavnen, som maa bibeholdes for enhver pris klar til at kunne modtage og danne udgangspunkt for Østersjøflaadens operationer, naar den engang
kommer over til det fjerne østen for at gjenvinde for Rusland herredømmet paa havet derborte; paa den anden side
staar de strategiske hensyn, hensynet til armeen og det
hele felttogs endelige udfald, for hvilket Port Arthurs
skjæbne ingen overveiende betydning har, faren ved en
flankebevægelse mod syd foran fronten af de to japanske
armeer, Kurokis og Nodzus, en marsch, der kan have de
mest skjæbnesvangre følger.
De to kan ikke blive enige og forelægger begge sin
sag telegrafisk for Tsaren, som straks beordrer et krigsraad
sammenkaldt paa Tsarkoie Selo. De maritime raadgivere
og hoffet - Alexieffs bundsforvandte - seirer, og Kuropatkin faar ordre til at gjøre en diversion sydover imod Port
Arthur, men anbefales samtidig «den største forsigtighed,.
Port Arthur skal altsaa søges undsat, mod Kuropatkins, mod Dragomirows raad, og de første uger i juni
benyttes til at forberede en saadan bevægelse sydover mod
de japanske linier tvers over Liaotunghalvøen mellem Port
Adams (Pulantien) og Pitzewo.
Muligens er det for at aflede opmerksomheden fra
disse forberedelser, at begge flaadeafdelinger, ved Wladiwostock og ved Port Arthur, begynder at røre paa sig i
den første halvdel af juni. Fra den sidstnævnte havn sendes «Nowik» med en flotille destroyere ud paa rekognoscering og admiral Skrydloff, der nu kommanderer i Wladiwostock, sender sine tre krydsere: «Gromoboi,, «Rossia>
og «Rurik> ud den 12te juni under viceadmiral Bezobrazoffs kommando.
Der er ingen japansk bevogtningseskadre udenfor
havnen og eskadren kommer heldig helt ned til strædet
ved Shimoneseki - midt oppe i japanernes transporter.
Det er den 15de juni og efter sigende skal der den dag
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have været 16 store transportdampere i Koreastrædet paa
vei til krigsskuepladsen med personel og materiel.
Det første transportskib, Wladiwostockeskadren mødte,
var «lzumi Maru, paa 3300 tons, som blev skudt isænk,
efterat mandskab og passagerer - der var ingen soldater
med, da den var paa hjemveien fra krigsskuepladsen var bleven tilladt at gaa i baadene. Straks efter kom de
svære transportskibe «Hitachi Maru> (6176 tons) og «Sado
Maru > (62 2 7 tons) i sigte fra øst, paa veien fra Shimonesekistrædet til krigsskuepladsen. De havde passeret strædet
kl. 6 om morgenen og var dampet 40 kvartmil i retning
af den østre kanal, altsaa mellem lkishima og Tsushima,
(se hosstaaende kart), da de pludselig stødte paa russerne,
lagde roret iborde og satte med fuld fart tilbage igjen.
Men det var forsent; i regnet og taagen, som var begyndt
at sætte ind, var de komne tienden for nær; de russiske
krydsere var allerede indenfor skudvidde og aabnede ilden
mod «Hitachi, paa 1000 meters afstand. Men intet skud
traf difølge korrespondance fra Tokio til «Times>) før de
var kommet ind paa 500 meter, da flere granater gik gjennem skibssiden, og hvoraf en ::.prang i maskinrummet og
dræbte eller saarede alle tilstedeværende.
Da de russiske krydsere saa, at «Hitachi Maru , var bleven
manøvreudygtig, satte de efter «Sado Maru,, som stoppede
maskinerne, da den saa, at flugt var haabløst. Den havde
en del soldater ombord, 798 mand af et jernbanekorps,
der skulde til krigsskuepladsen, og en mængde sleepers og
jernbanemateriel. Den fik 40 minutters henstand før den
vilde blive sænket, og i løbet af denne tid gik de civile,
ca. 600 mand, i baadene og søgte at ro ind mod land,
medens resten, ca. 400 mand, hvoriblandt alle militære,
besluttede at blive ombord og dele skibets skjæbne.
De russiske krydsere sprængte derpaa en torpedo
under det og overlod det til sin skjæbne, hvorefter de
vendte tilbage til «Hitachi Maru ».

Dette fartøi havde 900 soldater ombord, der skulde
fylde vakancerne i I ste division efter dens mange tab; de
var reservister af 2den klasse og altsaa ældre folk, hvoraf
de fleste var gifte og havde børn i Tokio, hvilket sted de
netop en ugr i forveien havde forladt under mængdens
jubelraab.
Der var ikke tale om overgivelse, ligesaalidt som det
synes - skriver , Times»'s korrespondent - som om russerne har angivet en tidsfrist, inden hvilken nonkombatanter kunde forlade skibet - kanske har russerne tænkt
sig, at den tid, de ventede ved « Sado Maru », kunde været
anvendt hertil. Imidlertid aabnede de en velrettet ild med
maskinkanoner paa det ulykkelige skib, hvis dæk snart var
bedækket med døde og døende. Troppernes chef, oberstløitnant Suchi, saa efter, at arkivet blev brændt og fanerne
sænkede i havet, hvorefter han rolig begik selvmord; flere
af officererne og underofficererne fulgte hans eksempel,

, Sado Maru.,
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medens andre, hvoriblandt chefen, kaptein Campbel!, hoppede overbord.
Tilslu,t sendte russerne skibet en torpedo og det sank.
Imidlertid havde den torpedo, som russerne havde affyret mod «Sado Maru », truffet et af dettes vandtætte rum,
hvorved kun dette fyldtes, uden at skibet sank. Og da de
russiske krydsere imidlertid havde forstaaet, at de var forfulgte af Kamimura og stod nordover, blev størstedelen af
«Sado Marus» og en del af «Hitachi Marus , besætning ca. 1 50 af I ooo mand - reddet.
Men hvor var imidlertid den japanske flaade?
Hvorledes var det muligt, at tre russiske krydsere
saaledes midt paa dagen kunde komme ned ubemerket
paa indtil 40 kvartmils afstand fra den japanske kyst og
forstyrre transportflaaden og sænke to af transportskibene?
Det har været admiral Kamimuras taktik under krigen
at bevogte og stænge Koreastrædet for saavel Wladiwostocksom Port Arthureskadren. I den hensigt har han havt sin
basis paa den koreanske kyst ved vestre kanal, mellem
Tsushima og Korea, medens avisoer har patruljeret i østre
kanal og en mindre eskadre, bestaaende af kanonbaade og
mindre krydsere, har været stationeret ved Kanzaki og
Takeshiki for at kunne operere ud til begge sider.
Kl. 8½ fmd. den 1 ,;de fik han gnisttelegram fra en
af de paa forpost værende avisoer, «Tsushima », om at de
tre russiske krydsere var i nærheden af Okinoshima styrende
sydover.
Han sendte da straks en torpedobaadflotille nedover til
østre kanal for at meddele alle vestenfra kommende skibe,
at de ikke maatte fortsætte opover kanalen, men gaa ind til
Takeshiki paa Tsushima. Samtidig gnistrede han til kanonbaadeskadren, at den skulde møde ham ved aftalt mødested
og satte kl. 9.2 5 kurs mod sydenden af Tsushima. Tre
kvarter efter at de russiske krydsere var opdagede, var
altsaa Kamimuras eskadre underveis for at angribe dem.

Kamimuras plan var den at staa søndenom Tsushima
og op østre kanal med kurs mod Okinoshima, for paa
denne maade enten at træffe russerne i kanalen, eller ved
at gaa nordenom sidstnævnte ø faa afskaaret deres retræt.
Men veiret begyndte at blive regnfuldt og usigtbart, saaledes at de enkelte skibe i ~olonnen næsten ikke kunde
se hinanden; fik man øie paa russerne, vilde de straks
være paa torpedoskudsdistance, og eskadrechefen gjorde
sine fartøier pr. signal opmerksom herpaa.
Imidlertid modtog man stadig gnisttelegrammer fra
den aviso, der fulgte russerne, med meddelelse om, hvor
de befandt sig. Kl. 12 middag gnistrede den, at de var
15 kvartmil syd af Okinoshima med kurs nordvest. Men
saa kom taagen ind ogsaa dernord, hvor russerne var, og
avisoen havde vanskeligt for at observere dem. Kl. 1 saa
den dem for sidste gang og gnistrede da tilbage til Kamimura, at de netop nu forsvandt i taagen 5 kvartmil syd
af Okinoshima,
Kamimura satte da fuld fart paa og styrede ret ned
paa sydpynten af denne ø, men uden at finde den fiendtlige eskadre. Havde han sat kurs nordenfor øen, kunde
han muligens have stødt paa dem, idet de imidlertid havde
sat kurs nordostover op langs Japans kyst.
Og natten den 1 5de og hele den 16de og 17de juni
søgte Kamimura, gaaende med sine fartøier paa linie med
en frontbredde af optil I oo kvartmil, over hele det japanske
hav efter den fiendtlige eskadre. Men forgjæves. Veiret havde
atter reddet dem som dengang, de sænkede «Kinchu Maru».
Da han den 17de juni kom ned mod Tsushima igjen,
fik han gnisttelegram om, at russerne var seet udenfor
Tsugarustrædet.
Den 2ode juni løb den russiske eskadre atter ind til
Wladiwostock - med det britiske handelsdampskib «Allanton» som prise. Det blev dømt af priseretten som førende krigskontrabande, nemlig kul, en dom, som har for-
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anlediget stor forargelse i England, der ikke vil anerkjende
Ruslands ret til at erklære kul som krigskontrabande, uden
naar det er bestemt for krigførende magts arme eller
marine. «Allanton » var underveis til Singapoore.
Tabet af de tre transportskibe vakte en storm af uvilje
i Japan, og det er ganske betegnende for dette folks livsopfatning, at den mening blev fremsat fra mange hold, at
admiral Kamimura, fordi man troede, han ikke havde gjort
sin pligt, ikke havde andet at gjøre end at begaa selvmord
(hara-kin).

Men man gjorde visselig Kamimura uret. Hvad vilde
man have sagt, om Wladiwostockeskadren var sluppet forbi
ham og gjennem Koreastrædet ind i det gule hav, netop
som han i taagen søgte den oppe ved Wladiwostock?
Til at holde Wladiwostockeskadren indesluttet har han
ikke havt materiel nok; naar den først var sluppet ud,
havde han derfor intet andet at gjøre end at bevogte
Koreastrædet for at forhindre at den løb gjennem dette.
Senere begivenheder skulde da ogsaa vise, at hans strategiske stilling ved indløbet til Koreastrædet var fuldt korrekt, og at han nok kunde kjæmpe, naar han først havde
fundet sin tiende.
Men den hele episode viser, hvilken fare en ubevogtet
hurtiggaaende «fleet in being~ er for et krigførende lands
transporter over sjøen.

_E:_

Slaget ved Telissu den 15de juni.
Admiral Withøfts første udbrud fra Port Arthur
den 23de juni.

Imidlertid har Kuropatkin, overensstemmende med sin
ordre fra St. Petersburg, paabegyndt sin skjæbnesvangre
sydgaaende bevægelse for at undsætte Port Arthur.
Den I de juni staar undsætningsekspeditionen, bestaaende af , ste sibiriske armekorps ( 1ste og 9de skytterdivision) samt 2den brigade af 35te division under general
Stackelbergs kommando, ved Telissu, omkring 45 kilometer
nordenfor Port Adams.
Efter seiren ved Nanshan den 26de mai er general
Oku med sin hær bleven afløst foran Port Arthur og har
marscheret mod nord. Den 13de j!l.!lLstaar han i linien
Port Adams-Pitzewo og faar her meddelelse om, at russerne samler sig i store masser omkring Telissu ved jern•
banen.
General Oku bestemmer sig, ifølge «Times» 's korrespondent i Tokio, straks til at gribe offensiven og sætter
sig i marsch nordover paa tre kolonner, idet han lader
høire fløi følge Tachaelven (som falder ud ved Pitzewo),
medens centrum følger jernbanen ret nordover og venstre
fløi gaar i en bue mod vest paa tre veie, af hvilke den
vestligste er hovedveien fra Fuchau til Telissu. Kavalleriet rider paa høire fløi ad veien fra Pitzewo nordover.
De japanske kolonner bivouakerede den paafølgende
nat, efter at have drevet tilbage flere af de russiske forposter, i de forud bestemte stillinger 22 kilometer nordenfor Port Adams.
Den 14de om morgenen paabegyndtes atter marschen,
idet venstre fløi uafhængig gik frem mod Nakialing, me-
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dens centrum og høire fløi i stadig kontakt med hinanden
naaede en linie fra Chaochiatun til Tapingkau, 12 kilometer søndenfor Telissu (se kartet).
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Kampen ,ed Te!,ssu.

Terrænget var kuperet og fremrykningen vanskelig.
Rekognosceringer, der straks blev udførte, viste nu
japanerne, at russerne stod i en stilling mellem Tafangshen
og Lungwangmiao, en meget sterk stilling, der tillige havde
den fordel, at jernbanen løb lige gjennem den og stadig
kunde bringe forsterkninger. Derimod frembød retræten
tilbage fra stillingen flere vanskeligheder.
Japanerne avancerede frem til en linie fra Yukiatun
til Lungkiatun og bragte sit artilleri frem i en stilling,
hvorfra de russiske linier heftig beskjødes mellem kl. 3 og 5
eftermiddag. Forøvrigt blev japa~erne liggende i sine stil-
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linger indtil mørkets frembrud, da de gjenoptog fremrykningen ved en pivotering om høire tløi, der blev liggende
stille foran russernes venstre, medens centrum gjorde en
flankebevægelse i nordvestlig retning indtil høiderne ved
Tpyangkau; venstre tløi var imidlertid kommen frem langs
Fuchautloden til Nakialing i ryggen paa russernes høire tløi.
Ved daggry den 1 5de juni fik japanernes høire tløi
ordre til at rykke frem og indtage en sterk stilling øst af
Lungkiatun og holde den for enhver pris, medens venstre
tløi og centrum fortsatte sin omgaaende bevægelse. Det
var taaget om morgenen, men kl. 5½ letnede det saavidt,
at artilleriet i centrum kunde begynde at spille, medens
dets infanteri rykkede frem til et energisk angreb paa
russernes høire tløi ved Tafangshen.
Russerne modstod tappert angrebet og deres artilleri
ved Shanchi sendte en hagl af projektiler ned gjennem
den dal, der skiller Shanchihøiden fra Tayangkau; men
japanerne trængte langsomt fremover og kl. omkring 9½
fmd. fik de understøttelse fra venstre tløikolonne, som nu
begyndte at komme frem.
Denne kolonne havde ved daggry rykket ud fra Nakialing og marscheret frem til høiderne ved Kaukiatun, hvor
den havde delt sig i tre kolonner: en var sendt frem til
Wangkiatun for at samvirke med centrum foran Tayangkau,
en var dirigeret hen i retning af Makiafangshen for at true
russerne i ryggen, og den tredie kolonne marscherede nordligst mod Hungkiatun for at afskjære fiendens retræt.
Allerede den 14de juni om morgenen, fortæller kaptein Nyquist*) i «Aftenposten», havde general Stackelberg
indtaget sin stilling tvers over jernbanelinien, med 1ste
division under general Gerngross langs høidekammen i øst
af denne og 9de division vestenfor, henimod Tafangshen,
*)

Kaptein i generalstaben Nyquist var under krigen attacheret general
Kuropatkins hovedkvarter ved Liaoyang.
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medens seks bataljoner infanteri, fem batterier (hvoraf fire
bjergbatterier) og kavalleridivisionen Simonotf (paa 16
eskadroner og et kosakbatteri) stod ca. , 5 kilometer søndenfor. Sidstnævnte styrke trak sig i løbet af dagen tilbage mod hovedstyrken, trængt tilbage af de fremrykkende
japanere, der dannede Okus høire fløi og centrum.
Disse to kolonners energiske fremtrængen bibragte
general Stackelberg den opfatning, at japanerne vilde omgaa hans venstre fløi, som han derfor forstærkede, samtidig
som han bestemte sig til den næste dag at gribe offensiven paa dette punkt, for paa denne maade at omfatte
den fløi, hvormed japanerne tænkte at turnere hans.
I løbet af aftenen den 14de indløber rigtignok meldinger fra kavalleriet om, at store japanske troppemasser,
ca. 20 ooo mand, var seet langt ude i russernes høire
flanke, men general Stackelberg finder meldingerne overdrevne og lidet sandsynlige. Han fandt fremdeles at burde
gaa ud fra, at japanerne næste morgen vilde fortsætte turneringen af hans venstre fløi.
Den 15 de juni om morgenen begynder derfor russerne
sit fremstød mod japanernes høire fløi og centrum, som
Stackelberg antager for deres venstre fløi, samtidig som
2den brigade af 35te division gjør en stor omvei mod øst
for at omgaa japanernes høire fløi ved Sungkiatun.
•Men pludselig kjører der op et stort japansk batteri,
antagelig Io a 12 batterier, i egnen ved Tafangshen », fortæller kaptein Nyquist; «de bliver straks beskudt af 9de
divisions tre batterier; men det japanske artilleri synes
ikke at blive synderlig generet deraf; de retter hele sin
ild mod , ste divisons to batterier nord for Indziatun, som
de fuld stændig enfilerer. De to russiske batterier kan ikke
besvare ilden; de staar i forberedte stillinger og kan ikke
svinge sine kanoner ind i den nye retning. I løbet af fem
minutter bringes derfor disse to battt'rier til taushed.
Det store japanske batteri kaster derpaa hele sin ild
l -

Borreson :

Den nusisk-joponske krig Il.
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over mod 9de divisions tre batterier og tvinger ogsaa
disse i løbet af en forholdsvis kort tid til taushed. Det
viser sig imidlertid snart, at de russiske batterier kun tilsyneladende er døde - de livner op igjen og begynder
skydningen paany. Mandskaberne har kun gjemt sig nede
i dækningsgravene. Men saasnart de begynder skydningen,
retter atter hele det store japanske batteri sin ild mod
batterierne, og i løbet af utrolig kort tid tvinges de paany
til taushed. Paa denne vis fortsættes en stund. Da vælger japanerne en anden taktik. De fordeler sin ild, lader
et ~1 to batterier beskyde Iste divisions artilleristilling,
medens de øvrige beskyder 9de divisions batterier.
Efterat have fortsat skydningen paa denne maade en
tid, forlægger japanerne sin ild mod det russiske infanteri
nord for Fafangshen.
Paa russernes venstre fløi begynder ved ½ 1 2-tiden
2den brigade af 35te division at udvikle sig ude paa
japanernes høire flanke og paabegynder allerede saa smaat
oprullingen af japanernes høire fløi. Brigadens 3 1h batteri er netop kommet i stilling og Iste divisions tre regimenter, der nu i flere timer har ligget i ro foran de japanske
stillinger, har begyndt sin fremrykning. Men allerede noget
tidligere, ved I I-tiden, har general Stackelberg faaet melding om, at store troppemasser er i anmarsch frem over
høiderne vest og nordvest for Tafangshen.
Situationen begynder nu at blive betænkelig, men
generalen vil endnu ikke give ordre til retræt. Endnu er
der chancer for, at russerne kan gaa seirrige ud af kampen.
Det gjælder om, hvilken af de to kolonner først kan fremtvinge et afgjørende resultat - russernes eller japanernes.
Foreløbig giver han sin hoved!eserve ved Telissu ordre til
at besætte høiderne i vest for stationen.»
Imidlertid fortsætter japanerne sin fremrykning mod
russernes høire fløi, hvor 9de division lidt efter lidt forsøger at forandre sin front mod vest mod den nyopduk-

kende tiende. Ved 12-tiden ankommer desuden med jernbanen 9de regiment af 4de sibiriske armekorps, og dette
springer lige fra vognene op i stillin g mod japanerne i
nordvest for Telissu.
Paa russernes venstre fløi fortsættes visselig forsøget
paa at rulle japanernes høire fløi op, men det gaar langsomt, og kl. 1 emd. faar general Stackelberg melding om,
at japanerne trænger frem mod jernbanelinien helt oppe
ved Wukiatun.
Han giver derfor ordre til 9de regiment for enhver
pris at forhindre, at japanerne naar jernbanelinien, og begynder at trække 9de division tilbage nordover. Snart
efter maa ogsaa I ste division, stærkt truet af kavalleriet
paa japanernes høire fløi, gaa tilbage og retræten er i fuld
gang over hele linien, en retræt, som det japanske artilleri, siger «Times' io korrespondent i Tokio, snart forvandlede til flugt (rout).
Russerne hævder, at tilbagetoget skeede i god orden.
men de medgiver, at tabene var svære. General Qku
rapporterer, at han dagen efter slaget begrav 1516 russiske faldne, og «Times »'s korrespondent i Tokio ansætter
russernes samlede tab af faldne og saarede til henimod
1o ooo mand - altsaa omtrent en trediedel af deres samlede styrke. Hele deres højre fløi, siger han, blev omtrent fuldstændig tilintetgjort. De mistede desuden omkring 20 kanoner og 400 mand fangne. Japanernes tab
var omkring 1 160 mand døde og saarede eller ca. 2, 3 pct.
af deres samlede styrke, der udgjorde omkring 50 ooo
mand.
En russisk korrespondent giver følgende livfulde skildring af forholdene bag fegtningslinien i dette slag ved
Telissu:
Den ambulanceafdeling, til hvilken jeg havde sluttet
mig, skriver han, stod paa høire fløi bag et feltbatteri oppe
paa en af de sopkabakker eller dyndvulkaner, hvoraf det

vrimler i Mandschuriet. Da tienden ved nitiden om morgenen aabnede ilden paa vort batteri, fik vi ordre til at
trække os tilbage ned til sopkaens fod, hvor batteriets forspand og ammunitionskasser var anbragte nogenlunde i
dækning. Paa venstre fløi dundrede og buldrede det; der
var fegtningen i fuld gang, men fra det sted, hvor vi nu
stod, kunde vi ikke se meget til tienden, heller ikke synderlig til vore egne, og meget forstod vi lægfolk os jo
ikke paa, hvad der egentlig gik for sig. Kun lagde vi
merke til, at to bataljoner infanteri af reserven, som vi havde
i vor umiddelbare nærhed, pludselig blev trukne længere
væk, helt bortenfor en kam af smaa sopkahøider paa den
anden side af den elv, ved hvilken vi havde leiret os.
lait kunde vi vel være lidt over en snes mand, deriblandt to læger, fire eller fem medicinske studenter og en
feltprest; de øvrige var mest ambulancesoldater. Et særdeles sympatisk indtryk gjorde presten, en ganske ung
mand med akademiets magisterkors om halsen, god kamerat
og værdig netop af den grund, at han slet ikke bestræbte
sig for at være det. Da det kom til stykket viste det sig,
at han var den mest uforfærdede af os allesammen. Mindre
syntes jeg om den ene af lægerne. Saasnarrartillerikampen
·var begyndt, gav han sig til at holde forelæsning for os
om, hvorledes granaten springer, naar den falder og kaster
en bunke shrapnels frem foran sig i vifteform . I luften ,
paastod han, sprang de japanske granater aldrig. Neppe
havde han fortalt os det, før en granat sprang i luften
lige over batteriet ovenfor os, og skaffede os vore første
saarede, deriblandt en, som var saa haardt medtaget, at
han døde straks efter at presten, der selv var gaaet med
for at hente og bære ham, havde givet ham velsignelsen
og ladet ham kysse korset.
Nu kom der melding om, at tienden begyndte at omgaa os ogsaa paa høire fløi. Af vore egne tropper rykkede
nu først to afdelinger ud, derefter et helt regimeFJt, og vi
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saa den generalmajor, som en times tid i forveien havde
besøgt ambulancen, sætt~ afsted i samme retning sammen
med flere andre officerer. Vi forstod, at situationen havde
forværret sig. Ovenover os paa sopkaen fyrede vort batteri
i hurtigsalver, men japanerne fyrede ligesaa hurtig igjen;
det hvinte og suste over hovedet paa os med projektiler.
Den artillerikyndige doktor begyndte nu at give forskjellige
saftige anekdoter tilbedste fra sit garnisonsliv som feltlæge
i Warschau; munden gik paa ham som kjæpper i hjul, til
presten i al gemytlighed fandt anledning til at bede ham
hjælpe studenterne med at · passe de saarede, hvis antal
begyndte at vokse uhyggeligt, den ene efter den anden
blev baaret ned til os deroppe fra. Endnu haabede vi
dog, at vort batteri skulde faa det japanske skyts bragt til
taushed, og besluttede derfor indtil videre ikke at fortrække
med ambulancen.
Pludselig kom fra toppen af sopkaen en granat, som
ikke var sprunget, væltende nedover mod os. Med store
hop tumlede den afsted ind mellem os, uden dog at røre
nogen; ellers havde den nok knust de, som havde staaet i
veien for den. Saa blev den liggende stille et par skridt
fra elven. Styg var den at have i nærheden ; adskillige
løb ogsaa væk fra den, men hverken presten, studenterne
eller den ene læge. Blandt ambulancemændene var der
en, som engang havde været underofficer i artilleriet. Sammen med en anden, som ogsaa havde hjerte og hænder
paa rette sted, fik han projektilet, som endnu var saa
gloende, at man ikke kunde tage paa det, væltet ud i
vandet.
Der borte paa den anden side begyndte nu granaterne
at sætte hele fontæner af jord og sten til veirs. Jeg havde
grund til at blive ængstelig for min hest, som stod bunden
derborte. Efter udseendet at dømme var den ikke meget
værd; men mage til dyr i udholdenhed og fart, som denne
mongolske ridehoppe, har jeg aldrig havt og faar jeg heller

aldrig. At miste denne vilde være en stor ulykke; under
nuværende omstændigheder kjøber man ingen ordentlig
hest, og stedet, hvor jeg havde bundet den, var meget
udsat.
Værre og værre blev det, Granaterne, der, som allerede nævnt, var begyndt at falde paa langs ind i dalstrøget
parallelt med den linie, vi dannede, kom fra et nyt batteri,
japanerne havde kjørt op i flanken paa os. Det skjød
med seks tommers skyts. Drønnet af det værste tordenbrag, jeg nogensinde har hørt, var svagere eller i ethvert
tilfælde mindre skjærende og afskyligt end drønnet af et
saad;int projektil, naar det sprang. Desuden udbredte
disse sprænggranater selv paa længere afstand en vammel,
bedøvende stank; artilleriunderofficeren sagde, at de var
ladede med lyddit; hvad der saa end var i dem, skulde
den 6s paa nært hold nok have kvalt et menneske, inden
stumperne fik revet ham istykker. Og de var slet ikke
saa langt borte; en forvildet shrapnelkugle rev skjorten itu
paa en af ambulancesoldaterne og ødelagde hans ene
støvle, mærkelig nok dog uden at saare ham selv. Hele
det snevre dalstrøg bag elven stod nu i røg og flamme .
Jeg glemte min hest og stræb1e saa godt jeg kunde at
passe paa, hvor granaterne faldt; de af dem, som fløi
nærmest over eller forbi os, frembragte en træk, der kunde
blæse hatten af hovedet paa en. Mulæslerne ved ambulancen, som var bundne bag elven i krattet, gav sig til at
udstøde nogle aldeles unaturlige, gjennemtrængende hyl,
der kunde rive alle nervebunter op i et menneske; hestene
derimod forholdt sig, underlig nok, omtrent ligegyldige til
det helvedes spektakel, der stod omkring os.
Samtalen var gaaet istaa; endog den damebedaarende
doktors snakketøi havde faaet brud paa maskinen. Ansigtsfarven hos enkelte i kredsen blev jordagtig graa; saaledes
kommer stærkt solbrændte folk til at se ud, naar de blegner.
Et øieblik fik doktoren mælet tilbage og sagde: cNu gjør

-12._

vi bedst i at gaa ». Et par andre sluttede sig til hans
mening, og noget kunde tale derfor; i den sidste halve
times tid var der ikke blevet bragt flere saarede ned til
os, skjønt batteriet deroppe stadigt holdt ud. En artillerisergeant med udpræget østerlandske træk, antagelig en
armenier, for gang efter gang i strakt karriere frem og
tilbage gjennem sænkningen og skaffede ammunitionskasser
op paa sopkaen ad en steil vei tilvenstre for os. Ved
siden af ham galopperede en hvid, brunflekket hønsehund.
Vorherre maa vide, hvorfra den var kommen, men siges
til dens ære skal det, at den med en utrolig færdighed
midt i farten forstod at springe tilside, hvergang støvet
hvirvlede op om en granat, der slog ned . Sergeanten var
i besiddelse af en gjennemtrængende, metalklingende kommandorøst, som man ikke kunde lade være at høre. Midt
i det værste rabalder kastede han i fuld fart sin hest omkring, stod ret op i stigbøilerne og skjældte og bandede
med en saadan overbevisningens inderlighed og glæde, at
det uvilkaarlig maatte skyde hjertet op i livet paa folkene .
Sveden drev af ham i strømme, og ansigtet var rødt som
gloende jern. c Han fortjener da et georgskors, » hviskede
en iblandt os. «Ja, » svarede en anden ligesaa lavmælt
«jeg skal gjøre divisionsgeneralen opmærksom paa ham .»
Den slags ting siger man, naar man er ilde tilmode og
ikke vil være det bekjendt.
Henved klokken elleve kom en ordonnans fra 16te
regiment galopperende efter patroner til en af bataljonerne
i nærheden . Om han fik dem, ved jeg ikke, thi i samme
øieblik viste den ufortrødne armeniske sergeant sig igjen,
men denne gang for at beordre forspand til kanonerne.
Vi forstod deraf, at batteriet trak sig tilbage.
, Vi kommer ogsaa til at rømme stillingen, mine herrer,>
sagde den ældste læge høit og i kommandotone. Det var
nu lettere sagt end gjort, saasom foruden alle andre vanskeligheder ogsaa forspandshestene og det andet tilbehør til

at faa kanonerne afsted sperrede os veien. Efter fem minutters forløb rullede dog batteriet afsted i retning af jernbanestationen, og vi andre slog efter bedste evne følge,
saasom japanerne hvert øieblik kunde komme frem bag
den yderste sopka, og ingen af os havde lyst til at lade
sig fange. Efter vel at være sluppen op paa min mongolerhoppe, maatte jeg alligevel ride den første strækning i skridt
gjennem det tætte, lave krat.
Neppe var jeg kommen ind paa telegrafkontoret og
havde skrevet tre linjer, før en raabte ind af døren: c Væk
med apparaterne; stationen skal rømmes!» Det kunde der
være god grund til; de fiendtlige projektiler begyndte allerede at fare henad banelinjen. Et lidet stykke længere
oppe stod et tog, fuldt af saarede. Godt, at vi fik det
afsted i rette tid. Det var resterne af de to afdelinger,
som først havde kastet sig mod japanerne paa vor høire
fløi og ryddet saaledes op iblandt dem, at der blev tid
for os andre til at frelse os i nogenlunde god behold.

Om general Stackelbergs stilling ved Telissu siger
«Times »'s bekjendte militærkritiker, at den har havt en altfor
smal front, bestemt ved de russiske reglementer, der gaar
ud fra massekamp efter de gamle metoder.
Intet kunde passe japanerne bedre. Tillidsfuldt stolende
paa de moderne vaabens magt marscherede de raskt frem
paa en vid front, idet de Iod sit centrum manøvrere frem
væsentlig for at fastholde russerne, medens deres fløier
blev skudte frem for at omgaa og omringe Stackelbergs
fløie.
Oplært under sin uddannelse til at stole paa den
«uovervindelige bajonet», begyndte de russiske tropper et
fremstød mod japanernes front og høire flanke, men for
tidlig, før kampen endnu var rigtig udviklet. Thi imidlertid
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var Stackelbergs høire fløi allierede omgaaet, og de derværende kosakker og dragoner kastede tilbage. For at
møde dette angreb maatte nu Stackelberg tage tropper fra
sit centrum, hvorved fremstødet her døde hen af mangel
paa næring, og imidlertid var ogsaa venstre fløi omgaaet
og hans tropper udsat for en ødelæggende krydsild. Han
havde da intet andet at gjøre end at trække sig ud af
kampen.
Dette slag, siger kaptein Nyquist, er et ganske karakteristisk eksempel paa den moderne turneringstaktik mellem
to nogenlunde jevnbyrdige modstandere, der forsøger at
omgaa hinandens fløie.
Med hensyn til kampen forøvrigt bemærker samme
officer («Aftenposten» for 28de august 1904):
c Imidlertid tør det være af interesse her at gjengivenogle af de bemærkninger, der fremkom fra de tilstedeværende attacheer i anledning af de foran skildrede krigsbegivenheder.
For det første synes det, som om indtagelsen af en
paa forhaand forberedt stilling i altfor høi grad svækker
eller hemmer forsvarerens initiativ, naar han, som i nærværende tilfælde, er eller ialfald fra begyndelsen af antager
at være modstanderen nogenlunde jevnbyrdig i styrke.
Specielt vanskeliggjøres udnyttelsen af artilleriet, naar
dettes nedskaarne batteriplacements er saaledes anordnet,
at kanonernes skudfelt er indskrænket til bestemte, paa
forhaand udseede skudretninger.
Paa den anden side viste det sig, at de i batteri~
placementerne anvendte dækningsgrave for betjeningsmandskaberne var særdeles nyttige. Ved at lade mandskaberne
søge skjul i disse grave formaaede artilleriet gjentagne gange
at fornye kampen, efterat kanonerne var forladt paa grund
af overvældende ild fra modstanderens artilleri.
Den eiendommelighed ved den russiske taktik, at en
betydelig procent af artilleriet holdes i reserve, synes at
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medføre adskillig risiko, naar modstanderen, saaledes som i
dette slag, hurtig bringer hele sit artilleri i virksomhed.
Man vil saaledes se, at de tre batterier ved rste division
ved lndziatun var stillet i en meget vanskelig situation hele
den første slagdag.
Det viser sig atter og atter under denne krig, at det
efter indførelsen af det hurtigskydende skyts er en overmaade vanskelig operation at faa trukket kanonerne væk
fra en artilleriposition, mod hvilken modstanderen er indskudt. Ud- og indkjørsel i position med den bravour, som
man er vant til at se under fredsmanøvrer, er i de fleste
tilfælder udelukket. Man er henvist til at benytte sig af
haandkraft eller af mørket.
Hvad dernæst infanteriet angaar, kan mærkes, at man
- formentlig paa grund af terrænformationerne - havde
set sig nødsaget til at anlægge større partier af infanteriets
skyttergrave i høide med og i umiddelbar forbindelse med
de nedskaarne batteriplacement. Bl. a. ved rste division
medførte denne omstændighed betydelige tab for infanteriet
allerede under det fiendtlige artilleris indskydning mod eget
artilleri.
Ved infanteriforsvarets forberedelse maa derfor den her
befulgte fremgangsmaade ved skyttergravenes tracering undgaaes.
Man fik paany bekræftelse paa det betænkelige i at
efterlade infanteriets pakninger, naar der skal skrides til
angreb. Man er let for sangvinsk og stoler paa at komme
tilbage til det sted, hvor pakningen ligger, og at man kan
gaa ud fra, at alt skal gaa efter en forud opgjort beregning.
Forholdene udvikler sig imidlertid ret hyppig helt
anderledes, saaledes som tilfældet var ved rste division,
hvor en større del af pakningerne gik helt tabt. Hvad dette
vil sige for mandskaberne, det ved vi alle. Paa sommertid
kan det kanske gaa saa nogenlunde, men i den kolde eller
regnfulde aarstid bliver de ganske brøstholdne.

Hvad endelig angaar den turneringstaktik, der har faaet
en udstrakt anvendelse under denne krig, har man i slaget
ved Wafangu et eksempel paa, hvor vanskelig det er at
forhindre, at det frontale angreb kommer til for rask udvikling, forinden turneringskolonnen kan gribe ind. Det
frontale angreb vil under saadanne omstændigheder let
medføre et partielt nederlag for de afdelinger, der er tildelt
den opgave at udkjæmpe denne del af angrebet.
2den brigade af 35te division kom i dette slag adskillig
senere frem end beregnet, og dette medførte, at de tre
regimenter af I ste division søndenfor Futchinsyn led betydelig tab under den forlængst paagaaende frontale kamp.
Beregningen af tidspunktet for turneringskolonnens
indgriben i kampen bliver derfor et af de vanskeligste
problemer under anvendelsen af heromhandlede taktik.
Som forhen berørt var 9de division indsat i kampen saagodtsom til sidste mand. At det under disse omstændigheder
lykkedes denne division at fuldføre sin retræt i fuld orden og
uden tab af en eneste vogn - efter at japanerne allerede
syntes at beherske retrætlinjen - vakte almindelig beundring.
Derimod var man forbauset over, at japanerne her,
som saa mange gange tidligere, enten ikke vil eller kanske
ikke formaar at udnytte en seir gjennem en energisk for·
følgelse. I dette tilfælde lykkedes det derfor russerne helt
og holdent at rømme jernbanestationen og dennes oplag af
materiel af enhver slags, og - hvad der var langt væsentligere - Stackelbergs retræt kunde udføres i fuld orden,
helt indtil den dristige ekspedition var kommet saa langt
tilbage, at dens forening med den øvrige del af feltarmeen
i Mandschuriet var sikret>.
Det har som ovenfor nævnt været bebreidet japanerne,
at de ikke forfulgte sin fiende efter slaget for end yderligere
at decimere hans tropper, medens paa den anden side
japanerne har udtalt sin beundring over Kuropatkins taktik,
som altid forstod itide at trække sine tropper ud af kampen,

_i±_

·

L

...

før de var omringet og retræten afs.kaaret. Men denne
bebreidelse kan, mener en anden forfatter, iallefald efter
Telissu ikke godt ramme japanerne; de var udtrættede efter
den voldsomme marsch og derefter følgende langvarige
kamp og - de havde ikke mere proviant. De maatte
derfor stanse i sine stillinger, efter at have begravet de
døde, baade sine egne og fiendens, og sørget for de saarede.
medens de trak til sig proviant fra flaaden, som nu fulgte
deres venstre flanke, der var støttet til sjøen, nordover.
Først den 21 de juni paabegyndes atter fremmarschen;
Siunyucheng indtages saagodtsom uden kamp et par dage
efter, og man fortsætter marschen mod Kaiping, idet man
samtidig strækker sin høire fløi ud i nordvestlig retning
for at faa kontakt med den fra Takushan opererende 3die
japanske arme under general Nodzu, som den 8de juni
havde besat Sioyen.
Imidlertid har I ste arme under Kuroki paabegyndt sin
fremmarsch fra Fenghwangcheng, har indtaget Saimatze den
7de juni og staar i sidste halvdel af juni foran fjeldpassene
paa østsiden af Liaodalen.
Og beleiringshæren om Port Arthur, der efter slaget
ved Nanshan har trukket sig snevrere og snevrere sammen
om byen og faaet sit beleiringsskyts og stadige forsterk ninger over sin nye basis ved Dalny, har begyndt at skride
til angreb mod de yderste forter i nord og øst. Flaadens stilling
derinde er derfor blevet kritisk og den 2 3de juni forsøger
den et udfald under kommando af admiral Withøft.
Han kommer ud tidlig om morgenen og sætter kurs
mod Shantunghalvøen. Den lille japanske observationseskadre, som admiral Togo holder udenfor havnen, trækker
sig tilbage, og russerne følger med fuld fart efter, men da
admiral Withøft ude tilhavs faar se hele Togos flaade i
horisonten, girer han lidt mod syd, og da Togo bærer ned
paa ham rangeret i tre eskadrer med krigsflagene i top.
bøier han helt om mod vest - tilbage til havn igjen.
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Admiral Togo havde anvendt samme list som mod
Makarow den 1 3de april. Han havde kun holdt en liden
eskadre lette krydsere i synskredsen fra Port Arthur; saasnart russerne brød ud, blev han selv underrettet pr. gnisttelegraf og gik med hele sin flaade russerne imøde.
Den russiske flaade var rangeret i to kolonner og
bestod af 6 slagskibe, nemlig Cesarewitsch» (flagskib) og
Ferskvandssoen.
,__,
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U<ls,gt 01er Port Arthur seet fra landsiden.

Retwisan ~, der som bekjendt begge blev ha varerede den
9de februar, « Pobieda », der blev truffet af en mine den
dag «Petropavlovsk» sank, «Poltava •, som led betydelig
skade under bombardementet den 9de februar, «Peresviet »
og «Sevastopol •, ; krydsere, nemlig: « Bayan ,, c Diana»,
«Pallada>, cAskold• og «Nowi k:t samt 14 torpedobaaddestroyere - alle var de altsaa blevne reparerede. Men
hvor godt ved man ikke.
Den japanske flaade var delt i tre eskadrer, hver
rangeret i enkelt kolonne med en kvartmils luge mellem
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hver eskadre. Forrest den lette krydsereskadre, saa slagskibene og saa de I ste klasses krydsere. Øiensynlig har
det været Togos plan at kjæmpe i en formation efter den
delte flaades taktik.
De to fiendtlige flaader løb først parallelt med hinanden
sydover paa to lange kolonner, der imidlertid gradvis,
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Udsigt O\er Port Arthur seet fra lands,den

--Jernbanestationen.

eftersom japanerne bar ned paa russerne for at komme
paa skudhold, og disse bar undaf, gik over til flankeordner,
og endelig til to lange linier efter hinanden, skibene i hver
linie side om side, istedetfor som i de oprindelige kolonner
efter hinanden. Formationsforandringerne er altsaa skeet
ved samtidige dreininger af alle fartøier inden hver kolonne.
Tilsidst styrede begge de lange linier ret vest, russerne
forrest, tilbage mod Port Arthur, og da Togo saa, at han,
ikke kunde indhente russerne før mørket faldt paa, formerede-

han sine fartøier igjen i kolonne og sendte sine destroyere
frem til angreb.
Russerne naaede velbeholdne ind under Port Arthurs
kanoner, men forsent til at komme ind paa den indre havn;
de maatte gaa tilankers inde under land og her blev de
indhentede af de japanske destroyere med det resultat, at
flere af de russiske skibe fik betydelige havarier.
Men hvad kan have været admiral Withøfts mening
med udfaldet - kan han have haabet at slippe ud uden
kamp? Det synes, som om han ikke selv har gjort sig
rigtig rede for, hvad det maatte medføre at sætte det maal
igjennem, som han forfulgte, at han ikke kunde komme
tilhavs uden først at kjæmpe med Togos flaade; han har
villet gjøre et forsøg paa at undslippe; men han har ikke
paa forhaand taget den beslutning at bryde igjennem, koste
hvad det koste vilde, ligesom Cervera i 1898.
Som vi senere skal se, maatte han i august maaned
foretage udbruddet under ugunstigere omstændigheder og
da kostede det ham livet og Rusland største delen af dets
flaade i Østasien.

Resultatet af kampen ved Telissu.
Fjeldpassene østenfor Liaodalen opgives af russerne.

Liao og Yaluelvens dalfører er skilte fra hinanden
ved en lang og bred fjeldkjede, som strækker sig fra Kai ping
opover mod Wladiwostock og hvis høieste punkter naar en
høide af 4000 fod. Dens skraaning mod øst er forholdsvis
. slak, medens den mod vest falder temmelig brat ned i
slettelandet paa begge sider af Liaoelven; den er som regel
skovbevokset med enkelte aabnere strækninger, hvor skoven
har været nedhugget, men paa mange steder gaar veiene
gjennem næsten uigjennemtrængeligt buskads med svære,
indtil 30 fod høie trær indimellem - eg, løn, alm, birk,
valnød og hassel, bundet sammen af alle slags busker og
slyngplanter.
Oppe paa høiderne er veiene smale, men noksaa fremkommelige, men nede paa lavlandet kan udtrykket vei
næsten ikke benyttes; hvad der engang har været veie, er
af bønderne udgravet og benyttet som gjødningsstof,
saaledes at de lidt efter lidt er kommet til at ligge under
de omgivende marker og danne reservoire for det overflødige
vand fra disse. I regntiden fra midten af juni til midten
af september ophører derfor al hjultrafik i lavlandet og
indskrænker sig til brugen af kjærrer oppe paa fjeldveiene.
Den bedste af disse fjeldveie er den, der gaar fra
Antung over Sioyen til Tatienlingpasset, som er forholdsvis
lavt og med aabne strækninger omkring uden synderlig skov.
Liaosletten og enkelte rige dalfører tæt ved Liaoyang
og Haicheng er om sommeren bevokset med den mest
karakteristiske af egnens kornsorter, nemlig kao-liang (en
slags hirse), som plantes over store vidder og ca. 2 fod
mellem hver plante. Den ligner mais, men bliver i regn
tiden meget høiere, optil 12 og 15 fod, saa den fuldstændig.
4 -
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dækker fremmarschen af endogsaa beredne tropper. Desuden er planten selv saa sterk og seig, at den vanskeliggjør
fremkomsten over markerne, hvorfor Liaoyangsletten, der i
% af sin udstrækning er bevokset med denne kornart,
næsten bliver umulig som operationsfelt for tropper i hele
to maaneder. Under og efter boxeroprøret forbød russerne
dyrkningen af kao-/iang indenfor en zone af 600 m. fra
jernbanelinien.
Det er paa dette operationsteater, at de spændende
schaktræk foregaar mellem de to modstandere i juni, juli
og august maaneder: paa den ene side general Kuroki
under fremmarsch paa de parallele veie fra Fengwangcheng
over Saimatze mod Sichiaspasset, ad en sydligere vei mod
Motienlingpasset, ad en endnu sydligere vei mod Modulinpasset, og over Sioyen mod Tatienlingpasset (den saakaldte Takushanarme under general Nodzu), og paa den
anden side general Kuropatkin, der staar i forskjellige
stillinger langs jernbanelinien mellem Mukden og Taschitschiao, vaklende mellem to beslutninger - enten at trække
sig tilbage mod nord for ikke at blive afskaaret af de fremtrængende japanske armeer eller at marschere mod syd for
at undsætte Port Arthur. Den første er hans egen, den
sidste er ham paatvunget fra St. Petersburg - og nederlaget
ved Telissu den 1 5de juni er det første resultat. Men
mere følger efter.
«Efter slaget ved Wafangu (Telissu)», skriver kaptein
Nyquist, der følger russernes operationer i Mandschuriet, til
,Aftenposten», «afreiste Kuropatkin med hele sin stab sydover
(fra Liaoyang) til Haicheng, idet der samtidig blev foretaget
en forskyvning mod syd af de tropper, der var koncentreret
om Liaoyang. Da stillingen foran general Kellers front
(mod de ovenfor nævnte fjeldpas - general Keller kommanderer Kuropatkins nordostlige fløi) paa dette tidspunkt gav
indtrykket af at være forholdsvis rolig, blev yderligere efter
konference mellem Keller og Kuropatkin et par regimenter
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af førstnævntes østlige troppekorps dirigeret mod syd under
kommando af general Kashtalinsky - den samme, der førte
kommandoen over russernes venstre fløi under slaget
ved Yalu.
Denne Kashtalinskys styrke sendtes i ilmarscher til
Liaoyang, hvor den blev indlastet paa jernbanen og transporteret tll Haicheng.
Det synes imidlertid, som om japanerne straks har
faaet rede paa den saaledes foretagne troppeforskyvning
sydover og den deraf foranledigede svækkelse af Kellers
korps, thi fra Kuropatkin indløb straks efter til general
Keller meddelelse om, at Kuroki syntes skyndsomt at
dirigere en del af sine tropper mod Mukden, samtidig som
der fra Kellers forreste linie indløb meldinger om, at
betydelige japanske troppemasser var sat i bevægelse mod
de af russerne besatte og befæstede fieldpas i Motienling
- Fenshuiling fieldkjeden.
Der holdtes krigsraad i general Kellers hovedkvarter,
fortæller kaptein Nyquist videre, og resultatet af dettes overveielser var, at Kellers korps efter den foretagne detachering
til Haitcheng nu antoges at være for svagt til at hævde den
70 a So km. lange front, som korpset bevogtede mellem
veien Daguschin-Haicheng og mod nord over Fenschuiling-Modulin-Tschetulin-passene.
Keller gav derfor ordre til retræt over hele linien foreløbig til ca. 30 km. bagover - og herved gik vi glip
af den saa længe ventede fegtning i Modulinstillingen, som
jeg nu efter mit langvarige ophold ved Romanoffs division
kjendte ud og ind, og hvor jeg forlængst havde udseet mig
en standplads, hvorfra jeg vilde faa en glimrende oversigt
over en eventuel kamp.
I høire flanke af Modulinstillingen fandtes nemlig et
meget høit fjeld, hvor russerne havde etableret en heliografstation, der atter stod i telefonisk forbindelse med
Kellers chefskvarter. Fra denne høide havde man den
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allerherligste udsigt over forterrænet, og saa man foran sig
tusender af maleriske fjeldtoppe iblandet frugtbare, brede og
smale, dalfører.
Til denne top havde russerne anlagt en trappe paa ca.
1 500 trappetrin paa den bratteste øverste del. Der fandtes
her, foruden den fornødne telegrafbesætning, stadig en
peloton infanteri som dækningstropper. Jeg havde dagen
før det forventede slag faaet general Romanoffs tilladelse
til at overnatte paa toppen af denne høide, hvor der, foruden mig, var opsendt en kaptein af generalstaben, tilhørende Romanoffs stab.
Vi ankom did op kl. 5 eftermiddag, og herfra kunde
vi observere de japanske bivouaker, piketernes stilling etc.
Ved mørkets frembrud kunde vi tælle de forskjellige
piketer - japanerne havde merkelig nok ladet sig forlede
til at bruge ild; de kogte fremme ved piketerne, og dette
var nok til at røbe dem. Ilden var sparsom, men tydelig nok.
Vi antog at have en styrke paa ca. 1 regiment foran
os uden artilleri, hvilket efter ende! konference straks blev
rapporteret til chefskvarteret.
Som sagt, jeg glædede mig til morgendagens fegtning
og havde allerede forberedt min soveplads - jeg havde
min soldater-sovepose med, som jeg næsten daglig benytter.
I parentes bemcrkct er denne sovepose velvilligst udleveret
mig af generalrntendanten (general Keilhau). Jeg er udmerket fornøiet med den, og jeg finder den næsten uundværlig.
Den russiske generalstabskaptein Serebrenikoff og jeg
havde netop drukket vor the og spist nogle medbragte
haardkogte æg, da der pludselig ringes op paa telefonen,
og Serebrenikoff faar ordre til at rømme telegrafstationen
kun efterladende en post paa 6 mand, der skulde blive
staaende til daggry. Hele telegrafkabelen skulde inddrages.
Vi begav os begge meget slukøret nedover de uendelige
trappetrin - det seg i knæerne, mørkt var det; men
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endelig kom vi da ned, og heldigvis var vore heste fremmødt ved foden af høiden, hvad der kom vel med, da vi
begge var meget søvnige og trætte - min rygsæk var
ogsaa generende og tung.
Vel kommen ned paa veien møder vi kanonerne, som
kjører tilbage. Ammunitionsvognene var allerede om eftermiddagen kjørt bag den anden stilling ved Modulin. Russerne indretter nemlig som regel her altid en replistilling
samtidig med sm hovedstilling. Vi kommer endelig til
general Romanoffs bivouakplads - klokken var da ca. 1 2 ½.
Teltene er allerede med hele trænet afsendt kl. 11 aften,
og generalen med stab havde leiret sig omkring en liden
halvt udbrændt ild.
Stabschefen og den ene af adjutanterne sov som en
sten, og jeg udbredte da straks min sovepose og lagde
mig til at sove. General Romanoff vilde nemlig forblive
paa sin bivuakplads, indtil alle med undtagelse af bagerste
arriergardekompagni var kommen afgaarde.
Kl. 2 ½ morgen kom endelig sidste afdeling - og vi
steg da til hest, alle meget trætte. Min ædle eller rettere
sagt uædle kinesiske ganger lod ogsaa til ikke at like
denne natlige marsch paa ca. 30 kilometer. Vi passerede de
forskjellige tropper. Mange af mandskaberne, der paatraffes langs veikanten, var ligeledes søvnige og trætte, og
et sted passerede vi en bataljonschef, der overvældet af
træthed havde maattet forlade sin bataljon for at faa sig
en smule hvile et stykke fra veien.
Vi passerer endvidere de flyvende poststationer, som
alle underrettes om retræten - og sukcessivt inddrages.
Endelig støder vi paa hele bagagetrænet med artilleriet,
som det efter forskjellige kunstkneb lykkes os, trods den
forholdsvis trange vei, at sno os forbi.
Det begyndte nu at lysne - generalstabskaptein
Serebrenikoff holdt sig krampagtig i sadelknappen og sov
sødelig - indtil han pludselig faar en overhaling og
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vaagner. Vi andre faar os ogsaa saadan leilighedsvis en
liden blund paa et par minuter, siddende i sadlen. General
Romanoff er utrættelig; han diskuterer med stabschefen om
fiendens stilling etc. Den stakkels stabschef - en perle
af en kamerat forøvrigt - maa deltage i diskussionen tiltrods for, at han er dødsens træt af alt strid og stræv og
visselig intet heller ønsker end at faa sig en liden søvn.
Vi kom endelig kJ. 6 om morgenen til Hojansletten,
hvor vi i det fjerne faar øie paa det maleriske koreiske
lille taarn, 500 aar gammelt.
Omsider stansed vi paa en forhenværende bivuakplads,
der flød af alskens uhumskheder. Men derved var intet
at gjøre. Jeg gav min denschik (oppasser) ordre til at
kjøre frem med min bagagevogn og opslaa mit telt. Vi
udbreder et par kaukasiske burkaer og slaar i os et par
vodka-drammer, spiser nogle kolde kyllingben, og hele
staben sover sukcessivt ind. Vor fortræffelige hovmester
- løitnant Hjenko - glæder os med, at det er ham
komplet umuligt at faa arrangeret middag den dag. Kokken
er aldeles umedgjørlig af søvn; vi faar nøie os med at
vente til aften. Nogle skyer svæver som damoklessværd
over vore hoveder; men heldigvis var der en vis medlidenhed hos disse flygtige gestalter.
General Romanoffs ordonansofficer, Hulon, forsøgte af
og til at faa istand en konversation om retrætens betimelighed etc., men maatte opgive det; vi var for søvnige.
Vi spiste aften, og jeg puttede mig ned i min sæk,
gav min denschik instruktion, i tilfælde af allarm, at bagagen
skulde være færdigpakket; men heldigvis hændte intet i
løbet af natten •.
Dette var altsaa det første resultat af Kuropatkins
bevægelse mod syd - fjeldpassene maatte opgives. Men
for at forstaa denne situation oppe i Mandschuriets fjeldtrakter, maa vi vende tilbage til general Kurokis arme,
efter at den havde forceret overgangen over Yalufloden.

_lL

Med general Kuroki fra Yalufloden til
fjeldpassene langs Liaodalen.
Hans kampe i passene 14de, 17de, 19de og 31te juli.
General Nodzus fremtrængen gjennem
Tatienlingpasset den 27de juni.

Vi forlod general Kuroki, netop da han havde forceret
Yalufloden og kastet general Sassulitschs arme tilbage i
nordvestlig retning ad veiene opover mod fjeldtrakterne
omkring Motienling; han opslog efter kampen sit hovedkvarter i Antung for at gjøre denne by til basis for sine
videre operationer; den laa ved seilbar flod og stod ved
dampskibe direkte i forbindelse med hjemlandet, hvorfra alle
forsyninger med lethed kunde føres frem .
Stedet frembød i hele den første halvdel af mai et
livligt skue; det var overfyldt med tropper, der dog lidt
efter lidt afmarscherede til sine bestemmelsessteder.
Den store flaade af djunker og smaadampskibe, som
laa parate til allerede om morgenen, efterat japanerne
havde besat byen, at begynde udlosningen af proviant og
krigsmateriel, forlod ogsaa efterhaanden stedet. At disse
fartøier, skriver en korrespondent til «Morning Post», saaledes laa parate i flodmundingen, færdige til at løbe ind i
havnen og begynde udlosningen, saasnart byen var besat,
gav os et nyt bevis paa den beundringsværdige organisation
af hele det vidtløftige krigsapparat. Alle enkeltheder synes
paa forhaand omhyggelig udtænkt og beregnet, og saasnart
en hærafdeling er trængt frem til sit bestemmelsessted,
finder den straks forsyninger af proviant og materiel forhaanden. Forstyrrelser foraarsaget af forsinkede transportfartøier eller lignende kalamiteter indtræffer omtrent aldrig.
Efterat saaledes Antung var blevet armeens tilførselssted,
var alt efter nogle timers forløb i den bedste gjænge.

Den 12te mai forflyttedes general Kurokis hovedkvarter
fra Antung til det i 50 kilometers afstand beliggende Fenghwangcheng, som naaedes i løbet af to dage. Marschen
gik først henad en af russiske ingeniørtropper anlagt vei,
som var den bedste, japanerne havde befaret siden de forlod
Japan. Senere benyttede de hovedveien fra Peking til
Wiju, og vi drog her, fortæller korrespondenten, gjennem
et land saa vakkert, at det virkelig kunde være umagen
værd at kjæmpe om det. Det var et bredt dalføre med
veldyrket, frugtbar jordbund; ris og hirse voksede over store
strækninger.
Vaaren bryder med pludselig voldsomhed ind over
dette land, som i saa mange maaneder ligger i vinterens
lænker, og nu stod alle frugttræer i fuld blomst, og jorden
var dækket af et blødt, grønt græsteppe, oversaaet med
blomster i alle tænkelige farver.
Violer var der en
'--saadan mængde af, at de paa afstand dannede store violette
flekker i engene, og løvtræerne som voksede paa de mange
høider i terrænet, lyste med et sjelden friskt grønt løv.
Gjennemsigtige klare elve og smaabække strømmede forbi,
og bag høiderne og aasrækkerne saa vi i det fjerne høie
takkede fjelde, med dybblaa skygger over dybe kløfter.
Over det skjønne vaarlandskab straalede en høi, blaa himmel, og det hele mindede levende om den sydlige del af
Alperne. Det land , vi gjennemreiste, var nok ellers et
fredens sted, men nu blev man uafladelig mindet om
krigen. Paa veien vrimlede det af kjærrer, heste, okser,
kulier, alle belæsset med proviant og krigsmateriel, og
infanteri og artilleri, af delinger af alle optænkelige vaabenarter, drog frem mod det samme maal, som vi selv. Af
og til mødte vi ogsaa sygetransporter, saarede japanere,
som mindede os om, at hæren uafladelig stod i kontakt
med tienden. De ødelagte og forladte huse langs veiene
fortalte ligeledes om krigen - kosakkerne havde under sit
tilbagetog efter sædvane sat ild paa dem - og om krigens
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rædsler fortalte ogsaa de mange lig af trækdyr, som laa
langs veikanten, og de mange nye grave, som dækkede
faldne krigeres ben.
Efter 2 5 kilometers marsch opslog vi vort nattekvarter
ved en liden landsby, som for størstedelen var afbrændt
af russerne. Enkelte slog telte op, andre valgte sig et rent
og kjøligt leie i ly af gravstenene paa den kinesiske kirkegaard. Næste dag tilbagelagde vi ogsaa 2 5 kilometer i
solsteg og støv, men den dal, vi marscherede gjennem, var
vidunderlig vakker. Den gjennemstrømmes af floden
Patao, som fra begge sider faar talrige tilløb af smaaelve, som rinder ned gjennem steile fjeldkløfter eller skogrige sidedale.
I løbet af aftenen kom vi til Fenghwangcheng.
Og ved dette sted skulde der blive en længere pause
for korrespondenterne. De holdtes uden barmhjertighed
igjen ved hovedkvarteret og fik intet at vide, om hvad
der foregik ved fronten. Kun ser de, at der i omegnen
af Fenhwangcheng vokser op en formidabel forsvarsstilling
- en strategisk reduit, som Kuroki kan falde tilbage paa,
om han skulde blive slaaet af Kuropatkin, der koncentrerer
sin hær om Liaoyang. Kuroki maa jo regne med et vist
initiativ hos russerne, som kan faa sit udslag i en fremrykning sydostover ad den gamle Pekingvei mod ham selv,
inden japanernes øvrige armeer kan forene sig med hans.
Thi allerede i den sidste halvdel af mai eller begyndelsen af juni, var en ny arme, som allerede nævnt, sat iland ved
Takushan under general Nodzu, og denne arme er nu paa
marsch mod Sioyen.
Og Fenhwangcheng egner sig fortrinlig som strategisk
reduit. I sin ryg har det to ganske gode veie - der er
blevne udbedrede af russerne - ned til udskibningspunkterne ved Yalufloden, og foran det samler alle veie
vestfra og nordfra sig i en dal, som bestryges i hele sin
længde af et høidedrag, der gaar tvers over dalføret. Det
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er paa dette høidedrag, at Kuroki anlægger sine befæstninger, bombefast dækkede underbringelsesrum og artilleristillinger, og fra denne stilling bagover bygger han veie,
ad hvilke artilleriet kan kjøre op, eller i tilfælde retræten
foregaa.
~ Samtidig anlægges en jernbane fra Yalufloden op til
Fenghwangcheng, (den fortsættes senere til Motienling),
som i det hele ved broanlæg, ved magasinbygninger og
ved ophobning af forraad af alle slags gjøres til et førsterangs udgangspunkt for de videre operationer op gjennem
Manctschuriets fjeldegne. Stedet sættes desuden i telegrafforbindelse med de øvrige armeer.
Armeens avantgarde kastes frem, Saimatse besættes som
før nævnt den 7de juni, Sioyen af Takushanarmeen den
Sde. Men endnu den I Sde juni staar hovedstyrken af
2den division i vest for Fenghwangcheng.
Der holdes den dag mindefest over de faldne, man
forbereder sindene paa nye kampe, nye ofre.
Det var en vakker dag foran den gamle by.
« Presten stod paa berget, vendt mod mængden », skriver
~standard »s korrespondent med hæren, «i sin opløftede haand
holdt han en furukvist, behængt med hvide papirstrimler.
Tre gange piskede grenen luften over de bøiedc hoveder
nede paa sletten. Enkeltheden ved denne renselsesakt,
den store forsamlings taushed, scenens skjønhed, - alt bidrog til at fylde saavel den fremmede tilskuer som den
indfødte gudsdyrker med ærefrygt og respekt. Det har
faldt i min lod at overvære mange gudstjenester paa slagmarken. Jeg har knælet med soldaterne i ørkenen, bestrøet
med titusen døde udenfor Omdurmans graa volde. Jeg
har hørt takkehymnen gjenlyde mellem Karthums ruiner,
medens Gordons skygge endnu svævede derover, og bag
en granatpisket høide i Ladysmith har jeg deltaget i den
beleirede garnisons bøn. Dette er minder, som aldrig kan
udviskes. Heller ikke vil jeg nogensinde glemme scenen
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fra ,dag, da en arme er forsamlet blandt Mandschuriets fjelde
for at hædre de faldne.
Intet tempel reist af menneskehænder kunde være saa
majestætisk, saa inspirerende, som denne dal omgivet af
purpurfarvede fjelde og med himlens dybblaa hvælvning til
tag. Templets vægge dannedes af de med furutrær beklædte
nærliggende høiders bølgende omrids og af Føniks(jeldets
steile skraaning kronet af mørke høider, hvor relikvieskrin
og gravsteder ligger skjult. Gamle marmorgulve, hvor
smukke de end kan være, er dog aldrig saa rige, som
dette teppe af brunt og grønt og guld, vævet af marker og
lunde og elve. Paa den rummelige plads stod soldaterne
opstillede, 8000 mand eller mere. De tilhørte 2den division.
Paa høire fløi stod 3 infanteri regimenter; et kavaleriregiment
holdt tilhest mellem dem og artilleriet, som stod opstillet
uden sine kanoner, og paa venstre fløi stod ingeniørtropperne og trænbataljonerne. Den lange khakifarvede
linje saa ud som en bord af gammelt guld paa et glimrende
teppe, udbredt foran et alter reist paa høiderne.
Langt borte paa en høi terrasse, i skyggen af en grønklædt fjeldvæg, havde presterne bygget sin helligdom, en
aflang indhegning afmerket med faner. Indgangen var
en port, dannet af to tynde træstammer med krydsbaand,
hvorpaa der hang to flag, hvide med en rød sol i midten,
emblemer paa keiserdømmet og solens guddom, hvorfra
den lange række af mikadoer, som har hersket over Japan,
er udsprunget. Paa indhegningens høire side vaied et sort
banner og paa den venstre et gult, som symboler paa
seiren og tilbagekomsten til hjemmet.
Paa bagsiden af indhegningen var den indre helligdom, dannet af fire stænger, behængt med snore, hvortil
der var fæstet smaa strimler hvidt papir, de saakaldte «gohei», emblemer paa renhed og hvilesteder for de afdødes
sjæle. Alteret var et bord, dækket af en hvid dug, hvorpaa der stod et speil, et symbol paa fuldkommenhed laant
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fra den buddistiske singonsekt. Paa begge sider stod en
lerkrukke med røde, hvide og blaa papirblomster, og foran
alteret var der et lidet bord med en porcelænsbolle, hvori
der stod en stor furugren behængt med hvide papirstrimler.
Paa bagsiden af denne indre helligdom stod en trætavle af
simpelt hvidt træ med følgende indskrift i kinesiske bogstaver: «Til erindring om de dødes sjæle. » Tæt ved
stod en træbøtte med en træøse prydet med «go-hei» til
at udføre renselsescermonien med før bønnen, og til
høire et lidet stykke borte var der et lidet indelukke afstængt med skjermbret, hvor offerne laa.
Og omkring
det hellige skrin stod der hvide, tildækkede trauge og
kurver fyldt med offergaver til vederkvægelse for de afdødes aander, - hauge med ræddiker, dynger af riskager,
flasker fyldt med øl og risvin, fisk og fugl og alskens
frugter.
For at forstaa cermonien, maa man kjende noget til
shintoismen. Hvor denne religion end har sin oprindelse,
kan der være liden tvil om, at shintoreligionen i sin
dybde og sin udvikling er en selvstændig frembringel se af
den japanske jordbund. Naturdyrkelsen, som er en bestemt
del af denne lære, er visselig en arv fra ainoerne, som først
beboede øerne, medens dyrkelsen af helte og forfædr e ligesom
buddismen er indfort fra Asiens fastland. Shintos Panteon
er befolket med en hærskare af guddomme. Hver elv, hvert
fjeld, hvert træ har sin gud eller sin gudinde, og hver helt
eller hvilkensomhelst af forfædrene har sin plads i shintodyrkelsens gudekreds. Dog er det kun i navnet en religion,
for presterne har ingen faste etiske grundsætninger og ingen
læresætninger om menneskets skjæbne. De lærer ingen
andre moralske pligter end lydighed mod naturens bud og
mikadoens befalinger. Deres bønner bestaar i paakaldelser
af de afdødes aander, og deres taler er direkte henvendelser
til disse, dels i form af lovtaler, dels af bønner, og de
holdes i et sprog fra saa fjerne tider, at det ikke længer
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forstaaes af folket. Shintoreligionen er i korthed intet
uden en skyggefuld dyrkelse af aander ledsaget af offerhandlinger, og den forlanger ikke mere af sine tilhængere
end et besøg ved et eller andet tempel ved en aarlig fest.
Troesbekjendelsen kan sammenfattes i to sætninger, tro
paa en fortsat tilværelse efter døden - om det er i en
tilstand af glæde eller pinsel nævnes ikke - , og troen
paa mikadoens guddommelige oprindelse og guddommelige
ret. Ritualet udmerker sig ved stor enkelhed. Templerne
indeholder ingen afgudsbilleder, presterne bærer ingen
pragtfulde klædninger. Det eneste ydre udstyr bestaar af
speilet, som betegner fuldkommenheden, og de hvide papirstrimler, som symboliserer renheden. Tiltrods for mangelen
paa inspiration, morallære og en teori om skjæbnen alle religioners hovedpunkter - er dog shintodyrkelsen
Japans nationalreligion, og enhver japaner er fra fødselen
af stillet under beskyttelse af en eller anden shintoguddom.
Horn blæserne blæser den sædvanlige hilsen, de skingrende toner dør langsomt hen i den solfyldte luft, medens den
tætte khakifarvede linje nede paa sletten kaldes til opmerksomhed. Ceremonien er begyndt. Tilvenstre for helligdommen var officerer af første arme opstillede, generalmajor
Matsunaga, generalmajor Okaziki, generalmajor Shibuya og
generalmajor Kodama - ikke Oyamas generalstabschef med general Nishi, chefen for 2den division, i spidsen. I
denne gruppe havde de fremmede attacheer sin plads. Paa
den anden side stod tre prester. I almindelighed kan presterne - kanunski - ikke adskilles fra lægfolket, men idag
bar de sine offerklædninger, lange, løse kapper med vide ærmer
og med helte om livet. Paa hovedet havde de sorte hatte
med snarer bag. Overpresten, en gammel mand med skjeg
og en høitidelig og værdig fremtræden, som lignede mere
en parser end en japaner, bar et sverd i en fløielsbalg,
og hans kappe var af rød og sort silke. De øvrige presters
kapper var af drapfarvet moire; under disse kom der tilsyne

almindelige khakibenklæder og støvler af armeens model,
hvilket kunde bringe en til at tro, at de var almindelige
soldater, for anledningen beklædte med prestelig værdighed.
Presterne gik frem mod alteret, stansede foran skrinet,
klappede tre gange i hænderne, indtog en ærbødig stilling,
bøiede hovederne og fremsagde paakaldelsen af de døde.
Det var en opfordring til de afdødes aander om at forblive
paa de hvide papirstrimler eller •go-hei». Idet de vendte
tilbage til sin oprindelige plads, tog en af de andre prester
furukvisten fra bordet ved alteret. Idet han løftede den
op med høire haand, førte han grenen hen over hovedet
paa de øvrige prester, attacheerne og over offergaverne, som
var forberedt i det lille aflukke. Derpaa gik han frem foran
helligdommen, frem til kanten af terrassen og svingede
grenen tre gange over mængdens hoveder. Dette var renselsesakten, hvor furugrenen eller eviggrønt symboliserer
oprigtigheden.
Overpresten gik nærmere hen til alteret, og idet han
bøiede sig foran det, tog han fra sit bryst en rulle, hvorfra
han i en mumlende tone oplæste følgende:
«Jeg Hirokage Shimizu, prest i Shinto, henvender mig
i ærbødighed til sjælen for Iøitnant Jiro Takuma og andre
officerer og soldater, som faldt i slaget ved Yalu og andetsteds, idet jeg indbyder dem til at nærme sig det alter, vi
har opreist ved foden af Teisenfjeldet udenfor Fenghwangchengs volde. Da fredens baand blev brudt, og vi gik
mod russerne med vaaben i haand, fulgte I med 2den
division og marscherede til fronten med I ste arme, idet I
vidste, at pligtens og opofrelsens time var kommet. Tappert
udholdt I strabadser og savn tilsjøs og tillands, i fjeldene
og i dalene. Men for eder endte ikke kampen der. Den
første dag i mai maaned kom I til Yalu, hvor tienden havde
alle de store fordele, som naturen har skjænket en saadan
stilling. Her kjæmpede I med beundringsværdigt mod
under regnen af kugler og mellem bajonetternes blinken.

Nogle af eder gjorde glimrende tjeneste ved rekognosceringen,
ved vei- og brobygninger og i transportvæsenet. Alle har
I hjulpet til med at hidføre denne glimrende seir, som har
kastet glans over keiserriget, og som har gjort armeen bekjendt. Her i den befæstede leir ved Fenghwangcheng
har vi det roligt for en tid, og vi vilde gjerne tale sammen
om slaget og om fremtiden; men ak, I er adskilte fra os
ved dødens mørke slør. Ak, vi kan hverken se eders tapre
ansigter eller høre eders glade stemmer. Dybt føler vi
adskillelsen, vi som i broderlig kjærlighed delte felttogets
møie og besvær med eder. Hans høihed, keiseren, har,
glad over seiren, udtalt sin tilfredshed med eders tjenester.
Eders landsmænd er stolte over eders mod og loyalitet.
Rækken af eders fortjenester er høiere end fjeldet Føniks,
eders ry er mere straalende end solskin paa Yalutlodens
bølger. I har vundet mere end denne verdens ære. Eders
aand vil for altid være hos guderne, som beskytter keiserdømmet, og eders navn vil med henrykkelse blive nævnt
som et eksempel paa fædrelandskjærlighed. Hvem skulde
kunne lade være at vise eder den skyldige respekt? Hvem
skulde vove at undervurdere eders tjenester? Generalen,
som kommanderer denne division, og vi alle har ønsket at
vise vor ærbødighed for eders trofaste sjæle ved denne
mindegudstjeneste afholdt paa den femtiende dag efter slaget
ved Yalu og ved ofringer af indviet vin og kjød. Ydmygt
og ærbødigt viser vi eder vor hyldest sammen med de af
eders kammerater, som er tilbage. Vi beder eder at modtage vore æresbevisninger og de ofre, som er nedlagt paa
alteret».
Da denne paakaldelse var endt, stod presten nær ved
skrinet, med ansigtet vendt mod øst, medens en af hans
assistenter af en soldats haand modtog offergaver til de
døde. Disse bestod af de væsentligste bestanddele af den
menneskelige føde, af ris, vin, fisk, fugl, grøntsager, frugt,
bagverk, vand og salt. Hver offergave laa paa et eget

lidet fad eller en tinplade dækket af hvidt papir, og den
blev ærbødig rakt hen til overpresten, som lagde den paa
alteret. Et øieblik blev ceremonien afbrudt ved, at general
Nishi steg ned ad skraaningen for at ledsage prins Kunni,
som netop var ankommet, til hans plads i spidsen for
officererne. Prinsen ledsagedes af stabschefen, general Fuji,
og oberst Hagino. Et øieblik efter skred general Nishi
paa overprestens opfordring op til alteret, hilste, og idet
han aabnede en papirrulle, læste han følgende lovtale til
de afdøde:
« Vi mødes idag paa dette hellige sted udenfor Fenghwangchengs mure for at hædre mindet om disse tapre
mænd, officerer og soldater - 1 14 i tallet - , som tilhørte
2den division og døde i tjenesten for sit land. I tapre
døde, I sagde farvel til eders fødeland den I ste mars og
deltog i det mindeværdige angreb paa Kiuliencheng den
1ste mai, da vi var naaet frem til Yaluflodens bredder efter
mange savn og gjenvordigheder. Dette vort første slag var
bestemt til at vise for verdens øine vor armes fortrin og
vore soldaters mod . Japan!.k mod, siger ordsproget, svigter
ikke, før døden betvinger det. Hele verden ved , hvorledes
vi bestod vor prove. Vor tiendes stilling, sterk af naturen
og ved befæstningsarbeider, blev med lethed erobret. Saa ledes er Japans ry blevet hævet og vore soldaters tapperhed
styrket. De fleste af eder faldt paa denne mindeværdige
dag. Endnu staar billedet af eders tapperhed for vore øine.
Nogle af eder døde under den paafølgende forfølgelse, og
mange er faldne som et bytte for sygdomme, som ikke
viser ærbødighed for fortjenstfulde handlinger. Vort hjerte
banker ved tanken paa eders tapre og ædle bedrifter. Hvil
i fred, I dyrebare sjæle. Lad det være eder en trøst, at
eders glimrende bedrifter vil blive prentet med guldbogstaver
paa historiens blad, og at eders store eksempel paa selvopofrrlse vil fortælles fra slegt til slegt ! Vor stilling her
i fiendens nærhed gjør det umuligt for os at feire denne
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fest med den tilbørlige pragt. Vore offergaver er smaa,
men vi retter vor hyldest og vor tak til de afdødes hellige
minde>.
Atter skingrede signalerne, og dalen fyldtes af den ildnende musik af hymnen « Frels vort fædreland , . Salver
affyredes som hilsen, og armeen begyndte at røre paa sig.
Den høitidelige handling var endt. Skarpe kommandoord
fulgte signalerne, og tropperne marscherede bort til sine
respektive pladse ved forposterne eller i forsvarsstillingen.
Imidlertid lagde officererne de sidste offergaver paa alteret
for sine kameraters sjæle. Paa et bord nær ved laa en
hel del smaa furugrene, hvortil var fæstet en liden papirlap.
General Nishi gik frem, tog en gren og lagde den paa
alteret som et symbol paa oprigtighed og renhed. Prins
Kunni fulgte efter med de øvrige officerer og attacheer,
som alle efter tur ydede sin tribut til de mænd, som var
faldne i slaget ,. .
Denne eiendommelige ceremoni er karakteristisk for
dette folk, som skulde vinde saa store seire; den er gribende
i sin enkelhed og manende ved sin dyrkelse af de helte,
som allerede var faldne under udførelsen af sin pligt mod
land og mod keiser. Men det grundlag, hvorpaa den
hele ceremoni hviler, synes os svagt. Men er ikke det
af mindre betydning, naar det alligevel kan give hvert
enkelt individ slig kraft og disciplin, slig dødsforagt, slig
pligtfølelse, slig villighed til at ofre sig selv for sin keiser
og sit samfund?
En slig religiøs ceremoni, hvor man samlet bøier sig
for et overnaturligt væsen, vil altid have en dyb virkning,
og vi er bange for, at m;rn tager feil, hvis man tror, man
i en krig kan undvære det styrkende og inspirerende element,
som man finder i en slig ide om noget overnaturligt. Vi
har før nævnt pligtfølelsen som noget, hvorpaa disciplinen
kan bygges; men da maa den indføres i bevidstheden
allerede i barneaarene, og den maa knyttes til noget langt
; -
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høiere og fjernere begreb end nu. Den maa knyttes til
samfundet eller fædrelandet, og man maa opdrage barnet
som i Japan til den overbevisning, at pligten strækker sig
helt ind i døden. Men hvad vi specielt her vil fremhæve
er, at en saadan manende, inspirerende ceremoni paa vor
religions grund er forbudt hos os. En forunderlig fanatisk
blindhed tror, at vi kan undvære den styrke, den disciplin,
~om ligger i, at en trop eller et skibsmandskab i samlet
andagt glemmer sig selv i tanken paa et høiere væsen, det
være sig virkeligt eller indbildt. Hvad gjør det, hvis det
kan gjøre samfundet stort og sterkt og individerne lykkelige?
I vort forunderlige teoretiske skolemestersyn paa livet tror
vi at kunne undvære ting, som de store nationer endnu
finder nødvendige til styrkelse af den enkeltes karakter og
til bevarelse af samholdet inden samfundet.
Saa optog Kuroki sin marsch mod nord, langs den
gamle kongevei.
I tre dage og tre nætter, skriver «Standard»s korrespondent, faldt regnen i ustanselige strømme; elvene gik
over sine bredder, og bækkene blev til rivende stryg.
Veiene blev forræderske myre, og høiderne paa begge sider
af dalen skjultes i taagen . Mil efter mil red vi opover
den trange dal, der løber omtrent nord-syd, indtil vi kom
til et høidedrag, der lukker dalen mod nord, og som danner
vandskillet for Tsaelven.
Dette høidedrag danner en udmerket stilling for en
hærafdeling, som vil modsætte sig en tiendes fremrykning
mod nord, og af de talrige opkastede forskansninger oppe
paa høidekammen var det let at se, at den russiske arrieregarde (under general Sassulitsch) her havde tænkt at stanse
den japanske :2den division. Men befæstningerne var atter
forladte, sandsynligvis fordi Sassulitsch havde faaet meddelelse om Kurokis høire fløikolonnes fremrykning fra Saimatse, hvorved den russiske hærs stilling paa det nævnte
høidedrag blev omgaaet. Denne høire fløikolonne gik nemlig,

samtidig med hovedkolonnen, frem paa en vei, der fra Saimatse løber i østlig retning mod Liaoyang ca. 35 kilometer nordenfor hovedveien over Motienlingpasset. Denne
sidevei fører over Sichiaopasset og hen mod Hsihoyen og
Yushuling.
Kurokis tredie division dannede venstre fløikolonne og
marscherede frem paa en sydligere vei (over Sinkaipasset)
i høide med de andre divisioner.
Den 27de juni naaede alle tre kolonner frem til hovedpassene i MotienlingfJeldkjeden eller Fenshuilingfjeldene,
som de ogsaa benævnes paa enkelte karter. Fenshuiling
betyder «vandskillets pas » og benyttes som benævnelse paa
flere overgange i denne fjeldkjede, et nordre pas mellem
Saimatse og Hsihoyen, hvor høire fløikolonne opererede,
og et søndre pas vestenfor Sinkaipasset, hvor venstre fløikolonne gik frem. Og alle tre kolonner fandt passene
ubesatte af grunde, som er anført af kaptein Nyquist i
hans før citerede brev.
Samme dag kom ogsaa Takushanarmeen under Nodzu
frem over Tatienlingpasset. Men medens Kuroki ingen
synderlig modstand mødte ved besættelsen af passene
nordpaa, paa grund af at Kuropatkin netop da havde foretaget en dragningsmarsch sydover med sin hovedstyrke for
at komme general Stackelberg tilhjælp efter hans nederlag
ved Telissu, stødte general Nodzu paa en temmelig kraftig
modstand ved Tatienling.
Ved et glimrende afpasset samtidigt fremstød af fire
fra hinanden adskilte kolonner, der opererer frem paa en
omkring I oo kilometer bred front ad yderst vanskelige veie
og fjeldstier, har altsaa japanerne med et slag sat sig i
besiddelse af de fjeldovergange, der skulde beskytte Kuropatkins forbindelser langs jernbanelinjen nordover fra Kai ping
til Liaoyang og Mukden, dække hans venstre flanke under
marschen mod syd for at undsætte Port Arthur.
Det maa have været en haard dag for Kuropatkin
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denne dag, den 27de juni, da han fik efterretning om
fjeldpassenes erobring. og den forvirring, som efterretningen
fremkaldte, finder et ganske eiendommeligt udtryk i en
korrespondance til Aftenposten , fra Franz v. Jessen, der
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netop den 27de juni befandt sig i Taschitschiao. Kuropatkin
synes ikke at have havt ide om, at saa sterke japanske
troppemasser var under fremrykning mod hans østre front.
Han har ladet fjeldpassene nordpaa ubesatte og var selv
den dag i Taschitschiao. Saa faar han efterretning om, at
japanerne er i passene. Han sætter sig i et tog og drager
nordover til Haicheng. Efter v. Jessens brev synes russerne
i Taschitschiao at have staaet i den formening, at Kuroki har
sit hovedkvarter i Sioyen, og at det er ham, som nu pludselig
er rykket frem over Tatienlingpasset for ved Haicheng at
afskjære den hovedstyrke, som Kuropatkin netop har trukket
sydover mod Taschitschiao.
1 en hast indlastes det ene regiment efter det andet
paa jernbanen for at afgaa til Haicheng, eller stanses i sin
marsch mod syd for i ilrnarscher atter at begive sig nordover. Paa stationen ved Taschitschiao hersker den største
forvirring; efter 32 timers venten paa perronen eller i restauranten faar v. Jessen endelig en plads paa toget og kommer
- uden bagage eller heste - til Haicheng natten til den
29de. Han træffer der en russisk officer, oberst Luboff,
som meddeler ham, at Kuropatkin med stab er redet over
til Simucheng - netop tidsnok formentlig til at modtage
de fra Tatienlingpasset tilbagevendende russiske tropper.
Dette pas havde den 27de juni været besat af en
russisk styrke paa 14 bataljoner med 30 kanoner og 3
regimenter kavalleri. De høider, der beherskede defileet,
var sterkt befæstet, bedækkede veie var anlagte mellem de
forskjellige positioner, palisader og staaltraadnet var opsatte
og skyttergrave anlagte.
Rekognosceringer overbeviste derfor snart general Nodzu
om, at passet var umuligt at tage ved et frontalt angreb,
hvorfor han delte den angribende styrke i tre kolonner,
hvoraf den ene under oberst Kamada gik frem mod høiderne i vest for passet, den anden under general Asada
mod høiderne i øst, medens den tredie under general Mariu

gjorde en lang omvei mod vest for at angribe russerne i
høire flanke og ryg. Denne sidste kolonne blev atter
dækket i sin flanke ved en anden styrke, der sendtes frem
natten til den 26de juni for at erobre nogle høidepunkter
længere vest.
Ud paa morgenen den 27de havde general Mariu udført sin omgaaende bevægelse og sat sig fast i stillingens
flanke og ryg efter at have drevet tilbage to russiske
bataljoner, der forsøgte at stænge ham veien.
Samtidig forsøgte general Asada - natten til den 27de
- at storme høiderne paa østsiden af passet, men han
maatte blive staaende paa skraaningerne, da fiendens artilleri
ved dagens frembrud blev ham for sterkt Han sendte da
en kolonne ud til høire, som det lykkedes henved kl. 10
om formiddagen at omgaa russernes venstre fløi.
Oberst Kamada trængte i løbet af natten til 27de frem
mod de vestre høider, hvor det lykkedes ham ved syvtiden
om morgenen at indtage en stilling, fra hvilken passet
kunde bestryges.
Han aabnede her en voldsom artilleriild mod de russiske
stillinger, og under dækning af denne ild kunde nu ogsaa
oberst Kamadas infanteri gaa frem til angreb.
Da russerne saaledes kl. 8 om morgenen saa sig angrebet
fra alle sider og i fare for at blive omgaaet paa begge fløie,
drog de sit artilleri ud af stillingerne og begyndte en
almindelig retræt i retningen af Simucheng, efter at have
tilintetgjort alle sine magasiner og sat ild paa sine forraad.
General Asada, som imidlertid havde naaet toppen af de
østre høider, kjørte sit artilleri frem i stilling og beskjød
de retirerende tropper, der efterlod 90 døde og 88 fanger,
hvoraf 6 officerer. Japanerne havde 180 saarede og døde.
Et forsøg fra russisk side paa om eftermiddagen at
gjenvinde det tabte pas blev slaaet tilbage af japanerne.
Kuropatkin skynder sig nu med at gjøre godt igjen,
hvad han har forsømt ved at evakuere sine stillinger i
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Motienlingfjeldene og trække sin hovedstyrke sydover. Han
beordrer en almindelig koncentration om Liaoyang og iler
selv mod nord, idet han samtidig giver ordre til sin venstre,
nordlige tløi at søge at gjenvinde de tabte stillinger ved
Motienling.
Allerede den 4de juli foretages et saadant fremstød
fra Liaoyang mod nordost, men angrebet sker ikke med
synderlig kraft, og Kuroki har ingen vanskelighed ved at
afvise det. Men han forfølger ikke sin seier; endnu et
par uger staar han stille i de engang vundne fjeldpas.
Tiden til fremrykning er endnu ikke kommet. General
Oku er endnu for langt mod syd; først i midten af juli
kommer han, som vi skal se i næste afsnit, ved Kaiping
og Taschitschiao i taktisk forbindelse med Nodzus tropper
ved Simucheng. Og regntiden har desuden nu sat ind
med en voldsomhed, som forbyder alle militære operationer
i stor stil.
Kuroki befæster kun sine stillinger i de store fjeldpas og
ordner sine forbindelser bagud med sin hovedbasis ved
Fenghwangcheng ved at fortsætte jernbanen Antung-Fenghwangcheng op til Motienling; foran ham er der en del
mindre høider og pas, der skiller hans styrke fra de russiske
hovedstillinger paa slettelandet om Liaoyang.
Imidlertid er Kuropatkin med sin hovedstyrke kommen
frem til Liaoyang og forbereder en større ekspedition mod
Kuroki for at gjøre et nyt forsøg paa at gjenvinde fjeldpassene. Dette hverv bliver betroet generalløitnant grev
Keller, der i den anledning faar til sin disposition en styrke
paa to divisioner infanteri, med hvilke han natten til den
, 7de juli sætter sig i bevægelse opimod passene under en
sterk taage.
Det frontale angreb begyndte at udvikle sig kl. 3 om
morgenen paa hovedveien østenfor Tawan og blev mødt af
en haardnakket modstand fra Kurokis fremskudte posteringer.
Det gjaldt at opholde de fremtrængende russere, indtil
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hovedstyrken oppe i Motienlingpasset havde faaet ordnet
sig for forsvar. Denne forpostfegtning varede i to timer,
da japanerne langsomt maatte trække sig tilbage paa de
fremrykkende forsterkninger.
Imidlertid havde general Keller samtidig planlagt flankeangreb mod begge Kurokis fløie.
Motienling er det høieste punkt i en fjeldkjede eller
rettere en række af isolerede toppe, som løber i retningen
nord-syd. De sydligste af disse høidepunkter - altsaa
søndenfor selve passet - er Sinkialing, Liholing og Panpanling, og mellem hvert af disse løber der stier, som alle
gaar ud fra hovedveien et stykke øst for Tawan (se kartet).
En styrke, som opererer østover langs denne vei, vil derfor
ad disse fjeldstier kunne rette et angreb paa den venstre
fløi af en styrke, som har besat Motienlingpasset.
Og dette benyttede general Keller sig af. Han sendte
to bataljoner opover mod Sinkialing, idet han samtidig
beskyttede deres forbindelser bagud ved at placere tre
kompanier med otte kanoner paa et høidepunkt, fra hvilket
fjeldstien i deres ryg kunde bestryges til begge sider.
Samtidig sendte han et regiment infanteri og en eskadron
kavalleri frem fra Anping mod japanernes høire fløi, hvis
fremskudte afdelinger stod ved Hsimatang, medens en anden
afdeling paa to bataljoner og en del kavalleri kastedes frem
mod samme punkt fra Kiautau, hvor russerne havde en
betydelig styrke i en forskanset leir; de marscherede frem
over Sihkiaputse.
Det synes imidlertid som om japanerne, der har kjendt
terrænet meget godt, har forudseet, at angrebet vilde blive
forsøgt ført frem ad disse veie, idet de baade ved Sinkialing
-- som en fortsættelse af deres venstre fløi - og ved
Hsimatang og Sihkiaputse - som en fortsættelse af deres
høire fløi, har posteret sterke afdelinger.
Som ovenfor nævnt begyndte det centrale angreb langs
hovedveien over Tawan til Hsimatang, hvor veien gjør en
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næsten retvinklet bøining mod sydost nedover langs Motienlingfjeldkjeden, kl. 3 om morgenen; men det var først kl. 5,
at det lykkedes russerne at kaste de japanske forposter
tilbage, og først kl. 7 var deres hele styrke, fire regimenter,
udviklet og havde begyndt kampen. Den russiske reserve
stod ved Kinkiaputse. Men imidlertid havde de retirerende
japanske afdelinger faaet forsterkninger fra hovedstyrken,
og gik frem til et modangreb, for hvilket russerne maatte
vige. Deres reserver dækkede retræten, der foregik i ganske
god orden, tiltrods for at de nær var bleven afskaaret fra
Tawan ved at japanernes venstre fløi ved Sinkialing, efter
at have kastet tilbage den russiske styrke, som var sendt
mod dette punkt for at omgaa dem, forfulgte de retirerende
afdelinger helt nedover mod hovedveien.
De to russiske kolonner, der var sendt nedover mod
Hsimatang fra Anping og Kiautau, var ikke stort heldigere.
De kom først frem til angreb henimod kl. 8, altsaa fem
timer efter at det frontale angreb var begyndt, og netop
da russerne her begyndte at gaa tilbage. Ikke destomindre
varede kampen paa japanernes høire fløi i 81/2 time, hvorefter russerne ogsaa her maatte trække sig tilbage ligeoverfor
de stadig opkommende japanske forsterkninger. De trak
sig tilbage til Anping og Hsihoyen, medens hovedkolonnen
gik tilbage til Tawan og Yantzuling.
Medens japanernes tab i kampen kun angives til 299
mand døde og saarede, medgiver russerne at have tabt over
1000 mand.
Næste dag forfølger Kuroki sin seir videre ved at
sende 12te division under general Nishi - den samme
division, som i slaget ved Yalu havde omgaaet russernes
venstre fløi - nedover mod Hsihoyen, og den 19de kaster
denne division den derværende russiske styrke paa 7 bataljoner og 4 batterier artilleri (3 2 kanoner) ud af sin stilling
og ned mod Yushuling. Ogsaa i denne kamp, hvor japanerne
mistede 52 2 mand saarede og døde, medens russernes tab
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er anslaaet til omtrent det dobbelte, udførtes angrebet ved
en omgaaende bevægelse mod forsvarerens - russernes ene, dennegang høire, fløi; men japanernes angreb synes
at have været bedre afpasset derved, at det frontale angreb
ikke førtes frem, før den omgaaende kolonne samtidig
kunde gribe ind i kampen .
Efter disse kampe bliver atter Kuroki staaende stille oppe
i ijeldpassene i to uger med sit hovedkvarter i Lienshankwan; han venter paa Oku og Nodzu. Saa besætter Oku
Taschitschiao den 25de juli og Nodzu Simucheng den 3ote
juli, hvorefter begge disse armeer forener sig foran Haicheng. Da bryder Kuroki op og marscherer mod vest.
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Det er kl. 3 om morgenen den 31te juli, og han gaar
frem paa to hovedveie, mod Yushuling i nord og over
Motienling mod Tawan og Yantzuling i syd.
Det var en maaneklar nat. Vi drog gjennem et
eventyrland af lys og skygge, fortæller en korrespondent
med Motienli ngkolonnen. Høit oppe paa begge sider
tegnede høie skrænter sig sorte og sk~rpe mod den lyse,
klare himmel og kastede sine sorte skygger over veien,
som slyngede sig opover mod skaret i vest.
Men deroppe fra kom tykke hvide skyer rullende nedover; det var morgentaagen, som sivede ned gjennem skarene;
de mødtes foran os og fyldte dalen. Det blev graat og
fugtigt, hvor det før havde været lyst og skinnende; men
opover slyngningerne, op mod høidepunktet, strømmede et
uendeligt tog af soldater, kanoner og vogne - da brød
solen frem gjennem taagen og dalen aabnede sig foran os,
vi havde naaet det høieste punkt i skaret.
Paa den anden side af dalen havde russerne taget
stilling, og general Keller førte selv kommandoen ved
Yantzuling. Dalen strækker sig i nordlig-sydlig retning i
en længde af ca. 50 kilometer op mod Yushuling og skilte
saaledes den 3, te juli de kjæmpende ad i hele sin længde:
fire russiske divisioner eller mellem 70 ooo og 80 ooo mand
paa den ene side og tre japanske divisioner paa den anden
side, og angrebet skulde ske over hele linien paa engang,
over hele japanernes 1 70 kilometer brede front. Thi Oku
og Nodzu skulde samme dag gaa frem mod Haicheng.
Kurokis høire fløikolonne marscherede mod Yushuling, 36
kilometer mod nord, en kolonne fulgte hovedveien fra
Motienling mod Tawan, medens en anden gik frem gjennem
passet ved Makmenja og en over Suichanja (se kartet).
Fra venstre kolonne var desuden en brigade allerede om
aftenen sendt frem ad en omvei for at omgaa russernes
høire fløi og angribe dem i flanke og ryg ved Yantzuling.
Man havde haabet ved et frontalangreb at kaste rus-

serne tilbage mod denne brigade, eller at brigaden, hvis
dette ikke lykkedes, ved at operere mod russernes forbindelseslinie, skulde lette angrebet mod deres front.
Oppe paa høiden over Motienlingpasset stod general
Kuroki med sin stab, militærattacheerne og korrespondenterne, for at iagttage kampens gang. Under dem laa det
brede dalføre mellem Motienlingfjeldenes to kjeder; taagen
laa hvid og tung nede i dalbunden og over taagebanken
stak enkelte skovbevoksede høider op som øer i et langstrakt fjeldvand. Men eftersom solen steg op, svandt taagen,
og hele dalen laa der bred og grøn med steile, mørke lier
paa begge sider. Kanontordenen rullede allerede med lange
ekko indover fJeldene og smaa skydotter over skraaninger
viste, hvor granaterne sprang.
Thi japanerne havde allerede bøiet af fra veiene eller
fjeldstierne og kjørt sit artilleri op i stilling. Det var et
haardt arbeide, thi kanonerne maatte trækkes op gjennem
de bratte lier, og veie banes af fremsendte ingeniørdetachementer. Paa enkelte steder maatte hestene spændes fra
ammunitionsvognene for at hjælpe til med at trække
kanonerne op, og flere bataljoner infanteri maatte bistaa
ingeniørvaabenet med at bane veie. Og straks kanonerne
kom frem i stilling, koncentrerede de russiske batterier sin
ild mod dem .
Kl. 7¼ lettede taagen fra Makmenjadalen, skriver
«Times»'s korrespondent med general Kuroki, netop som
det japanske artilleri holdt paa at naa op i sin stilling
ved (6), og de russiske batterier lige overfor (ved A og B)
koncentrerede sin ild mod det; men det fik snart hjælp
fra et batteri, som havde kjørt op i stilling straks nordenfor Motienlingveien (ved 1), hvorefter russernes ild begyndte
at svækkes. Men imidlertid havde det japanske infanteri,
som havde udviklet sig paa skraaningerne paa begge sider
foran Makmenja lidt svære tab ved russernes granatkartædsker.
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Snart kom det japanske artilleri paa yderste venstre
fløi ogsaa i stilling (ved 8), efter et voldsomt arbeide,
under hvilket ammunitionsvognene var blevne efterladte
paa østsiden af passet, flere kilometer tilbage. 16 russiske
kanoner (ved C) aabnede straks en velrettet ild mod dem,
der besvaredes med granatkartædsker, som imidlertid paa
den store afstand (5000 meter) ikke gjorde synderlig virkning. Man maatte sende folk til ammunitionskjærrerne for
at hente almindelige granater op og først kl. 11 3/ , kom
de tilbage.
Og imidlertid led ogsaa her det japanske infanteri,
som var rykket ned mod dalbunden, svære tab. Heden
var bleven saa trykkende, at en del af soldaterne i fortvivlelse sprang frem for at komme ned til bækken og
slukke sin tørst; men størstedelen faldt paa veien under
russernes voldsomme ild.
Først- henimod kl. 5 om eftermiddagen begyndte den
russiske artilleriild (fra C) at svækkes. Men heller ikke nu
kunde det japanske infanteri komme frem over dal bunden;
thi ilden fra det russiske infanteri, som laa i skyttergrave
langs høidekammen, var endnu usvækket. Imidlertid havde
de japanske batterier paa høire fløi (ved 1, 2 og 3) ved
firetiden vundet overtaget over det russiske artilleri paa "
den modsatte side, saaledes at det herværende infanteri i
en aaben formation og springende fra dækning til dækning
kunde naa over til Tiensutien og begynde en oprulling af
den russiske stilling (ved F G), dækket af en velrettet ild
fra sit eget artilleri, og da samtidig det ligeoverfor Tawan
staaende japanske infanteri i raske sprang satte over dalføret, havde det russiske artilleri ikke andet at gjøre end
hurtigst muligt at faa sine kanoner kjørt ud af stillingerne,
fra hvilke det japanske infanteri nede i dalen ikke kunde
bestryges, da det befandt sig i batteriernes døde vinkel.
En russisk infanteriafdeling holdt med stor tapperhed
japanerne stangen, indtil artilleriet havde iverksat sin retræt,

der gik i god orden - man kunde se det gallopere mellem
træerne ned over skraaningen. Kun en enkelt kanon, hvis
forspand steilede og svingede rundt under japanernes ild,
væltede ned en styrtning, heste, folk og vogn om hinanden.
Men eiendommelig nok slap folkene og hestene fra det;
kanonen maatte de lade i stikken.
Den brigade, som skulde omgaa russernes høire fløi,
kom først kl. 6 om eftermiddagen frem i nærheden af
hovedveien, men mødte da saa sterk modstand, at den
atter maatte gaa tilbage. Den blev derfor en skuffelse.
Men da morgenen den I ste august brød frem havde
russerne forladt alle sine stillinger langs dalføret mellem
Yantzuling og Yushuling og gaaet tilbage mod Anping.
Og general Keller var falden, truffet af en japansk granat,
medens han iagttog slagets gang i nærheden af Tawan.
Dagen efter trak russerne sig ogsaa tilbage fra Haicheng.
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General Oku fortsætter sin marsch nordover.
Kaiping indtages den 9de juli, Taschitschiao den 25de juli
og Haicheng den 3die august. Niuchwang besættes.
General Nodzus kooperation med general Oku.

Vi forlod general Oku, idet han i slutningen af juni
maaned efter slaget ved Telissu var under fremrykning
mod Kai ping; samtidig var general Nodzu under marsch
mod nordvest, mod Haicheng, og Kuroki under marsch
mod Anping paa tre adskilte kolonner.
I løbet af 9de juli raser der en fire timers artilleriduel
omkring Kaiping, som enaer med, at russerne opgiver byen,
hvorefter den besættes af general Oku.
Da tabene ikke har været store, synes det, som om
russerne ikke har tænkt paa at gjøre synderlig modstand her.
De paabegyndte sin retræt, meddeler «Times>, kl. 5½ em.,
da japanerne vel havde udviklet sig og paabegyndt sit
infanteriangreb, og de stansede først et stykke syd for
Taschitschiao.
Det er kanske mest Takushanarmeens (Nodzus) fremstød,
som bestemmer Kuropatkin til at forlade Kaiping uden
synderlig kamp.
Denne arme har nemlig, efter at den den 27de juni
havde erobret fjeldpassene, under stadig forbindelse med
2den arme, langsomt rykket frem mod en linje fra Simucheng
til Tangchi straks i øst for Taschitschiao (se omstaaende kart).
Den har herunder marscheret paa to kolonner og har netop
samtidig med general Okus indtagelse af Kaiping den 9de
juli kastet russerne tilbage mod Simucheng (Tomucheng).
Saa staar den stille og venter paa, at Oku skal komme frem
til Taschitschiao.

/

So
Man havde nu ventet, at Kuroki vilde nærmet sig end
yderligere mod Liaoyang, at de japanske armeer vilde
pivoteret om sin søndre fløi, svinget med 1ste arme mod
vest for at afskjære Kuropatkin retræten mod Mukden,
medens 2den og 3die arme blev staaende stille.
Saa sker imidlertid ikke. Kuroki staar stille, medens
general Oku rykker nordover til en linje fra Kushukau til
Hwangliangtui straks søndenfor Taschitschiao, hvor jernbanelinjen til lnkau grener ud fra den Mandschuriske hovedbane.
Paa dette punkt har Kuropatkin ladet general Sarubaieff
med fem divisioner ( 1ste, 2den, 9de og 35te samt en del af
den sibiriske reserve) besætte og befæste høiderne mellem
Niushinshan og Tapingling.
Paa denne række af høider, siger general Oku i sin
officielle rapport, havde Sarubaieff forberedt et stort antal
forsvarsstillinger, der oppe fra høidekammene fuldstændig
beherskede hele japanernes fremrykningszone. Han havde
ladet grave en række af løbegrave med dækkede skyttergrave, opsat palisader og staaltraadgjerder og udlagt miner
- havde kort sagt benyttet ethvert middel til at forsterke
stillingen. Desuden havde han opstillet sit artilleri ( 16
batterier eller 1 28 kanoner) saaledes dækket, at det var
umuligt for japanerne rigtig at opdage, hvor de stod. Hans
styrke var paa omkring 60 ooo mand, omtrent jevnstor med
japanernes, der begynder at forberede et angreb den 24de
juli om morgenen ved en voldsom artilleriild. Skjønt Okus
artilleri under svære tab hyppig skiftede stilling og gjorde
hvad det kunde for at dække infanteriets fremmarsch, var
det ham imidlertid umuligt at bringe fiendens artilleri til
taushed; de stillinger hans artilleri maatte indtage, var
vanskelige at komme frem til, og kanonerne kom desuden
straks ved fremkjørselen lige ind i den fiendtlige ildzone.
General Oku bestemmer sig alligevel til for enhver
pris at føre infanteriangrebet frem og giver sin høire fløi
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-ordre til at gaa til angreb, uanseet hvad det vil koste, og
-ordren adlydes; i raske fremstød søger infanteriet frem
,gjennem den frygtelige ild.
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Slaget ved Tasch1tschiao den 25de Juli .

Men terrænet er for aabent og natten til den 25de
falder paa, uden at et eneste punkt af den fiendtlige linje
er taget. En af de japanske kolonner trænger med frygtelig
tapperhed ind i den fiendtlige linje, men bliver kastet tilbage
af fremkommende reserver.
Klokken henved 9 om aftenen indstillede artilleriet sin
-virksomhed, og den kommanderende paa høire fløi bad
.general Oku om tilladelse til ved et natangreb at søge «at
.gjennemføre den kommanderendes plan for kampen,. Oku
.gav sin tilladelse hertil, og angrebet begyndte igjen kl. 1o aften.
Infanteriet gik hensynsløst frem og stormede fiendens
første forsvarslinje i nærheden af Tapingling, kastede rus-serne ud af deres stillinger og gik frem mod deres 2den
Jinje, som toges kl. 3 fmd. den 25de, hvorpaa de tropper.
6 -
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der stod nærmest ved høire fløi fulgte efter og besatte
høiderne ved Shanhsitau.
Med erobringen af Tapingling, der dannede nøglen til
den russiske stilling, var slagets skjæbne afgjort. Det var
af hensyn til dette punkt, at Oku havde koncentreret sine
tropper paa østsiden af hovedveien fra Kaiping, og det var
om besiddelsen af dette punkt, at kampen den 24de havde
dreiet sig.
«Times»s korrespondent i Tokio hævder, at russernes
forsvarsverker strakte sig saa langt mod øst som til Erhtauhotzu (se kartet) paa veien mellem Sioyen og Haicheng,
den vei, ad hvilken Nodzus arme rykkede frem. Da Oku
saaledes den 2 3de juli udviklede sine tropper for at gaa
frem mod Taschitschiao, dannede Nodzus arme, siger korrespondenten, en forlængelse af hans høire fløi.
Den 22de juli satte Nodzu sig i bevægelse mod nord
og drev et russisk regiment tilbage fra Panling, som han
selv satte sig i besiddelse af, hvorved han kom til at gribe
ind mod russernes venstre fløi i slaget den 24de paa samme
maade som han den 9de juli havde gjort ved Kaiping.
Det er sandsynligvis dette - hvad der ogsaa synes at bekræftes af den tyske oberst Gadkes nedenfor indtagne brev
- som har bestemt Kuropatkin til allerede tidlig i kampen
at trække sig tilbage fra Taschitschiao.
Desværre blev det fortalt mig, siger oberst Gadke i
en korrespondance til «Berliner Tageblatt •, allerede som
jeg steg ud af toget (obersten kom med jernbanen fra lnkau),
at slaget ikke vilde blive udkjæmpet. Hvad det gjaldt om,
var væsentlig at opholde den japanske general Oku. Et
stort antal lasaretter var allerede sendt nordover, andre
skulde følge efter, Taschitschiaos rømning var paa forhaand
en afgjort sag, og de henved I oo bygninger, som tilhører
jernbanestyrelsen, var rømmet. Jeg nævner disse enkeltheder ikke uden en bestemt hensigt. General Kurop~!kin
yg.r_ selv- afreist til Liaoyang.

Det var, en af de glødende varme dage, " slig som de
kan veksle her med regndage indimellem paa denne aarstid
til tvilsom glæde for menneskene. Over fJeldene havde
mørke skyer hobet sig sammen, men i zenith var himmelen
gjennemsigtig azurblaa. Næsten ingen vind, solstraalerne
falder ned paa den nøgne klippe, der udsender glødende
varme, jorden brister under dens dødbringende aande, og
træerne eller landsbyerne byder ingen svalende skygge.
Bag fronten ser man troppetrænet, der vender tilbage;
kvæghjorder, der drives af soldater, der tidt meget behændig
benytter slagtedyrene til at ride paa eller læsser sin oppakning
paa dem; disse soldater, der gaar der med den kinesiske
straahat som værn mod solen, har ofte ikke andet end
skjorte og strømper paa kroppen. Endelig ser man et par
saarede, der bliver bragt tilbage paa bærebaarer, og passerer
udmerket opstillede artillerikolonner, heste, som endnu ser
godt ud, mandskaber, som bringer elendigt vand fra brøndene,
medens talrige vandvogne staar færdige .
Jeg naar frem til landsbyerne, bag hvilken reserven
ligger og hviler, for en stor del under telte, medens officererne og staben fra bakkekammen staar og iagttager kampen.
Troppernes kjøkkenvogne staar og damper og er i travl
virksomhed med at berede mad til de trætte og hungrige
soldater. Det røde kors's flyvende kolonner er allerede paa
pletten eller farer henimod slagmarken.
Og altid kraftigere bliver kanonernes drøn, stedse talrigere de runde, hvide skyer, som de springende granater
lader efter sig.
Jeg klatrer op ad fjeldet, binder min hest til et aprikostræ og stiger ned tilfods paa den anden side. En forbijagende kugle, snart efter en granat, som springer lige foran
mig, viser, at jeg er traadt indenfor skudvidde. Jeg betræder
aasens kam, og foran mig har jeg det vidtstrakte, forunderlige panorama af slagmarken.
Derborte, hvor himmel og jord synes at forene sig,
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ser jeg et smalt sølverne baand. Det er det stille hav.
I midten af terrænet har jeg foran mig den grønne slette,
opfyldt af smaa byer og rækker af trær, tilvenstre og i
baggrunden fjeldkjedens mægtige halvrunding, først grøn,
derpaa blaa og violet, i sjeldne og takkede former hævende
sig steilt mod himlen.
Men vidt udover hører jeg kamptummelen, der altid
mere truende synes at svulme op, og medens jeg staar her
og nyder det vakre billede af landskabet, arbeider histhenne
folk travlt med at dræbe hinanden. Allerede har det røde
blod farvet jorden, og de saaredes jamren og stønnen, hvem
det dødelige skud har rammet, høres allevegne.
Den mandschuriske grænsefjeldkjede hæver sig op fra
sletten ved Stillehavskysten, ikke gradvis med skraanende
bakkeland indimellem, men stiger som en steil væg pludselig
op fra lavlandet i betydelig høide. Som erstatning har det
skjøvet op en række forposter saa at sige midt i sletten,
der ligesom synes at holde vagt mod oceanet. En række
saadanne tinder gjennemskjærer ogsaa sletten syd for
Taschitschiao og danner den russiske positions skelet, om
man saa kan sige. I midten rager der op en saare mægtig
og neppe be5tigelig fjeld væg, der synes at adskille I ste og
4de russiske armekorps. Tilvenstre for denne stenjette
ligger foran selve de russiske linjer en bølgeformet slette.
Tilhøire for denne skiller stillingen sig mindre heldig ud
fra de i syd og øst opstigende fJelde. Der er ingen tvil
om, at det er her, japanerne vil forsøge det afgjørende
angreb. Det har de forstaaet med sit sikre blik.
Den russiske forsvarslinje udviklede sig saaledes i det
væsentlige mellem banen til Kaiping og veien til Tangchi,
i en længde af 12 kilometer. Den blev forsvaret af 47
bataljoner og 12 3 kanoner under general Sarubaieffs overkommando. Han var chef for 4de korps, general Stackelberg
for I ste.
Da jeg naaede frem, havde artillerikampen allerede

været i fuld gang i flere timer. For mine fødder stod 1ste
armekorps's batterier. , 6 kanoner fra , ste korps stod som
reserve paa høire fløi af 4de korps. Det syntes næsten,
som om disse endnu ikke havde grebet ind i kampen,
hvad der tilkjendegiver en bemerkelsesværdig afvigende
opfatning fra den tyske taktik.
Siden slaget ved Wafangu (Telissu) havde jeg næret liden
tro paa det russiske artilleris skydefærdighed. Men jeg maa
tilstaa, at denne min dom ikke var vel begrundet. Batterierne var udmerket opstillede i terrænet og ligeledes meget
godt dækket. Batteriet paa venstre fløi blev den hele dag
ikke opdaget af japanerne, skjønt det gav ild med stor
virkning hele tiden.
Overhovedet lykkedes det ikke japanerne under hele
den usædvanlig heftige artillerikamp, der varede i 1 5 timer,
at skyde sønder et eneste batteri af , ste korps, ved hvilket
jeg opholdt mig. Kun batterierne bag den østlige halvdel
af høiderne har de kunnet nærme sig noget. De japanske
granatkartædsker eksploderede for det meste høit oppe i
luften og gjorde derfor ingen skade. Jeg har seet granater
springe i en høide af 20-50 meter fra marken, fængkrudtet
maa have brændt daarlig. Forøvrigt var japanernes skyts
meget godt opstillet, ialfald paa en afstand af 4-5 kilometer. Jeg brugte lang tid for med feltkikkert at faa øie
paa nogle af disse batterier, tiltrods for at deres stilling var
bleven antydet ved retningen af russernes ild. Dog blev
det vanskeligere ogsaa derved, at mange japanske batterier
ganske aabenlyst stansede skydningen i længere tid og kun
med møie kunde værge sig mod den overlegne russiske ild.
Ved et eneste batteri kunde jeg nøiagtig tælle, hvorledes
skud blev besvaret med skud.
Artillerikampen varede saaledes hele dagen uden noget
endeligt resultat. Dog var russernes ild langt voldsommere
end japanernes. Paa den anden side var enkelte japanske
batterier samtidig - og under selve artillerikampen -
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ogsaa begyndt at beskyde den russiske infanteristilling, som
var meget sterkt befæstet, dog uden videre resultat. En
meget voldsom ild rettedes undertiden mod den sterke
høidestilling ved Chapangan, bag hvis bratte nordhøider
talrigt russisk infanteri skjulte sig - heller ikke her led
disse store tab. Sprænggranaterne, som ogsaa er berømt i
Tyskland, holdt sig ikke godt. Jeg observerede i timevis
denne skydning og kunde godt se, hvor virkningsløs den var.
Medens en morderisk ild rettedes mod den vestlige
halvdel af høideskraaningen, som var godt og vel en kilometer lang, laa det russiske infanteri temmelig i sikkerhed
bag den østlige halvdel, der var brattere. De tropper,
som først var opstillet paa den vestlige halvdel, vekslede
plads, uden at japanerne selvfølgelig fik vide noget derom .
Paa denne hoide stod ogsaa kommanderende general
for 1ste korps i flere timer udsat for en ren helvedesild
og her blev ogsaa artillerigeneralen saaret.
De russiske sappører, hvis bro- og veibygning jeg høilig
beundrer, følger med hensyn til feltbefæstning principer,
som vi nu har forkastet. De opkaster med forkjærlighed
sine skyttergrave paa forsiden af den skraaning, som vender
mod tienden og i temmelig regelmæssige linjer. De omgiver ogsaa gjerne de høieste punkter med synlige overbygninger. Anlæg kan derfor tydelig sees i stor afstand.
Ved 4de armekorps havde infanteriet, ligesom artilleriet
tilhøire, tildels ikke benyttet skanserne, og paa venstre fløi
var det skudt frem paa veien fra Tangchi. Et batteri kunde
derfor her aabne flankeild mod den japanske skytterlinje
og ødelægge et fiendtligt batteri. Det forekom ogsaa, at
japanerne, som aabenbart var vel underrettet om stillingerne,
i timevis rettede en heftig ild mod en skanse, som ikke
var besat.
Ved 4de korps - tilvenstre - fandt den eneste virkelige infanterikamp i dagens løb sted. Her viste japanerne
endelig sit fodfolk, der gik storm mod de russiske !>tillinger.

_!z_
Det 3-4 gange gjentagne angreb blev glimrende slaaet
tilbage af regimenterne Serupalatinsk og Barnaul, som tilsidst
brød frem fra sine skyttergrave. Mod dette angreb paa
nært hold kunde de svækkede japanske skyttere ikke klare
sig, og i hurtig flugt trak de sig tilbage til sin artillerilinje.

*
Resten af oberstens korrespondance er strøget af den
russiske censur, men i et brev, som han et par dage efter
sender redaktionen, udtaler han den mening, at general
Kuropatkin har beordret general Sarubaieff til at gaa tilbage
fra Taschitschiao, fordi han netop fra general Sassulitsch har
faaet melding om, at denne ikke længer kunde holde sin
-stilling mod general Nodzu i sydost for Haicheng. Kuropatkin
er bange for, at Nodzu skal trænge frem og afskjære
Saru baieff tilbagetoget.
Solen gik ned over slagmarken ved Taschitschiao den
24de juli, uden at der var truffet nogen afgjørelse, fortsætter
oberst Gadke i en senere korrespondance. Da nattens dybe
stilhed afløste kanonernes helvedeslarm, var ingen af parternes
artilleri nedkjæmpet, og infanteriet havde kun for en liden
del faaet prøve sine kræfter. Det kom derfor som en stor
overraskelse, da jeg om aftenen fik høre, at retræten allerede
samme nat skulde tiltrædes mod nord. Overalt blev der
truffet forberedelser til tilbagetoget. Paa stationen stod
der færdig jernbanetog, som lastedes i største hast. Stole
og borde, kufferter og kister, senge og kogekar, folk og
heste, - alt i en broget forvirring. De sidste varer i jernbanerestauranten - især drikkevarerne - fortæredes i
største hast, og officerer og ordonanser ilede frem og tilbage.
Men hvilket sørgeligt billede! Jeg har altid før været
ligegyldig for fredsvennernes bestræbelser, fordi jeg ansaa
fredstanken for en af de største utopier, som findes blandt
menneskene. Men naar man ser de uendelige lidelser,
.som følger krigen, og al den jammer, hvorunder de sukker,
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alle de hjælpeløse skabninger, som rammes af de morderiskekugler, da maa man ønske, at denne tilstand med blodige
kampe og anvendelse af den brutale magt maa blive saa
sjelden som mulig.
Paa stationen var der indrettet en forbindingssal, hvor
der i nattens løb indtraf en stor del af de saarede fra
dagens kamp.
Lægerne arbeidede anstrengt med at
efterse de første nødforbindinger og anlægge nye. Der
var ogsaa en stor del haardt saarede, hvoraf en del døde
i løbet af natten, medens andre døende blev bragt ind i
sanitetstoget. Saarene af infanterivaabnene var gjennemgaaende lettere end de, som skrev sig fra granat- eller
shrapnelskud. Lægerne og deres hjælpere, sygepleierskerne
af det røde kors, havde et anstrengende, men et ædelt
arbeide. Af alt, hvad krigen bringer, er de saaredes lidelser
det, som er tyngst at bære; men det skjønneste, den har
at fremvise, er den virksomme næstekjærlighed, som søger
at mildne disse lidelser.
Om morgenen red general Stackelberg tilbage til arrieregarden, som fremdeles holdt sin stilling. Kun i det fjerne
var enkelte japanske afdelinger at se, og alt var stille til
henimod kl. 12, da det første skud faldt fra japansk side
mod Taschitschiao, som allerede stod i flammer. Senere
forsøgte japanerne ved indirekte ild at ramme infanteriet
bag bjergskraaningerne; men dette havde allerede sat sig i
marsch og led ingen skade. Snart hørtes ogsaa en heftig
kanonade fra vest, fra Simucheng; det er imidlertid udelukket,
at tabene ved 2det armekorps, som holdt stillingen i bjergene
besat, kunde være saa store, at det kunde begrunde tilbagetoget fra Taschitschiao.
Hvad var da grunden til denne afmarsch, som alle,
generaler, officerer og mandskaber omtalte med lige megen
indædt forbitrelse. En general f. eks., som jeg spurgte,
svarede bidsk «prikas» (befaling). General Sarubaieff, chefen
for 4de armekorps, som førte overkommandoen over den.

samlede styrke, skal om eftermiddagen, da stillingen afgjort
var gunstig for russerne, telegrafisk have udbedt sig tilladelsetil at gaa til angreb. Herpaa skal han have faaet et svar,
som hverken sagde ja eller nei, men som antydede, at
Oku «sandsynligvis , allerede havde en overlegen styrke,
og at forsterkninger muligens kunde ankomme fra Kaiping.
Følgen heraf var igjen, at der ikke blev foretaget noget
angreb, men retræten blev tiltraadt.
Der fortælles en liden historie, som tyder paa, at
heller ikke japanerne havde ventet dette tilbagetog. En
russisk ingeniørofficer blev fanget og ført frem for general
Oku. Denne gjorde ham opmerksom paa, at han kunde
lade være at svare, hvis han ikke vilde, naar blot det, han
sagde, var sandhed. Og det første, generalen spurgte om,
var grunden til at stillingen var rømmet!
Til at begynde med, skriver oberst Gadke videre, havdejeg ventet en dristig offensiv fra den russiske feltherre, om
hvem der har gaaet et saa stort ord, og denne offensiv
kunde utvilsomt være bleven kronet med held, naar mantager i betragtning de store feil, som den japanske hærledelse utvilsomt har' begaaet. Der er nu neppe en officer
i den russiske arme, som ikke anser ekspeditionen til Telissu
for en fril, der i betydelig grad forværrede hærens strategiske stilling. Den forledede Kuropatkin til at forskyve en,
stor del af sin styrke sydover til den høire fløi, hvorved
hans forbindelse med Liaoyang og Mukden blev meget
udsat.
Tidligere indtog han en ganske anderledes heldig stilling, da en betragtelig del af hæren var opstillet ved Sioyen,
hvorved han havde et heldigt udgangspunkt for operationer
paa en indre linje til adskillelse af Okus og Kurokis armeer.
Den nødvendige beslutsomhed manglede imidlertid, Kuropatkin lod tiden gaa, og japanerne beholdt initiativets store
fordele.
Senere indløb der forsterkninger. Disse sendtes snart
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mod syd og snart mod nord, efterhvert som planerne skiftede.
Det ser ud til, at den russiske hærledelse har anseet de
japanske tropper for betydelig overlegne. I saa tilfælde
kan dette passive forsvar have været berettiget; men man
har eksempler paa, at der har været feltherrer, som ogsaa
i dette tilfælde har vundet seir ved en dristig offensiv,
idet de var sig bevidst, hvilken styrke der laa i ordet
«fremad».
Men heller ikke i forsvaret vilde den russiske ledelse
søge afgjørelsen i et enkelt slag, men ved et afsnitsvis forsvar søge at bryde modstanderens angrebskraft. De russiske
officerer er forøvrigt alle af den opfatning, at denne fremgangsmaade er rigtig. Ligeoverfor indvendingen om, at
disse gjentagne tilbagetog efter alvorlige slag kunde virke
nedbrydende paa soldaternes moral, svares, at dette ikke
er tilfældet med russiske soldater, men at deres forbitrelse
og kampiver derved kun skjærpes.

Den 3ote juli staar Nodzu foran Simucheng (Tomucheng)
[og angriber Sassulitsch. Som sædvanlig udfører japanerne
en vel planlagt omgaaende bevægelse, denne gang med sin
venstre fløi og truer derved russernes ryg og hoire flanke;
efter en heftig kamp, der varer hele søndagen den 31 te juli,
trækker russerne sig tilbage mod Haicheng, efterladende
sig 1 50 faldne. Japanerne, der erobrede 6 kanoner og tog
en del fanger, havde et tab af henimod 400 mand. De
var, siger et telegram fra Tokio, forhindret fra at forfølge
russerne paa grund af deres sterke artilleri. Hvorvidt den
angivne grund er den rette, er det vanskeligt at vide; men
/ den samme eiendommelighed - manglende forfølgelse efter
( en seier - synes at vise sig ved de fleste af japanernes
kampe. De gaar frem saa metodisk, saa planmæssig, efter
saa megen beregning, at den vilde forfølgelse efter kampen,
som er metodens, planens og beregningernes endelige frugt
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og fuldbyrdelse, men derfor ogsaa det enkelte regnestykkes, (
den enkelte plans ophør - den stanser de ligeoverfor.
Thi nu ophører et øieblik al beregning. Det forekommer
en næsten, som om de af og til er for kloge.
Den 3-9-en augi,u;t rømmer russerne ogsaa Haicheng,
der n~ste d~ besættes af japanerne, og trækker sig tilbage
nordover mod Anshanshan. D_,_~n 3die august besætter
general Oku ogsaa Niuchwang, hvor den russiske kanonbaad
, Sivutsch», som laa indefrosset paa Liaofloden ved krigens
begyndelse, et par dage iforveien (3 1te juli) var sprængt
i luften af russerne selv.
Inkau ved Liaoflodens munding gjøres nu til basis for
Okus videre fremrykning mod nord.
· Imidlertid er feltmarschal Oyama med general Kodama J
som stabschef i midten af juli ankommet til krigsskuepladsen
og har overtaget kommandoen over samtlige i Mandschuriet
opererende japanske tropper.
De tre japanske armeer forbereder sig nu i løbet af
august maaned til et samlet angreb paa hele den russiske
hær ved Liaoyang.
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Slaget ved Liaoyang
fra 25de august til 4de september.

Kjæmpeslaget ved Liaoyang, ved hvilket den russiske
hær paa ca. 1 80 ooo mand under general Kuropatkin blev
kastet ud af sin længe forberedte befæstede stilling søndenfor Taitsefloden af de tre japanske hære paa tilsammen otte
divisioner infanteri foruden kavalleri og artilleri, samlet
under feltmarskalk Oyamas kommando, kan for oversigtens
skyld defes i tre perioder eller faser:
Den 1ste periode fra 25de til 27de august, under hvilken
de tre japanske armeer rykker frem fra fjeldene i øst og
langs jernbanen i syd paa konvergerende operationslinjer
og driver de russiske forposter ind mod deres første forsvarsstilling fra Anshanschan over Kaofengshu og høidedraget øst for Anping, langs byerne Kungchangling og
Hungshaling, til Taitsefloden.
Den 2den periode fra 28de til 3 1te august, da denne
russernes første forsvarsstilling forceres, og Kuropatkin trækker
sine tropper tilbage til sin hovedforsvarslinje fra Shusanfjeldet (som de engelske korrespondenter kalder « Gi braltar,
paa grund af dets lighed med denne klippe) vest for
Liaoyang over Hsinlitun, Menchafang og Yayuchi til Taitseflodens sammenløb med Tangfloden.
Den Jdie periode, som begynder om aftenen den ~ 1te
august, da Kuroki iværksætter sin overgang over Taitsefloden
for at omgaa Kuropatkins venstre fløi, og Kuropatkin møder
denne bevægelse ved at sende et armekorps over floden
for at gribe offensiven mod Kuroki. De nærmest paafølgende dage trækker Kuropatkin gradvis sine tropper tilbage fra den ene forsvarsstilling til den anden søndenfor
Taitsefloden tvunget dertil ved general Nodzus anfald

mod høiderne ved Menchafang og Okus angreb paa Shusan:stillingen.
de se tember om morgenen rykker endelig japai Liaoyang.

Slaget \ed L1aoyang.

Den 26de august havde general Kuroki samlet sine tre 26de
divisioner og brød op for at angribe Kuropatkins venstre
-flanke, der indtog en sterk stilling langs et høidedrag, som
.gaar i nordlig- sydlig retning ' (over Kungchangling og
Hungshaling) ca. 9 kilometer østenfor Anping og Tangfloden,
en biflod til Taitse.
Den 18 kilometer brede russiske stilling toges i løbet
af dagen efter en blodig kamp, - paa enkelte steder kom
-det til haandgemæng med bajonet og sabel, - hvorpaa
russerne trak sig tilbage mod Anping.
Men japanerne hindredes i at forfølge sin seier ved et
voldsomt tordenveir med regn, som om himmelen havde

august.

27de august.

28de august.

aabnet sig, og uveiret varede helt til mørket faldt paa.
Kun deres batterier vedligeholdt en voldsom ild mod de
henover Tangdalen retirerende russere. Vaade og trætte
efter den anstrængende dag bivouakerede japanerne i de
erobrede stillinger.
Om morgenen den 27de laa en tyk taage over landskabet, saa tropperne maatte blive liggende stille; kun et
batteri blev kjørt frem i en stilling, hvorfra veien gjennem
Tangdalen mod Anping kunde bestryges; men kl. 5 om
eftermiddagen letnede det, et vindkast rev sløret tilside, og
hele Tangdalen laa bred og vakker foran japanerne.
Gjennem en dyb kløft i terrænet foran os, fortæller
«Times»s korrespondent med Kuroki, kunde vi se tvers
over dalen og elven, paa hvis vestre bred tusinder af hvide
telte glitrede i de grønne enge, og et stort russisk troppetræn slyngede sig opover høiderne mod vest.
Markerne mylrede af travle skikkelser, som sprang frem
og tilbage mellem trænet og leiren; teltene forsvandt lidt
efter lidt og trænkolonnerne satte sig i bevægelse. Russerne
var paa fuldt tilbagetog over hele linjen. Snart begyndte
artilleriet at spille paa begge sider; russernes var opkjørt
paa høiderne bag sletten, det gjaldt om at hindre, at det
fremtrængende japanske infanteri naaede broen over Tangfloden, før den russiske bagtrop var kommet over.
Trængselen dernede blev større og større, enkelte forsøgte
at vade over, men elven var strid og dyb - solen glitrede
i skummet over de svære stene i elveleiet - og mange
blev revet med af strømmen. Saa blev skyggerne længere
og længere og solen gik ned. Det blev mørkt. Japanerne
besatte Tangflodens høire bred og byen Anping.
Om morgenen den 28de august gjenoptog Kuroki sin
fremmarsch, idet han med centrum og venstre fløikolonne
forcerede over Tangfloden, tiltrods for en sterk modstand
fra russernes side, medens høire fløikolonne sendtes ned
langs Taitseflodens venstre bred; den trængte en mindre
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russisk styrke tilbage, og indtog stilling paa en linje mellem
Yingshaupau og Shuangmiaotse. Alle broer over Taitse
var ødelagte af russerne, og floden kunde ikke vades, saa
det var umuligt at faa sendt tropper over.
Imidlertid gik centrumskolonnen frem mod høiderne
nord for Sunchiasai, medens den venstre kolonne angreb
. høiderne længere mod vest og kastede russerne tilbage,
saaledes at den om aftenen kunde indtage en stilling langs
høidekammen fra Sufangtai til Siangshantse.
Fra sidstnævnte punkt kunde Kµroki nu række de to
andre armeer, der opererede frem mod Liaoyang paa hver
sin side af jernbanelinjen, haanden. Disse to armeer havde
samtidig med, at Kuroki brød op mod vest, gaaende ud fra
Haicheng, i forening rykket nordover og drevet den russiske
arriergarde i stadige smaakampe tilbage fra Anshanschan.
Om aftenen den 28de august stod derfor de tre japanske
armeer i en vid halvcirkel omkring Liaoyang med høire fløi
støttende sig til Taitsefloden og paa en linje langs Tanghodalens elveleie opover forbi Anping og bøiende vestover i
retning mod Anshanschan til Liaoyangdalens sletteland:
otte divisioner rangerede fra høire mod venstre saaledes:
Kurokis hær bestaaende af : gardedivisionen, 2den og 1 2te
division. Nodzus hær: IOde division og 5te division. Okus
. hær: 4de, 3die og 6te division.
I denne stilling blev de japanske hære staaende den 29de august.
29de august; de trængte hvile og skulde forberede sig til
de kommende dages kampe. Kurokis høire fløikolonne
gjorde · sig rede til at sætte over Taitsefloden og venstre
fløikolonne rekognoscerede fremover til henimod høidedraget
ved Yayuchi, hvor russerne havde taget stilling bag sterke
forskansninger.
Men ved daggry den 3ote begyndte kampen paany. 3ote august.
Kurokis høire fløikolonne efterlod et sterkt detachement
ved Schuangmiaotse og gik med sin hovedstyrke over Taitsefloden ved Lientaowan, medens venstre fløi og centrum,
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·efter en voldsom artilleriild, stormede høiderne ved Suchiakau og Wangpaotai.
Kuroki stod nu foran russernes hovedforsvarslinje og
hele dagen fortsattes den forfærdelige artillerikamp: 500
kanoner tordnede mod hinanden fra stillinger i en lang bue
fra vest mod nordost, og bragte luften til at skjælve. Det
var en af de frygteligste artillerikampe, historien har havt
at opvise.
Jeg gik op paa en høide bag stillingen, fortæller
<Times»s korrespondent ved Kurokis hovedkvarter, for at
se henimod Liaoyang. Foran mig laa den store slette,
hvorpaa kampen blev udkjæmpet; langt borte, 1 5 kilometer
mod vest, var en sort masse, byen, midt i de gule kornmarker. Længere borte jernbanen og stationen. Jeg kunde
se jernbanetog af forfærdelige længder dampe frem og tilbage. Mod nord glitrede Taitsefloden,slyngende sig gjennem
markerne, og paa høidekammerne kunde jeg gjennem kikkerten se travle skikkelser fare frem og tilbage. Nede over
hirsemarkerne drog lange geledder frem, skjulte for hinanden
af det høie straa, og hvide skydotter kom og svandt over
skraaningerne paa begge sider af dalen. Det var springende
granater. Luften rystede af eksplosionerne, kavallerikolonner
gallopperede omkring langt borte og tunge ammunitionsvogne eller hvide ambulancevogne slæbtes langsomt afsted. Fra de vide, gule akre skjød hist og her lange,
blendende ildlinjer frem og efterfulgtes af en lang rullen
som torden.
Midt paa sletten, tæt ved byen, reiste sig et fjeld med
steile skrænter (Shusan), fra hvis top man kunde se glimtene
af en heliograph - vi døbte den Kuropatkins øie - og
over byen svaiede en ballon frem og tilbage, høit oppe i
den friske morgenvind.
Da mørket faldt paa, kastede russiske søgelys intense
lysbundter hen over de af japanerne erobrede stillinger, og
russernes artilleri koncentrerede sin ild mod høidekammene,

men japanerne blev liggende der natten over, trods de
svære ta1;j .
Medens Kuroki den 3ote august trængte frem til russernes hovedstilling i øst, gik Okus arme frem fra syd mod
russernes hovedstilling omkring Shusanfjeldet og Nodzus
arme fra sydost mod Menchafang. De to armeer dannede saaledes en bue om den russiske stilling, hvis høire
fløi dannedes af det Gibraltarlignende 600 fod høie fjeld,
Shusan, hvorfra artilleriets ild lededes ved telefon, og som
over en del lavere, ca. 200 fod høie kamme strakte sig
hen over Menchafang til Yayuchi og Taitsefloden med sterke
forter indimellem og skyttergrave og staaltraadnet, som
skulde stanse infanteriets fremtrængen.
Foran denne stilling skraanede terrænet jevnt nedover
mod Liaosletten og bestod af vide akre af den høie hirse,
der fuldstændig dækkede baade hest og rytter, med enkelte
landsbyer inde iblandt. Og fremover disse akre kastede
Oku sit infanteri, helt frem til den zone, i hvilken russerne
havde skaaret kornet ned; men Oku havde undervurderet
russernes modstandskraft. Hans infanteri kunde ikke komme
frem gjennem den frygtelige artilleriild. Forgjæves beskjød
japanernes artilleri den russiske stilling, lige livlig besvaredes
ilden deroppe fra . Oku havde 1 60 feltkanoner og 60 haubitser i ildlinjen, men medens de russiske batterier forblev
maskerede i løbet af to dage, saa de ikke kunde beskydes
direkte, røbedes de japanske batteriers stilling ved den
damp, som blev hængende over dem - i den høie hirse.
Tappert adlød det japanske infanteri, siger «Times,s
korrespondent med general Oku, ordren om at gaa paa; i
grupper paa 1 2 stormede de frem gjennem det inferno,
russerne havde forberedt for dem; de forreste bataljoner
af 4de og 6te division var allerede fremme mod foden af
de steile, klippeformede høider paa russernes høire fløi;
men de mødtes af en saadan regn af bly og jern, at de
maatte tilbage, grave sig ned i kanten af de høie hirse7-

Børmen:

Den russisk-japaml-e krig li,

3 ite

marker. Og længere henimod centrum gik det 34te regiment
af 3die division frem med den fuldstændigste dødsforagt;
men resultatet var det samme: efter det frygteligste blodbad,
efter et skrækindjagende slagteri, hvorfra kun de færreste
slap væk, maatte angrebskolonnerne stanse. Og i disse
stillinger blev de liggende om natten.
august.
Klokken 2 næste morgen (den 3 1te) gav Oku paany
ordre til at gaa paa, men forgjæves - et lignende blodbad
paafulgte; centrumskolonnen kom alligevel ikke frem til
de russiske staaltraadnet.
Den 5te division, af Takushanarmeen, der stod tilhøire
for Oku, var heldigere i sin fremtrængen mod de russiske
stillinger omkring Menchafang. I graalysningen om morgenen stormede I oo frivillige af det 41 de regiment frem
til foden af de russiske stillingers venstre fløi og hug sig
gjennem staaltraadnettene med økser; kun 2 5 af dem kom
levende gjennem, men vagterne ved den forreste linje af
de russiske skyttergrave blev overmandede og nedstødte, og
gravene besatte.
Men som dagen brød frem hændte en af disse ulykker,
som de moderne krige er saa fulde af: en ødelæggende
artilleriild drev den tapre stormkolonne tilbage og fyldte
de russiske skyttergrave med japanske døde
og ilden
var fra et japansk batteri. Men japanerne satte sig alligevel
fast i de stillinger, de havde vundet ved høidernes fod, og
henved middagstid gik de atter frem i stormløb opover
skraaningen, tolv ad gangen og uden at give ild. Og straks
en gruppe havde kastet sig ned, sprang en anden frem,
medens de bagenfor staaende haubitser og feltkanoner vedligeholdt en voldsom ild mod russerne oppe paa høidekammen.
Tilsidst var russernes modstand brudt, man saa dem i
hastigt løb styrte nedover skraaningen paa den anden side,
og de japanske soldater sendte en voldsom geværild efter
dem oppe fra høiden, som russerne havde forladt.
Men det var kun en enkelt linje, som saaledes var

taget. Den russiske hovedstilling længere vest var endnu
usvækket. Og general Oku beordrede et tredie angreb
over hele linjen - det tredie angreb i løbet af 2+ timer.
Alle reserver var bragte frem i fegtningslinjen og paany
begyndte artilleriet at forberede til infanteriangreb ved
sektionsvis at overdænge de russiske stillinger med sin ild.
Men det blev kun en gjentagelse af angrebene fra før,
og i skjæret af den gryende dag kunde man se bakken
opover strøet med lig, tættere og tættere eftersom man kom
nærmere til staaltraadnettene, og der hang de som vildt i
snarer - de var blevet hængende i piggene; den sidste
linje af døde laa 30 skridt fra de russiske kanonmundinger,
mod hvis lynglimt de i mørket havde stormet frem.
Intet infanteri i verden, skriver «Times », kunde have
gjort slige angreb. Og kanske heller intet kunde forsvaret
sig som russerne gjorde.
Og hovedstillingen foran Oku var endnu i russernes
besiddelse. Men høiderne ved Hsinlitun var tagne af Okus
høire fløikolonne, medens centrum havde sat sig fast paa
en aasryg under Shusanfjeldet og venstre fløi truede russernes
ryg. Den I ode division af Takushanarmeen var sendt op
til understøttelse for Kuroki, som havde fuldført sin overgang
over Taitse, medens 5te division fortsatte sit angreb ved
Menchafang.
Vi har allerede nævnt, at den ene af Kurokis kolonner
om eftermiddagen den 3ote gik over floden ved Lientaowan.
Den 3 1te gik han over med en anden kolonne og i løbet
af den paafølgende nat kom artilleriet efter, hvorpaa han
den I ste september begyndte angrebet paa den russisk e
hovedstilling nordenfor Taitse mellem Heiyingtai og Sykwan•
tun; men paa hele linjen mødte han den voldsomste modstand; thi Kuropatkin havde fårudseet angrebet og allerede
sendt et armekorps over floden for at beskytte sine forbindelser nordover mod Mukden. Men derved havde han
ogsaa svækket sin stilling sydpaa; høidedraget mellem Yayuchi
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1st e

2den

og Menchafang var forladt af russerne og toges om efter"
middagen i besiddelse af general Nodzu.
septbr.
Imidlertid havde Okus tropper bivouakeret i de tagne
stillinger om natten og i løbet af den I ste vundet frem
rundt russernes høire tløi, medens hans centrum havde sat
sig i besiddelse af Shusanfjeldet og kjørt sit artilleri op der.
Den 2den september kunde Oku se, at russerne var i fuldt
tilbagetog over Taitse og beordrede et nyt fremstød over
hele linjen.
Den 1ste september, skriver «Times »s korrespondent
med general Oku, saa han, idet han kom ud fra sin bivouak
i en kinesisk landsby, at japanerne havde besat den sydligste,
russiske stilling fra Shusan over Menchafang til Yayuchi,
og at russerne havde trukket sig tilbage, og han fik det
indtryk, at japanerne kun havde at marschere frem og ind
i Liaoyang; men tropperne trængte til hvile og til at fornye
sit ammunitionsforraad; i løbet af 50 timer havde de udført
fire blodige anfald mod de fiendtlige forskansninger, veiret
havde været stygt, og de havde ikke havt anden proviant
med end den, de bar paa sig. Han red hen over slagmarken,
gjennem den høie hirse, inde mellem hvilken japanske lig
laa i hundrevis. Paa enkelte steder steg tyk røg op; det
var japanerne, som brændte sine døde. Ved forbindingsstationerne sad der store grupper, som ventede paa at blive
forbundne - de var i et glimrende humør og stolte af
sine saar.
De fire anfald havde kostet Oku og Nodzu over
1o ooo mand døde og saarede.
Me? overalt mødte han reserver, som marscherede frem
for at fylde de opstaaede huller.
septbr.
Thi general Oku havde beordret et nyt angreb mod
de sidste russiske stillinger lige foran byen; det blev forberedt ved en voldsom ild fra de japanske batterier, som
nu var kjørt op i de forrige russiske stillinger og til et
punkt vestenfor jernbanen og stationen. Dækket af denne
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ild trængte det japanske infanteri frem over sletten, gjennem
hirsemarkerne; men den russiske ild var forfærdelig og
japanerne trætte. Det gik kun langsomt fremover. Fra
høidepunkterne kunde man se jernbanetog forlade stationen
lastet med russiske tropper.

Japansk infanteri gaar 11I bajonetangreb.
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Da beordrede general Oku sit artilleri at fordoble sin
ild mod stillingen og byen, og der blev en regn af granater,
som man skulde synes maatte ødelægge alt. Men russerne
besvarede ilden, deres modstandskraft var endnu ikke brudt.
Om aftenen underrettedes attacheer og korrespondenter
om, at næste morgen vilde det sidste angreb finde sted.
3die septbr.
Det begyndte ved solopgang den ,die september. Okus
artilleri var da kjørt op 3500 meter fra den fiendtlige stilling
undtagen i vest, hvor det under dækning af jernbanelinjen
havde naaet frem til paa 1 200 meter, og infanteriet rak
i løbet af dagen ved gjentagne fremstød ind til paa 200 a
,oo meters afstand fra den fiendtlige linje. Men russernes
modstand syntes endnu næsten usvækket.
General Oku gav derfor kl. 7 om eftermiddagen artilleriet
paany ordre til hastig ild, medens infanteriet skulde gaa
frem, koste hvad det koste vilde - men først ved midnatstid
kunde japanerne under livlige banzairaab storme russernes
sidste redoute foran den søndre indgang til Liaoyang.
Imidlertid havde den japanske artilleriild sat stationen
og den russiske bydel i flammer, saa russernes retræt
belystes af et voldsomt ildhav fra deres egne magasiner
og forraad. Snart stod ogsaa broen over Taitse i luer,
men den russiske arrieregarde var allerede kommet over.
Kl. 2 om morgenen den 4de september besatte Okus
centrumskolonne stationen, medens hans venstre fløikolonne
avancerede frem mod broen fra nordvest; men den kunde .
ikke faa dæmpet flammerne, da russerne havde besat den
modsatte flodbred og derfra rettede en voldsom ild paa
japanerne, der nu rykkede ind i Liaoyang.
Medens den russiske arrieregarde under general Sassulitsch udkjæmpede disse voldsomme kampe mod Okus og
Nodzus tropper i syd, og omtrent samtidig med at Kuroki
gik over Taitse i øst - en overgang, som Kuropatkin selv
kunde observere fra sin kommandoplads i stillingens centrum
- trak som for nævnt den russiske overgeneral, for at

møde Kurokis omgaaende bevægelse, et armekorps over til
Taitses høire bred med ordre til at gribe offensiven mod
Kuroki. Korpset skulde indtage stilling langs høidedraget
fra Sykwantun og nordover mod kulgruberne ved Yentai,
der holdtes besat af en styrke paa 1 3 bataljoner under
general Orloff.
I løbet af natten den 1ste september sendte chefen for
dette armekorps meddelelse tilbage til Kuropatkin om, at
Kuroki allerede havde taget offensiven og besat høiderne
nordvest af Sykwantun. Han fik ordre til for enhver pris
atter at kaste Kuroki tilbage, og kampen om disse stillinger
foregik nu med vekslende held i løbet af hele den 2den
september. Fra kulgruberne ved Yentai forsøgte general
Orloff forgjæves at rulle op Kurokis høire fløi; efter en
voldsom kamp i hirsemarkerne, hvorunder de russiske tropper
led frygtelige tab, maatte Orloff trække sig tilbage; samtidig
havde Kurokis venstre fløi nordenfor Taitse sat sig fast ved
Sykwantun.
Da japanerne saaledes om morgenen den 3die september
var i besiddelse af hele høidedraget mellem Sykwantun og
kulgru berne og derved truede selve jernbanelinjen, gav
general Kuropatkin ordre til tilbagetog over hele linjen
mod Mukden, som naaedes den 7de september.
Men ved sit energiske fremstød mod general Kuroki
den 2den september havde han stanset dennes frem trængen mod vest saalænge, indtil arrieregarden ved
Liaoyang var kommet over Taitse og i sikkerhed mod nord.
Japanernes plan om at afskjære Kuropatkins retræt var saaledes tilintetgjort, og deres europæiske beundrere, som havde
ventet, at de skulde berede sine modstandere et andet
Sedan, led en skuffelse, som specielt fik udtryk i den
engelske presse.
«Efter alt hvad jeg havde læst om japanernes ypperlige
taktik og strategi », skriver saaledes «Times , s korrespondent
med general Oku, «kan jeg ikke nægte for, at hvad jeg saa
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i kampen ved Liaoyang var mig en skuffelse. Min oprigtige
mening er, at ikke nogen af modstanderne viste nogen
speciel dygtighed i ledelsen af sine armeer, skjønt Kuropatkin
jo maa siges i strategisk henseende at have tilintetgjort
japanernes planer. Taktisk seet synes det mig, at russerne
begaar den feil at besætte sine stillinger for tæt, og Okus
taktik synes væsentlig at bestaa i at hamre løs mod de
fiendtlige stillinger i de voldsomste frontalangreb - og at
hans infanteri er det bedste i verden, er jeg ikke et øieblik
i tvil om; thi intet andet vilde have ladet sig saaledes kaste
frem gang paa gang mod de fiendtlige forskansninger under
saa frygtelige tab uden at vakle. Om kavalleriet har jeg
ikke engang hørt tale paa nogen af siderne».
Japanernes plan, siger en anden korrespondent, var at
fastholde russerne i fronten, medens Kuroki gjorde en
uventet omgaaende bevægelse mod Kuropatkins venstre floi.
Men denne plan faldt gjennem paa grund af Kuropatkins
taktik, der var baseret paa den antagelse, at halvdelen af
hans arme paa 1 2 divisioner vilde kunne holde stand i de
sterke befæstninger søndenfor Taitse, medens den anden
halvdel beskyttede deres ryg mod Kurokis angreb nordenfor
Taitse.
Om end slaget ved Liaoyang saaledes blev en taktisk
seier for japanerne, saa kan det ikke negtes, at kampen
strategisk talt blev en skuffelse.
Tabet paa begge sider havde været enormt. Russerne
havde efter en halvt officiel rapport tabt: 2 generaler,
256 officerer, 2 1 800 underofficerer og menige; medens
japanernes tab, ligeledes efter en ikke-officiel meddelelse,
kun skulde have været 17 5 39 mand, der bliver at fordele
paa de forskjellige armekorpser saaledes: 1ste arme (høire
fløi) 4 866 mand, 3die arme (centrum) 4 992 mand og 2den
arme (venstre fløi) 7 681 mand.
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Port Arthur.
Russerne fordrives fra de yderste forsvarslinier. Flaaden
bryder ud. Sjøkampene den 1Ode og 14de august·.
"Nowik"s skjæbne.

Af de ovenfor skildrede begivenheder vil det være109e

og i4de
st.
augu

fremgaaet, hvorledes hensynet til Port Arthur og den der
indelukkede flaade havde bundet Kuropatkins bevægelser,
havde tvunget ham til det ulykkelige fremstød mod syd,
hvis første frugt var nederlaget ved Telissu, og som endte
i ulykken ved Liaoyang. Port Arthur havde været en
ulykke for hæren og skulde blive en ulykke for flaaden.
Det kunde næsten synes, som om japanerne helst burde
ønsket, at byen skulde holde sig længst muligt - hvis
ikke hensynet til den russiske Østersjøflaade havde gjort
det nødvendigt at faa admiral Togo befriet fra sin blokadetjeneste foran havnen. Han kunde ellers komme mellem .•
to ilde.
Men saalænge general Støssel holdt ud i Port Arthur,
var Kuropatkin fremdeles bundet i sine manøvrer; det
:vilde ikke været noget at undres over, om den russiske
overgeneral i enkelte tunge øieblikke kunde havt lyst til
at gjøre ligeoverfor general Støssel som general Buller
gjorde ligeoverfor general White i Ladysmith - sende ham
en antydning om, at det kanske var bedst at overgive fæstningen . Det er en side af fremskudte fæstningers betydning i krig - en side, som man ikke bør glemme.
Men general Støssel holdt ud, thi Port Arthurs befæstninger var formidable .
Vi vil for oversigtens skyld, efter en beskrivelse i
«Times», dele dem i syv sektorer (se omstaaende kart).
Den første sektor indbefatter høiderne ved Petoushan
og Ritoushan lige op for Takhebugten. Russerne kalder \
den cDrakovy »-stillingen og dens «point d'appui » er
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Petoushan-fortet paa en høide af 450 fod over havet med
to mindre forter ud mod sjøen. Med front mod nord
ligger desuden i denne sektor de to store Urlungforter,
med syv mindre forter tæt ved og med ialt 80 kanoner.
Af disse er 2 af 28 cm. kaliber, 32 af 22 cm. og 48 af 1 5
cm. Samtlige kanoner skyder mod nord og nordost. Foran
denne sektor ligger Takushanhøiden, der ligeledes var
sterkt befæstet af russerne.
Den anden sektor gaar langs kammen af Keekwanhøiderne og dannes af fem forter nord og nordost af den
gamle kineserby; de beskytter sektor no. 1 fra angreb paa
rygsiden, og har Liaotieshanhøiden som fremskudt post.
Den tredie sektor ligger vestenfor den gamle kineserby og ret i nord for den nye russiske og indbefatter de
svære forter ved Antszshan og Etseshan understøttede af
Sungshoo eller Sungshanfortet og tre a'hdre verker. Mellem
og nordenfor 2den og 3die sektor ligger den saakaldte
Ulvehøi, der ogsaa var sterkt befæstet. Den 3die sektor
skulde beskytte paradepladsen, jernbanen og veien og forhindre, at sektor no. 2 tages fra vestsiden; den er mellem
3000 og 3500 meter i udstrækning nord-syd og endnu
bredere og har 60 kanoner, formentlig af 1 5 cm. kaliber.
Den har flere aabne verker, som ikke er vist paa kartet,
og adskilles fra 2den sektor ved Lunhos dalføre. Lunho
gaar forbi Tongchaitze.
Den fjerde sektor strækker sig fra sydenden af Sungshoofortet eller Tablehill-høiden langs White-Wolf-høiderne
til den sydvestre ende af Weyyuen eller Tigerhalvøen.
Den indbefatter fire eller fem store forter.
De næste tre sektorer ligger ud mod sjøen og bestaar af:
5te sektor: Den «Gyldne Høi» (Zologaya Cora), der
er et 400 fod høit fJeldplateau, som danner den østre
strand af indløbet · til Port Arthur og behersker dette og
den ydre red. Ved dets fod ligger et batteri og fem kystforter med fire 30 cm. og fem _28 cm. kanoner. Kineserne
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kalder disse forter Laoluichui og Hwangchenforterne. 32
stkr. 1 5 cm. kanoner og 48 stkr. mindre, hurtigskydende
kanoner, hvoraf 18 ligger helt nede ved stranden under
Hwangchen, fuldstændiggjør bestykningen af Gyldne Hoisektoren.
Den sjette sektor er Weiyuen eller Tigerhalvøens
forter, der dannes af fem verker med tilsammen 27 svære
kanoner, formentlig 22 cm. og paa en høide af 380 fod
over havet.
D.eo syvende sektor bestaar af Chingtaufortet og tre
kystbefæstninger, der e~ bestykket med 1 5 cm. morterer.
Vi har før nævnt, at general Nogi i begyndelsen af
) juni maaned, efter general <Jkus seier ~ed Nanshan den
26de mai, afløste denne som chef for den hær, der skulde
operere mod Port Arthur.
General Oku marscherede nordover for at deltage i
oprulleringen af Kuropatkins høire fløi, medens general
Nogi rykkede sydover paa to kolonner, en som fulgte
hovedveien fra Kinchau og jernbanen, og en som fulgte
kystveien fra Dalny, der nu var bleven gjort til hovedudgangspunktet for beleiringshæren mod Port Arthur.
Paa den første vei er der en stilling af stor naturlig
~ styrke ved Sueiszeying omtrent 9 kilometer nordenfor Port
Arthur, hvor russerne havde anlagt svære befæstninger,
verker, som lignede dem ved Nanshan. Denne stilling tog
japanerne ikke destomindre, og rykkede saa den 28de juli
frem mod den ca. 2 kilometer søndenfor liggende Ulvehøi,
hvorfra man har indsyn over byen og havnen.
Det lykkedes dog japanerne ikke den dag at naa den
3oo meter høie kam, der var sterkt befæstet; de blev liggende natten over i sine stillinger midt paa skraaningen.
Ved daggry lod de artilleriet spille mod høidekanten, og
da fiendens batterier tilsyneladende var bragt til taushed,
stormede de opover bakkerne, men blev mødt med en
frygtelig ild fra en del hurtigskydende kanoner, som rus-

serne indtil da havde holdt skjult. Det lykkedes imidlertid
japanerne ikke destomindre med forfærdelige tab at komme
frem og ind i verkerne, men de blev atter kastede tilbage
af reserver, der imidlertid var komne frem.
I løbet af næste nat blev japanernes angrebskolonner
betydelig forsterkede, saaledes at de ved daggry atter
kunde gaa frem og nu fra tre forskjellige kanter. Dækket
. af mørket var de krøbet frem til paa 50 meters afstand
fra befæstningerne, og fra disse stillinger - efter at deres
artilleri havde skudt en bresche i de russiske linier - tog
de høiden paany med storm, idet den vestlige angrebskolonne først kom frem; russerne gik tilbage mod øst.
Den I ste august var alle udenverker tagne paa denne
front, og japanerne begyndte at kjøre sine beleiringskanoner op.
Strax efter udstrakte de sin høire fløi nedover mod
Louisabugten og Due-(Pigeon)bugten, hvor de fra Lukiatun
begyndte at operere frem mod Etseshan og Yahuchui.
Paa den østre vei, fra Dalny sydover langs kysten,
har den anden kolonne samtidig trængt frem; den var den
26de juni ved forberget Shaopingtau, ca. :? 3 kilometer fra
den østre russiske befæstningsfront, erobrede i juli maaned
fortet Miaotsui i en kamp, under hvilken flaaden hjalp til
ved et bombardement fra sjøen, og tog endelig efter to
dages frygtelig kamp i begyndelsen af august forterne paa
Takushanhøiden og Shakushanhøiden.
Japanerne havde altsaa paa dette tidspunkt - omkring
Sde august - med sin østlige angrebskolonne ved Takushan
drevet en kile ind mellem I ste og 2den befæstningssektor
og naaet frem til foden af selve Drakovystillingen, medens
de med centrumskolonnen havde trængt ind mellem 2den
og 3die sektor og ved erobringen af Ulvehøiden skaffet sig
et opstillingspunkt for sit svære beleiringsskyts, fra hvilket
byen og havnen kunde bombarderes.
Den russiske flaade kunde ikke længer ligge trygt i
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Port Arthurs havn. Panserskibene blev gjentagne gange
trufne fra japanernes beleiringskanoner.
Saa fik flaaden ordre til at bryde ud og søge at naa
Wladiwostock, koste hvad det koste vilde.
Som følge heraf lettede den russiske eskadre kl. 5 om
morgenen den ~1 ode august fra Port Arthurs indre havn
og stod ud gjennem det trang'e løb mellem Tiger's Tai!
og den Gyldne Høi. Det tog lang tid at · komme ud; thi
foran eskadren maatte der gaa fartøier, som skulde fiske
op alle de miner, som japanerne hver mørk nat, hver
taaget stund, havde strøet foran indløbet. Først kl. 81 2
formiddag var eskadren over minefeltet og stod tilsjøs i en
lang kolonne.
Men da var allerede Togo forlængst underrettet om
udbruddet ved gnisttelegram fra sine blokadeskibe udenfor
indløbet og paa veien fra sin basis ved Elliotøerne for at
møde russerne. Og eftersom russerne kom ud fra land,
dukkede flere og flere japanske skibe op i horisonten, indtil de lige før middag, ca. 30 kvartmil fra Port Arthur, fik
øie paa hele Togos slagskibseskadre forud om bagbord
kommende nordfra med kurs sydover *), tvers paa deres egen
kurslinie; om styrbord havde de allerede forlængst opdaget
admiral Dewas eskadre, men at overfalde og ødelægge
denne, før Togo kunde komme til, laa ikke i russernes plan.
Deres opgave var kun at naa Wladiwostock med det
størst mulige antal skibe. Men den vei kunde de ikke nu
længere komme uden at bryde gjennem den japanske slagskibsflaade.
Admiral Togo havde allerede afskaaret dem flugten
mod vest.
Imidlertid havde admiral Withøft heist signal c Til
Wladiwostock» og stod, formeret i enkeltkolonne, sydostover mod det aabne hav, mod Shantungforbjerget. Admiral
Togos kurs har formentlig været sydvest.
•) Cfr. kartet pag. 44.

I I2

De to flaader var rangeret saaledes :
Russerne.
Forrest: «Nowik» som leder. Derefter de to slagskibsdivisioner i hinandens kjølvand:
1ste

/

division:
«Cesarewitsch» med kontreadmiral Withøfts flag, »Retwisan », «Pobieda ~.
2den division:
« Peresviet» med kontreadmiral Uchtomskis flag, «Sevastopol», «Poltava ».
Saa en krydserdivision bestaaende af:
«Askold » med kontreadmiral Reitzensteins flag, « Pallada », «Diana », 8 torpedobaaddestroyere samt hospitalskibet
«Mongolia ».
Japanerne.
En slagskibseskadre (divisionsinddelingen ubekjendt)
bestaaende af:
«Mikasa » med admiral Togos flag, <Asahi », «Fuji,,
«Shikishima » og de to panserkrydsere : cNisshin» og
«Kassuga ».
En krydsereskadre bestaaende af:
Yakumo », panserkrydser med kontreadmiral Dewas
flag, «Kasagi *, upansret krydser, «Tschitose •, «Takasago ».
Denne krydsereskadre havde øiensynlig ligget paa
bevogtning udenfor Port Arthur og befandt sig i syd eller
sydvest af den russiske flaade, hvis kurs sydost saaledes
pegte direkte mod mellemrummet mellem de to japanske
eskadrer.
Senere dukkede desuden en tredie japansk krydsereskadre op, nemlig: panserkrydseren « lzumi » med kontreadmiral Kataokas flag og fire mindre krydsere; omkring i
horisonten saaes 44 japanske destroyere og torpedobaade.
De to flaader var omtrent lige sterke, men det er et
spørgsmaal, om den russiske har været i fuldt slagfærdig
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Flaadekampen , ode august.
Første fase.
8 -

Børresen : Den russisk-Japanske krig Il.

_!___!_±_

stand, thi da afstanden bliver ca. 8000 meter, vover Withøft ikke at staa frem mod Togos linie, hvis hele bredside
bestryger hans kolonne langskibs, men bøier -- vestover,
som under det forgjæves udfald den 2 3de juni.
Togo bøier efter veståver (stilling li), og flaaderne
løber nu under en heftig artilleriild ved siden af hinanden
paa parallele kurser. Togo gaar med lidt større fart, saa
han haler forover paa Withøft.
Pludselig gjør Togo en samtidig dreining med alle
sine slagskibe til næsten modsat kurs (lll), hvorved han
kommer til at nærme sig russerne, samtidig som han
hurtig haler agterover paa dem - formentlig er det hans
hensigt med hele sin flaade at passere agtenom deres
agterste skibe for derved at kunne koncentrere sin ild mod
deres queu eller for at overfalde den russiske krydserdivision,
som har dreiet vestover samtidig med slagskibseskadren og
derfor er kommet til at gaa i en egen kolonne i læ af dækket af - slagskibskolonnen.
For at forhindre dette gjør ogsaa admiral Withøft
helt om - med vending fra tienden - hvorved afstanden,
som var gaaet ned til 3200 meter, atter forøges, og krydserdivisionen kommer paa hans bagbords baug, beskyttet af
begge hans slagskibsdivisioner.
Disse manøvrer gjentages et par gange, idet russerne
stadig vender mod vest, henimod Port Arthur, hvorefter
admiral Togo, efter 1½ times kamp, indstiller fægtningen
ved pludselig at formere linie med kurs sydostover (stilling IV) . Klokken er da 2 1/i emd .
Formentlig gaar han ud fra, at ogsaa denne dag skal
ende som den 2 3de juni, med at admiral Withøft vender
tilbage til Port Arthur. Og admiral Togo udsætter nødig
sine slagskibe, naar han uden det kan fastholde de russiske
i Port Arthur.
Han har allerede mistet « Hatsuse> den 16de mai;
«Yashima, er af en eller anden grund ikke med i kampen .

____!_!J__

Et tysk fagskrift mener, at det er gaaet under. lalfald
maa man gaa ud fra, at det er under reparation, og med
Østersjøflaaden truende med at dukke op i det fjerne
østen, maa han være sparsom om de store slagskibe.
Kanske vil han forsøge ved denne manøvre at lokke admiral
Withøft længere ud fra land. Men russerne følger ikke
efter og afstanden forøges til op mod 14000 meter, hvorefter
kampen ophører.
Men ud paa eftermiddagen kommer atter den russiske
flaade op, styrende sydostover, og de to slagskibskolonner
nærmer sig hinanden paa konvergerende kurser. Den
japanske flaade koncentrerer sin ild mod det russiske
admiralskib, «Cesarewitsch», og russerne sin mod «Mikasa».

[
Port Arthur-eskadren omringet I ode august.
Anden fase.

I
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Men atter er her japanerne de overlegne i træfsikkerhed;
«Cesarewitsch » mister styringen og bliver sterkt beskadiget, og i resten af den rusiske kolonne opstaar forvirring.
De japanske eskadrer har da fuldstændigt omringet russerne
paa alle kanter (se kartet, 2den fase), og kampen raser med
forfærdelig voldsomhed . • Cesarwitsch, » hvor admiral Withøft
er dræbt af en russisk granat, heiser signal «admiralen
overgiver kommand~og girer hjælpeløst ud af kolonnen,
hvorefter flaaden s næstkommanderende admiral fyrst Uchtomski, der har sit flag paa panserskibet « Peresviet», heiser
signal - eller rettere viser det fra kommandobroen, da
signalapparaterne er skudt ned - at flaaden skal følge i
hans kjølvand. Og saa sætter han kursen nordvest, tilbage
til Port Arthur. Med ham følger slagskibene « Retwisan »,
« Pobieda
og « Sebastopol » .
Kun «Cesarewitsch» blev liggende igjen, udsat for den
koncentrerede ild af hele den japanske flaade, indtil kampen
ved mørkets frembrud maatte indstilles.
Alene og useet satte den da med langsom fart kurs
sydostover og kom kl. 9 næste aften ind til den tyske besiddelse Kiautschau, hvor den blev afvæbnet*).
•) Anm. • Cesarewitsch • blev truffet af 1 5 st)'kker Jo,r. cm. pro 1ektller
foruden af en mængde af mindre kaliber. Disse træ ffere var :
1) Forud paa bakken, hvorved begge ankerne blev bo rte.
2 ) Styrbords ski bsside i huide med overste dæk.
Rev et I kvad rat
meter stort hul i skibssiden.
3) Forreste 30,r, cm. kanontaarn. Uden virkning.
4) Traf det pansrede kommandotaarn og prellede af opover, stodte mod
den fremstikkende kant af taarnets pansertag og slog ind i selve taarnet (se hosstaaende tegning) og rev hovedet af navigationsofffceren,
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Heller ikke admiral Reitzenstein fulgte admiral
Uchtomskis signal, men styrede med sin hurtiggaaende
krydserdivision: «Askold v, •Nowi k» , «Pallada» og «Diana,,
mod vest gjennem den japanske cirkel af smaafartøier,
agtenom Dewas eskadre; under passagen forbi denne led
de russiske krydsere svære havarier ved japanernes ild, men
saa brød mørket frem, de tabte fienden af syne og skiltes
selv ad.
Men japanske destroyere fulgte dem; «Pallada» blev
truffet af en torpedo fra en af dem og vendte i sterkt
beskadiget tilstand tilbage til Port Arthur; de øvrige tre
søgte sydostover, alle mere eller mindre beskadigede cAskold » var truffet af 200 skud, hvoraf flere under vandlinjen, og kom om morgenen den 12te sammen med destroyeren «Grosovoi » ind til Shanghai, , Nowik» søgte ind
til Kiautschau og •Diana » helt ned til det franske Saigon.
Men at alle disse russiske fartøier, havarerede som de
var baade paa skrog og maskine, og med en stor del af
besætningen saaret, kunde undslippe fra den japanske
flaade, kunde komme uskadte, paa « Pallada» nær, fra de
mange torpedoangreb, som alle de japanske destroyere,
hvoraf det gule hav vrimlede, udførte mod dem, maa slaa
en med forbauselse. Og det kan ikke nægtes, at det har
været en skuffelse for mangen ivrig beundrer af torpedobaad og destroyer - kamp paa aabent hav og mod en
forberedt modstander maa ligge udenfor deres virkesfære.
en sekondløitnant og to å tre ordonantser, medens to andre officerer
bedøvedes. Dette var aarsagen til at ,Cesarewitsch , pludselig skar ud
af linien. Kommandotaarnets tag bør altsaa for fremtiden ikke gives
fremspringende kant.
5) Traf foden af formasten og dræbte admiral Withoft, en officer
og 1 5 mand samt saarede admiral Matoussewitsch og chefen, kaptein
lwanoff.
6 til 14) Traf forskjellige dele af skorstener og skrog.
15) Traf skroget under vandlinjepanseret uden at gjøre anden skade
end at foraarsage en læk, hvorved et vandtæt rum fyldtes.
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De søgte overalt, de angreb overalt, men paa intet punkt
har deres angreb været afgjørende.
To af dem dampede nedover langs den kinesiske kyst
paa jagt efter de russiske fartøier - der fik de øie paa
en destroyer, som løb for fuld fart vestover; de forfulgte den,
men den forsvandt for dem i mørket. Saa ledte de omkring
hele natten igjennem, men forgjæves; først i dagbrækningen
fik de øie paa den inde i Chifus havn. Og da det var
neutralt territorium blev de liggende udenfor, ventende
paa at den russiske jager skulde komme ud. Efter neutralitetsreglerne maatte den jo komme ud inden 24 timer eller
desarmere.
Men udover eftermiddagen den 1 1te blev tiden dem
for lang, og de løb ind «for at se om den virkelig var
desarmeret» - det skulde ikke undre os, om de unge
chefer i sit stille sind haabede paa, at desarmeringen var
saavidt ufuldstændig, at det kunde tjene til undskyldning
for et interessant lidet drama, selv om det var paa neutralt
territorium.
En saadan liden krænkelse af et lands neutralitet maa
den nation finde sig i, som ikke selv formaar kraftig at
værne om den.
De fik da vide, at den russiske destroyer hed
« Reshitelni », og at den kinesiske admiral, som laa i havnen,
havde beordret den at desarmere. Saa vilde japanerne
overbevise sig om, at denne ordre virkelig var udført og
sendte løitnant Terashima ombord til russeren. Hvis hans
inspektion ikke faldt tilfredsstillende ud, skulde han opfordre
den russiske chef til at gaa ud af havnen og kjæmpe.
Men den russiske chef vilde ikke finde sig i nogen
inspektion; der udspandt sig en nævekamp paa dæk, som
endte med, at den russiske chef - efter at have beordret
sit mandskab at sprænge skibet i luften - rev den japanske
officer med sig og sprang i sjøen. Men sprængningen
ødelagde ikke fartøiet, hvorpaa japanerne tog den russiske

~

destroyer paa slæb og drog op til sin flaadebasis med den
som god prise.
At japanerne her havde krænket Kinas neutralitet,
syntes der i første øieblik ikke at kunne være tvil om; og
i en meget energisk note krævede den russiske regjering,
at Kina skulde besørge destroyeren tilbageleveret til
Rusland, betale en passende skadeserstatning og lade den
kinesiske admiral, som laa i Chifu, afstraffe, fordi han ikke
havde hindret, at japanerne brød Kinas neutralitet.
Japanerne paa sin side hævdede, at «Reshitelni , ikke
var desarmeret og hvert øieblik kunde have løbet ud igjen
og fortsat krigsoperationerne; Kina havde saaledes ikke
formaaet at værne sin neutralitet, - og Japan havde
maattet «tage sagen i sin egen haand ».
Samtidig kom det for dagen, at Rusland tæt ved Chifu
havde opsat en station for gnisttelegrafi til korrespondance
med gnisttelegrafen i Port Arthur og saaledes ved dennes
hjælp stod i forbindelse med den beleirede by. Et mere
flagrant brud paa et lands neutralitet end dette at oprette
en militær telegrafsstation inden dets omraade for at sende
ordrer og meddelelser til egen opererende styrke kan man,
siger «Times», vel vanskelig tænke sig, hvorfor den ene
part neppe har noget at lade den anden sige med hensyn
til neutralitetsbrud.
Og ligesaa galt faren var kineserne nede ved Shanghai.
Den russiske krydser «As kold» vilde ikke lade sig desarmere;
den vilde tvertimod reparere og saa løbe ud igjen, naar den
fandt tiden beleilig. Den gik straks i dok; men udenfor
flodmundingen lagde japanske krydsere sig og truede med
at komme ind og besørge desarmeringen selv, hvis ikke
den kinesiske flaade saa sig istand til at fremtvinge den.
Ogsaa her kom det svage Kina ved sin svaghed mellem
to ilde.
Men det tyske Kiautschau viste et andet billede. Da
den tyske eskadrechef var bange for, at den udenfor værende
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rapanske eskadre skulde finde paa at gaa ind paa tysk
territorium og angribe « Cesarewitsch », lagde han sine egne
skibe tilankers udenfor det· russiske for at beskytte det og Tysklands neutralitet. Og samtidig blev «Cesarewitsch•
desarmeret og det russiske flag paa det strøget - indtil
krigen er forbi.
Men kun naar man paa denne rnaade kan værne om sin
neutralitet, kun da kan man vente at se den respekteret,
og kun en flaade kan værne om et kystlands neutralitet.
Splittet ad som avner for vinden var altsaa den engang
saa stolte russiske flaade; «Cesarewitsch », «Diana», «Askold
og «Grosovoi » desarmeret paa neutralt territorium , og
grosset vendt tilbage til det ulykkessvangre Port Arthur,
udsat for ødelæggelse inde i selve havnen ved de japanske
beleiringskanoner. Destroyeren «Reshitelni» var kommet
til Chifu - :muligens for at sende efterretning om udbruddet til Wladiwostock -, taget der af japanerne og
slæbt op til deres flaadebasis.
Kun «Nowik» var undsluppet, thi efter at have kullet
ved den tyske koloni drog den atter tilsjøs - mod Wladiwostock; den stolede paa sin fart. Den var Ruslands hurtigste fartøi.
Det var om aftenen den 12te august, at «Nowik
forlod Kiautschau, efter Io timers ophold.
Den 1 3de august fik man, skriver «Times»s korrespondent i Tokio, telegram fra signalstationen paa sydpynten af Kiushiu om, at «Nowik netop passerede van
Diemens strædet lige søndenfor denne ø med moderat fart,
1o knob. Det var øiensynligt, at den var sparsom om sine
kul og havde en lang reise for sig - til Wladiwostock,
enten via Tsugarustrædet (mellem Yezo og Nipon) eller
nordenfor Yezo gjennem Soyastrædet (La Perousestrædet).
Kamimura var netop ved gnisttelegram blevet kaldt
tilbage fra en ekspedition i den vestlige del af det japanske
hav med ordre om at gaa ned for at bevogte Koreastrædet
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paa begge sider af Tsushima. Det var det strategiske
punkt, hvor man nu rnaatte vente, at noget skulde hænde.
Saa kom han med sine fire pansrede krydsere ( «ldzuma »,
«lwate», «Adzurna» og «Tokiwa>) nedover strædet dagen
efter, den 14de august - netop tidsnok til at møde
Wladiwostockeskadren paa vei nedover mod samme stræde.
Den russiske eskadre maatte have forladt sin basis den
12te august efter at have faaet meddelelse om at Port
Arthureskadren var brudt ud. Kanske var det en saadan
meddelelse destroyeren « Reshitelni » havde bragt med sig
til Chifu, antyder «Tirnes »s korrespondent i Tokio. Admiral
Jessen skulde nedover til Koreastrædet for at lokke
Kamimura did, saa Tsugarustrædet kunde være frit, naar
de russiske krydsere, som var undslupne fra Port Arthur:
«Nowi k» , • Diana » og «Askold », søgende op langs Japans
østkyst, skulde gjennem der for at naa Wladiwostock?
Admiral Jessen kunde ikke vide, at «Diana • var paa
veien til Saigon og «Askold » til Shanghai med svære
havarier, at kun den kjække lille «Nowik » - hvis bedrifter
havde vakt endogsaa japanernes beundring - var sluppet
uskadt igjennem.
Imidlertid havde man, som nævnt, i Tokio faaet
meddelelse om, at «Nowik » den 13de august passerede
van Diemens strædet. Meddelelsen blev gnistret til Kamimura,
som straks sendte de smaa krydsere «Chitose • (4 700 tom
og 2 3,7 knobs fart) og «Tsushima» (3400 tons og 20 knobs
fart) mod nord for at afskjære «Nowik» (3000 tons og 25
knobs fart).
De lagde sig ved Tsugarustrædet. Det var der den
russiske eskadre den 2ode juli havde passeret, da den gjorde
sit dristige togt til farvandet udenfor Tokio; men den
19de august tidlig om morgenen fik de to krydsere telegram
fra signalstationen nordenfor Yezo om, at «Nowik» netop
korn styrende østenfra ind mod strædet mellem Kunashiri
og Yeturufu.

Nu var gode raad dyre. De lettede og stod med fuld
fart nordover mod Soyastrædet; gjennem det maatte jo
«Nowi k» passere for at komme til Wladiwostock. Men
distancen fra Tsugaru til Soyastrædet var 320 kvartmil,
medens «Nowik> kun havde 220 kvartmil at tilbagelægge
for at komme til Kap Soya; og den havde større fart.
Da «Chitose » og «Tsushima » næste morgen kom op i
Soyastrædet var der ingen «Nowik» at se. De gjennemsøgte strædet fra nord til syd under et pres af damp uden
at finde noget. Saa stod c Chitose» østover mod Kunashiri,
did hvorfra «Nowi k> var kommet, medens «Tsushima ,
søgte opover langs Sakhalin, ind gjennem Anivabugten .
Der fandt den « Nowik » liggende tilankers.
Thi «Nowik» havde gaaet med magelig fart fra strædet
nordenom Kunashiri - uvist af hvilken grund. Den lettede,
da den saa den japanske krydser komme, og der fulgte en
halvanden times kamp. De var omtrent lige store, med
samme beskyttelse og samme antal kanoner - hver af
dem seks. Rigtignok var «Nowiks» 12 centimetere og
«Tsushimas , 1 5 centimetere; men det var ikke det, som
gjorde udslaget.
«Nowiks » kanoner traf ikke. «Tsushima , fik kun to
skud i skroget, medens «Nowik» af sin besætning maatte
sættes paa land for at undgaa at synke under japanernes
ild. Næste morgen kom «Chitose • tilbage fra øst og gjorde
det helt af med «Nowi k» .
Men at c Nowik» overhovedet blev opsnappet, maa
regnes som en følge af uforsigtighed fra dens side. Havde
den gaaet med fuld fart, efter at den maatte vide, at den
var opdaget og rapporteret, havde den havt store chancer
for at undslippe. Den kunde nærmet sig land i løbet af
natten og forceret strædet i dagbrækningen under fuld fart;
fra strædet ved Kunashiri til Kap Soya (La Perousestrædet)
vilde den da kun have havt 220 kvartmil mod de japanske
skibes 320 kvartmil at gjennemløbe fra Tsugarustrædet;

med sin overlegne fart maatte den da kunnet slippe forbi.
Og imidlertid havde Kamimura slaaet Wladiwostockeskadren tilbage fra Koreastrædet.
Vi har før nævnt, at han den 14de august, kaldt tilbage
fra en ekspedition ved et gnisttelegram fra Tokio, kom
løbende nedover mod øen Tsushima med sine fire panserkrydsere. Det var kJ. 5 om morgenen i klart, stille veir,
og han havde gnistret til krydserne «Naniwa » og «Takashiko », at de skulde møde ham oppe i strædet. Saa faar
hans udkiger i horisonten i øst øie paa tre svære skibe,
som ligeledes dampede sydover mod øen Tsushima. Det
var Wladiwostockeskadren, som endnu ikke havde faaet
øie paa japanerne.
Kamimura dreiede bagbord over, lige mod dem, dels
for ikke selv saa let at blive seet og dels for at afskjære
dem tilbagetoget mod nord. Russerne har øiensynlig endnu
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ikke seet japanerne mod den graa vestenhimmel - deres
egne skibe tegnede sig som skarpe silhouetter mod lysningen
i øst; thi de dreier pludselig vestover, lige mod japanerne,
sandsynligvis for at gaa ned strædet mellem Tsushima og
Korea.
Men saa, paa 4 a 5 kvartmiles afstand, opdager de
pludselig Kamimura forud om styrbord og gjør helt om muligens for at gaa strædet østenom øen Tsushima; men
der dukker «Naniwa » og «Takashiko » op i syd. Det stræde
er altsaa ogsaa lukket og admiral Jessen sætter kurs mod
rlordost. Og saa begynder en løbende fægtning paa ca.
8000 meter og under stadig øgende fart, tilsidst op imod
17 knob. Men russerne har en ufordelagtig stilling, idet
Kamimura har formeret sine skibe i en T-formet slagorden,
saaledes at han kan bestryge den fiendtlige kolonne langskibs og koncentrere sin ild mod deres agterste skib, mod
«Rurik,.
Den russiske admiral forandrer derfor sin kurs til
nordvest - for at faa sin kolonne nærmere parallel med
japanernes hovedlinje; og det ser allerede ud til, at han
skal undslippe. Men saa svinger « Rurik» ud af kolonnen
og heiser signal: «Jeg har havari paa roret». Eskadrechefen
svarer: «Søg at styre med maskinerne» og fortsætter nordover; men «Rurik» bliver liggende tilbage, udsat alene for
den samlede japanske ild. Da vender admiral Jessen om
for at beskytte « Rurik», medens denne kan faa udført sine
reparationer; men minutterne gaar, «Rurik- er fremdeles
kampudygtig og «Rossia » og «Gromoboi » lider frygtelig
under japanernes ild.
Admiral Jessen har intet andet at gjøre end at overlade
«Rurik , til sin skjæbne og sætte kurs mod nord. Han
heiser signal : «Til Wladiwostock» og slaar fuld fart forover
- mod nord. Men «Ruri k» bliver liggende igjen alene i
en frygtelig tilstand, dækkene slibrige af blod og fartøiet
havareret. Kamimura forfølger admiral Jessen nordover,
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han overlader den allerede dømte • Rurik» til de smaa
krydsere « Naniwa » og «Takashiko >.
Men « Gromoboi » og « Rossia > har faaet for stort forsprang - gaar kanske ogsaa lidt hurtigere, de er vel
renere i bunden, da de har ligget i havn, ved dok, medens
Kamimura har maattet holde det gaaende tilsjøs; og
Kamimura maa opgive forfølgelsen og vende om kommer netop tidsnok tilbage til at se • Rurik , gaa til bunds.
Dens chef har aabnet bundventilerne, og mandskab og
officerer hopper overbord, en stor del af dem nøgne og
med svømmebelter paa. Og japanerne sætter sine baade
ud og redder dem. «Det er hævn for «Hitachi Maru u ,
skriver de japanske aviser. Humanismens hævn.
Vi gik fra Wladivostok den 1 2te august, fortæller
presten paa «Rurik» i «Novoje Vremja , , og fik først ude
paa sjøen vide, at vi skulde forene os med Port Arthureskadren. Næste morgen viste fire japanske krydsere sig
i horisonten, ordnede sig i kolonne og lagde sig spærrende foran de tre russere. Da første skud faldt fra det
japanske admiralskib, begav jeg mig til foreskrevet sted,
lasarettet. l løbet af en halv times tid havde vi alt en
mængde saarede. Den første dræbte var officeren Stackelberg, som kommanderede skytset i stevnen ; straks
efter saaredes løitnant Chlodovskij, der skulde ned agter
ude for at slukke en brand.
Snart var det ikke mere muligt at forbinde i lasarettet, alle gange var fulde, og de to læger slog ikke til.
Uddele sakramentet var ikke muligt, det var for trangt;
jeg gav mig til at skrifte, men ogsaa det maatte jeg snart
opgive. Jeg fyldte lommerne i messekjolen med forbindingssager og gik omkring paa dækkene for at yde hjælp.
Matroserne kjæmpede med selvopofrelse. Naar de
saarede var forbundne, gik de atter i kampen. Da jeg gik
over øvre dæk, fik jeg se en matros med afskudt ben, det
hang bare igjen i skindet og nogle aarer; jeg vilde for-
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binde ham, men han •vilde ikke. «Gaa bare videre, far,
derborte er mange saarede, jeg klarer mig nok> ; og dermed tog han frem sin matroskniv og skar benet af. I
dette øieblik syntes denne handling ikke saa forfærdelig,
og jeg gik videre næsten uden at rette opmerksomheden
paa det hele.
Da jeg kom forbi samme punkt lidt efter, saa jeg atter
samme matros; støttet paa en slags stok rettede han en
kanon mod tienden. Da jeg kom hen paa siden af ham,
fyrede han; og dermed faldt han om, som rammet af lynet.
Jeg fik paa batteriet høre, at chefen, Trusov, var
saaret, ilede til kamptaarnet og fandt ham liggende blødende.
Vi fandt heldigvis vand lige ved, fik ham vasket og forbundet. Kommandoen gik saa længe over til ældste mineofficer, løitnant Zenilov.
Oppe paa broen stod det forfærdelig til. Alle signalmænd og distancemaalere var skudt sønder og sammen,
dækket fuldt af lig og afrevne lemmer. Med resten af
mine forbindsager gjorde jeg nogle forbindinger og vilde
ned i lasarettet efter mere. Jeg kom saa langt som til
batteridækket, men her var der udbrudt en skrækkelig
brand. Mod mig kommer styrtende en løitnant med forbundet hoved, og sammen begyndte vi slukningen; de
saarede omkring kom tilhjælp, hinkende, paa knæerne, krybende hjalp de og holdt slangerne. liden blev heldig
slukket.
Jeg løb til lasarettet. Doktoren havde alt givet ordre
til at bringe de saarede ind i messen. Der begyndte tunge
timer nu. Ved ottetiden kunde vi ikke mere styre skibet;
alle ledninger var afskudt, ved en kursændring var roret
lagt styrbord og havde kilet sig fast der. Rum og rorafdeling var fulde af vand; i messen flere huller, de fleste
af dem endnu ikke tilstoppede.
En stund holdt man pumperne i gang. men saa blev
dette umuligt. Zenilov blev saaret i hovedet, og kom-
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mandoen gik over til løitnant lvanov. Pludselig kom fra
broen bud, at en af de fiendtlige krydsere havde trukket
sig ud af kampen; den døende løitnant Chlodovskij
raabte hurra, besætningen stemte i med, og arbeidet blev
endnu ivrigere. Hele tiden merkede man ellers ikke videre
forvirring; man behøvede ikke at opmuntre. Alle holdt
sig koldblodig, arbeidede ivrig, uden raab og larm; hvad
man hørte, var kun de døendes og saaredes stønnen. Chlodovoskij laa hele tiden og sang «Gud bevare Tsaren » og
sendte mig rundt for at opmuntre og trøste de menige.
Snart var Trusov borte; et projektil slog ned i hatten
paa kamptaarnet og ødelagde alt. De fleste kanoner var
demonterede; men skydningen ophørte ikke. Ved nitiden
forsøgte « Gromoboi>> og « Rossia » at redde os. De nærmede sig og gjorde en eller anden evolution. Men admiralen saa vor hjælpeløshed, vilde redde de andre skibe og
gav derfor signal «fuld fart» for Wladiwostock.
Paa «Rurik» var nu af de yngre officerer de fleste
faldne eller saaret. Saaret var ogsaa overlægen, Solucha.
Kort derpaa blev den anden læge, Braunschweig, haardt
saaret for mine øine af en granat, som slog ind i venstre
mineapparat. Næsten samtidig blev jeg- selv slynget afsted,
slog hovedet gjennem seildugsforhænget til messen og blev
liggende bevidstløs, jeg ved ikke hvor længe. Da jeg korn
til mig selv, reiste jeg mig let og gik op paa skibet.
Der var da saa mange faldne, at det var vanskeligt at
komme frem paa dækket, af kombattanterne var ikke mange
1g1en. Løitnant lvanov gav baron Schilling ordre at
gjøre klar til krydserens sprængning. Jeg løb til agterbatteriet. Her holdt et par kanonkommandører paa med
ar skyde med en kanon; der var ingen til at bringe ammunition, saa gav jeg mig til at hjælpe. Imidlertid fik lvanov
rede paa, at en sprængning var umulig, da alle ledninger
var afbrudte; saa gav han ordre til at aabne lugerne, bære

de saarede op, surre dem til køierne og kaste dem
overbord.
Da jeg saa dette, gik jeg hen for at give de døende
det sidste skrifte. De laa i alle retninger paa de tre dæk.
Blandt masser af lig og legemsdele, blandt blod og jammer
holdt jeg fælles skrifteprædiken. Scenen var rystende: en
korser sig, en strækker armene frem, en kan ikke røre sig,
men stirrer paa mig med vidtaabne, taarefyldte øine . . .
et forfærdeligt billede ...
Krydseren synker. Da jeg kom op paa øvre dæk, laa
alt mange og svømmede i vandet. lvanov gav mig en
redningsbøie og raadede mig til at forlade skibet snarest.
Jeg skriftede endnu to haardt saarede officer. Den døende
doktor bad, at man ikke skulde forsøge at redde ham:
«Jeg bliver dog ikke menneske mere, lad mig da hellere
dø paa min post. > Jeg klædte af officererne og begyndte
at kaste klæderne af mig selv. Ved siden vilde man binde
ældste maskinmester til sin køie. « Lad os gaa i døden
sammen », sagde jeg til ham . «Nei, prest, jeg kan ikke
svømme; for mig er det bedre at dø paa min post,» besluttede han og kastede køien bort.
Jeg sprang i sjøen. En druknende matros greb i min
bøie, jeg sank, men dukkede ud og fandt en køie drivende;
den tog jeg fat i. Ved siden laa seks matroser, de fleste
saarede, paa en planke. Andre svømmede hen til mig, og
da de hørte, at jeg var stiv i benene, skjød de til mig en
anden planke; den tog jeg under ryggen for at faa bevæge
benene, og krampen gik over.
Jeg holdt mod strømmen; japanerne var temmelig
langt borte. Straks efter saa jeg vor krydser gaa under;
stevnen hævede sig, saa man saa kjølen; et øieblik - og
vor kjære « Rurik » var borte. En underlig følelse greb
mig; jeg vilde til at græde som et barn. Men jeg overvandt mig og raabte «hurra~; efter mig andre, og gang
paa gang lød raabet henover havfladen.
9 -
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Nu kom de forfølgende japanere tilbage, nærmede sig
sammen med de andre fartøier, satte sine baade ud og
tog os op.
Om forholdene paa de to andre russiske krydsere fortæller en korrespondent i Wladiwostock til « Novoje Vrem ja »
(oversat for «Aftenposten » af 0. 8.):
Man forstaar, med hvilken spænding byen ventede
eskadrens tilbagekomst. Om morgenen den 16de august
løb den ind paa reden, hele befolkningen stod nede paa
stranden.
I det fjerne saa krydserne ud som for, med skorstene
og master i behold - kun at «Rurik» var borte. Man
kunde næsten ikke tro det. Forfærdeligt især for familierne
efter nogle af officererne, som bor her .. .
Eftersom krydserne kom nærmere, begyndte skaderne
at vise sig: stykker af skorstenene er revet bort; om
kanterne hænger sammenkrøllede jernplader. Der er huller
gjennem master, broer og ventilatorer; de sidste ser ud
som sold. Der er hvide flekker paa skroget, hvor den
hede gas fra de springende projektiler har brændt den
sorte farve bort. Og saa faar man se en række gabende
huller i siderne ...
Under solseilet paa « Gromoboi , , i en lænestol, kan
man i kikkert skimte den saarede chef; paa broen af
« Rossia» staar en officer med forbundet hoved, flagløitnant
lvanov, som saaret er bleven paa sin post og paa hele
hjemreisen har udført sit vanskelige, ansvarsfulde hverv
som navigatør.
Krydserne kaster anker; dampere og barker for de
saarede omringer dem; langsomt kommer de uendelige
rækker af baarer ned ad trapperne. Men ikke et støn,
ikke en klage fra hele denne masse af lidende.
Af de dræbte er kun en med, næstkommanderende
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paa uRossia , . Hans kiste staar der dækket af det samme
blodige Andreasflag, som blev lagt over den faldnes lig.
Alle andre døde er begravede ude paa det blaa hav.
·*

*

Admiral Skrydlov kommer ombord og takker besætningerne for deres mandige kamp. Intet røber mere, at
disse mænd netop har gjennemgaaet et sandt helvede.
Glade og freidige møder de sin afholdte chef.
Paa dækkene er der alt pyntet og vasket; kun brede,
hvide striber af kalk viser endnu, hvor blodet nylig flød i
strømme. Men ellers sees sporene af den haarde kamp
overalt: knuste baade, sønderskudte kanoner, vældige huller
i siderne; de saa i frastand saa smaa ud - og man kan
dog gladelig krybe igjennem dem.
Mange kahytter er aldeles sønderskudte og deres herrer
berøvet alt. En officers sovekahyt, før uden lys, ligger nu
lys som dagen, efter et projektil, som gjennem skibssiden
fløi ind i klædesskabet og sprang der; klæderne er naturligvis i filler, men alt andet i kahytten helt - ikke en
ripe i speilet, Portræter og nips paa skrivebordet ikke rørt
fra si_n plads. Og hvormange andre lunefulde træf. I et
· rum, hvor otte mand brændte inde og alt er dækket af
sod - hænger en kalender uskadt paa væggen, knap nok
at hjørnene er svedne. I «Gromoboi »s messe har en
granat sprængt alt bohave til smadder, men en papegøie i
sit bur hænger uskadt der . . . .
Det heltemod, den russiske matros har vist i slaget,
vil mindes længe. Uden knur stillede mandskaberne sig
paa de dødbringende poster, uden kommando traadte de
ind paa de faldne kammeraters plads. Især var kampen
forfærdelig paa skibenes øvre dæk, hvor der ingen beskyttelse var. Hvert springende projektil rev her mange
ofre med, og alt fra kampens begyndelse af laa hele dækket
fuldt af lig og flød af blod. Kanonerne skiftede her be-
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sætning flere gange. Ganske anderledes i «Gromoboi »s*)
pansrede kassematter, hvor folk og kanoner forblev uskadte
hele kampen igjennem. I det hele er kun det forblevet
uskadt, som var bag panser; mod dette sprang granaterne
uden at gjøre s:ade.
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*

*

«Med begeistring omfatter «Gromoboi»s besætning sin
tapre chef, kommandørkaptein Dabitsch nu udnævnt til
kejserens fløiadjutant. Han stod først paa den aabne bro,
til han fik et saar i ryggen. Lægen forbandt ham, og han
overtog atter straks kommandoen. Efter de omkringværeodes
bøn tog han nu plads i kamptaarnet. Men faa minutter senere
sprang et projektil i nærheden, splinterne slog nedenfra
an mod de fremspringende kanter af taarnets hat og fløi
derfra ind gjennem en af udkigsaabningerne. Begge rormænd og en løitnant blev dræbte, de to andre løitnanter
saarede, og chefen selv fik nye saar, i bryst og hoved.
Der var ikke flere i taarnet, ingen kunde fungere, , ingen
styre skibet. Da traadte den haardt saarede chef selv hen
til rattet og styrede med egen haand, til reserverorgjængeren
kom op.
Medens Dabitsch atter blev forbundet, fik han vide, at
besætningen var nedtrykt ved efterretningen om, at han
atter var saaret. Saa svag han var, gik derfor kommandørkapteinen straks gjennem kasematter og dæk: «Se her
brødre, jeg lever da. Slaa bare løs!» Et tordnende hurra
fulgte ham gjennem hele fartøiet.

*
*
*
Paa ,Rossia» fik chefen, kommandørkaptein Andrejeff,
melding om, at af de tyve store kanoner kunde kun tre
•) Anm. , Rurik> og , Rossia• har aabne batterier som vore panserskibe
«Tordenskjold, og «Harald Haarfagre•; paa ,Eidsvold • og ,Norge•
er der pansrede kassematter for fire af de seks 1 'i cm. kanoner - altsaa mere lig «Gromoboi,.

fortsætte ilden. Da gav han rolig sin mineofficer ordre at
gjøre alt klart til fartøiets sprængning; anden udgang end
at sænke skibet, naar dets artilleri var ødelagt, kunde han
ikke tænke sig. Ellers er han sygelig og nervøs, i kampen
var han rolig som faa, talte mellem ordrene muntert med
kanonbesætningerne og holdt modet oppe; hans næstkommanderende faldt i kampens begyndelse ved hans side.
En forfærdelig episode gjennerngik « Rossia », da et
projektil slog ind i den afdeling, hvor kanonerne kommanderedes af løitnant Molasse. Granaten sprang lige ved
flere ladninger, som laa færdige, og stak fyr paa dem .
Lige efter fulgte et nyt, otte torns projektil, som slyngede
de brændende ladninger til alle kanter. Ilden bredte sig
med forfærdelig fart, krudtet ved alle kanoner, vægge og
tag stod i brand . Endelig naaede ilden nogle ladninger,
som endnu ikke var aabnede og derfor eksploderede med
voldsomhed. Gasen slyngede alle tilstedeværende afsted
som spaan. Alle andre slyngedes mod væggene og brændte
øieblikkelig op; kun Molasse blev heldig kastet ud af
døren op paa dækket, faldt her ned paa nogle lig, som
laa ved siden af hverandre, og slap saaledes med en sterk
kontusion. Røg og ild stod ud af døren; men uden at
tænke paa sig selv samler Molasse de nærmeste, styrter
ind for at slukke og kaster ud nogle endnu uskadte ladninger. En fænrik og en baadsmand kommer til med
vandslange fra den anden side, og medens man sprøiter
vand over hverandre og væggene, bærer løitnanten i spidsen for folkene ladninger ud, trods faren for hvert øieblik
at sprænges i luften.

*

*

*

En kvartermester ved artilleriet faar ved kampens
begyndelse haarde saar i hoved og begge hænder. Han
bringes til lægen; men kort efter møder han igjen paa
batteriet. Begge arme er forbundne og fastsurrede; men

koldblodig gaar han fra kanon til kanon, retter sigtet,
formaner til ro og sindige skud, anviser, hvorledes man
skal rette paa skader; og saaledes· holdt den erfarne mand
ud helt til kampens ende.
*

*

*

Det er episoder blandt mange. Et mod i det hele,
som var en bedre skjæbne værd . - Uskadte blev maskinbesætningerne, og dette forklarer, at de to krydsere slap
saavidt heldig hjem. De var ellers, forstaar man, allerede
forberedte paa alt. Man kan kun, erklærer korrespodenten paa et andet sted, ikke forklare sig, hvorfor japanerne i sin
overlegenhed pludselig standsede ilden og derved lod dem
slippe saavidt fra det forfærdelige helvede. Foruden
« Ruri b s besætning, hvis skjæbne vi kjender, blev i det
hele henved 500 mand gjort ukampdygtige.
I de to ovenfor beskrevne kampe tilsjøs har tabene
været følgende :
Den IOde august var japanernes tab 226 mand dræbte
og saarede, deraf paa Togos flagskib «Mikasa » 32 dræbte
{hvoraf 4 officerer) og 88 saarede.
Russernes tab var betydelig større nemlig 70 (hvoraf
8 officerer) dræbte og 424 (p officerer) saarede.
Paa de enkelte russiske fartøier fordeler tabene sig
saaledes: «Cesarewitsch• 1, dræbte (deriblandt Withøft og
3 off.) og 45 saarede (deriblandt Matussewitsch og 8 off.)
«Askold» 15 (1 off.) dræbte og 48 (4 off.) saarede.
«Diana » 4 (1 off.) dræbte og 23 saarede.
«Nowik» 2 dræbte og I off. (lægen) saaret.
Under kam pen i Koreastrædet den 14de august var
japanernes tab kun 46 mand dræbte og 68 saarede medens
russerne havde 33 5 mand dræbte og 585 saarede.
Paa «Rossia» og «Gromoboi» var tabene tilsammen
135 mand dræbte og 307 mand saarede og paa «Rurik»
200 mand dræbte og 278 mand saarede. Af fartøiets be-
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sætning: 800 mand, reddedes 600. Af officererne faldt 14
af de 22, deriblandt chefen og næstkommanderende.
Af officererne paa «Rossia » faldt næstkommanderende
medens chefen og 6 andre officerer saaredes.
Paa « Gromoboi» faldt 4 officerer, chefen og ; officerer saaredes.
I «Nowiks» kamp den 2ode august med de to japanske
krydsere «Tsushima» og « Chitose » dræbtes 2 mand og
saaredes 20 deriblandt I officer.
Af denne tabsliste vil fremgaa hvad der i første øieblik kan synes besynderligt, nemlig at det japanske flagskib «Mil@.s.a » i kampen den 10de august har havt omtrent
dobbelt saa mange dræbte og saarede som det russiske
flagskib «Cesarewitsch », der dog i 40 minutter laa i manøvreudygtig stand udsat for hele den japanske flaades ild.
Om dette har sin grund i det forskjellige pansringssys·
for kanonerne paa de to skibe kan først afgjøres,
naar .,... .rn nærmere har faaet studere træfferne og deres
virkniP , paa , Mikasa »; men det synes dog allerede nu,
som om denne kamp har vist rigtigheden af vor bemærkning om de to staters flaademateriel i denne bogs første
del: at taarnsystemet, anvendt paa ~ Cesarewitsch » , byder
bedre beskyttelse for mandskabet end kassematsystemet, der
er anvendt paa « Mikasa • , Som man vil huske, har man
i den svenske marine - i lighed med Frankrig og Rusland - adopteret taarnsystemet, medens vi, som i England
og Amerika, har adopteret kassematsystemet.
Om man ved en fremtidig bygning af panserskibe bør
fortsætte med dette, vil først et nøiere studium af japanernes havarier under kampen kunne afgjøre.
1
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Indholdsfortegnelse.
Tekst:
lidt mere 0111 liaoyang.
Kurokis omgaaende bevægelse i
de første dage af september
1904

Side

Port Arthurs beleinng fra 26de
mai 1904 til I ste august 1904 14
Angrebet paa Hsitaushan og
Kenshan
15
Japanernes angreb den 26de til
28de juli .
18
Den egentlige beleiring .
2J
Stormangrebene.
27
Namaokayama eller • 180 meter
høien
J3
203 meter høiens, erobring . 44
Port Arthurs indtagelse.
Stillehavsflaadens skjæbne afgjort
Port Arthurs kapitulation

59
71

K1,empeslaget 1•ed Mukdw fra 1 ste
ttl 10de mars 1905.
78
Okus fortvivlede hverv
86
Nodzu, Kuroki og Kawamura. 87
De kritiske dage
89
Det afgjorende oieblik
Nederlaget
Sjoslaget i Kore,1Strædet 27de til
28de mai 1905

94

Fre,isslut11inge11

121

Krigens ofre .

1 24

Illustrationer:
Side
Fra russerne erobrede kanoner
anvendte af japanerne .
4
Døde japanere i lobegravene ved
Liaoyang .
9
Fra en japansk lobegrav foran
Port Arthur .
24
Fra en japansk løbegrav foran
Port Arthur .
29
, 203 meter hoien , seet fra vest 45
Toppen af • 20 J meter hoien • . 48
Udsigten fra • 203 meter hoien • 56
Den ødelagte russiske Stillehavsflaade
Karter:
Slaget ved Liaoyang .
2
Meterhoiderne
3l
Minefeltet udenfor Port Arthur 60
Nord Keekwanshanfortet
62
Oversigtskart over Krigsskuepladsen i Mandschuriet
80
Slaget ved Mukden
83
Slaget ved Azorerne 1903
1o 1
Slaget ved Azorerne 190 J
102
1ste stilling i sjøslaget i Koreastrædet
104
Sjøslaget i Koreastrædet. Hele
manøvren
107
Oversigtskart over kampen
Koreastrædet .
112
Kwantunghalvoen med dens befæstninger (tilklæbet bag i bogen).

Lidt mere om Liaoyang.
Kurokis omgaaende bevægelse i de første dage af
september 1904.

Slaget ved Liaoyang blev en skuffelse for japanerne
forsaavidt som det ikke lykkedes dem at gjøre det til
et Østasiatisk Sedan: Kuropatkin fik iverksætte sit tilbagetog mod nord. Og at dette lykkedes ham havde sin
grund deri, at Kurokis hær, som skulde udføre den omgaaende bevægelse i øst, nordenfor Taitse, ikke var sterk
nok til at kaste russernes venstre fløi tilbage og naa hen
til jernbanelinien i Kuropatkins ryg.
Da det synes som om japanerne i det senere slag ved
Mukden har nyttiggjort sig sin erfaring fra Liaoyang og udført
den omgaaende bevægelse - denne gang af russernes høire
fløi - med en langt større styrke, tror vi det kan være
af interesse at give en mere indgaaende skildring af disse
Kurokis kampe i de første dage af september 1904, for at
bringe klarere frem hvorfor den omgaaende bevægelse
mislykkedes.
Man vil huske at Kurokis arme ( 1ste japanske arme)
i sidste halvdel af august havde besat dalføret mellem
Yushuling og Motienlingfjeldkjædene, saaledes at gardedivisionen stod ved Tawan, dannende venstre fløi, medens
2den division stod i centrum ved Tieusutien og 1 2te divi1 -
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sion paa høire fløi omkring Yushuling, medens russsernes
venstre fløi stod ved Tanghoyen (3die og 6te division sibiriske skarpskyttere) og ved An ping ( 1ode europæiske armekorps).

UVHftNt

I

Det va1 nu Kurokis hensigt
samtidig med at Oku
og Nodzu rykkede frem fra syd
at kaste den russiske
venstre fløi tilbage over Tangfloden mod Liaoyang og derpaa, efter at have rukket Nodzu haanden foran de yderste
russiske befæstningslinier, gaa over Taitsefloden for at
trænge frem til jernbanelinien i Kuropatki ns ryg.
I denne hensigt brød han den 25de august op fra sine
ovennævnte stillinger mellem Tawan og Yushuling, kastede
sig over russerne ved Anping og Tanghoyen, og trængte
dem tilbage over Tangho.
Den 28de august stod han paa denne flods venstre
bred med en styrke bestaaende af tre divisioner, hver paa
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1 6 ooo mand, og to brigader paa hver 6000 mand, der
ikke var forenet i divisionsforband. (Ved stadige kompletteringer fra hjemlandet var hans kompagnier, i det øieblik
han brød op, kommet op i en styrke af 250 mand, hver
bataljon i I ooo mand og hver brigade som nævnt i 6000
mand.)
Disse tropper var saaledes fordelte:
Paa venstre fløi (i kontakt med Nodzu}: Gardedivisionen forsterket med en af de nævnte reservebrigader og
to bataljoner af 2den division.
I centrum: 2den division minus de to bataljoner.
Paa høire fløi: 12te division forsterket med den anden
reservebrigade.
Til hver af de to førstnævnte divisioner var knyttet
6 batterier feltartilleri, medens 12te division var opsat med
6 batterier bjergartilleri.
Den 29de august rykkede garden frem paa vestsiden
af den store landevei til ind paa de yderste befæstningslinier om Liaoyang, medens 2den division bøiede af mod
nord mellem denne landevei og Tangfloden og 12te division
rykkede ned paa østsiden af denne flod indtil den stod
inde i det triangel som dannes af Tangho og Taitseho.
Samtidig sendtes høire reservebrigade ned mod overfartsstedet ved Pønsihu, hvor et større russisk troppekorps (paa
7 å. 8000 mand) truede Kurokis høire flanke og ryg.
Om aftenen den 3ote august vadede 12te division over
Taitse ved Kankwantung, hvor Taitse gjør en bøining mod
syd, medens 2den division gik tilbage over Tangho for at
indtage den af 12te division forladte stilling og garden
udstrakte sin høire fløi mod øst over det af 2den division
forladte terræn.
Og alt dette - siger «Times» korrespondent med Kuroki
- blev foretaget, uden at russerne i mindste maade forsøgte at hindre det.
Hidtil havde Kuroki kun marscheret mod nordost uden
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at tabe kontakt med de øvrige japanske armeer. Men den
31 te august rykkkede han med sin 1 2te division frem paa
nordsiden af Taitse indtil 18 kilometer fra jernbanen, forberedte artilleristillinger og rekognoscerede terrænet omkring,
medens 2den division iverksatte sin overgang over Taitse,
og - i løbet af aftenen - gik begge divisioners artilleri
og træn over paa broer, som maatte slaaes over floden.
Fra det øieblik af var Kurokis hær altsaa delt, idet
gardedivisionen endnu stod vestenfor Tangelven, medens
2den og 1 2te division stod nordenfor Taitse - altsaa med
to elve og en vanskelig strækning 27 kilometer bredt
land imellem begge afdelinger.
I sandhed, siger ovennævnte korrespondent, hvis fremstilling vi her følger, russerne bortkastede den , 1te august
store chancer. Visselig kunde Kuroki i løbet af denne dag,
om han var bleven angrebet, have retireret tilbage til fjeldene,
men efter at artilleri og træn i løbet af næste nat var
kommet over, stod den vei ham ikke længer aaben. Han
havde kun en retrætlinie for sin hele styrke, og det var
en smal bro over Taitse, der ikke kunde vades af artilleri
og træn.
Han vilde været prisgivet en modstander med det tilstrækkelige initiativ, og marskalk Oyama har været sterkt
dadlet for at have sat en saa stor del af sin styrke paa
spil uden at have kunnet give den den væsentlige faktor
for et lykkeligt udfald, nemlig antal.
«Only numbers can annihilate.,
Men kanske marskalk Oyama, siger «Times, korrespondenten, havde medtaget i sin beregning denne russernes
mangel paa initiativ - og selv da vil han have vanskeligt for
at forklare en saadan hazard paa et punkt, hvor slagets
skjæbne skulde afgjøres.
Om morgenen den I ste september, fortæller den
nævnte korrespondent videre, indtog general Kuroki og
hans stab en stilling paa toppen af en høide, der beher·
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skede hele slettelandet vestover henimod jernbanelinien.
Høiden laa lige nordenfor Taitse og ikke to kilometer fra
pontonbroen over denne flod. Paa toppen laa et gammelt
kinesisk rede med en ældgammel krenelleret mur omkring,
og deroppefra, siddende paa noget forfaldent murværk var
det, at Kuroki ledede det kommende slag. Nogle meter
borte var militærattacheerne og korrespondenterne samlet.
Til venstre begrænsedes terrænet af den blaa, glitrende
Taitseflod; lige foran laa langs elven en række høider som
netop skjulte byen Liaoyang, men saa tilhøire for disse
kom jernbanen frem - ca. 18 kilometer borte, paa den
anden side af den uendelige slette, bedækket med høi
hirse, og som fra høiens fod løb helt ud i horizonten.
Med en god kikkert kunde man tydelig se lange træn
dampe frem og tilbage derborte ; det var dem, Kuroki var
sendt herop for at stoppe, men hundretusinde russere stod
paa sletten og høiderne tilvenstre for at beskytte dem .
Lige foran vore fødder, fortæller korrespondenten, laa
landsbyen Kwantung; og lidt tilhøire saa man ligesom en
bølge i hirsemarkerne, det var en lav høideryg, som strakte
sig nordover og brød den uendelige slettes ensformighed.
Høideryggen begrænsedes mod øst af en fordybning, et
udtørret tjern med bratte bredder, og en nøiere undersøgelse viste, at der i fordybningen vrimlede af soldater,
heste og vogne, medens der paa den vestre bred, halvt
skjult af hirsen, stod en rad kanoner - hele 2den divisions artilleri, 6 hele batterier.
Til høire og til venstre af artilleriet strakte lange infanterilinier sig ud, deres venstre fløi støttende sig paa Taitse,
medens den høire strakte sig nordover, op mod venstre
fløi af 1 2te division, der havde besat sletten helt op til
de lave høider, hvor Yentai kulgruber ligger: En linie
paa over Io kilometer, som russerne maatte kunne brudt
gjennem hvorsomhelst, dersom de havde kjendt forholdene.
Men russerne, tre divissioner sterke, stod passive oppe
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høiderne tilvenstre, langs Taitse.
Det var en
høi aas, som korrespondenten benævner no. 1 31 ;
den steg brat op fra elven og dannede en glimrende
stilling for det fiendtlige artilleri. Paa sletten foran denne
høide hævede sig, ca 1 200 m i nordostlig retning, en anden ryg
over 50 m høi, som kaldtes Manjayama. Denne sidste høide
havde en 500 m lang ug ca. 1oo m bred, flad top. Dens
omkreds var ved foden omtrent 2000 meter.
Dette ubetydelige høidedrag viste sig under kampen
at være deA russiske stillings nøgle, en nøgle, siger korrespondenten, som japanerne ved et glimrende angreb vistnok
satte sig i besiddelse af, men som de ikke havde styrke
nok til at dreie om i laasen.
I russernes besiddelse beherskede denne høide veiene
over sletten hen til jernbanen, i japanernes besiddelse var
den en trudsel mod jernbanen. Om denne høi, Manjayama,
rasede der derfor i fire dage den voldsomste kamp - en
kamp, som kostede de kjæmpende henved 1 5 ooo mand.
Fra den tidlige morgen bombarderede japanerne høien
og sletten omkring, hvor det russiske infanteri stod opstillet,
skjult af den høie kaoliang, medens det japanske infanteri
krøb frem mod dem over kornmarkerne. Geværilden knitrede uophørlig, af og til kunde man høre salver; et par
batterier prodsede paa og stjal sig frem langs en vej gjennem hirsen, i hvilken de forsvandt for at komme tilsyne længere borte. Saa kunde man se grupper af russiske soldater trække sig tilbage for de fremstjælende
japanere.
Og imidlertid spillede artilleriet livligt fra bege sider.
Man kunde ikke se russernes stillinger, men man saa deres
granatkartæd!'iker springe ret over kanten af den høi, hvor
de japanske kanoner stod opstillet, først en hvid liden
skydot oppe i luften, og saa syv til lige ved - explosionerne fra de otte projektiler fra et batteri; saa hørte man
otte dumpe stød og saa kom den skjærende lyd af de otte
70 m
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projektiler som gjennemskar luften. Tilsidst kom lyden
fra de otte kanoner borte fra Manjayama.
Men den regn af smaakugler som kom ud fra granatkartædskerne idet de sprang, faldt langt bag, ca. 400 m bag
de japanske batterier, ved foden af en klump trær bag
høidekammen. Der taltes henimod 2000 russiske projektiler,
som sprang over japanerne, men de havde kun en mand
dræbt; efter kampen opdagede korrespondenten ved at gaa
op paa Manjayama aarsagen til denne feilbedømmelse fra
det russiske artilleris side: fra Manjayama saa det ud som
disse trær voksede netop paa høidekammen.
Mere interessant var virkningen af den japanske artilleriild. Gjennem en sterk kikkert kunde man fra overledningens standpunkt se, at der paa Manjayamas skraaning
var flere rækker af skyttergrave, fra hvilke der rettedes en
generende geværild mod de nede paa sletten, inde i den
høie hirse, gruppevis fremspringende japanere.
Det blev derfor nødvendigt for artilleriet at søge at
bringe dette infanteri til taushed. Skraaningen var svag
og græsklædt og dannede et udmærket maal for granatild.
En efter en faldt granaterne ned i grønsværet, sprang og
kastede en søile af gulbrun jord ·og røg op, og efter hver
explosion kunde man se et brunt hul i marken, indtil hele
skraaningen saa ud som der var drysset pepper over den.
For denne voldsomme ild maatte det russiske infanteri
se at komme væk; deres skyttergrave var som sædvanlig (
ikke beregnet paa at kunne modstaa artilleriild. Man saa
dem derfor komme op af skyttergravene i grupper og sætte
afsted opover mod toppen af høien, naar der var en pause
i ildgivningen. Men saa forregnede de sig sommetider,
eller kanske det var de japanske artillerister, som var for
listige for dem.
En granat sprang, saa styrtede russerne opover for at
naa toppen inden næste skud kom. Men da japanerne
opdagede dette, affyrede de først et enkelt skud og gav
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saa en salve et par sekunder bagefter. En granat saa korrespondenten falde midt i en gruppe af fem mænd. Da røgen
trak bort, saa han de fire ligge .paa marken, medens den
femte sad op, men øiensynlig uden at kunne reise sig helt.
Saa kom en mand springende ned fra toppen, løftede ham
op paa ryggen og bar ham opover. Men en anden granat
slog ned like ved og begge to styrtede om uden at reise
sig mere.
De som blev saarede under denne voldsomme artilleriild, kunde ikke skaffes afveien; de blev liggende der paa
skraaningen og vride sig, indtil en anden, barmhjærtig
granat gjorde det af med deres lidelser.
Imidlertid trængte det japanske infanteri langsomt frem
over sletten o~ trykkede russerne tilbage til en linie gjennem Manjayamahøien
Om eftermiddagen var de kommet helt ind under høiens
fod og artilleriet forberedte til angreb ved en koncentreret
ild fra samtlige kanoner. Og russernes artilleri svarede
)
I,--- ved at fordoble sin ild mod japanernes batterier og mod
infanteriet, som de imidlertid ingen synderlig skade kunde
gjøre, skjulte som folkene var nede i kaoliangen eller beskyttet af hurtig opkastede skyttergrave.
Saa med engang blev det ganske stille; artilleriilden
hørte op. Det japanske infanteri reiste sig fra skyttergravene og formerede sig i aabne linier, den ene bag den
anden. En dæmpet ordre løb ned langs gelederne. Soldaterne rettede sig ind og stjal sig forsigtig fremover. De
bagenfor staaende linier sank ned paa marken igjen.
Saa kløvedes luften pludselig af den hvislende lyd af
geværsalver, og tusinde «banzai »raab rullede ned over linierne.
Japanerne var fra den høie hirse trængt ud paa aaben mark.
Russerne havde ryddet en nogle hundrede meter bred
zone foran sine skyttergrave ved at bryde over de 1 2 fod
høie hirsestængler et par fod fra marken og bøie dem sammen ned mod grunden. Det var en forhugning, et hinder
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ligesaa frygteligt som et staaltraadnet og midt oppe i dette
stod japanerne, idet de dukkede frem af det dækkende korn.
Deres svar paa russernes ild var et trodsigt c banzai , ,
idet de styrtede frem fra dækningen, snublende gjennem
de brudte hirsestængler; russerne gik fra salver over til
hastigild og som frygtelige kastevinde kom de russiske
kugler hvinende over markerne og mejede japanerne ned.
De vaklede og stansede - og satte saa snublende gjennem
de brudte hirsestænger tilbage igjen. Ikke halvdelen naaede
tilbage til dækningen.
En ny linie reiste sig fra kaoliangen og trængte frem
over den aabne zone, atter mødtes de af de hvinende
kugler deroverfra; de trængte paa; en tredie linie fulgte
dem ud af dækningen, men forgjæves - det var et umuligt
hværv. Linie efter linie vaklede og faldt tilbage. Angrebet
maatte opgives.
Imidlertid vedligeholdt 12te division paa japanernes
høire fløi et stadigt tryk mod russernes linier hele dagen,
saa russerne ikke rigtig vidste, hvor gjennembruddet vilde
blive forsøgt; de vovede derfor heller ikke at forsterke de
afdelinger som stod paa Manjayamahøien, rr.en fordelte sine
tropper over hele linien - og de var sterke nok til overalt
at holde japanerne i schack.
Men derved hindredes russerne i selv at gribe offensiven mod de langt svagere japanere. Det var japanernes
redning, at russerne troede dem langt sterkere: b divisioner
istedetfor at de i virkeligheden kun var to. Men den hele
dag svævede Kurokis stab i ængstelse for at russerne skulde
gribe offensiven. De havde allerede efter det første mislykkede angreb paa Manjayama seet, at deres egentlige
hverv: at naa jernbanen i russernes ryg, var umuligt at
opfylde.
Men spillet maatte holdes gaaende; fik russerne først
nys om japanernes svaghed, kunde slaget i et nu være
tabt. Man maatte fortsætte at spille «bluff, , og et nat-
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angreb blev befalet - angreb som japanerne ved sin gjennemførte disciplin og med sin forunderlige evne til at
arrangere alle detaljer paa forhaand er specielt skikket for.
De ventede indtil maanen var gaaet ned og stjal sig
saa frem gjennem hirsen. Alle mand var med- af den
afdeling som stod foran Manjayama; der var ingen reserver.
De gik ganske stille, uden en lyd, over den aabne
zone, gjennem de brudte hirsestengler, og i sluttet orden.
Pludselig stødte japanerne paa en linie russiske piketer,
men de styrtede forbi dem og naaede skyttergravene ved
foden af høien. liden var begyndt, russerne fyrede vildt,
ud i luften, og japanerne styrtede frem. Men deres linie
var brudt i mørket; den havde delt sig i grupper som gav
ild paa skikkelser, som kun halvt kunde sees - om det
var russere eller japanere kunde ingen vide. Den japanske
chef havde ikke længere tropperne i sin haand. Med engang lød det japanske hornsignal « liden ophører» og i
samme øieblik stansede deres ild. I et nu fik han samlet
sine tropper, fik kontakt mellem de enkelte grupper. Saa
lød hornsignal atter gjennem den stille luft, det var « Ilden
begynder », og «Gaa paa> - og i tætsluttet orden, skulder
mod skulder, i dobbelt linie, trængte japanerne opover mod
høiens top. De spredte russiske grupper, som de mødte,
blev spiddet paa bajonetterne og et øieblik efter var japanerne nede i de russiske skyttergrave paa toppen af høien.
Der fulgte et blodigt haandgemæng, i hvilket japanerne havde
frygtelige tab, men Manjayama var taget ved et glimrende
coup de main.
Medens russerne sov i indbildt tryghed med en svag
linie piketer fremskudt foran sig, havde japanerne forberedt
sit sprang - og gjort spranget.
Og nu maatte Manjayama forsøges gjenerobret. Hele
næste dag, den 2den september, gjorde russerne forsøg paa
forsøg, men forgjæves. Besiddelsen af Manjayama gjorde,

at japan_erne kunde trække sin frontlinie sammen og koncentrere sig oppe paa høiden.
Deres artilleri blev skudt frem saaledes, at det kunde
koncentrere sin ild mod høide no. 1 31, som nu var blevet
. russernes fremskudte stilling. Og en koncentreret kanonog geværild kvalte hvert russisk angreb i fødselen.
Først ved et natangreb naaede de frem; ved hjælp af
haandgranater og bajonetter oprev de fuldstændig en japansk
bataljon og naaede Manjayamas top; men her, oppe paa
plateauet, stødte de paa en tæt linie japanere, som mødte
dem med en saa voldsom ild at de vaklede og standsede
- og ikke en russer, siger «Times's, korresspondent, kom
levende tilbage fra angrebet.
Den 3die september fornyede russerne atter sine angreb,
men førgjæves. Næste nat ogsaa. Der blev et frygteligt
slagteri, men japanerne beholdt sine stillinger - frem
kunde dog heller ikke de komme. Kurokis forsøg paa at
afskjære Kuropatkin retræten var mislykket. Om aftenen
den 4de evakuerede russerne høi no. 1 3 1 og sluttede sig
til det almindelige tilbagetog mod Mukden.
Den 5te september besaa korresspondenterne Manjayamahøien. Det var et skrækkeligt syn, og en forfærdelig
stank af raadnende lig - heden var trykkende - fyldte
næseborene; sorte, ophovnede laa ligene strøet omkring.
Japanerne holdt paa at lave svære baal af sine egne og
begrave de russiske. Jorden var gjennemtrængt af blod;
arme, ben, stykker af sønderrevne legemer, granatstumper,
klædesstykker, geværer og kugler næsten dækkede marken
og svære furer af artilleriets projektiler løb paa kryds og tværs
Og hvilke lidelser de stakler havde gjennemgaaet. Thi
ambulancerne havde ikke kunnet samle de saarede op, selv
de friske havde intet havt at spise i dage, uden tør ris,
og ikke vand. Hele dagen, i en stegende sol, laa de i de
ophedede skyttergrave, i en frygtelig nervespænding, som
udelukkede al søvn. Og at vise sig oppe var den visse død.

Port Arthurs*) beleiring
fra
26de mai 1904- 1ste august 1904.

Efter slaget ved Nanshan evakuerede - som vi allerede i I ste del har nævnt - russerne Dal ny, der blev
okkuperet af japanerne i bt;_gyndelsen af juni; men det
varede helt til ~juli,_før havnen kunde blive benyttet
som operationsbasis af general Nogi, der var udnævnt
til chef for den nye beleiringshær mod Port Arthur, paa
grund af de russiske miner der var spredt overalt i Talienwanbugten. Straks efter at Dalny var besat af japanerne
forflyttede Nogi sit hovedkvarter til Kitahoshigi, beliggende
7 engelske mil i nordvest for Dalny. Med sin forholdsvis
lille styrke havde han i opdrag at holde en 20 kilometer
lang front - fra havet i øst til havet i vest - langs de
høie fjelde ved Antseshan i nord over Motoshishogi til
Taitsushan i syd. Denne linie blev sterkt forskanset mod
de russiske tropper, der paa den tid stod 3 å 5 kilometer
vestenfor.
Den sterkeste stilling paa den russiske linie var ved
de to høider Kenshan og Hsitaushan*) - der begge stiger
370 meter tilveirs. Den strategiske værdi af disse to stil*) Se kartet bag i bogen.
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linger var i virkeligheden ikke saa stor, da de ikke var
naturlige led i den rette linie af russiske forsvarsverker tvers
over halvøen, men paa en maade dannede to isolerede
fremskudte forsvarspunkter. Ikke desto mindre var de dog
i og for sig af betydning, af den grund at man fra toppen
af Kenshan kunde observere alt hvad der foregik i Dalny
og de japanske troppers bevægelse i og omkring denne by,
ligesom man i sydvestlig retning havde indsyn i Port Arthur.
I næsten en hel maaned laa de to armeer mod hinanden i disse stillinger uden at foretage nogen vigtigere bevægelse. Stillingerne udbedredes og begge ventede paa den
andens offensivbevægelse. Næsten daglig forefaldt smaa
forpostfægtnmger nede i dalen mellem begge hære, men
uden at hovedstyrkerne blandede sig i kampen.

1

Angrebet paa Hsitaushan og Kenshan.

Den 26de juni udstedte general Nogi ordre om at et
hovedangreb skulde rettes mod Hsitaushan og Kenshan.
Divisionen paa venstre fløi marscherede i graalysningen
frem og tvang de russiske forposter tilbage og kl. 9 om
formiddagen lykkedes det den at besætte Hsitaushan, medens
Kenshan, hvis høideskraaninger er steile og uden stier eller
veie, fremdeles holdt sig mod japanernes angreb.
Ved middagstider gav divisionschefen ordre til, at et
regiment støttet af et bjergbatteri skulde angribe Kenshan
og tage de russiske stillinger med storm. Netop som angre- \
bet skulde iverksættes løb de i Port Arthur værende russiske kanonbaade ud af havnen og bombarderede japanernes
venstre fløi; de blev imidlertid tvunget til at retirere for
en opkommende japansk flaadeafdeling.
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Det regiment, der havde faaet sig paalagt det vanskelige
hværv at tage Kenshan, udførte arbeidet uden at svigte og
med held. Det terræn, det maatte frem over, var kuperet
og steilt og i høieste grad vanskeligt at komme frem i,
medens det paa den anden side bød den angribende den
fordel, at der overalt fandtes døde_v:inkler- for- de russiske
kanoner, hvor japanerne kunde hvile ud til fornyet storm.
Staben, der ledede angrebet fra Hsitaushantoppen, udraabte
høit sin begeistring, fortæller •Times'ss korrespondent, over
det mod, deres tropper lagde for dagen, specielt blev begeistringen stor, da man saa tropperne storme lige raskt
frem, tiltrods for to russiske miner, der sprang midt i deres
rækker. Kl. 3 om eftermiddagen begyndte 4 russiske feltkanoner at spille, lidt efter lidt blev de dog bragte til
taushed af granater fra det fremrykkende japanske bjergbatteri. Kl. 5 fortalte den opgaaende sols vaiende banner
og de høilydte «banzai »raab, at høien var erobret.
Kenshantoppen er liden og smal og havde været forsvaret af to infanteribataljoner. Regimentets tab ved stormangrebet og ved den enddige erobring af stillingen beløb
sig til 150 mand dræbte og saarede - i sandhed en ikke
høi pris for et saadant punkt. Som sædvanlig var det umuligt
at afgjøre, hvor stort tab russerne havde ha vt.
~ ~ m e d Kenshans erobring ha vde været at
bringe japanernes venstre fløi frem, medens den høire hvilte
ud i sine gamle stillinger ved Antseshan; japanerne var
herved kommet et godt stykke frem mod Port A1thur og
truede desuden med sin venstre fløi russernes retrætelinie
fra Antseshan. De russiske torpedobaade havde pleiet
at ligge tilankers i den lille havn ved Shaopingtau nu kunde de ikke længere holde sig her, hvorfor de retirerede,
og japanske fartøier tog stedet i besiddelse.
Russerne synes først forsent at have faaet ørnene
op for vigtigheden af Kenshanstillingen ; 1 ethvert
fald var nu general Støssel bestemt paa for enhver
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pris at gjenerobre den tabte position. Efter en heftig
artillerikamp den 3die juli angreb en hel russisk infanteridivision japanernes venstre fløi. Alt gjordes for at stimulere
mandskaberne, maskinkanoner opstilledes i skytterlinierne,
medens en hel regimentsmusik med fuld kraft blæste nationale
hymner - hymner, der i tidligere dage havde ført russerne
frem til seir. Angrebet blev slaaet tilbage, efter at de to
fiendtlige fronter var kommet hinanden 80 meter ind paa
livet.
I løbet af natten til den 4de, angreb russerne atter
Kenshan fra alle sider. Ved denne leilighed· viste de et
beundringsværdigt mod, · idet de i nattens mulm og mørke
krøb op bakkeskraaningerne useet af japanerne, indtil de
var dem helt inde paa livet - saa fandt der fortvivlede
bajonetkampe sted i selve verkerne; disse kampe udviklede
sig lidt efter lidt til rene haandgemæng, hvorved bajonetten,
kolben, sabelen, stene, ja selve næven kom til anvendelse
mand mod mand. Udfaldet af kampen var i lang tid tvivlsomt, men japanerne havde fordelen ved at staa og kjæmpe
bag deres egne velbyggede brystværn og tilslut lykkedes
det dem at jage fienden i vild uorden ud over høideskraaningerne.
Den 4de fornyedes atter angrebet, men fremdeles uden
held. Da saa general Støssel maatte erkjende, at videre
forsøg paa at gjenerobre Kenshan vilde være frugtesløse, trak
han sine tropper tilbage til høiderne paa den modsatte side af
dalen, hvor vældige forsvarsverker var forberedt i løbet af
de sidste maaneder. Russernes tab i de netop nævnte
fægtninger ansloges til over 500 mand, medens japanernes
var 300.
Den stilling russerne nu indtog, strakte sig langs den
kjede af fJelde, der gaar tvers over halvøen og som danner
en naturlig forsvarsline for Port Arthur mod landsiden.
Fjeldene stiger paa enkelte punkter til en høide af 11 oo
fod og løber fra Shantaiko i nord, over Antsuling - et 2.a~
, -
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gjennem hvilket en af hovedveiene til Port Arthur fører
- til Laotsoushan i syd. Fra den 5te til den 26de juli
forblev russerne uantastede i denne fortrinlige stilling naar undtages de aldrig hvilende forpostfægtninger - og
fik god anledning til at forsterke sine positioner fra den
længst nede i dalen liggende forsvarsstilling til den høiest
oppe paa fJeldkammen staaende udkigspost. General Nogis
styrke var endnu ikke sterk nok til at vove et angreb;
den ventede paa forsterkningstropper fra Japan. 1 ventetiden var han optaget med at gjøre de nøiagtigste observationer af russernes stillinger fra Kenshan og Hsitaushan,
medens hans soldater stadig foruroligede tienden nede i
dalen.
Omkring midten af juli var Danys havn klar og nogle
dage efter kom endelig de saa længe ventede tropper til
Nogi. Nu kunde atter den japanske hærfører gribe offensiven.

japanernes angreb den 26de til den 28de juli.

Den stilling som mikadoens soldater denne gang gik
til angreb paa, var muligens en af de sterkeste, der nogensinde har været angrebet af infanteri, siger en korrespondent, der fulgte Nogis operationer. At tage en saadan
stilling efter kun to dages kamp, maa isandhed betegnes
som et mesterverk og et kjæmpeverk, men med al respekt
for infanteriets dygtighed, maa dog artilleriet siges at have
været det, som bar seiren hjem. Uden dets hjælp vilde
det aldrig have lykkedes at drive russerne ud af sine stillinger.
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Det første angreb den 26de mislykkedes fuldstændig.
Morgenen var taaget, da Japanerne satte sig i marsch, samtidig som regnskyl nu og da tvang skydningen til at ophøre.
Henimod aftenstider var infanteriet krøbet tæt hen til foden
af bjergskraaningen og ved nattens frembrud gjordes et
samtidigt angreb over hele linien, men uden resultat, ikke
en fodsbred formaaede angriberne at komme fremover.
Da dagen brød frem den 27de, var den straalende og
klar, og artilleriet paa begge sider begyndte straks sin
musik for saa hurtig som mulig at benytte sig af veiret,
Japanerne koncentrerede sin ild mod Ojikeishan, en høide
paa høire side af Antsulingpasset, lige ved russernes centrum.
Og dette bom bardement var voldsomt.
Paa toppen af Ojikeishan og Antsuling laa kuglerne
fra sprænggranaterne - siger korrespondenten, der besaa
høiderne • efter kampen - saa tæt som <ærter i en ærtebælg ». Der laa vel en seks stykker pr. kvadratfod.
Uden at flytte mig, fortsætter han, kunde jeg fylde et
tomt projektil med de kugler, jeg rak fra min plads.
Man kunde tydelig se nedover skraaningen, hvordan
artilleristerne lidt efter lidt havde indskudt sig, indtil
de tilslut havde sendt salve paa salve ind i de russiske
forsvarsverker, som gradvis var bleven ødelagte og besætningerne jagede fra kanonerne.
Henimod eftermiddagen begyndte japanernes infanteri
at klatre op over bjergskraaningerne, som er meget steile
og udsatte.
Russerne voved ikke at stikke sine hoveder
over brystværnet, thi regnet af granater ophørte ikke et
øieblik. Saa naaedes endelig den første forskansning og
et rasende haandgemæng udviklede sig. Tiltrods for de
tapre russiske officerers ledelse blev hele besætningen drevet
op over bakken til skanserne paa fjeldets top; men fra
disse kunde selv ikke den japanske artilleriild fordrive dem.
Under angrebet kom en gang de kjæmpende saa nær ind
paa hinanden, at der ikke blev anledning til infanteriild,
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man maatte gribe til bajonet og kolbe. En japansk infanteriløitnant, der hoppede ned i en skyttergrav fuld af russere, blev haardt saaret af en sten, der kastedes mod ham
af en af modstanderne. Paa enkelte steder var fjeldsiden
saa steil og ulændt, at japanerne maatte klemme sig ind
til fjeldvæggen med ryggen mod, og fra denne stilling affyrede
de geværskud ret op over sine hoveder mod de ovenfor
liggende russere; og disse, som saa, at de ikke kunde komme
til sine tiender i denne stilling, firede tauge ned og fanged
japanerne iigesom i en lasso og halte dem frem fra skjulestederne. En russer var saa ivrig beskjæftiget med dette,
at han selv blev fanget i tauget og halt over bjergkanten,
hvorved begge hans ben knækkedes.
Langs hele linien
foregik lignende kampe og lidt efter lidt kom japanerne i
besiddelse af de nedre fjeldskraaninger ved Ojikeishan, men
saa hindrede mørket videre fremrykning.
Vi maa nu vende os til den division, der rykkede
frem paa japanernes venstre tløi. Her gjordes to adskilte
angreb. Det første mislykkedes, endskjønt man vandt noget
terræn; heller ikke blev angrebet om aftenen heldigt, men
nu beholdt de japanske soldater dog sine tagne stillinger
ved foden af fjeldet ligesom deres kammerater ved Ojikeishan. I løbet af natten lykkedes det imidlertid en af bataljoncheferne med 2 kompanier at slaa sig igjennem den
russiske linie, og dette blev aarsagen til den seier, som nu
blev vundet, idet russerne blev ængstelige for sin truede
høire fløi - da de om morgenen opd§Igede at deres linie
var brudt - og trak sig tilbage over hele linien, opgivende
sine stillinger.
Langsomt og trist, siger korrespondenten, udførte de
russiske infanterister sin retræt, der ikke havde det mindste
strøg af uorden eller demoralisation, hen mod Port Arthur.
De tog sine saarede og døde med sig. I linien TakushanFangshan- Nyhontsu forskansede de sig atter fo rat m~
tage japanernes næste angreb.

-
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Evakueringen af denne position ved Antsuling var
meget vanskelig, og den kunde ført til den forfærdeligste
katastrofe, hvis den ikke var bleven ledet med omtanke, thi
russernes venstre fløi og centrum havde en meget længere
tilbagetogsvei end høire fløi, der støttede sig til kystlinien
ved Takushan. Det var saaledes aldeles nødvendigt for
høire fløi at holde sine stillinger, indtil venstre og centrum
var retireret til sine nye.
Høire fløi med sine forreste afdelinger ved Laotsushan
maatte derfor være den pivot, hvorom den hele linie
dreiede sig. Ulykkeligvis var det, som tidligere nævnt, den
høire fløi, der først var bleven sprængt natten den 27de
og saaledes den, der netop var mindst istand til at holde
de hidsige japanere tilbage; paa den anden side var det
sikkert, at hvis ikke nævnte fløi kunde blive staaende, vilde
hele linien være i en fortvivlet stilling.
Den russiske chef skilte sig fra sit vanskelige arbeide
med megen dygtighed; bag Laotsushanhøiderne er der en
trang dal, gjennem hvilken der løber en liden elv, Taiho,
og paa den anden side af denne reiser der sig igjen et
høidedrag - Taihohøiderne. Dette benyttede han sig af. Han
trak sine tropper over nævnte elv og indtog stilling paa Taihohøiderne. Paa denne maade blev han sat istand til at '
holde de fremrykkende japanere stangen, medens hans centrum og venstre fløi rykkede tilbage til de tidligere nævnte
stillinger ved Fangshan og Nyhontsu.
Om aftenen var endelig russerne i nogenlunde sikkerhed i sine nye stillinger. Af en eller anden grund - siger
den tidligere citerede korrespondent - som ikke jeg forstaar,
holdt den russiske høire fløi halstarrigt paa sine stillinger
ved Taihohøiderne og rykkede ikke tilbage til Takushan,
da øieblikket var inde; enten maa dette skrive sig fra en
misforstaaelse af de givne ordre eller saa var planen paa
forhaand opgjort, og i denne maatte der da være givet den
anden fløi for megen tid til retræten. Styrken ved Taiho
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blev nemlig tilslut afskaaret og da den japanske afdelingschef saa, hvordan sagerne stod, sendte han tropper frem
for at fuldstændiggjøre den russiske fløis afskjæring fra dens
hovedstyrke. Russerne, som nu saa den fælde, de var
ifærd med at falde i, fik, da retræten over land var haabløs, hjælp af flaaden, som sendte djunker fra Port Arthur,
der tog styrken ombord og seilede ind i havn med den,
medens de forbløffede japanere stod igjen med lange næser.
Deres bytte var ganske uforudseet glippet dem ud at
hænderne.
I den række fægtninger, der varede fra 26de til 28de
juli, havde japanerne et tab paa vel 4000 mand dræbte og
saarede. Russernes tab er fremdeles ukjendt, men japanerne
anslaar det til omkring I ooo mand; - at tabet her ikke
var saa stort, skriver sig fra, at det var forsvarerne, der
som saadanne bare havde at holde sig i sine stillinger og
ikke behøvede at blotte sig saa meget som deres modstandere - de angribende japanere.
Den 29de juli hvilede begge hære ud efter de foregaaende to dages anstrængende kampe, men allerede den
3ote gik general Nogi atter til angreb; han vilde ikke lade
tienden faa tid til at forskanse sig. Alle tre divisioner
rykkede ved daggry saa pludseligt frem, at de russiske forposter fuldstændig overraskedes. De flygtede over hals og
hoved uden at gjøre den mindste modstand, efterladende
de koblede geværer, ja til og med sit ydertøi. Men
flugten inskrænkede sig ikke til forposterne alene. De russiske soldater var udmattede efter de foregaaende dages
anstrengelser og følte uden tvivl, at naar de ikke havde
kunnet holde sig i de tidligere stillinger var det hensynsløst at forsøge paa at gjøre det i de nye, som var meget
svagere; de tog derfor flugten og stansede ikke, førend de
var indenfor Port Arthus permanente fæstningsværker. Saaledes begyndte allerede den 3 1te juli den egentlige indeslutning af Port Arthur by. Alle de udenforliggende positioner

var faldt i japanernes hænder med undtagelse af.de to..,høider_
Takushan og Shyokoshan i øst og en høidekjede udenfor
de permanente fæstningsværker langs deres vestfront.

Den egentlige beleiring.

I begyndelsen af august var japanerne 1vng beskjæftiget med at bringe sit beleiringsskyts i stilling og under
dette arbeide var de ustanselig udsat for russernes bombardement og udfald fra de permanente forter. Især var
kanonaden fra Takushan generende; general Nogi bestemte
derfor, at høiden skulde tages med storm og et par timer
efter at hans beleiringskanoner havde sendt sine første salver
over mod fortet kl. 4 om eftermiddagen den 7de august,
rykkede en infanteriafdeling frem til storm mod den befæstede stilling midt under et heftigt regnskyl, der piskede
japanerne i ansigtet. En del af stillingen var ved midnatstider i de stormendes hænder, men da dagen brød frem
den 8de holdt fremdeles forsvarerne sine positioner mod
de ihærdigste angreb, medens nogle af de russiske skibe
løb ud til Yenshang og udsatte den japanske flanke for en
enfilerende ild, der for en tid stansede fremrykningen; men
da om aftenen nogle af de japanske beleiringskanoner var
bleven opstillet saaledes, at de kunde skyde paa fartøierne
ved Yenshang, og projektilerne blev for generende for de
russiske orlogsmænd, blev disse nødsaget til atter at trække
sig tilbage til sit skjulested paa Port Arthurs indre havn.
Nu havde angriberne igjen frie hænder til at gaa frem mod
Takushan og de benyttede øieblikket; samme aften efter
et voldsomt stormangreb, faldt ikke alene den nævnte høi
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men ogsaa den lige søndenforliggende i deres hænder.

Shaokushan -

Fra en japansk lobegra, foran Port Arthur.

Af de officielle rapporter om kampen faar man kun
et svagt indtryk af, hvor vild kampen havde været paa
begge sider. Seks japanske kompanier afgav hver 50 mand
til Takushans erobring; disse 300 mand blev saagodtsom
tilintetgjort; derpaa rykkede et kompani ingeniører frem
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for at fjerne pigtraadhindrene, men inden det var lykkedes
at bane en aabning, der var stor nok for to mand at passere igjennem, blev de kastet tilbage med et frygteligt tab.
Men japanerne fortsatte sine angreb . Et af kompaniernes
tab var 35 procent, et andets 86 procent o. s. v. Og
tilsidst faldt høien i japanernes hænder, men dens strategiske og taktiske værdi i fiendens øine blev straks godt- {
gjort ved de voldsomme forsøg, der dagen efter (den 9de)
gjordes paa at gjenerobre den. lgjen benyttede ,forsvarerne (') _, \
sig af sine skibe som ogsaa denne gang lagde sig ved pi<-\ 1'1P
Yenshang og overøste japanerne med vel rettede skud,
som vilde have gjort udfaldet af kampen tvilsom, hvis ikke
en afdeling af admiral Togos fartøier i rette øieblik var
kommet op og havde tvunget de fiendtlige fartøier i havn
igjen. Fra den dag af foretog ikke russerne flere angreb
paa disse høider.
Samme dag som japanerne begyndte sine første angreb
paa Takushanhøiden - den 7de august - begyndte en
brigade marinetropper sin ødelæggelse af selve byen Port
Arthur og skibene inde paa havnen. Allerede ved de første
indirekte skud lykkedes det brigadens kanoner at skyde
en 2000 tons damper paa havnen isænk, < Retvisan » blev
truffet, og ende! huse i den nye bydel blev skudt ibrand.
Den indirekte skydning fortsattes nu indtil det var skredet
saa langt frem med beleiringen, at direkte ild kunde rettes
mod byen. En absolut korrekt opregning af træfferne kan
naturligvis ikke skaffes tilveie; men ved at summere sammen
skuddene fra den 7de august til den 2den november skal det
minimale antal træffere hvert fartøi havde faaet omtrent stille
sig slig: slagskibet «Retvisan •7, «Peresviet > 19, , Pobieda»
12 og «Poltava » 8. Kanonbaaden ( Giliak » blev truffet
gjentagne gange; 7 dampskibe blev skudt isænk, en flotille
kontramineringsfartøier blev skudt ibrand og dokken og
værkstedene blev den hele tid bombarderet med held.
Man vil af dette forstaa hvorfor admiral Withøft brød
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ud med sin hele flaade den 10de august: Han kunde ikke
længer ligge i havn.
Allerede tidlig i august maaned skimted man japanernes
første plan for fæstningens indtagelse, idet de allerede paa
dette tidlige tidspunkt gjorde sig færdig til et hovedangreb.
Man maa uvilkaarlig studse, naar man faar høre, at Nogi
virkelig havde haabet at kunne erobre en fæstning af de
uhyre dimensioner som Port Arthurs uden de hjælpekilder,
der maa synes enhver anden nødvendige for et saadant
foretagende . De kjendsgjerninger, som nu foreligger, viser
at Nogis plan 0g haab var, at fæstningen skulde falde ved
et af de første stormangreb .
.,-Eør hovedverkerne kunde naaes n_Q_cgfra maatte den
befæstede høide - JS uro patkinfortet - tages. ligesom en
gruppe paa fire forter liggende paa en aasryg, der gav
udsigt over jernbanelinien syd for ~
yin , fremdeles
var i de indesluttedes hænder.
Paa østfronten, hvor, som tidligere beskrevet, høiderne
Takushan og Shaokushan efter nogle heftige fegtninger var
erobrede af japanerne, stod man overfor de mægtige befæstninger paa Øst-Panlungshan.
Paa vestfronten kund~ først Tayankau og ltseshan
angribes efter at tre grupper udenver ker_ var_ ind.tagne.
- Den ene gruppe laa paa en 17 4 meter høi ko Ile i nærheden af Tapingkau, den anden paa en 203 meter bjergtop
i sydost for den første og den tredie laa lige i nordost for
Tsutukau.
De her nævnte forskjellige udenverker skal være anlagt
efter krigens udbrud, og den dygtighed hvormed det hele
var udført, geraader russerne til megen ære.
Japanernes høire fløi havde fremdeles et godt stykke
vei at tilbagelægge, inden den kunde begynde sit arbeide;
den 14de august rykkede den frem og kl. 1 1 formiddag
den 1 5de blev de russiske forposter tvunget til at trække
sig tilbage fra de sterkt befæstede positioner ved Nienpan-

kau-Siaotungkaulinien, som de angribende besatte og derfra
forberedte de saa angrebene paa de nylig nævnte udenverker, der skilte japanerne fra selve fæstningsmurene.
Vi kommer nu til de mest halsbrækkende og tragiske
hændelser under beleiringen - japanernes forhastede hovedangreb. De begyndte den 19de august og varede saagodtsom uden afbrydelse indtil den 24de og kostede japanerne
mere end Io ooo mand. Til trods for de store offre var
det hele resultatløst.

Stormangrebene

n

Tidlig om morgenen den 19de august rykkede høire
fløi fr.e.tll-IDM 7 meter høien nord for Shihpankiao og
indtog størstedelen af stillingen inden naivtretiden om
eftermiddagen. Russerne holdt den hele tid godt igjen og
gjorde to modangreb, der afsloges.
Centrum og venstre fløi af japanerne gik i lø bet_af
natten frem til linien Palichwang-Wankiatun , der ligger ved
den vestre skt:aanmg af Shaokushan.
Om fægtningen den 19de beretter kaptein Nørregaard,
der under beleiringen opholdt sig ved general Nogis hær,
i en korrespondence til ,Oaily Mail • : Et almindeligt bombardemeht begyndte den 19de om morgenen, uophørlig
sendtes en regn af projektiler mod Panlungshan og Keekwanshan fra japanernes centrum, medens stormangrebene
mod 174 meter høien udførtes af høire fløi.
Denne høi, paa hvilken der var anlagt en række provisoriske forter, var omgivet af løbegrave, der alle var
bombesikre og forsynet med talrige skydeskaar. Selve
fortet var bestykket med Io stykker Io cm's kanoner, fem

I

feltkanoner og fire maskinkanoner. Japanerne bombarderede høien i to hele dage med Io feltbatterier og Io
beleiringskanoner, der skød indirekte fra sletterne nede
ved Louisabugten. Det japanske infanteri, som den 1 9de
løb storm paa stillingen blev stanset i sin vilde fremtrængen
af ugjennemtrængelige pigtraadgjærder og slaaet tilbage
med store tab. I løbet af den følgende nat lykkedes det
de japanske sappører at overskjære stolperne, hvorefter
hindringen blev brukket ned. Angrebet fornyedes den paafølgende morgen af to regimenter, som da med held stormede stillingen, der fra den tid af trods gjentagne forsøg
ikke blev gjenerobret. Russerne efterlod i skanserne 350
dræbte, medens japanernes tab alt i alt skal havde været
1400 mand.
*
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Da solen brød frem den 2ode om morgenen fornyede japanerne sine angreb. Foran Øst-Panlungshan
og Øst-Keekwanshan havde russerne opstillet pigtraadgjærder
ladet med elektricitet og indenfor disse igjen kom et be-lte
med almindelig pigtraad. Japanernes centrum og venstre
fløi forsøgte sammen at bryde gjennem denne frygtelige
hindring, men blev drevet tilbage.
Den 2 1de var det dog endelig lykkedes den angribende
høire fløi at slaa fienderne saa vidt tilbage, at de kunde
udvikle sin front paa en meget høi fjeldtop sydost for
Tapingkau til høidedraget nord for Tsutukau.
Centrum havde helt fra daggry af forgjæves søgt at
erobre Øst-Panlungshan. At heldet ikke var med japanerne
her, skrev sig væsentligst fra de russiske maskinkanoners
ihærdige ild og det fremdeles ugjennembrudte staaltraadhinder.
Venstre tløi, der i løbet af den foregaaende nat havde
faaet revet en aabning i pigtraadgiærdet ved Øst-Keekwanshan, rykkede, da det gryede af dag, mod det nordligste
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~fort af denne gruppe og fik tiltrods for en sand regn af
projektiler ved 8-tiden om morgenen sat sig fast i et fort,

Fra en Japansk løbegrav foran Porth Arthur,

beliggende omtrent 200 meter sydost for hovedgruppen;
men da de i denne stilling blev udsat for en morderisk
enfilerende ild fra naboforterne, blev de nødt til at r..ømme
stillingen efter en times forløb.

-

Det var nu den 22de august og hovedangrebet var
mislykket.
Japanerne havde lidt svære tab og nævneværdige fremskridt var ikke opnaaet. General Nogi sammenkaldte om morgenen sine divisionschefer til krigsraad
og under dette indløb meddelelse pr. telefon om, at en del
af Øst Panlungshanfortet var faldt i japanernes hænder.
Om dette angreb fortæller kaptein Nørregaard, at det paa
grund af frygtelige tab omtrent var opgivet, da man pludselig
faar se en af de japanske officerer efterfulgt af nogle faa mand
ifærd med at klatre op over brystværnet og deroppe reise
et lidet japansk flag. Han pegte paa flaget og raabte til
de flygtende, at de skulde vende om. Og de stansede og
vendte. Som bier sværmed de over brystværnet og kl. 1 ,
om formiddagen var den ene del af fortet i angribernes
hænder.
Der udviklede sig nu en rasende kamp mand mod
mand indenfor fæstningens volde og paany kom stene,
haandgranater, bajonetter og geværkolber til anvendelse.
Den opgaaende sols banner blev revet ned og atter reist
femten gange efter hinanden og hver gang maatte den, som
reiste det bøde for det med livet. Den, som reiste det
første gang, var en ung løitnant, Kitagawa.
Efter dette midlertidige held bestemte Nogi sig til at
fortsætte angrebet.
Den 2 3de og natten før, opererede centrum og venstre
fløi af japanerne mod høiderne lige i nordvest for Wangtaifortet og fortet straks nord for Øst Keekwanshan. En
afdeling rak helt frem til Wangtaihøiderne, men maatte
igjen trække sig tilbage paa grund af den voldsomme
kugleregn, der fra alle sider aabnedes mod dem fra russernes linier.
Centrum fornyede atter sine angreb mod høiderne
nordvest for Wangtai den 24de. Det var en 100 meter
høide, der var skuepladsen for de vildeste kampe og paa
venstre fløi rasede fægtningerne paa nordsiden af Øst Keek-
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wanshan, men der avanceredes ikke en tomme. Under
disse vanskelige omstændigheder udkjæmpedes en af de
mest heltemodige kampe historien har at opvise.
Man vil lægge merke til, at japanerne intet angreb
foretog mod fæstningf!ns nordfront, kam pene koncentrerede •
...s,ig om vest- ag..øs.~ne. Paa østsiden var japanernes 1
udbytte to sekundære forter ved Panlungshan, paa vestsiden
fordrev de russerne fra den befæstede 174 meter høi, men
kunde ikke, trods de voldsomste anstrængelser. faa jaget
dem fra 203 meter høien; den forsvaredes af femte regiment under kommando af en officer, der sammen med sine
menige havde svoret paa ikke at forlade sine stillinger i
levende live.
Der paastaaes, at under denne kamp mod Panlungshan kom et japansk regiment, der gik i kampen med 3000
soldater, tilbage med kun 120 kampdygtige; en battaljon
havde bare 2 1 menige og en officer igjen, medens en anden
battaljon blev reduceret til 121, af hvilke kun 64 var
usaarede.
Fem gange maatte der ny fanebærer i det decimerede
regiment; han var den første som faldt, naar de stormede
frem - alle rettede sin ild mod ham - og efter fægtningen fandtes fanen blodig og sønderrevet under en dynge
af lig.
Erobringen af Panlungshan lykkedes væsentlig paa
grund af japanernes haand ranater, som med frygtelig /;/
sprængkraft ødelagde russernes
ttergrave. En sergent
ved navn Himeno kastede fire saadanne proje~tiler ind i de
fiendtlige rækker - ved det sidste blev han selv dræbt.
8 menige var specielt ivrige i denne sport, kun 3 af dem
kom levende fra det. ,Elgtraadgjærdene, ladede med elektricitet, viste sig at være et frygteligt hinåer. Under forsøgene paa at fjerne dem, omkom hele afdelinger japanske
ingeniører; tilslut greb de til det middel at fæste bomulds-

krudtladninger til lange bambusrør og paa denne vis
sprænge gjærderne væk.
General Nogis dagsbefaling til de tropper, der skulde
storme Øst Panlungshan, lød saaledes:
«Soldater! Det arbeide, I staar'ifærd med at foretage,
er af overmaade stor betydning. Jeg kan næsten sige, at
Japans krigsry beror paa denne kamps udfald. Tænk paa
det! Overvind alle vanskeligheder. Betal den gjæld, I
alle skylder eders fædreland. Fienden vil haardnakket staa
imod! Hvis den kommanderende officer falder, saa overtager den ældste officer efter ham kommandoen. Hvis
officererne falder, lad saa underofficererne følge dem i kommandoen. Hvis underofficererne falder, saa lad de menige
overtage ledelsen. Men hvad der end stiller sig i eders
vei, kjæmp til sidste mand! •
:j:

*

Naturligvis blev det snart kjendt i Japan, at dette
store hovedangreb var mislykket; men folket viste
ikke det mindste tegn paa bestyrtelse.
Af deres opførsel
at dømme, skulde ingen kunnet slutte, at en stor ulykke
havde rammet de japanske vaaben, og i virkeligheden forblev de fremmede attacheer i uvidenhed om hændelsen i
flere uger.
Og dog havde saa mange skrevet og sagt, at japanernes
moral vilde blive brudt, saasnart de mødte alvorlig modgang paa slagfeltet.
Efter dette mislykkede stormangreb gik japanerne over
til den regelmæssige beleiringsmethode med løbegrave og
underjordiske gange.
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N amaokayama eller "180 meter høiden".

Stormen paa Namaokayama eller « 1So meter høiden»,
under hvilken japanerne gjenoptog den gamle methode at

Kart over Meterhøiderne,

udføre et infanteriangreb paa, i sluttede kolonner, er visselig en af de merkeligste episoder under Port Arthurs beleiring.
General Nogi bestemte sig til at gjenoptage operationerne den 19de september, netop en maaned efter at han
ifølge direkte ordre fra Tokio havde udført sit mislykkede
stormangreb. Det nye angreb, skriver en korrespondent
til cTimes>, der fulgte general Nogi, skulde ikke rettes
mod rækken af de permanente forter i hovedforsvarslinien
om Port Arthur, men mod en del fremskudte stillinger,
som havde modstaaet Nogis foregaaende angreb og som stod
J -

Børrestn :
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hindrende iveien for hans arbeide med at føre løbegrave
og paralleler hen til hovedforterne.
Angrebet skulde udføres samtidig mod tre langt fra
hinanden liggende punkter af den udstrakte front, saaledes
at en del af 1ste division paa Nogis høire (vestre) fløi
skulde angribe~ Meterhøiderne (Namaokayama, «203 og 210
meter høien ll ), en steil aasryg, som i retningen syd nord
løber langs hovedfortrækkens vestre front og taber sig i
lavlandet nede ved Duebugten. En anden del, 3die regiment, af I ste division, havde siden 2ode august været leiret
i Sueiszeyi_!![; søndenfor denne by havde russerne opkastet
fire jordverker (Iunetter) med skydeskaar, bombesikre underbringelsesrum og tildækkede veie, der dækkede dalføret
nedover langs jernbanelinien og veien til Port Arthur samt
byen Lingen, hvor beleirernes vandreservoirer befandt sig.
Mod disse forter havde dette regiment ført sine løbegrave
og paraleller, saaledes at modstanderne i midten af september stod ganske nær ind paa hinanden. Disse fire
lunetter skulde danne det 2det angrebspunkt.
Omtrent en kilometer østenfor disse verker, lige ved
foden af det mægtige fort, Royushan, der som et imponerende bygværk reiste sig paa østsiden af veien og jernbanelinien, laa der nok en redute, som dannede hovedforsvaret for disse vandreservoirer (seks stykker) og som kaldtes
Kuropatkinfortet, og endnu nærmere ved dem et tredie
jordværk ved selve byen Lingen.
_!uropatkinfortet og Lingen reduten skulde være det
tredie angrebspunkt, og angrebet skulde her udføres af
18de brigade af 9de division under befaling af generalmajor
Hirasa.
Samtlige disse udenverker dannede saaledes en fremspringende vinkel i dalen syd for Sueiszeying og foran
hovedforterne oppe paa den steile fJeldkam, der omringer
Port Arthur - altsaa mellem hovedforterne Royushan og
ltseshan.
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Alle disse tre angreb skulde som nævnt begyndes samtidig - den 19de septemg_er - af I ste division paa Nogis
høire fløi og 9de division i hans centrum og skulde støttes
ved en sterk demonstration paa østfronten af 11te division
paa hans venstre fløi, for at trække det størst mulige antal
af forsvarerne hen til denne kant.
Det vigtigste af angrebene var paa vestfronten mod
Meterhøiderne, idet japanerne derfra vilde kunne bombardere
hovedforterne fra vest, havnen og en liden sidebane, som
fra Port Arthur løber ned til Liautieshan, hvorhen russerne
var ifærd med at transportere forraad af alle slags.
Namaokayama, i nordvest for «203 meter høiden, og
forbundet med denne ved en lavere ryg, var befæstet som
de fleste russiske høidepunkter rundt Port Arthur af et
fort oppe paa selve toppen med svære kanoner, en skyttergrav et stykke nedenfor toppen og staaltraadgjærder længere nede paa skraaningen. Selve Meteraasryggen dannede,
østenfor denne, to toppe - ~203 og 210 meter toppene>
med et lignende fort, men adskillig sterkere, paa hver.
Adkomsten til alle tre stillinger var meget steil; men
midt paa den græsbegroede skraaning op til Namaokayama
var der en stenur, som maatte kunne give nogen dækning
for en angriber. Omtrent en kilometer vestenfor denne
høide var der en anden, lidt lavere aasryg, skilt fra den
første ved et dalstrøg, og som japanerne havde taget ved
stormen den 2ode august, nemlig« 174 meter høiden». Paa
dens bagside (vestskraaningen) havde siden den dag en
bataljon infanteri været leiret og paa dens østside var der
ånlagt skyttergrave. Lige i nord for Namaokayama var
der ogsaa en høide i japanernes besiddelse; paa dens forside, der var udsat for artilleriild fra hovedfortrækken og
geværild fra Namakayama, var der ligeledes gravet en
skyttergrav, i hvilken en bataljon af I ste regiment havde
været pakket tæt sammen i hele tre uger. Regimentets
chef, en gammel oberst, der havde været med i 57 kampe,

havde taget post i skyttergraven og svoret at ville dø i
nærheden af sit regiments fane; der havde han nu ligget
i tre uger uden næsten at kunne røre sig og levet paa
samme kost som soldaterne. Med ham i spidsen var bataljonen rede til alt. Og veien til tienden var ikke lang kun nogle hundrede meter over det lille dalføre.
General Matsumura, chefen for I ste division , ledede
angrebet fra en liden høi ca. en kilometer fra Namaokayama, og paa hvilken der var dannet en bombefast beskyttelse for ham. Den styrke han havde under sin direkte
kommando for angrebet var hans I ste brigade under general Yamamoto bestaaende af I ste og 1 5de regiment, hvert
paa tre bataljoner, og en reservebrigade (fra Kobe) paa tre
regimenter under generalmajor Takenouchi - alt i alt 1 5
infanteriregimenter. Den 2den regulære brigade af hans
division, bestaaende af 2det og 3die regiment, var fordelt
til angrebet i syd for Sueiszeying.
Den 19de september var isnende kold, med en bidende
nordenvind, der trængte tvers gjennem en .
Den var
det første varsel om, at sommeren og den heldigste tid for
operationerne nu var forbi. Kl. 2½ om eftermiddagen
faldt det første skud fra beleirernes artilleri, og det efterfulgtes straks af en voldsom ild fra 60 kanoner, koncentreret mod Namaokayama og Meterhøiderne ; alle kanoner
stod vel dækkede rundt kanten af den høide hvorpaa general Matsumura befandt sig.
De japanske artillerister rettede først sin ild mod
skyttergravene paa forsiden af de russiske stillinger, idet
de forsøgte at ødelægge dækningerne med almindelige gra·
nater og samtidig drive russerne ud af sine skyttergrave
ved granatkartædsker; men saasnart de russiske kanoner
begyndte at svare, rettedes ilden hen paa dem og bragte
dem snart til taushed. Kun en svær russisk kanon holdt
ud til det sidste og foraarsagede svære tab ved et japansk
marinebatteri med lange 1 5 cm. kanoner.
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I fire timer havde denne artilleriduel varet, da man
pludselig, kl. 6½ emd., saa en haandfuld japanske soldater
fra den lille høide i nord for Namoakayama komme op fra
den overfyldte skyttergrav - der hvor den gamle oberst
holdt til - og løbe over det lille dalføre og opover mod
stenuren halvveis oppe paa Namaokayamahøien.
De første kom uskadt over, saa fuldstændig holdt de
japanske granatkartædsker russerne nede i sine skyttergrave,
men da resten af hans regiment kom springende efter, blev
de opdaget af russerne, som rettede en morderisk infanteriild mod det. Men mørket begyndte at falde paa og skjulte
troppernes bevægelser for korrespondenten. Han havde
kun seet de første grupper kaste sig ned og forsvinde mellem
stenene i uren.
Udover aftenen fortsattes artilleriilden, medens stjerne·
lys og søgelys fra de russiske batterier lagde hele terrænet
i en underlig gulrød belysning, brudt af og til af røgen
fra de springende granater. Kun enkelte infanterisalver
viste, at kampen trak sig opover mod høidens top; da
dagen brød frem kunde man se, at regimentet havde erobret den første russiske skyttergrav og sat sig fast paa den
anden side, medens reserverne dels havde gravet sig ned
i paralleler paa nedersiden og dels holdt til i stenuren.
Men russerne holdt endnu høidekammen; kun ca. 80 meters
distance skilte de kjæmpende ad .
Saasnart dagslyset blev sterkt nok begyndte de japanske batterier atter sin ild mod høidekammen, men denne
ild syntes ogsaa at genere angriberne, thi pludselig saa
man en japansk officer staa op af den erobrede skyttergrav
og vifte med et stort japansk flag og mange smaa fulgte
efter i en lang række. Endelig opdagedes flaggene af
artilleristerne og ilden blev rettet mod andre punkter.
Hele formiddagen den 2ode forblev situationen uforandret ved Namaokayama, idet man vilde give angrebet i
sydvest tid til at udvikle sig.

Det , 5de regiment holdt kammen af de lave høider
vestenfor Meterhøiderne besat natten til den 2ode og forsøgte kl. ro næste formiddag at sende et halvt kompani
frem for at naa den døde vinkel under < 20 3 meter
høiden>.
Ført af sine officerer sprang soldaterne nedover skraaningen og hen mod den lille dalsænkning, men de holdt
for tætsluttet orden - de blev fuldstændig feiet væk af
granatkartædsker, ikke en kom over.
Et halvt hundrede soldater prøvede det samme løb,
men i mere spredt formation - forgjæves. De som ikke
nedmejedes af de russiske granatkartædsker blev trufne af
de russiske riflekugler og faldt. Kun to å tre naaede over.
Uden at lade sig afskrække af sine kammeraters skjæbne
styrtede nu to officerer afsted. Begge armeers øine var
rettede mod disse to vovehalse og fulde af ros over deres
dødsforagt. De satte afsted som kaniner, fo rtæller korrespondenten, og vi kunde se riflekuglerne kaste iveiret smaa
støvskyer, idet de slog ned i marken omkring dem; men
de kom heldig over og naaede foden af høien.
Kl. 3½ emd. begyndte atter bombardementet over
hele linien og der spredte sig et rygte om , at I ste regiment nu skulde forsøge at storme toppen af Narnaokayama,
saasnart man bare kunde se at artilleriilden havde gjort
sin virkning. Nogle minutter før 5 kunde man se lidt
bevægelse i I ste regiment; man begyndte at strække paa
de stivnede lemmer og stille sig op kompanivis paa
to geledder i de døde vinkler. Officererne kunde man se
staa i grupper og diskutere situationen, derpaa trykke hinandens hænder og skilles. Den gamle oberst stod alene,
i en mørk kappe, med hænderne paa ryggen, stirrende op
mod toppen af høien.
Enkelte officerer - formentlig kompanicheferne kom op til ham, antagelig for at faa sine sidste ordre,
de hilsede og gik tilbage til sine tropper.
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Regimentsfanen, stor og hvid med den opgaaende sol
broderet i rødt, blev foldet ud; det var signalet for de
smaa kompaniflag, der straks efter saaes at vaie i vinden
nedover gelederne. Solen skinnede paa fanerne og bajonetterne, og vinden rev og sled i den store regimentsfane
- da begyndte paanyt de japanske batterier at overøse toppen af høien med granatkartædsker. Men soldaterne stod
endnu en halv time med «ved foden gevær», lænende sig forover og stirrende op mod de russiske linier. Saa stansede artilleriet pludselig og uden videre varsel løftede den officer,
der bar forreste kompanis fane denne op og sprang over
den erobrede løbegrav, opover bakken. Og kompanierne
fulgte - ikke i aabne skytterlinier men i sluttede geleder,
to mand dybe, og med fældede bajonetter ; kompanichefen
med dragen sabel nogle skridt foran sit kompani.
Regimentets front var to kompanier bred , det høire
kompani styrede lige mod den store russiske kanon. Vi
ventede hvert øieblik, siger korrespondenten, at de skulde
n;iejes ned af ilden derovenfra, men russerne havde skjult
sig saa godt for japanernes artilleriild, at de ikke opdagede
de fremrykkende kompanier, før de var lige under deres
egne skyttergrave.
Det var et eiendommeligt syn at se disse tretusinde
mand med bajonetterne paa sine geværer rykke frem i en
formation, der anvendtes for hundrede aar siden.
De stansede over skyttergraven og tog geværet over i
venstre haand; det saa ud som om de slyngede noget stene - indover randen af fortet; men man hørte explosioner og en gul røg steg op. De havde kastet dynamitgranater ind mellem forsvarerne! Hver japansk soldat
havde medbragt tre saadanne, der antændtes ved et tidsbrandrør.
Det havde nemlig vist sig at geværer og bajonetter
under et sligt haandgemæng i en skyttergrav blev saa indviklet i hinanden, at man ikke kunde faa brugt dem, hvorfor
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Japanerne nu havde vendt tilbage til de gammeldagse
haandgranater. Og russerne blev saa overraskede, saa
demoraliserede, ved dette nye vaaben, at de fuldstændig
opgav kampen og lod sig dræbe uden modstand. Men fra
« 20 3 meter høiden » faldt en generende krydsild over
japanerne.
Kampen varede kun ti minutter, efter hvilke toppen
af høien var i japanernes besiddelse. De bagerste kompanier af I ste regiment svingede over tilhøire og forskansede
sig i skyttergrave nede paa den aasryg, som forbandt
Namaokayama med Meterhøideryggen. Herunder var de
udsat for en voldsom ild oppe fra « 20, meter høiden»,
under hvilken general Yamamoto blev truffet i hovedet og
faldt død om.
Imidlertid havde 15de og 16de regiment angrebet
Meterhøiderne fra sydost og kommet helt op til toppen
hvor de holdt sig til om morgenen den 2 1de, da den
rasende granatild fra hovedforterne omkring Port Arthur
tvang dem til atter at evakuere stillingen med umaadelige
tab - 3000 mand dræbte og saarede.
Angrebet paa general Nogis høire fløi, mod Meterhøiden var saaledes mislykket, kun Namaokayama forblev i
japanernes besiddelse, men dette var af liden betydning,
da den beherskedes fra • 203 og 210 meter toppene •.
Imidlertid havde japanerne i centrum om morgenen
den 19de gaaet frem mod Kuropatkinfortet. *) De havde siden
det sidste angreb opkastet en redout paa et høidepunkt
ca. en kilometer nordenfor Kuropatkinfortet og derfra gaaet
frem med løbegrave og paralleler indtil paa 100 meters
afstand fra tienden. Staaltraadhinderne var bleven skaaret
over i løbet af natten af frivillige, og en del soldater havde
krøbet frem for at undersøge terrænet for miner. Ved at
hakke i jorden havde de fundet et sted, hvor det syntes
'") Se kartet bag i bogen.
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dem, at slagene lød hule. Der havde de givet sig til at
grave og havde fundet en elektrisk forbindelseskasse med
ledninger udover til minerne; de tog forbind~lseskassen
med sig og dækkede hullet saa godt igjen, at russerne ikke
havde anelse om, at kassen var borte.
Om eftermiddagen den 19de blev fire bataljoner kastet
frem gjennem løbegravene til lige ind paa Kuropatkinfortet,
der efter en blodig kamp blev besat, men atter maatte
evakueres paa grund af voldsom artilleriild fra de ovenfor
liggende forter i hovedenceinten. Men næste morgen erobrede japanerne paany fortet og denne gang gik de helt
frem til befæstningerne ved Lingen, som toges, hvorefter
vandrø~
j nd til Port Arthur blev ~.fskaaret. Omtrent
samtidig havde japanerne rykket ned fra Sueiszeying og
sat sig fast i de fire lunetter, saaledes at russerne paa hele
denne strækning var i fuld retræt langs hovedveien ned
mod Port Arthur.
Japanerne kunde nu i forholdsvis ro fortsætte sine
sappørarbeider mod hovedenceintens forter; men angrebet
paa Kuropatkinfortet havde kostet 9de division 1000 mand.
7de regiment var reduceret til 208 kampdygtige af et antal
af 2700 mand, og hele 9de division havde i løbet af to
maaneder mistet Io ooo mand dræbte, saarede og syge.
Om de i disse septemberdage benyttede dynamitgranater, skriver Kaptein Nørregaard: Ofte slyngede man
disse projektiler ud fra trækanoner (bambusrør), der lavedes
ved selve fronten, og hvis skudvidde varierede mellem 50
. og 200 meter. Baade russere og japanere benyttede sig
-af stene som forsvarsmiddel.
De staaltraadhindere, der
var ladet med elektricitet, var i almindelighed saa godt
som ugjennemtrængelige. Nu og da fik man skaaret af en
af pælerne, hvilket var et meget vanskeligt og farligt arbeide.
Sommetider dækkede angriberne sig med smaa panserskjold,
der kunde holde projektilerne ude og med disse foran sig
lykkedes det dem ofte at faa arbeidet i nogenlunde fred og ro
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med at afskjære pigtraadgjætdene. Som et andet angrebsvaaben benyttedes meget lange bambusstænger, fyldte med
sterkt røggivende krudt, der skjærmede de angribende.
Ofte hændte det, at soldaterne ved nattetider krøb ind i
staaltraadhindrene og laa der paa ryggen og skar, ja endogsaa bed traaden over; naar saa projektørerne kastede sit
skarpe lys ned paa dem, laa de ganske stille og forestillede
at være døde. Listen lykkedes for en tid, men fra den dag
af, da den blev opdaget, skjød russerne saavel paa døde
som paa levende, da det var umuligt for dem at skille
dem ad.
Efter de erfaringer japanerne høstede natten den 2 3de
august, gjorde de aldrig senere natangreb i sektorer, hvor
projektørlyset kunde naa dem. Russerne derimod foretog
altid sine udfald ved nattetider. Miner kom under denne
del af beleiringen til liden anvendelse; de, som blev
sprængt, havde forholdsvis liden virkning.
:f:
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Naar man i korte drag skal berette om beleiringens
gang fra den sidste halvdel af september og til ud i
november, kan den siges at have været temmelig
monoton, skriver en anden korrespondent.
Den bestod
af en endeløs kanonade fra begge sider - der resulterede i demonterede og ødelagte kanoner, erobrede
og atter gjenerobrede løbegravf" og skyttergrave og underjordiske gange, eksploderede krudtmagasiner
og
ibrandstukne dele af Port Arthur; men alt ialt gjorde
japanerne fremgang - de avancerede, om end sagte,
saa dog sikkert. Japanernes angreb rettedes hovedsagelig
mod den nordre og østre front, den vestre holdtes fremdeles dækket mod angreb ved udenverkerne paa « 203
meter høien». Og dog vil man altid i denne periode mindes
den 16de oktober, da beleirerne tog en af de vigtigste
udenverker til Erhlungshan - et udenverk, som af japa-

neme blev betegnet med: «den kronede høi» («the crowngirdled hill »), fordi dens top fuldstændig var kranset af
forter - og den 26de oktober, da japanerne stormede de
befæstede stillinger halvveis oppe i bakken ved Erhlungshan.
Den 3 1te oktober naaede japanerne glaciet paa Erhlungshan,
Sungshushan og det nordlige fort paa Øst Keekwanshan,
og erobrede hele det sekundære befæstningsanlæg midtveis
mellem Øst Keekwanshan og Øst Panlungshan. Tomme
for tomme gnavede i disse maaneder japanerne sig nærmere og nærmere ind mod selve fæstningen.
Den indirekte virkning af general Nogis eller kanske
de hjemmeværende chefers feilberegning, der førte til de
frugtesløse stormangreb paa Port Arthur, og som kulmine- ;
rede den 24de august, føltes sterkest ved Liaoyang. Japanernes program havde været at udsætte med slaget her,
indtil beleiringshæren foran Port Arthur efter dette steds '
fald kunde støde til Oyamas styrke oppe i Mandschuriet.
Kurokis chancer for en heldig flankebevægelse vilde da ,
have været dobbelt saa store og Kuropatkin vilde aldrig
have kunnet trække sig ud af Oyamas klør, som det nu
var lykkes ham. Men da den meddelelse blev telegraferet
til Tokio, at der intet haab var om, at Port Arthur skulde
falde med det første, fattedes øieblikkelig den beslutning,
at foretage angrebet paa Liaoyang. Nu at udsætte med
kampen, vilde kun være at give russerne tid til at trække
forsterkninger til sig, medens der ingen udsigt var for japanerne at kunne faa saadanne; men fra det øieblik opgaves i Tokios generalstab det længe nærede haab om at
kunne knuse Kuropatkin ved Liaoyang. Af den og af
ingen anden grund var det, at Kuorki brød op den 24de
august for sammen med Oku og Nodzu at angribe Kuropatkin ved Liaoyang.

Fotografi af 203 meter høien, 1age1 samme dag som høien ble\' erobret. Til hoire samler en 1apaner patroner, som er igjen i de faldnes patronlasker. Mærkerne opo\'er skraaningen
er dels russiske skrnerera\'e, dels huller efter explos,on af Japanske granater.
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»203 meter høiens" erobring.

Det er muligens ikke absolut nøiagtigt at betegne den
høide, som den 5te december efter en heftig kamp, der
uden afbrydelser varede i 1 1 dage, faldt i japanernes hænder, som nøglen til Port Arthur; men « 203 meter høien>,
eller Royusan, eller «den store høi >, som den kaldtes at
russerne, maa, dog betegnes som nøglen til general Nogis
hovedopgave: at ødelægge resterne af «den russiske stillehavsflaade «, der siden erobringen af Namaokayama den
2ode september kun havde fundet et udholdeligt sted i den
overfyldte østlige og indre havn i Port Arthur.
L.ige efter høiens erobring skriver «Times»-korrespondenten fra Port Arthur til sit blad: Nu er alt forandret;
der findes ikke en tomme paa hele havnen, hvor de russiske skibe kan finde et beskyttet sted - de som ikke
løber ud er dødsdømte, thi fra toppen af «203 meter høien»
kan hvert skib sees paa en afstand af 3 engelske mil, hvert
skuds nedslag og virkning kan observeres og kanonkommandørerne kan veiledes ved observationer. Med undtagelse af «Sebastopoh er alle fartøierne forblevet paa
havnen, medens besætningerne er fordelte til de kjæmpendes rækker i forterne. Da jeg var oppe paa « 20 3
meterhøien >, blev det mig klart, at ikke et eneste af de
russiske fartøier var klart til at gaa tilsjøs. De laa tæt
ind til hinanden - ja saa tæt, at det . var vanskeligt at
skille det ene fra det andet i kikkerten og det var aabenbart, at allerede to af slagskibene var sunket og hvilte
paa bunden; thi jeg saa kun saavidt de øverste dæk over
vandfladen. To andre heldte sterkt over, medens de øvrige
tilsyneladende havde lidt mere eller mindre af de japanske
projektiler. Kanonerne skjød nu saa sikkert, at man nøiagtig kunde vælge, hvor man vilde træffe, og der gjordes,

hvad gjøres kunde, for ikke at ødelægge skibene mere end
høist nødvendigt, idet der allerede nu diskuteredes, hvordan man skulde kunne tage dem op igjen. Af denne beskrivelse af udsigten fra høien vil man kunne forstaa, med
hvilken længsel japanerne imødesaa dens erobring.
«
meter høien » er den sidste af en i en forvirret
række liggende masser af høider nordøst for Louisabugten,
og som holdtes af Port Arthurs garnison indtil begyndelsen af
august maaned, men som gradvis fravristedes dem af japanerne. Saaledes blev, som tidligere nævnt, flere af de
lavere og længere nord liggende høider taget efter en tre
dages kamp, der varede fra 12te til 15de august. Disse
erobringer skaffede japanerne de første høider i vest, fra
hvilke de kunde operere mod de øvrige, der blev sterkere
og høiere, jo nærmere man kom Port Arthur og den vestre
kjede af permanente forter, indtil de kulminerede foran
disse i den nu berømte « 20 3 meter høi », der næsten maaler
\ sine 700 fod, og som med undtagelse af de mørke, isolerede fjeldtoppe paa Liaotieshan - lige i syd - er det
høieste af alle de fjelde, der omgiver fæstningen.
Som tidligere berettet, toges « 17 4 meter høien , den
22de august. Dette vigtige punkt, der var bestykket med
flere sværkalibrede russiske kanoner - som dog gjordes
ubrugelige inden russerne forlod stillingen - var en udmerket operationsbasis for angrebene mod « 203 meter
høien ».
«174 meter høien» ligger ikke ganske ret overfor «20,
meter høien >; men den har nogle udløbere, lavere aasrygge, som løber ned parallelt med « 20 3 meter høien » og
som gav japanerne en udmerket operationsbasis mod den.
Den 19de og 2ode september angrebes og toges, som
før nævnt, (se pag. , ,) Namaokayamahøien, men tabene
havde været saa voldsomme, at de videre angreb paa < 203
meter høien , indstilledes - indtil den 26de november. Der
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blev sagt, at ethvert forsøg paa at tage høien, vilde være
forgjæves, og at alle beleirernes forsøg herefter skulde
rettes mod østfrontens forter. Om dette virkelig var hensigten eller ikke, kan endnu ikke si~es med sikkerhed, men
for alle tilfælders skyld begyndte dog ingeniørerne sit arbeide her paa vestfronten med at grave løbegrave, der
skulde føre fra høiderne nedenfor c 203 meter høien » cg bag hvilke infanteriet havde sin leir - og ned i dalen,
og saa igjen op ad det sydvestre hjørne af «203 meter
høien , og hen til • 210 meter toppen ». Der gjordes
intet forsøg paa at føre løbegravene op midt paa høien,
heller ikke paa dens nordøstre hjørne, thi her vilde arbeidet
været umuligt paa grund af den enfilerende ild fra Akasakayama. Den 27de november var altsaa russerne endnu i
besidd else af hele Royusan, saavel « 20 3 meter toppen>
i nordost som « 21o meter toppen > i sydvest.
Royusan - for at bruge en betegnelse, der baade
indeholder «203 og 210 meter toppen, - er meget brat;
paa vestfronten, omtrent to trediedele op, stikker fJeldknauserne udover og danner en vertikal væg, hvis høide er
mellem 30 og 40 fod. Man kan klatre op denne væg,
men det er overmaade vanskeligt. Ovenover denne naturlige spærring, kommer den kunstige i form af en dyb, bred
grav, der løber helt rundt den front, der vender mod angriberne. Dette var altsaa infanteriets første stilling. Paa
toppen var der utallige grave og krydsgange af betydelig
dybde og godt forsynet med sandsække. Fjeldets øverste
kam var paa en maade delt i en hel del smaa bombesikre
afdelinger.
Angrebet paa høien blev foretaget samtidig med angreb
paa østre front - mod forterne Keekwanshan, Nilushan og
Sungshooshangrupperne, og paa denne maade troede man
saa stor russisk styrke vilde blive bundet i øst, at de ikke
skulde være istand til effektivt at forsvare «20 3 meter høien >
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og den øvrige vestfront; i alle tilfælder vilde de antagelig
ikke være istand til at sende frem forsterkninger, naar
kampen engang var begyndt.
En ny japansk division, som ikke tidligere havde været
med i krigen, men hvis ry fra tidligere dage var hævet til
skyerne, ankom netop til beleiringshæren da angrebet
skulde iverksættes. Denne division fordeltes, paa et regiment nær, til angrebet, til operationerne mod « 203 meter
høien >.
Den skulde altsaa angribe Royusan under
de mest gunstige omstændigheder; den fandt løbegravene færdige for sig og kunde rykke frem til den nærmeste afstand fra tienden og havde til sin assistance 6 af
de største haubitzer, som nogensinde har været anvendt
u:ider beleiringer. Den var ikke knuget af de tidligere mislykkede forsøg, og havde samtidig støtte i de veteraner,
som havde erfaringen fra beleiringens begyndelse, og sidst
men ikke mindst, den vilde blive ledet af nogle af Japans
berømteste hærførere, nemlig: general Nogi, baron Kodama
og general Fukishima - de to sidstnævnte var netop kommet nordfra for selv at dømme om situationen ved Port
Arthur.
Hele den 27de november bombarderedes Royusan,
medens man ventede med infanteriangrebene, indtil Nogi
og hans stab havde fattet den endelige plan for operationerne.
Kl. 8 om morgenen den 28de gjordes det første anfald
mod det sydvestre hjørne af høien, idet infanteriet avancerede frem mod « 2 1o meter toppen« fra sine løbegrave. Her
kunde de ikke enfileres fra Akasakayama, men kunde tvertimod rykke frem gjennem de løbegrave, der var anlagt
halvveis op til selve toppen . Elleve kom panier infanteri
tog del i dette angreb og tre blev ligggende igjen i reserve
bag «174 meter høien». Kampen for stillingen paa «210
meter toppen> var yderst heftig og tabene enorme - og i
lang tid gjorde infanteriet kun liden fremgang paa grund
4 -

Børresen : Den russisk-japanske krig III,

af, at de russiske skarpskyttere havde sin front rettet ligemod de fremrykkende japanere og sendte sine salver med
stor præcision tiltrods for en regn af projektiler fra beleirernes kanoner og haubitzer.
Kl. 2 1/2 om eftermiddagen naaede ca. 150 japanske
soldater « 2 1 o meter toppen» og forskansede sig her.
Medens dette gik paa, sendtes to bataljoner infanteri mod
Akasakayama, men blev slaaet tilbage med frygtelige tab.
Den heldige besættelse af « 2 1o meter toppen » var signalet
til et almindeligt fremstød op ad høiens vestside og mod
det nordøstre hjørne - c 20 3 meter toppen ~. Man haabede paa, at soldaterne paa 2 1o vilde være istand
til at holde det russiske infanteri paa 203 under sin ild
og paa denne maade støtte angrebet fra den anden kant,.
og at russerne paa Akasakayama skulde være for sterkt
engageret af det mod denne høi fremstormende infanteri to bataljoner - til at de kunde blande sig i hovedangrebet
og ved sin enfilerende ild ødelægge japanerne, der styrtede
op Royusan.
Dette japanernes haab gik imidlertid ikke i opfyldelse,
thi soldaterne paa « 2 1o meter toppen» kunde ikke holde
sin stilling mod den rasende ild fra Port Arthur og den
dygtigt ledede granatild fra russiske feltkanoner, der var
saaledes opstillet, at de bestrøg japanernes flanke. Efter
en varm fegtning blev de for anden gang drevet ud af
sine stillinger til et punkt lidt længere nede i bakken ;
herfra lod de sig ikke rokke, og denne position blev nu
udgangspunktet for de videre operationer. Løbegravene
blev skudt længere frem og paa denne maade kunde store
masser japansk infanteri sno sig opover mod det sydvestrehjørne.
Opgivelsen af stillingen paa « 2 1o meter toppen > var
imidlertid bleven skjæbnesvangert for dem, der angreb « 203
meter toppen>, thi da det russiske infanteri uforstyrret
kunde holde sig langs hele stillingen og angrebet paa
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Akasakayama havde vist sig fuldstændig mislykket, var russerne istand til at overdænge de fremrykkende fiender med en
saa voldsom ild, at japanerne for tredie gang blev kastet
ilbage med enorme tab. Det eneste udbytte af denne
da 5s kamp, blev altsaa stillingen lige nedenfor « z Io meter
toppen>.
Den 29de holdtes krigsraad i den japanske leir, thi
udsigterne for et heldigt udfald begyndte at blive mørke.
To hovedangreb mod Royusan var slaaet feil, ligesom et
mod Akasakayama, og tilsyneladende var fienden bestemt
paa at hævde sine stillinger til det sidste.
Kl. 1o om formiddagen den 3ote begyndte imidlertid
p:i.any en sagte fremrykning fra stillingen under c 2 1o meter
toppen ». Fremstødet var heldigt og dette skyldtes væsentligst det japanske beleiringsartilleri, som med megen precision plantede sine projektiler i de russiske infanteristers
rækker og tvang dem tilbage. Klods under « 2 1o meter
toppen > - paa vestsiden .- forskansede japanerne sig med
sandsække, medens russerne gjorde det samme paa hjørnets
østside. Der opstod en livlig fegtning, der endte i et
rasende haandgemæng, under hvilket det russiske artilleri
maatte indstille sin skydning for ikke at skade sine egne
mænd; herunder bombarderede det japanske artilleri « 203
meter toppen » og ryggen af «210 meter toppen>, for at
forhindre russiske infanterister fra at komme sine betrængte
kammerater til undsætning.
Hele dagen beholdt russerne «203 meter toppen> og
der gjordes heller ikke noget angreb mod denne stilling.
Akasakayama, men det blev slaaet tilbage over hele linien,
med undtagelse at et punkt lige under toppens centrum,
hvor en afdeling japanere drev forsvarerne ud af sine skyttergrave og selv indstallerede sig der. Her blev de en stund
upaaagtede - men saa hændte det besynderlige: en afdeling paa mellem 40 å 50 russiske soldater forlod sine
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skyttergrave paa Akasakayamatoppen, enten af ren dumdristighed eller fordi de troede, at de japanere, der havde
besat skyttergravene lige under dem, atter havde opgivet
dem eller var bleven dræbt - og udførte et modangreb
lige ved japanernes front. De styrtede ned skraaningen
og kom uskadte lige ned til den skjæbnesvangre skyttergrav,
inden japanerne viste sig; men det var da forsent for russerne at gaa tilbage; de sprang frem og hoppede ned i
skyttergraven inde mellem japanerne, hvor hver mand
dræbtes.
Nu kom ogsaa japanernes tur, thi pludselig begyndte
deres eget feltartilleri at spille mod gravkanten - enten
maatte japanernes artilleri have troet at stillingen var faldt
i russernes hænder eller saa kunde de ikke se for røgen.
Og det japanske infanteri havde ikke andet at gjøre end
at forlade den engang vundne stilling og springe ned
bakken udsat for russernes infanteriild heller end at blive
skudt af sit eget artilleri. Kun en brøkdel kom helskindet ned, deres stilling i løbegraven blev atter besat af rus·
serne og japanernes fremskridt paa denne kant havde
altsaa denne dag været lig nul. Ikke en fodsbred terræn
havde de vundet.
I løbet af den følgende nat begyndte beleirernes ingeniører i forening med infanterister at anlægge en grund
løbegrav i ret vinkel med den længst fremskudte parallel
opover bakken mod toppen af « 20 3 meter høiden , ; hensigten med denne grav var at skaffe beskyttelse for infante-_
risterne mod den enfilerende ild fra Akasakayama, som den
hele tid var meget generende. Russerne, som i nattens
mørke fik høre støien af de arbeidende mænd, aabnede ild
paa maa faa nedover skraaningen - en ild som blev i
høi grad hindrende for arbeidet. Løbegraven blev imidlertid færdig to trediedele af veien op til Royusans top,
-og herfra styrtede saa en infanteriafdeling i graalysningen
,om morgenen frem lige under de russiske stillinger og
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opkastede en ny grav ved foden af den sidste steile afsats
foran « 203 meter høidens» top.
Den I ste _ dec.ember om morgenen var saaledes japa·
neme i besiddelse af terrænet lige ved foden af den øverste
skrænt af « 2 1 o meter toppen» og « 20 3 meter top pens»
sidste afsats.
Og derved var en betydelig fordel vundet, 'omend stillingen under « 203 meter toppen, var temmelig prekær, da
den ikke kunde bringes undsætning og desuden var udsat
for russernes ild ovenfra.
Ikke destomindre besluttede man sig til at gjøre angreb
paa de to fjeldtoppe den I ste kl. 3 om eftermiddagen.
Fra den tidligste morgenb ombarderede japanerne Royusan,
og hvert skud svækkede forsvarernes modstandskraft. Mellem
kl. 2 og 3 rykkede flere bataljoner frem fra dalen bag
Namaokayama og ind i løbegravene foran det af tienden
besatte fjeld. Alle japanerne var iført sine khakifarvede
kapper, der er meget rummelige og har vide ærmer.
En lang række af mænd snoede sig op gjennem løbegraven mod « 210 meter toppen, og stansede først hvor
graven hørte op. Her reiste en officer og en haandfuld
. mænd sig op, sprang hen mod den russiske skyttergrav inde
under selve brystværnet paa toppen og hoppede ned i den,
men de kom aldrig tilbage.
Og heller ikke angrebet mod « 20 3 meter toppen » var
heldig, for netop som de i løbegravene fremrykkende japanere skulde gjøre det sidste sprang for at naa hen til den
afdeling, som havde gravet sig ned under den sidste afsats
under toppen, kom hele afdelingen - uvist af hvilken
grund - styrtende tilbage til løbegraven. Den største del
af dem blev dræbt paa veien af en rasende ild fra russerne
oppe bag sandsækkene langs toppen.
Efter dette uheld, som øiensynlig virkede noksaa nedstemmende paa japanerne, blev angrebet ikke mere fornyet
den dag.

_H_

L

Heller ikke den 2den, 3die eller 4de kjæmpedes der
ved Royusan, kun ingeniørerne var om nætterne i fuld
virksomhed; de arbeidede ustanselig videre paa løbegravene, som nu gjordes saa dybe, at de skaffede ly, saavel mod Royusan som mod Akasakayamas artilleri- og
infanteriild. Samtidig var det japanske beleiringsartilleri i
virksomhed og det er ganske besynderligt - siger japanerne - at russerne var istand til at holde de bombarderede stillinger, hvor hver eneste gjenstand forvandledes
til støv og smaabiter ved de idelige træffere snart af pansergranater snart af granatkartædsker. At ikke det russiske
mandskabstab var større end det senere viste sig at have været,
skyldtes at hovedstyrken, naar ikke et angreb truede,
trak sig ned paa den anden side af høien og hen mod
Port Arthur. Men ogsaa her fandt de japanske kanoner
dem og bevirkede ikke ubetydelige mandefald.
! sandhed, siger korrespondenten i Times, kampen om
Royusan var en kamp mellem helte, og intet land har selv
i sin mest glimrende periode sendt til kamp for sit fædreland taprere mænd - mænd der har kjæmpet med større
mod og dødsforagt - end de russere og japanere som i
disse blodrøde dage fra den 26de november til den 5te .
december ofrede sit liv for sin general, sit fædreland og
sin keiser.
Om morgenen den 5te december var japanerne rukket
saa langt frem med løbegravene, som det overhovedet var
muligt og ingeniørerne overlod atter arbeidet til infanteristerne. Det endelige angreb skulde denne dag foretages
over hele høien. Indsatsen var saa stor og et nyt nederlag
vilde være saa demoraliserende, at intet blev undladt, der
kunde lede til et heldigt udfald. Soldaterne følte at nu
var den kritiske dag runden; mislykkedes forehavendet
denne gang, maatte det opgives.
Tidlig om morgenen rettedes alle de japanske kanoner,
der i det hele taget paa nogensomhelst maade kunde bære
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paa Royusan, sin ild mod denne høi; endnu engang
blev jeg - siger «Times»korrespondenten - vidne til en
af disse frygtelige bombardementer fra sværkalibrede haubitzer og marinekanoner, fra felthaubitzer og feltkanoner i forening. Har man ikke seet og hørt et saadant skuespil )
er det umuligt at forestille sig det. Royusan forvandledes
til en rygende vulkan; overalt stod røgskyerne i veiret
efter de springende projektiler og ilden fra de russiske
kanoner - kun det sydvestre hjørne var endnu synlig,
her holdt nemlig japanerne sig klare til i det beleilige
øieblik at rykke frem og sætte sig fast i de russiske stillinger.
Endel af det japanske infanteri havde tilbragt morgenen
bag Namaokayama, ende! nede i den dækkede dal ved « 174
meter høien,. Mellem kl. 1 og 2 om eftermiddagen gik
der som en bevægelse gjennem de spændt ventende bataljoner. Soldaterne indtog sine pladse i rækkerne, livremmene spændtes strammere til og man foretog sin sidste
hastige inspektion af rifle og ammunition. 8 bataljoner
var bleven fordelt til generalmajor Saitos kommando.
De rykkede ned gjennem dalent il det punkt, hvor
løbegravene begyndte. Regimentsfanerne var placerede til
venstre og hilsedes af hver bataljon, idet den passerede.
Soldaternes mod skulde ved at hilse disse hellige symboler
hæves til det høieste niveau.
I mindre grupper avancerede de op gjennem løbegravene halvveis op til Royusans top; her begyndte de at
komme under ild. Da løbegravene var fyldte, blev resten
af tropperne holdt tilbage i parallelerne ved foden af skraaningen for at være klare til fremrykning, naar øieblikket
var inde.
Kl. 3½ om eftermiddagen gjordes et fremstød af soldaterne paa « 210 meter 1oppen 11 ; de møjte kun svag modstand og var snart i besiddelse af den ene halvdel af toppen.
Samtidig forlod omtrent 500 japanere den øverste
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løbegrav under « 203 meter toppen • og styrtede frem mod
den 30 meter borte liggende russiske løbegrav. Man saa
japanerne trænge ned i den russiske stilling og nogle
minutter senere saaes de komme op paa den anden side
og fortsætte fremover. Det blev fulgt med aandeløs spænding, for det var denne del af angrebet som altid før havde
vist sig saa skjæbnesvanger. Soldaterne paa c 2 1o meter
toppen » rykkede ogsaa frem, og førend man havde faaet
tid til at fatte, hvad der foregik, var japanerne oppe paa
brystværnene, saa man kunde se deres silhouetter mod
\
himmelen. Nogle faa skud blev fyret og Royusan var i
japanernes hænder. Med undtagelse af tre fanger fandtes
ikke en eneste russer deroppe - de var alle dræbt af \
japanernes beleiringsskyts. Kun faa synes at være kommet
undaf.
Om eftermiddagen den 6te trak russerne sig tilbage
fra Akasakayama, da de ikke var istand til at holde sig
mod den plongerende ild fra « 203 meter toppen » og samme
aften havde det japanske infanteri ogsaa besat denne stilling.
Det er ikke værdt siger korrespondenten, nøiere at
beskrive Royusan dagen efter erobringen - det var for
rædselsfuldt. Aldrig har kanske noget fJeld været skuepladsen for et frygteligere slagteri end dette. Selve fjeldtoppen var bogstavelig talt skudt sønder og sammen, og
der var ikke tale om at kunne udpege hvor russernes forskansede stillinger havde været - de var jevnet med jorden.
Blandet ind i den vildeste uorden, mellem stene, sandsække,
projektiler, istykkerrevet tømmer, splintrede geværer, filler
af uniformer, laa ligene i hundredevis - en mængde af
dem var maset sammen i ukjendelige klumper! - Saa
frygtelig er virkningen af det moderne artilleri. Paa østsiden af fJeldet laa russerne, paa vestsiden japanerne paa fJeldkammen begge parter. I de sidste dage, under
angrebene, havde det været en bidende frost, saa de døde
var godt bevarede, de havde kun blødet lidet - ja, en

~
hel del af dem saa ud, som om de var døet en naturlig død
at dømme efter den magelige stilling ligene indtog og den
tilfredshed ansigtstrækkene udtrykte; men de fleste specielt japanerne - som var bleven slaaet til marken,
idet de rykkede op ad en brat bakke, laa med sammenbidte tænder og et strengt - bestemt - udtryk i ansigtet.
De russiske soldater, som for mesteparten havde fundet sin
død siddende paa kanten af løbegravene bar et smertefuldt,
ja tildels forbauset udtryk i trækkene. Mange af de døde
havde tilsyneladende ligget der helt fra september af uden
at være bleven begravet og var nu paa alle forraadnelsens
stadier, men hvad der af alt slog os mest, siger korrespondenten tilslut i sin beretning, var den maade, hvorpaa de
store projektiler havde maset alt muligt sammen til en
grød, der hvor de var slaaet ned.
Ved dette angreb paa «203 meter høien » mistede
general Nogi sin anden søn; sm forste mistede han ved
Nanshan.

Port Arthurs indtagelse.
Stillehavsflaadens skjæbne afgjort.

Japanerne havde altsaa vundet Meterhøiderne og fra
nu af kunde de se direkte ind i Port Arthurs havn, hvor
den russiske flaade laa sammenstuvet.
Før dette tidspunkt, fortæller chefen for panserskibet
cSebastopol » i «Scientific American », havde japanernes ild
paa skibene visselig været generende, men dog uregelmæssig
- man kunde forstaa, at de som rettede skytset, ikke direkte
kunde observere sme egne skud.
Men man havde forbauset sig over at der dog syntes
at finde korrektion sted. Efter et meget for langt skud
vilde der saaledes falde et kortere og saa atter et kortere og omvendt. Tilsidst opdagede man i den grunde bugt,
som fra havnen stikker sydvestover, en gruppe kinesiske
baade paa et punkt, som kunde observeres fra en høide,
japanerne havde besat inde i landet. Det viste sig nu at
der, for hvert skud som faldr, roede en enslig baad ud
fra denne gruppe - og netop i det nedfaldende projektils retning. Slog projektilet ned vestlig af maalet - de
russiske skibe - roede en baad ud fra gruppen vestover,
og saa vidste de observerende japanere inde i landet, at
projektilet var faldt for vestligt, for kort; roede baaden ud
i den anden retning, var skuddet faldt for langt osv. Saa
blev denne trafik stoppet af russerne. Men saasnart
japanerne var komne op paa 203-meterhøien med sine
kanoner var den russiske flaade dødsdømt. En efter en
skjødes skibene isænk.
Kun «Sebastopol , kom væk. Den gik ud, fortæller
dens chef, kaptein von Essen, med torpedonettene nede
og gik tilankers udenfor LiaotieshanfJeldet for at faa ly. Der
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var kun I oo mand ombord, og alle de smaa hurtigskydende kanoner var sendt iland til forterne. Allerede den
første nat var de japanske torpedobaade over den. De
gjorde tre angreb, før en torpedo traf. De dampede forbi
tiltrods for en voldsom ild fra skibet og forterne paa en
afstand af 1200 meter, idet de sendte en mængde torpedoer indover, som exploderede i torpedonettet. Selv skjød
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Russiske miner udenfo r Port Arthur.
(De sorte punkter paa kartel betegner stedet, hvor russi ske miner har ,ære! laget op ind!i' den
)Ole januar 1qo; - altsaa en maaned efter kap11ulationen. Optagne miners antal var da ;9; og
endda ,ar der et utal igien).

de med sine 76 mm . og 41 mm. kanoner. Fire af torpedobaadene gik under.
Tilslut den tredie nat, i en tæt snestorm med svær
sjø, kom en liden torpedobaad ind paa klods hold og fik
sendt sin torpedo gjennem en aabning i nettet agter. Da
var japanernes arbeide gjort og de trak sig tilbage; men
von Essen lettede, styrede ud paa 90 favne vand og aabnede bundventilerne.

Han saa fra sine redningsbaade det stolte skib synke
og roede saa iland med besætningen.
Imidlertid fortsatte japanerne sine angreb paa de øvrige
forter.
Den 2ode december dræbte en granat, der slog ned i
Nord Keekwanshanfortet, den saa meget afholdte og for
sin dygtighed bekjendte russiske general Kondratenko.
Generalen, der var chef for 7de østsibiriske skytterdivision,
var den ene af Støssels to divisionsgeneraler og skal have
været sjælen i fæstningens forsvar. Han opholdt sig sammen med i andre officerer i en kasemat i fortet, da granaten slog ned og dræbte dem alle.
Paa det her omhandlede tidspunkt havde japanerne
ført sine undermineringsarbeider og løbegrave frem til
Keekwanshanfortet, hvorfor Støssel den 19de havde ladet
sine tropper rømme fort «nr. 2, og trække sig tilbage
til «Ørnereden , og «den kinesiske mur» efter at fortets
kasematter var sprængt i luften.
Støssel rapporterer fra disse dage i sine telegrammer
til Tsaren, at der nu er slut paa ammunitionen til det
sværkalibrede skyts, samt at de kombattantes tal er gaaet
ned til 12 ooo mand, naar mandskabene fra flaaden medregnes. I maanederne oktober og november var 200
officerer faldne, hvorfor deres pladse var erstattet med
underofficerer, som kommandanten havde ladet udnævne
til officerer.
Den 18de december faldt det første russiske hovedfort:
Tung(Nord) Keekwanshan. Herom beretter Reuters korrespondent ved den tredie japanske arme foran Port Arthur:
Efter kampen den 26de november gik japanerne igang
med at grave tunneler under Tung(Nord)Keekwanshanfortet. Fra løbegravene førtes to hovedtunneler ind under
fortets brystværn og til dem føiedes fire sidegange. Her
nedlagde man om !11orgenen den 18de december syv

\

dynamitminer for ved sprængningen af dem at skaffe en
aabning i fæstningsvolden for stormkolonnerne.
Den øverstkommanderende over venstre division opfordrede sine folk til at melde sig frivillig som deltagere i
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stormangr;bet; de, der meldte sig, skulde forpligte sig til
enten at seire eller at dø. To bataljoner tilbød sig «in
pleno» og blev antagne. Den ene blev staaende i kaponnieregallerierne indtil eksplosionen lød, den anden i en
hermed ligeløbende stilling tæt op til volden . Hver

soldat havde sin rifle i høire haand og en dynamitgranat
i sin venstre samt en brændende lunte ved sit patronbælte
til at tænde haandgranaterne med.
Bataljonen i kaponnieregalleriet var kjendelig paa et
hvidt bind om armen og havde faaet ordre til at storme
frem umiddelbart efter eksplosionen, medens den anden
bataljon i paralellen, kjendelig paa et rødt armbind, skulde
foretage det andet angreb.
Divisionsgeneralen ledede per~onlig stormen.
Klokken to om eftermiddagen fandt eksplosionen sted.
Den første mine eksploderede uden foregaaende varsel,
og lykkedes ikke fuldstændig paa grund af de store masser
som laa over den. De andre eksplosioner fulgte umiddelbart efter, og mægtige hauge af den brune jord og alskens
stumper og ruiner slyngedes over 200 fod op i luften. Da
de derved frembragte skyer trak bort, var marken i en
omkreds af 500 meter oversaaet med jord, stykker af tømmer, cementblokke osv. Eksplosionen viste sig at have
frembragt to brescher i den nordlige vold, gjennem hvilke
stormkolonnerne styrtede ind. Japanerne havde været saa
ivrige og saa hurtige i vendingen, at omtrent 50 af dem
blev dræbt eller saaret af de nedstyrtende dele. De andre
stormede imidlertid gjennem hullerne i volden ind i det
indre af fortet, men blev her kastet tilbage af en del af
garnisonen, som havde taget stilling bag en vold af sandsække i fortets baggrund, som var forbleven urørt af eksplosionerne, og bag hvilken ogsaa fire feltkanoner og tre
maskinkanoner var bragte i stilling.
Gjennem en dækket vei havde imidlertid russerne
kastet en reserveafdeling paa 300 mand ind i fortet til
undsætning for forsvarerne.
Den anden stormkolonne kunde ikke straks komme
frem paa grund af de spærrende ruinhobe, eksplosionerne
havde anbragt paa deres vei; og da de var fjernede, indsaa kolonnens anfører, at det hele vilde ende med et

knusende nederlag, hvis hele styrken rykkede frem paa en
gang. Han befalede derfor mandskaberne at snige sig
enkeltvis ind i fortet og der efter bedste skjøn søge dækning for eksempel i de huller, de japanske granater havde
frembragt. I saadanne huller var det klokken fem om
eftermiddagen paa denne maade lykkedes at faa anbragt
150 japanere.
Fra hul til hul lykkedes det dem nu at rykke russerne nærmere og nærmere ind paa livet til trods for fortvilede anstrengelser for at hindre det. Det var i mellemtiden
bleven fuldstændig mørkt. Det første angreb paa sandsækkevolden fandt sted ved 8 tiden, men mislykkedes.
Angreb fulgte dog paa angreb helt til midnat, da japanerne
tilslut erobrede den sidste stump af det saa haardt omstridte fort.
Samme dag besatte japanerne en meget sterk stilling
en kilometers vei sydost for « 20 3 meterhøien > og rykkede ]
med sine tropper ind mellem Liaotieshan og selve hoved fæstningen.
Den 19de december forsøgte den engelske damper
«King Arthur • paa at undkomme fra Port Arthur, men
blev lige udenfor fæstningens indseiling opbragt af den
japanske destroyer »Asagirh og ført til Sassebo, hvor den
stilledes for en priseret og erklæredes for god prise. Ombord
paa denne damper viste sig at være flere russiske sjøofficere, som havde til hensigt at komme ombord paa den da
under udseiling til Østasien værende russiske Østersjøflaade. To dage senere - den 2 ide december - naaede
damperen «Lady Mitchell», der gik under · engelsk flag,
men som havde norsk besætning ombord, ind til Port
Arthur i et overhændigt veir. Skibet var lastet med
ammunition og dynamit. Senere ud i maaneden forsøgte
to andre dampere at bryde blokaden; den ene kom heldig
ind, medens den anden blev opbragt lige i indløbet.

_§J_
Admiral Togo formindskede nu det blokerede gebet
og aabnede havnen Dalny for neutral skibsfart.
Omkring 22de december erobrede japanerne samtlige
hovedforters udenverker. Ild var brudt ud i fortet Novi
Heitayanghao og den russiske general llma, var falden
medens generalerne Fock og Smirnoff var bleven saaret.
Frå nu af gjorde beleiringsarmeen daglig synlige fremskridt, medens forsvarerne under den sidste fortvilede
modstand trak sig tomme for tomme tilbage. Hvor haardnakket russernes modstand var, kan man forstaa, naar man
hører, at den i Tokio officielt offentliggjorte tabsliste for
kampene den 28de december bekjendtgjør, at 33 officerer
var faldne og 65 saarede af armeen.
Den 27de december lykkedes det endelig japanerne
at bringe i stilling to stykker 28 cm 's kanoner paa « 203meterhøien,, og medens beleirernes tropper paa østfronten
var JVngt beskjæftiget med sit undermineringsarbeide,
bombarderedes nybyen fra denne nye artilleriposition.
Dagen efter var kanske den vigtigste under hele belei- \
ringen, thi da erobredes det permanente hovedfort Erhlungshan - et fort, der hørte til Port Arthurs sterkeste. Det
beherskede den indre strækning mellem Antseshan-Etseshan og Erhlungshan, samt det dalstrøg, der fra nord leder
ind til selve byen.
Ligesom ved angrebet paa Tung-Keekwanshan havde
japanerne ogsaa her anbragt flere tons dynamit i minegange under fæstningsanlægget og ved eksplosionen om
formiddagen den 28de december frembragtes en vældig
bresche i fortets mure. Over ruinerne gjorde nu japanerne
et energisk stormangreb. Med bajonetten i _den ene haand
og haandgranaten i den anden gik de paa med dødsforagt.
De fremrykkende mødtes af en morderisk ild fra maskinkanoner og geværer, som nedmeiede angriberne i massevis. Men hullerne i japanernes rækker fyldtes stadig og
ved middagstid havde de sat sig fast bagom brysts-
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værnene inde i selve fortet. De trak stadig friske tropper
til sig og om eftermiddagen stormede de atter frem. Der
opstod nu i fortets bombesikre hvælvinger det blodigste
haandgemæng.
Drivende forsvarerne foran sig avancerede japanerne
skridt for skridt, hver jordsbred jord betaltes med strømme
af blod, indtil de endelig ved 7-tiden om eftermiddagen
var komne i besiddelse af den bagre og høiereliggende
del af fortet. Da greb den decimerede forsvarsstyrke
flugten over dalen , overøst med projektiler fra japanernes
hurtigskydende kanoner og maskinskyts.
Alle fortets kanoner, en mængde amunition og geværer
faldt i japanernes hænder. Af fortets tapre besætning
undslap kun tredieparte:i, medens japanerne tog 500 mand
mand tilfange. Angribernes officerstab var 50 døde og j8
saarede.
Efter Erhlungshans erobring kjørte japanerne en del
sværkalibret skyts op i stilling mod Etseshan, samtidig
som angrebsarbeidene mod Sungshooshanfortet tog sin begyndelse.
Den 31te sprængte japanerne bresche i dette forts
brystværn og besatte det under et paafølgende stormangreb
klokken elleve om formiddagen - en time efter at eksplosionen fandt sted. Største parten af de i fortet værende
russere blev begravet af de nedstyrtende jordmasser; de,
der undslap levende, flygtede til befæstningerne i syd for
Sungshooshan . Japanerne, som straks gik igang med udgravningen, reddede herunder 2 russiske officerer og , 60
mand. Erobrernes bytte var her kun 7 feltkanoner og
ende! maskingeværer.
En anden japansk troppeafdeling ødelagde samme
dags aften de gamle kinesiske murværker omkring Panlungshanfortet, hvorpaa der dagen efter skeede et almindeligt
angreb paa den hele række af forter fra Signalhøien til
jernbanelinien. Kl. 7 nytaarsdags morgen 1905 besatte

centrumsafdelingen H-fortet og det nye befæstningsanlæg
paa Panlungshan.
Høire fløi beskød høiderne i syd
for landsbyen Sanyangtau og indtog denne trods den heftigste modstand fra russernes side, medens en del af centrum og hele venstre afdeling efter en energisk bajonetkamp satte sig i besiddelse af Wantaifortet, der hører til
Etseshanfortgruppen, hvor 4 kanoner erobredes. Forsvarernes modstandskraft var brudt, russerne var øiensynlig
bragt i forvirring og var modløse og demoraliserede som
en følge af det intense bombardement og paa grund af
det haabløse ved en fortsat kamp.
Siden den I Sde december var i rask rækkefølge forterne Tung(N ord)Keekwanshan, Erlungshan, Sungshooshan,
Panlungshan, H-fortet og Wantaifortet erobret. De vundne
positioner beherskede nu russernes stillinger paa den anden
side af Lunhodalen nemlig Etseshan og Antseshanforterne,
og forbindelsen mellem de endnu i sydøst ikke erobrede
fæstningsverker og fortrækken paa vestfronten var afbrudt.
Det hensigtsløse i en videre modstand foranledigede Støssel
til paa nytaarsmorgen at sammenkalde et krigsraad, i hvilket spøAi,maalet om fæstningens kapitulation skulde behandle1.JStøssel havde udseet kontreadmiral Wiren til at
lede dette skjæbnesvangre møde, som et russisk blad beretter følgende om: Krigsraadet fandt sted i Støssels hus.
1 2 generaler deltog deri, desuden stod der to tomme stole
ved forhandlingsbordet. Ved udvekslingen af de første
hilsner afslog en general, der havde mistet den høire arm,
at give Støssel venstre haand, fordi den venstre menes at
bringe ulykke. Da man spurgte hvad de ledige stole var
bestemt til, strømmede taarerne fra Støssels øine, idet han
svarede, at det var de trofaste faldnes pladse (Kondratenko
og Zerpitzki). Alle tilstedeværende var paa det rene med
mødets hensigt, men efter at Støssel havde sagt nogle indledende ord, brød han pludselig af og sagde: «Mine
herrer, jeg antager, at stemningen er for, at vi kjæmper
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til det sidste!» Der udspandt sig en forhandling hvoraf
fremgik, at nu stod valget mellem hurtig overgivelse eller
hurtig tilintetgjørelse.
Klokken var efterhaanden bleven to om eftermiddagen.
Der blev budt champagne og man drak paa Tsarens vel.
Imidlertid vedvarede japanernes bombardement og flere
granater slog ned lige i nærheden af Støssels hus. Generalen gik hen til væggen, hvor Tsarens billede hang, tog
det ned og sagde: « Det passer sig ikke, at hans majestæt
er vidne til, hvad der nu skal foregaa!»
Da beslutningen om overgivelsen var taget, underskrev
hver af de tilstedeværende under lydelig hulken. General
Støssel stod længe stivt og bad en bøn, saa trak han
sabelen og raabte: « Keiseren leve! » Alle istemte raabet.
Saa blev kosakfændrikken Maltschenko kaldt ind og
generalen sagde til ham: «Gjør Dem rede til at ride som
parlamentær til det japanske hovedkvarter! »
Brevet til general Nogi fra fæstningskommandanten i
Port Arthur, lød saaledes: «Som forholdene nu er, vil
en fortsættelse af Port Arthurs forsvar være unyttig. For
at undgaa yderligere tab af menneskeliv, ønsker _jeg at
aabne forhandlinger om fæstningens overgivelse. Hvis
Deres Ekscellence vil gaa ind herpaa, beder jeg Dem
vælge nogle delegerede, samt anvise stedet, hvortil jeg
kan sende mine, for at der kan forhandles nærmere om
kapitulationen. »
Samtidig telegraferede Støssel til Tsaren og underrettede denne om stillingens uholdbarhed. Dette vigtige
telegram ender med det fortvivlede udraab: «Store Tsar!
Tilgiv os! Vi har gjort alt, hvad der staar i menneskelig
magt! Døm os efter reglementet for fæstningers forsvar;
men døm os naadigt ! Den næsten 1 1 maaneders lange,
uafbrudte kamp, har udtømt vore kræfter. Kun en fjerdedel af forsvarerne, af hvilke halvdelen er syge, holder i en
strækning af 2 7 verst fæstningen besat, uden at vente
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hjælp, uden at blive afløst, end ikke for et ganske kort
tidsrum. Folkene ser ud som skygger! >
Støssels brev til Nogi modtog denne i Dalny samme
dag og besvarede det med: «Jeg har den ære at tiltræde
Deres Ekscellences forslag om at aabne forhandlinger angaaende fæstningens overgivelse. Jeg har bestemt generalmajor Ijichi, min generalstabschef, til med nogle andre
officerer, at føre forhandlingerne. Disse officerer vil møde
den 2den januar, kl. 12 middag, i landsbyen Sueyzeing,
for at træffe deres delegerede. Disse delegerede skulle
fra begge sider være udrustet med myndighed til at slutte
overenskomst om kapitulation og vaabenstilstand, der skal
træde i kraft straks, efter at være underskrevet af de
delegerede.>
Samme dag udstedte general Støssel ordre om, at alle
gjenværende forter og regjeringsbygninger skulde sprænges
i luften, samt om fuldstændig at ødelægge flaaden og dennes
arsenaler, dokkerne og de gjenværende dampskibe, medens
6 endnu sjødygtige destroyere og 2 hurtiggaaende dampere
fik ordre til, med sine besætninger og endel tropper ombord, at forsøge et gjennembrud af den japanske blokadelinie og se at undkomme til neutral havn.
Natten til anden nytaarsdag forlod destroyerne:
«Vlastny », «Skory », •Statnji •, «Serditji », «Bojki» og
«Smely » sammen med vicekongens yacht «Orel» og en
regjeringsdamper med 800 soldater ombord, i to afdelinger
Port Arthur. De 4 førstnævnte destroyere og «Orel,
naaede om morgenen ind til Chifu, hvor general Støssels
sidste rapporter overleveredes. Disse fartøier blev samtlige med en gang desarmeret. Fra Miautauøerne af var
skibene blevet forfulgt af en japansk flaadeafdeling, men
uden held. Ved middagstider løb en japansk flaadeafdeling ind paa Chifus havn; denne afdeling, som bestod af
krydseren «Akitsuschima », med kontreadmiral Kataokas
flag paa fortoppen, destroyerne «Asaschio» og «Yugiri~
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fortøiede langs de russiske fartøier og disse blev dernæst
inspicerede - japanerne vilde overbevise sig om, at desarmeringen var fuldstændig - hvorpaa afdelingen atter
forlod havnen.
Den anden gruppe af de russiske fartøier naaede
uskadt ind til Tsingtau, hvor fartøierne straks efter desarmeredes og senere blev inspiceret af japanerne.

Port Arthurs kapitulation.

Efter at den første skriftveksel mellem de to fiendlige
feltherrer havdP. fundet sted, var fæstningens skjæbne beseglet.
Den 2den januar om _morgenen blev fiendtlighederne
over hele linien indstillet, og ved middagstider samme
dag traadte de befuldmægtigede sammen til sin første konference. Som tidligere nævnt mødte for general Nogi
dennes generalstabschef, generalmajor Ijichi og for general
Støssel russernes generalstabschef, generalmajor _ Reiss.
Stedet for forhandlingerne var henlagt til den lille landsby
Sueizeying, i nord for indgangen til Port Arthur.
Allerede klokken 9 3/ , om aftenen var man blevet
enige om kapitulationsbetingelserne, der skulde træde i
kraft øieblikkelig, uden at afvente de to landes regjeringers ratifikation. Betingelserne var:
1. Alle russiske soldater, matroser og frivillige, samt
regjeringsembedsmænd, · som tilhører Port Arthurs
garnison og havn, tages tilfange.
2. Alle forter og batterier, alle krigsskibe og andre skibe
eller baade, al ammunition, alt materiel, samt regje•
ringsbygningerne og alle gjenstande, der tilhører regje-
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ringen, overgives til japanerne i den tilstand hvori de
befinder sig.
Til iværksættelse af disse to betingelser og som sikkerhed for deres overholdelse, skal besætningen i forterne Etseshan, Shao-Antseshan, Ta-Antseshan, samt
paa høiderne sydøst derfor, trækkes tilbage den ,die
januar, middag. Nævnte forter udleveres til japanerne.
Hvis det bemerkes, at det russiske militær og marinemandskab ødelægger de i artikel 2 nævnte gjenstande
eller foretager ændringer i den tilstand i hvilken de
befandt sig ved overenskomstens undertegnelse, betragtes forhandlingerne som ikke førte, og den japanske hær skal have frie hænder.
og 6. Russiske militær- og marineembedsmænd, skal
udarbeide og udlevere japanerne en plan over fæstningen, samt et kart, hvorpaa land- og sjøminer, samt
farlige steder, er angivne, endvidere en tabel, der
indeholder inddelingen af hærens og marinens tjeneste
i Port Arthur, med officerernes navn, charge og hverv,
en liste over hæren, damperne, krigsskibene, samt
andre skibe, med angivelse af mandskabets tal, og
endelig en liste over alle civile personer, med angivelse af kjøn, race og beskjæftigelse. Vaaben, deriblandt de, der bæres af de enkelte personer, ammunition, krigsmateriel, regjeringsbygninger, samt gjenstande, der tilhører regjeringen, krigsskibe og andre
skibe med indhold, med undtagelse af privat indhold,
skal efterlades paa det sted, hvor de nu er. Kommissærer for den russiske og den japanske hær, træffer
afgjørelse om den maade, paa hvilken de skal udleveres.
l betragtning af den tapre modstand, som den russiske
hær har ydet, tillader den japanske hær, at de til
den russiske hær og flaade hørende officerer, samt

alle embedsmænd beholder sine værger og tager sin
privateiendom med sig, forsaavidt det er nødvendigt
til livsopholdet. De nævnte officerer og embedsmænd,
samt frivillige, der skriftlig, paa æresord, forpligter
sig til indtil krigens slutning hverken at gribe til
vaaben eller at foretage andre mod de japanske interesser stridende handlinger, faar tilladelse til at vende
tilbage til sine hjem. Det tillades enhver officer af
hær og flaade, at tage en tjener med sig. Denne
gives fri, mod at underskrive ovenstaaende forpligtelse
paa æresord.
8. Underofficerer og menige ar hær og flaade, samt frivillige, maa bære uniform og skal med telte og personlig eiendom, samle sig paa et af japanerne anvist
sted. Japanske kommissærer angiver de fornødne
nærmere enkeltheder.
9. Sanitetstropper og intendantur, som tilhører den russiske hær og flaade, tilbageholdes, saalænge japanerne
finder deres tjeneste nødvendig til forpleining af syge,
saarede og fanger. De skal gjøre tjeneste under
ledelse af japanske læger og intendanter.
1o. Bestemmelserne om by og finansforvaltningens bøger
og dokumenter, samt de til gjennemførelsen af denne
overenskomsts bestemmelser nødvendige dokumenter,
opføres i en supplerende overenskomst, der skal have
samme gyldighed, som denne overenskomst.
1 1. Der udfærdiges i det japanske og det russiske sprog
afskrift af denne overenskomst, som straks efter undertegnelsen træder ikraft.
General Støssel afsendte, straks efter at kapitulationsforhandlingerne havde taget sin begyndelse, et telegram til
Tsaren, hvori han anmoder om tilladelse til at lade de
russiske officerer paa æresord slippe at gaa i japansk fangen-
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skab og med forpligtelse til ikke mere at tage del i den nu
paagaaende krig. Tsarens tilladelse hertil indløb den 4de
januar til Port Arthur.
Den 4de januar, om morgenen, paabegyndtes overgivelsen af det russiske krigsmateriel og regjeringseiendommerne. Dernæst blev fæstningens nøgle: Etseshangruppens forter, ifølge kapitulationsbetingelserne, overgivet i
japanernes hænder. Samme dag udbrød der en heftig ild
i Port Arthur, paa to forskjellige steder, men general
Støssel sendte straks sin undskyldning til det japanske
hovedkvarter og bad general Nogi hurtigst mulig besætte
hele byen, thi han havde ikke længer kontrol over den.
Dagen efter skeede rømningen af de russiske forter
og efter den summariske opgivelse tilfangetoges: 8 generaler, 4 admiraler, 57 oberster og majorer, 100 stabsofficerer af marinen, 5 31 subalterne officerer af armeen, 200
subalterne officerer af marinen og andre embedsmænd tilhørende samme etat, 99 embedsmænd ved hæren , 100
læger, 20 feltprester, 22 4 34 underofficerer og soldater af
armeen og 4 500 af marinen, 3 645 nonkombattanter af
armeen og 500 af marinen; tilsammen 877 officerer og
28 500 menige. Dertil kommer paa hospitalerne 16 ooo
saarede og syge. 1 970 heste toges.
Efter japanske opgaver fandtes der forraad af mel, ris
og brød for to maaneder og So ooo tons kul, men der
var stor mangel paa kjød og grønsager, og lægemidler
manglede fuldstændig. I den anledning havde England,
den 4de, ladet sende til Port Arthur en af sine krydsere,
ilAndromeda», der laa i Weihaiwei paa dette tidspunkt,
med en mængde lægemidler, efter at man fra regjeringen
i Tokio telegrafisk havde indhentet tillade'lse til dette
skridt. Da imidlertid den japanske kommandant i Port
Arthur forsent var bleven underrettet om sagen, blev
«Andromeda» afvist ved indseilingen til fæstningsbyen, og
den maatte vende om med uforrettet sag.
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Den 6te januar fandt et møde sted mellem general
Støssel og general Nogi, i det samme hus i landsbyen
Suezeying, hvor forhandlingerne om kapitulationen foregik.
Det var general Støssel, som havde anmodet om at faa
mødet istand, da han gjerne vilde have opklaret endel
misforstaaelser, som hans befuldmægtigede havde gjort sig
skyldig i.
Støssel, som var ledsaget af sin stabschef og 7 kosakker, indfandt sig en halv time for tidlig og blev modtaget
af en løitnant, der befandt sig i huset, som var den eneste
gjenstaaende bygning i hele landsbyen, hvor alt forøvrig
laa i ruiner. Ved ½ 1 2-tiden kom general Nogi ridende,
ledsaget af sin stabschef og tre officerer. Det første møde
mellem de to generaler havde ikke spor af dramatisk
karakter; der var ingen paradering af tropper eller nogetsomhelst ellers, som tydede paa, at en usædvanlig begivenhed her fandt sted. Omgivelserne var forøvrigt ogsaa
saa lidet passende for nogen større høitidelighed, som vel
muligt. Japanske soldater var saaledes beskjæftiget med
at begrave faldne, lige til det øieblik, da Støssel viste sig.
l general Støssels grovthugne, markerede ansigt, kunde
man tydelig merke sporene af de overstaaede lidelser og
ængstelser. Han optraadte dog paa en utvunget og sorgløs maade. De to modstandere hilste hjerteligt paa hverandre .og underholdt sig med hinanden i et par timers
tid. Støssel roste i de sterkeste udtyk japanernes store
tapperhed og dødsforagt, ligesom han varmt takkede Nogi
for den høisindethed, hans soldater ved enhver leilighed
havde udvist. Da talen faldt paa Nogis sønner, der var
faldne under krigen, den ene ved Nanshan, den anden
ved Port Arthur, var den russiske hærfører rørt indtil
taarer. Et dybt indtryk gjorde det særlig, da Nogi rolig
og ligefrem erklærede, at han følte sig lykkelig over, at
sønnerne var blevet ofret for fædrelandet. Støssel svarede
hertil, at den aand, hvoraf Nogis ord var et udslag, havde

sat sit store segl paa Japans ære og var grunden til den
stilling, som dette land nu i alle retninger indtog.
Efter samtalen indtoges lunch og da de to generaler
skiltes, bad Støssel Nogi modtage som gave hans arabiske
ganger. Nogi svarede, at han for sin personlige del ikke
kunde modtage gaven, da hestene tilhørte krigsmaterieilet,
men han vilde gjerne modtage araberen i armeens navn
og lovede, at den skulde blive vel pleiet.
Dagen efter dette møde fandt russernes afmarsch sted
fra Port Arthur, til den ved Duebugten liggende landsby
Yangkiatun.
General Støssel og 56 5 russiske officerer, tiltraadte
med sine 229 ordonnantser hjemreisen over Dal ny og
Nagasaki, efter at have givet sit æresord paa ikke mere
at deltage i krigen. Blandt de hjemvendende høitstaaende
officerer var: generalerne Reiss, Madien og Kostinkoff,
admiralerne fyrst Uchtomski, Gregorowitsch og Roschtilinsky. Blandt de, der foretrak at gaa i japansk fangenskab, var fæstningskommandanten General Smirnoff, general
Fock og chefen for Port Arthurflaaden, admiral Wiren.
Af generals- og admiralspersoner, der var falden under
beleiringen, paa russisk side, var generalerne: Zerpinsky
og Kondratenko og admiralerne: Makaroff, Withøft og
Molas.
Den 7de januar hævedes officielt Liaotung- og Kwantunghalvøens blokade, dog bestemte japanerne, at indtil
videre skulde kun skibe i den japanske statstjeneste faa
lov til at anløbe Port Arthur.
Den 9de januar ankom allerede den første japanske
fangetransport til Nagasaki, den bestod af 1000 saarede,
der straks indlagdes paa hospital.
Tre dage senere indløb til Tokio meddelelse om, at
Port Arthurs overgivelse var fuldendt. Til japanerne var
overleveret 59 permanente fæstningsverker, tildels kun ubetydeligt beskadiget. Krigsbyttet var 546 kanoner, deri-
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blandt 54 af stort kaliber, 14q af middels og 34 3 af lidet
kaliber, endvidere 82 670 granater, 3000 kilogram krudt,
35 2 52 geværer, 1920 heste, 4 slagskibe foruden «Sebastopo!,, der var sænket paa dybt vande, 2 krydsere, 14
kanonbaade og torpedobaaddestroyere, 1o større og 35
mindre dampskibe, som efter ubetydelig reparation var
brugelige.
Viceadmiral Schileayama udnævntes ved kapitulationen
til Port Arthurs nye kommandant og da han ankom til
den erobrede fæstning i midten af januar, medbragte han
over 2 ooo kyndige tekniske arbeidere, der straks gik igang
med at udbedre fæstningen og gjenoptage den sunkne flaade.

.

Kjæmpeslaget ved Mukden fra den 1ste- tOde
mars 1905.
Efter at japanerne i slutningen af august og begyndelsen af september havde kastet Kuropatkin ud af Liaoyang bestemte de sig til, siger «Times·s ~ korrespondent med
Kurokis arme, ikke at foretage nogen offensivbevægelse
før Port Arthur var falden.
Deres seier ved Shaho i midten af oktober 1904 var
resultatet af et modangreb efter et russisk angreb mod
dem og var ikke et led i deres plan. Man har bebreidet
dem, at de ikke dengang forfulgte sin seier. men sandheden er den, siger korrespondenten, at de hverken havde
forraad af proviant eller ammunition til en foHølgelse selv
om veiret paa den tid havde begunstiget en saadan.
De havde desuden ved denne kamp vundet en strategisk stilling, hvorfra de kunde slaa et slag, som netop
egnede sig for deres methoder og anlæg, saasnart de bare
blev færdig. Og i løbet af fire maaneder forberedte de
nu alt til at slaa dette slag.
Nætterne begyndte at blive kolde i midten af oktober,
og soldaterne maatte skaffes anden beklædning; ammunition og proviant maatte bringes frem , stillingen maatte
forskanses og - en ny arme maatte bringes over fra
Japan.
Thi det flankeangreb, som nu skulde gjennemføres,
\maatte
ikke være svagt som Kurokis ved Liaoy,mg.
1
Ved kampene de første dage af oktober det foregaaende aar havde japanerne drevet russerne tilbage til den
søndre bred af Shaho, en liden vadbar elv, der søndenfor
Mukden og Hunfloden østenfor jernbanen gjør en bøining
mod nord og saa atter mod syd for at falde ud i Taitse-
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floden. Den har sit udspring paa nogle mindre aasrygge,
der springer frem fra de vidtstrakte fjeldkjeder, som opfylder landskabet mellem Liaosletten og Yalufloden.
Paa hver sin side af denne elv forskansede de sig nu,
de to stridende parter. Russerne paa nordsiden og japanerne paa sydsiden, og paa enkelte steder stod posterne
ikke over 20 meter fra hinanden. Og forskansningerne
blev gjorte saa stærke som muligt her i stillingens centrum, saa at man kunde disponere den størst mulige styrke
til de omgaaende bevægelser ude paa flankerne.
Over den lille elv tilraabte fiend erne hinanden om
morgenen et muntert «goddag, - før skydningen begyndte. Men ve den som senere viste hovedet over brystværnet.
I tiden mellem slaget ved Shaho og 2ode februar
foretog japanerne kun en offensiv bevægelse. Det var i
den sidste · halvdel af oktober, da de tog Witosan og
Titisan, de to eneste og sidste stillinger, russerne havde
beholdt paa den søndre side af Shaho. De toges af
Kuroki og dannede de sidste fremspring af det fJeldterræn,
hvori hans arme opererede.
Ved dette fremstød •havde japanerne faaet sin stilling
i orden for vinteren og i denne befæstede de sig. Den
dannede en halvmaane meg hornene mod syd. Mod øst
var Kurokis høire fløi bøiet tilbage mod fJeldene, hvor en
liden styrke kunde holde en tre, fire gange saa sterk
tiende stangen, mod vest strakte japanernes befæstninger
sig ikke synderlig forbi jernbanelinien, og hvor japanerne
lod være at forskanse sig, der lod russerne det ogsaa være.
Det var i japanernes plan at lade som om de forsømte
sin venstre fløi - de vidste da at russerne heller ikke
vilde opkaste forskansninger der. Paa slettelandet mellem
Sha- og Liaofloden havde de japanske kavalleripatruljer
kun en liden reserve af infanteri og artilleri.
Dette var det svage punkt, hvor Gripenberg haabede

Bo
at kunne turnere japanernes stilling i den sidste del af
januar, og hans angreb blev foretaget, før tropperne fra
Port Arthur <l/ar komne frem for at forsterke japanernes
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stilling. Og Gripenberg var meget nær ved at seire, men
Kuropatkin vilde ikke understøtte ham ved et almindeligt
angreb langs hele linien , og han blev kastet tilbage med
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frygtelige tab i slaget ved Heikautai (ogsaa kaldet slaget
ved Sandepu, den 24de og 25de januar 1905); Gripenberg reiste uden Kuropatkins tilladelse tilbage til St.
Petersburg for at fremstille sin sag for Tsaren.
Imidlertid forberedte japanerne sig paa at bøie halvmaanens horn mod nord; det skulde gjøres i al hemmelighed ved to nye armeer, en frisk fra hjemlandet under
general
w mura i øst, tilhøire for Kuroki, og .,e.im
' n under general Nogi i vest, tilvenstre for
Oku.
centrum af ha vmaanen sto Nodzu.
Omkring 2ode februar var alle forberedelser gjorte;
Nogi med Port Arthur-armeen var koncentreret ved landsbyen Shaheipo; men ingen vidste hvor han var, thi hans
bevægelser var foretagne i stilhed og dækket ved omtrent
alt hvad Oyama havde af kavalleri. Og det var paa visheden om, at ,..Kw:,o_Qatkin ikke vidste hvor Nogi var, at
japanerne baserede sin plan for angre et paa russerne ve
Mukden. Og aarstiden var ogsaa taget med i beregmngen,
thi deres venstre centrum maatte over den dybe Hunflod
medens denne endnu var frosset, og deres fremstød over
slettelandet i vest maatte gjøres forinden tøveiret indtraf
og gjorde det muligt for russerne at opkaste forskansninger.
Den 22de februar rykkede general Kawamura, der
var kommet op gjennem Mandschuriet fra Yalufloden, hvor
hans hær var bleven landsat, frem fra fjeldene mod Kuropatkins venstre fløi og kastede de fremskudte afdelinger af
russerne tilbage, og Kuropatkin drog heraf den slutning,
som japanerne netop ønskede, han skulde drage: At det
gjaldt en turnering af russernes venstre fløi.
Han synes endnu ikke at have ide om, at Oyama var
bleven forsterket med to armeer. General Mishchenko
havde ikke under sin kavaleriekspedition i januar opdaget
Nogi, og kampene den 22de februar paa Kuropatkins
venstre fløi fortalte ham ikke om nogen ny arme der, thi
&-

Børresen:

Den russisk-japanske krig Ill.

de japanske soldater har intet nummer eller merke, som
viser, hvilken afdeling de hører til. Han havde sine hovedreserver et stykke søndenfor Mukden, og havde han beholdt dem der, vilde det have været heldigt for ham. Men
under det indtryk han nu havde faaet, at japanerne vilde
angribe hans venstre fløi, dirigeredes reserven - 40 ooo
mand - mod øst, og selv begav han sig til Fushun.
Den 26de februar brød Nogi op fra Shaheipo; kavallerisløret foran ham droges tilside, mod vest, for at beskytte den venstre flanke, og i ilmarscher rykked han mod
nord .. Den 28de stod han i høide med Mukden, allerede
et godt stykke foran det japanske centrum. Japanerne
havde udført den første del af sit program og var rede til
at begynde offensiven over hele linien.
Den mand, skriver den ovenfor nævnte korrespondent
med Kurokis hær, som om morgenen den 1ste marts kunde
have staaet paa et tilstrækkelig høit fjeld bag kamppladsen
og betragtet med en mægtig kikkert det hele felt - historiens største slagfelt - vilde kanske være bleven dybest
greben ved følelsen af de to øverste feltherrers begrænsning i deres evne til at kontrollere og lede de 800 ooo
mand eller mere, som kjæmpede om herredømmet dernede. Meget er forandret siden Wellingtons dage, da feltherren søgte sig et høidepunkt, hvorfra slagfeltet kunde
overskues, og derifra i løbet af eftermiddagen dirigerede
frem sine reserver til den ene eller anden flanke, eftersom han af krudtrøgens bevægelse dernede kunde dømme
om slagets gang.
Den geniale griben af et øiebliks taktiske fordel laa
nu hos armekorpscheferne - hver af dem havde sin særskilte opgave at løse og hver sit eget slagfelt, thi kjæmpeslaget ved Mukden var vævet sammen af mange mindre
slag til en gigantisk bevægelse.
Ifølge de enkleste taktiske love skulde det være haabløst for Oyama at tænke paa at levere et afgjørende slag.

Thi •only numbers can annihilate , . Og selv om han var
den overlegne i antal, saa var forskjellen ikke stor nok i
vor tid, hvor vaabnernes rækkevidde og hastigild har øget
fo rsvarets overvægt.
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Slnge1 ved Mukdcn,

Men han havde under sin kommando hele den styrke
Japan i dette øieblik kunde stille i marken, med al den
energi som en vinters ro havde ophobet, og koncentreret
i sig den hele nations begeistring - Nogis tropper med
laurbærene fra Port Arthur om panden.
Slagfeltet var mod vest begrænset af Liaofloden. Paa
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sletten i øst for denne stod de japanske armeer saaledes
rangerede fra vest mod øst: Nogi, Oku, Nodzu og oppe
i fjeldene østenfor: Kuroki og Kawamura. Det var cen•
trums opgave at fastholde tienden i hans forskansninger,
medens de to fløie rullede sig sammen mod jernbanen.
Mukden, Mandschudynastiets gamle hovedstad, med 200 ooo
indbyggere pakket sammen paa et areal, hvorpaa 20 ooo
europæere vilde føle sig kvælende tæt, var den pivot
hvorom kampen skulde dreie sig. Men i selve byen eller
om de nordenfor liggende keisergrave skulde ingen kamp
finde sted, thi japanerne vilde ikke støde kinesernes religiøse
følelser. Søndenfor Mukden danner Hunfloden en naturlig
forsvarslinie; den kan vades paa enkelte steder men danner i regntiden voldsomme stryg. Østenfor Mukden løber
den ret vest men bøier mod sydost, idet den nærmer sig
byen. Ca. 10 kilometer nedenfor Hunfloden springer den
lille Shaho-flod ud - midtpunktet for alle de forskansninger som de to armeer havde reist mod hinanden.
Som allerede nævnt lod Kuropatkin sig forlede til,
som en følge af Kawamuras fremstød, at dirigere sine
reserver mod øst, endskjønt alle ting ellers burde have
bragt ham til at tro, at den turnerende bevægelse vilde
komme fra vest over Liaosletten, hvor hans eneste forbin delse bagud var - jernbanen, og hvor han ingen forskansninger havde, og hvor heller ingen i en hast kunde
reises paa grund af den frosne jord.
Hans østlige flanke befandt sig desuden i et terræn
vel skikket for defensiven, et fjeldterræn hvorigjennem
japanerne maatte kjæmpe sig frem skridt for skridt - 60
til 70 kilometer før de kom til jernbanen, over fjelde og
gjennem dale, hvor mindre russiske afdelinger stadig kunde
finde nye, vanskelig tilkommelige forsvarspunkter for at
stanse dem. Og her havde Kuropatkin sine bedste tropper, de sibiriske reservetrop per og skarpskyttere under Linewitsch. Men alligevel drog han sine reserver did. Den
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vestre flanke, aaben og uden forskansninger, hvor hans
daarligste soldater stod, den blottede han.
Krigshistorien har vel sjelden kunnet opvise en dybere
satire end denne: Kuropatkin som iler afsted med sine
reserver til sin sterke og vel besatte venstre fløi, medens
Nogi uden modstand rykker frem over slettelandet mod
hans svage høire fløi og omslutter den.
Den I fil.e mar!¾ stødte general Nogi paa et russisk
regiment, som straks trak sig tilbage. Den 2den paatraf
~
han nogle spredte detachementer, som straks ved synet af
hans kolonner hastede tilbage mod Mukden for at bringe
nyheden til det russiske hovedkvarter. Han tilbagelagde
1 3 kilometer paa denne dag og om aftenen befandt han
sig 5 kilometer nordenfor en linie øst-vest gjennem den
hellige by, med fronten mod øst, mod jernbanelinien ,
russernes eneste forbindelseslinie . Mishchenkos kavalleri,
som kunde have tilføiet ham megen skade ved angreb i
hans flanke, var langt nordpaa, oppe ved Tieling, paa jagt /
efter et par eskadroner japansk rytteri som havde brudt
af jernbanen deroppe; nok en japansk list hvorved Kuropatkin var berøvet brugen af sit kavalleri under slaget.
Imidlertid havde Kuropatkin i Fushun faaet underretning om Nogis angreb paa hans høire fløi og i ~1 hast
sendt to divisioner af 16de armekorps mod vest .Jr at
stanse ham.
Den første division traf Nogi om morgenen · '1 3die
mars og blev kastet tilbage med frygtelige tab. Jen tog
flugten mod ~ istedetfor at repliere sig paa den bagenfor værende division .
Om eftermiddagen dukkede den anden
1sion op og
led samme skjæbne som den første, kun , ~n trak sig
tilbage mod vest. Af disse to division! :s io ooo mand
kom ikke over~h~lvdelen uskadt ud af k i1en. De efterlod 3000 døde paa slagpladsen.
Om aftenen stod Nogi 9 kilome• .a jernbanen; men
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længere mod øst maatte han foreløbig ikke gaa, forinden
kampen langs den øvrige del af den japanske front havde
udviklet sig videre.
Kuropatkin holdt nu en stilling paa de indre linier;
ved en rask bevægelse kunde han endnu arbeide sig rundt
Nogis fløi eller trænge sig ind i mellemrummet mellem
ham og Oku.
Kuroki og Kawamura maatte gives tid til at komme
frem og fastholde Kuropatkin.

Okus fortvivlede hverv.

Paa høire side af Nogi stod Okus «bull-dog »-arme,
hvis hverv helt fra Liaoyang og senere havde været at
angribe de sterke stillinger i fronten, at danne den urokkelige pivot om hvilken de andre armeer skulde svinge.
Da Nogi udstrakte sin front mod nord maatte Okus venstre
fløi svinge nordvestover for at omslutte den vestre ende
af de russiske vinterforskansninger og holde kontakt med
Nogi. For at opnaa dette maatte Oku med en del af sin
hær overskride Hun-floden.
Han efterlod derfor to af sine divisioner paa østsiden
af Hunfloden - de blev midlertidig stillet under Nodzus
kommando - og satte med sin tredie division og alle de
reserver, som Oyama havde til sin disposition, over Hun.
Den haardeste kamp som denne krigshistorie har at
opvise ventede ham. En stor del af hans soldater var
reservister, som ikke havde ekserceret paa fra seks op til
tolv aar. Men deres opførsel i disse kampe maa søge
sin grund dybere end i eksercitie og organisation, nemlig
i fædrelandssind, i medfødt krigeraand og i intelligens.
Hunfloden var islagt; det lettede overgangen. Men
den frosne mark paa den anden side gjorde anlæg af

skyttergrave umulig. Men japanerne manglede ikke udvei.
De førte tomme sandsække med sig, og man kunde se
dem under den russiske ild taalmodig med haanden skrabe
marken, hvor overfladen var tinet, for at fylde sækkene.
En soldat havde en vadsæk med sig som sandsæk - han
fandtes død ved siden af den.
.
I to dage varede overgangen over floden, 4de og 5te
mars, og disse dage og indtil den 9de stod Oku i en uafbrudt, frygtelig kamp. Thi Kuropatkin havde forstaaet \
den feil han havde begaaet og samlede nu alt, hvad han
kunde faa af tropper, for at opholde Oku. Han vidste, at
Nogi ikke kunde fortsætte sin fremtrængen, før Oku var
kommet op i høide med ham.
Kampen bølgede frem og tilbage over sletten, fra
landsby til landsby, gjennem deres trange gyder og haverne
med de høie jordvolde omkring. Man brød sig gjennem
husene og krøb langs murene, og bajonetterne brugtes
ligesaa meget som sværd og lanse for hundreder af aar
siden. Der var ingen forskjel i uniformer, khaki og graat
overalt, ingen farver som kunde dække rædslerne med
pragtfulde illusioner; men europæer kjendte asiater og
asiater europæer og de spiddede hinanden paa bajonetten
eller splintrede hinanden med haaandgranater. Regimenter
blev fuldstændig tilintetgjorte, af et var der en usaaret
mand igjen. Men Oku fik udført sit hverv at stænge
gabet mellem Nogi og Nodzu for Kuropatkin .

Nodzu, Kuroki og Kawamura.

Imidlertid laa Nodzu med sine egne og to
divisioner foran den lange række af de russiske
fæstninger. Hans soldater maatte paa mange
dagevis ligge udstrakt paa den frosne grund uden

af Okus
vinterbesteder i
at kunne
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reise sig for at røre de frosne lemmer. Men bag dem
dundrede de kru ppske ka noner og haubitzerne fra Port
Arthurs beileiring løs mod de russiske linier; for Or.~
.l:'..il....dette aLtilkri værd mange bataljoner, thi det assisterede Nodzu i hans hverv at trykke sig indm od russernes
forskansning~ saa t~ , ~ de ikk~3t øieblik var "tfygg~
!,or et,§Jormaqgreb ..Qg derfor ikke vovede at sende fra sig
for~erkninger til d$1L, øvrige del af slagfeltet. Oyama regnede paa hele denne linie af russiske soldater som sit
bytte. Det gjaldt at holde dem fast i forskansningerne
indtil de russiske fløie gav efter for Nogis og Kawamuras
tryk - naar deres tilbagetogslinie derved var afskaaret
vilde de intet andet valg have end at overgive sig eller
blive tilintetgjort. Paa enkelte steder laa Nodzus soldater
saa tæt oppe mod de russiske linier, at den anden side
af russernes skyttergrave tjente dem som beskyttelse, og
under disse omstændigheder var det at haandgranaterne
kom til anvendelse.
Østenfor Nodzu og i forbindelse med ham, netop der
hvor aasryggene begynder at stige op fra Liaosletten, stod
Kuroki . Hans opgave var her den samme, som den havde
været ved Liaoyang og ved Shaho, nemlig at svinge fra
sin stilling i bjergene ned over sletten. I dette arbeide
havde han nu faaet Kawamuras arme til hjælp.
Foran ham Iaa dybe slugter og trange dale; men
Kuropatkin, som saa ofte var bleven narret af hans list
oppe i fjeldene, var bestemt paa at holde ham stangen nu.
Det var en kamp paa liv og død : Seierherrerne fra Yalufloden, som aldrig havde tabt i slag, stod her foran de
beseirede ved Yalu, som aldrig havde vundet et slag. Det
var Linewitsch, som her førte befalingen over de russiske
tropper, og hans fløi strakte sig langt længere mod nordost, end Kuroki og Kawamura anede. Det blev mangen
en haard dag for japanerne og skuffelserne og tabene var
ikke alene paa russernes side.

Kurokis venstre fløidivision sluttede sig til Nodzu ligesom Okus centrum og høire fløidivision - medens
hans centrum og høire fløidivision nærmede sig mod Kawamura; divisionsartilleriet, en del bjergkanoner og en uafhængig brigades artilleri sammen med fire 1 5 cm. og atten
9 cm. haubitser og fire 1 2 cm. kanoner koncentreredes om
høiden ved Wanfulin, som endelig toges under en snestorm den 27de februar efter to dages voldsom kamp og
med et tab paa en trediedel af divisionen.
Linewitsche's forsvarslinie var nu undersøgt, dens
svageste punkt fundet og Kuroki var rede til at fortsætte;
men Oyama ;rnsaa endnu ikke tiden inde til at gjøre de
forfærdelige ofre, som et angreb vilde medføre.
Kuroki og Kawamura maatte derfor blive staaende i
sine stillinger i dagene fra I ste til 6te mars stadig trykkende de russiske linier for at fastholde Linewitsch i hans
forskansninger. Og imidlertid forberedte Kuroki sig paa
at bryde gjennem de russiske linier ved det svageste punkt,
om stillingen skulde blive kritisk for Nogi.

De kritiske dage.

Den 4de, 5te og 6te mars kjæmpede japanerne mod
en tiende, som var sig fuldt bevidst den fare, hvori han
svævede. Nogi, Oku og Nodzu trængte langsomt fremover, medens den høire fløi blev i sine stillinger. Man
begyndte nu at merke paa venstre fløi, at Kuropatkin var
kommen vestover med sine reserver. Den lange japanske
linie dannede en bue mod øst og nord. Deres venstre
fløi stod 9 kilometer fra jernbanen, den høire endnu 45
kilometer fra den. Det havde først været efter frygtelige
tab, at Oku havde kunnet avancere et lidet stykke, og Nogi
oppe ved keisergravene fandt sig selv ansigt til ansigt med
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stadig øgende russiske troppeafdelinger. Kunde Kuropatkin
bare stanse ham og Oku, vilde hans retræt være sikret,
og kunde han bringe orden i sine troppemasser bag Mukden, vilde han muligens endnu være istand til at gjøre et
heldigt modangreb.
Men de mange marscher og kontramarscher havde
allerede udtrættet de russiske soldater og brudt deres mod,
og de russsiske generaler syntes ikke at arbeide sammen;
Nogi kunde holde stand mod alle de angreb, som draabevis kastedes frem mod ham.
Medens Oyama derfor begyndte at blive ængstelig for
Nogis skjæbne, begyndte Kuropatkin at blive bange for, at
han ikke skulde være istand til at holde ham borte fra
sin retrætlinie. Og det var denne ængstelse for retræten,
der blev aarsagen til Kuropatkins nederlag; thi for at beskytte denne begyndte han at trække tropper bort fra
vinterbefæstningerne i syd og øst.
Kuroki som vel forstod Nogis stilling og sit eget forhold til den, vogtede nøie de fiendtlige linier i sin front,
om han kunde se nogen bevægelse der. I løbet af eftermiddagen den 6te syntes han, at den russiske artilleriild
begyndte at aftage, og om morgenen den ..1E.L_fik han
rapport fra chefen for sin høire fløidivision, at han troede
at se bevægelser i de russiske linier.
Samtidig saaes en russisk styrke marschere nordover
gjennem Kowlailinshan-dalen. Kuroki skrev ud ordre til
at angribe de fiendtlige linier. Saa kom der rapport fra
hans venstre fløidivision at de netop havde trængt ind i
de fiendtlige befæstninger og fundet dem tomme. Han
strøg ud ordet «angribe» og· skrev «forfølge». Samtidig
underrettede han Nodzu om stillingen og et øieblik efter
var hele den japanske høire fløi og centrum i fremmarsch - gjennem de rømte russiske stillinger og efter
de retirerende russere. Men Linewitsch og Kaulbars
havde allerede faaet et betydeligt forsprang, og det var
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først om morgenen den 8de, ..at japanerne begyndte at faa
føling af deres arrieregarde 1 5 kilometer paa den anden
side af Shafloden. De havde endnu Hunfloden med sterke
russiske forberedte stillinger foran sig, men floden var
endnu islagt og russernes modstand vat svag. Overgangen
og stillingerne nord af floden forceredes af Nodzu og
Kuroki under en frygtelig sandstorm i løbet af den ~
Imidlertid blev trykket mod Okus og Nogis fronter
sterkere og sterkere eftersom de reserver og tropper,
Kuropatkin havde taget fra sin venstre fløi kom frem.
Oku maatte stanse foran en befæstet russisk linie, og
Nogis stilling begyndte at blive kritisk. En hel brigade
blev fuldstændig tilintetgjort. Vilde han endnu være istand
til at holde ud en dag til? - den I ode?

Det afgjørende øieblik.

Det var en spændende nat den gde marts. Det saa
næsten ud som om Kuropatkin skulde undslippe med et
tab ikke stort større end angribernes. Heldigvis for japanerne forblev Oyama i uafbrudt forbindelse med sine armechefer hele natten, saa han vidste fra time til time hvad
der hændte paa de forskjellige punkter af slagfeltet. Og
det store hovedkvarter forstod fuldtud stillingen og handlede
med raskhed og beslutsomhed. Venstre og høire fløis
roller var pludselig byttet om. Det var nu Nogi som
maatte søge taalmodig at holde sig i sine stillinger, medens
Kuroki svingede mod nordvest. Øieblikket var kommet,
da denne, koste hvad det koste vilde, maatte bryde gjennem den russiske venstre fløi og søge at naa jernbanen
for at formindske trykket paa Nogis tropper oppe ved
keisergravene. Kawamura stod for langt tilbage - Nodzu
og Kuroki maatte bryde gjennem alene.

Og de vovede ikke at vente til morgenen den I ode.
løbet af natten gik Nodzu, dækket i sin høire flanke
af Kurokis venstre fløidivision, over Hunfloden og rykkede
i ilmarscher mod nord. Og Kuropatkin, hvis tanker nu
helt var vendt mod afsnittet vestenfor jernbanen havde
ladt terrænet foran Nodzu uden tilstrækkeligt forsvar. Om
morgenen stod derfor denne allerede nordenfor Mukden,
medens Kuroki, kastende alt tilbage foran sig, satte over
Hunfloden og svingede rundt om Nodzus høire floi henimod jernbanen.

Nederlaget.

Havde Kuropatkin været istand til at stanse Nodzu
under hans nattemarsch, eller havde han kunnet opholde
Nogi i 24 timer til, saa havde han kunnet trække sig tilbage uden overvældende tab.
Men om morgenen den 10de kunde man se hans
lange kolonner af tropper og træn søge nordover langs
jernbanelinien gjennem Eiepasset, medens modstanden paa
flankerne blev mindre og mindre - rebet snørede sig tættere og tættere sammen. Arrieregardekampene blev svagere og svagere, og de russiske tropper, som endnu stod
omkring Mukden, maatte se at slippe bort som de bedst
kunde. Kuroki stormede Eiepasset med et tab af tusen
mand, og russernes tilbagetogslinie mod nord var brudt :
Nogi og Oku fra vest, Kuroki og Nodzu fra øst rakte
hinanden hænderne over den russiske jernbanelinie. De
søndenfor staaende russiske regimenter og spredte afdelinger fra alle kanter, som saa sig afskaaret fra tilbagetog
mod nord, knyttede sine lommetørklæder til spidsen af
bajonetterne og overgav sig. Og resten af den russiske
hær trak sig i fuldstændig opløst tilstand nordover forbi
Tieling.
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Tabene paa begge sider var under dette kjæmpeslag
enorme og overgik alle de tidligere mandefald.
Slaget ved Mukden, som med sine forpostfegtninger
paabegyndtes den 19de februar og varede uden afbrydelser
til den 16de mars, havde kostet japanerne 52 500 mand
døde og saarede medens russernes samlede tab beløb sig
til lidt over 152 500. Det samlede tab paa begge sider
oversteg med andre ord 205 ooo.
Under den russiske hærs retræt til den næste forsvarslinie -- en linie øst-vest mellem jernbanen og Kirin kom det til ende! mindre fægtninger ved Changtu, Takumen, Kaiyan og Yingsching mellem 3die april og 22de
juni og ved Weyuanpaumun, Changtu og Kangping den
16de juni.
Som følge af nederlaget ved Mukden modtog Kuropatkin følgende telegram fra Tsaren den 15de mars om
aftenen: «Afgiv kommandoen til general Linewitsch, der
midlertidig er udseet til hærens fører, , og straks efter
modtagelsen af denne depesche overtog Linewitsch kommandoen, hvorpaa Kuropatkin forlod hæren for med jernbanen at begive sig til St. Petersburg. Ved ankomsten
til Karbin ansøgte han Tsaren om og blev udnævnt til chef
for I ste mandschuriske armekorps, den stilling Linewitsch
netop havde indehavt.

I

Sjøslaget i Koreastrædet (ved Tsushima)
27de og 28de mai 1905.

Medens Oyamas armeer forfulgte sin seier i Mandschuriet
to nye russiske eskadrer paa veien til det fjerne østen.
skulde gjenvinde for Rusland det tabte herredømme
havet og afskjære Oyamas forbindelse med hjemlandet;
skulde de faldne russiske tropper iland erstattes og
hære opsættes.
Uden forbindelse med hjemlandet, uden tilførsler af
reserver og forraad maatte da Oku og Kuroki, Nogi og
Nodzu endelig stanse sin seiersmarsch . Da var tiden inde
for russernes hevn. Det var Ruslands haab.
Ruslands I ste Stillehavseskadre var gaaet tilgrunde
ved Port Arthur.
Men allerede i f,ørste halvdel af oktober 1 904 havde
den 2den russiske Stillehavseskadre forladt Libau.
Natten mellem 2 1de og 2 2de oktober traf denne
eskadre - hvis personel før afgangen fra Rusland var
blevet gjort nervøs ved alle mulige rygter om at japanske
torpedobaade opholdt sig i Nordsjøen og forberedte et
angreb paa den russiske eskadre - paa Doggerbank en
del engelske trawlere, som den tog for japanske torpedobaade og beskjød, hvilket nær havde givet anledning til
væbnet konflikt mellem Storbritannien og Rusland.
I Sagens anledning nedsattes en kommission. Denne
kommission, der bestod af sagkyndige fra England, Rusland, Frankrig, Amerika og Østerrig, og som mødtes i
Paris, dømte Rusland til at betale de forulempede engelske
fiskere en skadeserstatning.
Den tredie Stillehavseskadre forlod Libau i midten af
februar I QO 5.
var
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Begge disse eskadrer mødtes i Kamrhanbugten paa
Annams kyst den 5te mai 1905 og forlod denne ankerplads den 14de samme maaned paa sin vei til Wladiwostock. Det var reisens maal.
Denne samlede flaade under viceadmiral Rojestvenskys
kommando bestod af:
1 1 slagskibe, 1o krydsere og 8 destroyere foruden
verkstedsfartøier, hospitalsskibe osv.
Styrken var inddelt i:

Slagskibet Knjas Suvaroff
-Oret

I

I panserskibsdivision
(admiral Rojestvensky)

·1

I

-

~;;::::r Alexander III

II panserskibsdivision
(kontreadmiral Folkersahm)

Osljabia
Sissoi Veliki
Navarin

III panserskibsdivision
(kontreadmiral Njebogatoff)

ImperatorNikolai I
General Admiral
Apraxin
Admital Seniavin
Admiral Uschakoff

I krydserdivision
(kontreadmiral Enqvist)

Il krydserdivision
(kommandør Schein)

I

Krydseren Oleg
Admiral Nachimoff
Aurora
Wladimir Monomach
Dmitrij Donskoi

I
I
I
I

Svjetlana
Almas
Ural
Yemtschug
Izumrud

18
I5

10200

19
llj

4120
4960
4120

16

6645
8524
673 1
5593

6200
3727
3285
7240
3103

20

I
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destroyer Bodry
Buiny
Brawji
Blestjaschi
Bezuprechni
Bystrji
Bedowji
Grozni
Gromki
T rænet bestod af:
verkstedski bet Kamschatka
transportdamper Anadyr
transportdamper lrtisch
Korea
mineudlægger Russ
Svir
hospitalskib Orel
Kostroma

F,1rl ,

3;o

26

7207
7078
7;o7
6163

12

817;
6800

19

I 'i

12
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Hvilket tilsammen udgjør 30 krigsfartøier paa 210 ooo
tons deplacement og 12 ooo mands besætning. Hvis trænfartøierne medregnes blir tallene: 38 fartøier paa 26 5 ooo
tons deplacement og 14 ooo mands besætning.
Hele verden var i feberspænding, da efterretningen
kom, om at denne flaade havde forladt Annams kyst og
var stukket tilsjøs. Hvilken vei vilde Rojestvensky vælge?
Hvor ventede Togo ham? Vilde Rojestvensky slippe gjennem til Wladiwostock uden kamp? Hvor vilde kampen
staa og hvad vilde udfaldet blive?
Der stod tre veie aabne for den russiske admiral.
Han kunde vælge den korteste vei, gjennem Koreastrædet, forbi det japanske torpedobaadsrede paa øen
Tsushima. Han maatte da passere langs og nær under
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den japanske kyst, forbi den japanske flaades v1gt1gste
basispunkter. At gaa den vei var at tage oksen ved hornene, at stikke haanden lige ind i hvepseredet. Men dt't
krævede mindre kulforraad, og flere af Rojestvenskys skibe
var smaa med liden aktionsradius.
Han kunde gaa langt tilsjøs østenom Japan og saa
pludselig vende mod vest og naa Wladiwostock gjennem
Tsugarustrædet eller Laperousestrædet. Men disse veie var
lange og berygtet for sine taager.
Før afgangen fra Kamrhanbugten sammenkaldte Rojestvensky et krigsraad for at diskutere valget. Meningerne
var delte om de tre veie - og enkelte af officererne
raadede den russiske admiral til at bemægtige sig en havn
paa Formosa, indrette den som basis og saa lade japanerne
komme og angribe dem .
Men Rojestvensky valgte den korteste og farligste vei,
idet han dog samtidig søgte at give det udseende af, at
han lagde veien østenom Japan. Han forlod Kamrhanbugten som ovenfor nævnt den 14de mai, indtog for sidste
gang kul i Balintang-kanalen den 17de, og fortsatte søn•
denom og østenom Formosa ud mod det stille hav.
Ved Niatas mødte han et norsk dampskib, hvis kaptein
han meddelte, at han agtede at gaa Tsushima (Korea)
strædet - Rojestvensky mente naturligvis, at Togo, naar
han fik høre dette, netop vilde slutte sig til det modsatte -,
og saa gik han med langsom fart nordover, men satte
kursen mod Yangtse. Han gik langsomt, fordi han mente,
at Togo deraf vilde slutte, at den russiske flaade havde
taget den nordlige vei. Selv vidste han intet om, hvor
Togo laa. Dette blev holdt saa hemmeligt, at man selv i
Tokio var aldeles uvidende om det.
Rojestvensky haab.ede, at han nu havde narret Togo
til at indtage en stilling oppe ved Tsugaru eller Laperouse·
strædet eller til at fordele sine eskadrer mellem Koreastrædet og farvandene der nord.
7-

Børresen : Den rus<isk•i•p~nske 1mg Ill.

•

Og i Europa var man mest tilbøielig til at tro, at
Rojestvensky havde valgt veien nordenom, og at han nu
var ude i det stille ocean, etsteds østenfor Japan . Saa
den 2 5de mai blev man yderst forbauset ved at faa efterretning om, at seks russiske transportskibe, hjælpekrydsere,
var kommet ind til Yangtse. Var det en list for at trække
Togo sydpaa, mod Tsushima, medens Rojestvensky forcerede
gjennem en af de nordlige passager?
Rojestvensky demonstrerede kanske mod Koreastrædet, medens han førte hovedstyrken ad Laperousestrædet?
Men uanfægtet af al denne list laa admiral Togo med
sine eskadrer ved Mosampo paa Koreakysten, med sine
krydsere og hjælpekrydsere fremskudte mellem Quelpart og
Kiushiu og med farvandet om øen Tsushima vrimlende af
torpedobaade (se kartet pag. 1 1 2) .
Han havde ikke et øieblik været i tvivl om, at Rojestvensky vilde komme Koreastrædet, og han havde paa
forhaand nøiagtig udarbeidet sin slagplan. Alt var som
sædvanlig hos japanerne »prearranged «.
Den styrke admiral Togo disponerede over bestod af:
Deplace-1 F a:-1
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rg,kibm Mikasa
1ste division :
Admiral Togo.

-

I-

F'uji
Schikishima

Asahi
panserkrydserne Kassuga
Nisshin

['""'krydserne ld"m,
2den division:
Admiral Kamimura.

•

-

I

Asama
Tokiwa
Adzuma
Yakumo
lwate

15140
12650

18

14941
15 2 79
7700

>

I')'

'>733
9646

21
22

9747
9261
9646

23
19"
21
22.

975°

•
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r ydsern, Is,k">him,
; die division:
Admiral Kataoka

4de dimion:
Admiral Dewa

5te division:
Admiral Uri.
6te division:
Kommandør Togo

Matsushima
Haschidate
Idzumi
Ældre panserskibe Fuso
Chen Yuen
krydserne Takasago
Tsukushi
Kasagi
r ry~rne
Chitose
Chiyoda
Otava
Naniwa
r y~rne
Takachiho
Niitaka
Tsushima
krydserne Suma
Akaschi
Akitsushima

4278

16

2976

17

359°
7335

I )'

~416
4890
243 ')

22

-

I

II

l

q

37°9

19
21
18

3420

2(J

2900

2700
2896

19
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Torpedoflotillen bestod af 20 destroyere, delte i 6 divisioner og ialt
torpedobaade delte i 24 grupper paa 3 og 4 baade.
Heraf deltog dog, saavidt det kan sees, kun destroyerne og 6 divisioner torpedobaade i selve slaget.
Armerede hjælpekrydsere:
Hongkong Maru
Nippon
America
Yawata
Kassuga
Anm. De japanske torpedoødelæggere-og torpedobaade havde paa grund
af den hoie sjø maattet anløbe en havn paa Tsushima og blev liggende
der til ud paa eftermiddagen og aftenen.
lait omfattede Togos styrke 144 fartøier med et deplacement af
25 0 ooo tons, 18 ooo mand, Go svære og 379 middelkalibrede kanoner.

100

Kl 5 om morgenen den 27de mai fik Togo gnisttelegram fra en af sine fremskudte krydsere, «Shinanu-Maru «,
at tienden var isigte og styrede mod østre kanal mellem
Tsushima og Japan. Besætningerne sprang til sine poster,
eskadrerne lettede og stod østover mod Tsushima. Men
veiret var temmelig usigtbart og der blæste en kuling af
sydvest med høi sjø; ·man vi(iste endnu ikke om det var
hele Rojestvenskys flaade, som kom, eller kun en del.
Spændingen i Tokio var paa sit høieste. Kl. 7 gnistrede
krydseren « ldzumi •, venstre fløiskib i den indre bevogtningslinie, at tienden var 25 kvartmil nordvest af Okushima
og styrede nordost. Men endnu vidste man ikke bestemt,
om det var den hele . russiske flaade.
Mellem kl. 1o og 1 1 kom Dewas og Togo juniors
divisioner samt Kataokas lette krydsere i føling med tienden
og gik foran ham i nordvestlig retning - trak sig langsomt
undaf mod Kotsushima. De skulde lokke Rojestvensky
mod nord. Og den hele tid gnistrede de til Togo om
sagernes gang.
Tiltrods for taagen var derfor den japanske admiral
den hele tid fuldt underrettet om den tiendtlige flaades
formation, kurs og fart og kunde endelig ved middagstid
gnistre til Tokio, at det var den samlede russiske flaade,
han nu havde for sig.
Og kl. 1.45 kom han selv med sin hovedstyrke i sigte
af tienden.
Rojestvensky havde da indtaget den forbløffende
kampformation: dobbeltkolonne.

*

*

*

For fuldtud at forstaa Togos «prearranged» plan og
Rojestvenskys feilgreb maa jeg faa lov til at gaa lidt tilbage i tiden, kaste et blik over de siste aars taktiske udvikling, og man vil da tilgive, at jeg herunder kommer til
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at citere mig selv, men noget andet materiale har jeg
ikke fundet.
Den taktiske grundformation har hidtil, som f. eks. i
«slaget ved Azorerne» under de britiske manøvrer 1903,
været ckolonne » (kjølvandsordenen, engelsk: «line ahead , )
i modsætning til «linie> (engelsk: «line abreast >) under hvilken fartøierne gaar ved siden af hinanden, medens de I den
førstnævnte formation: kolonnen, gaar efter hinanden, i
hverandres kjølvand.
I «Journal of the Royal United Service Institution»
for marts 1903 foreslog jeg en anden kampformation nemlig: . . . . an open formation of sem,~independent divisions, by which the head, rear or wing of the hostile line
can be enveloped to gain the adventage of cross fire . . . .
De halvt uafhængige divisioner skulde da operere paa en
»taktisk cirkel,, som tænktes trukket om teten, køen eller
fløien af den fiendtlige kolonne eller linie, og kun bindes
sammen ved den saakaldte cflaadevinkel >, der bekvemmest
sattes til 60 ° (CA B = ABC) saaledes at divisionerne altid
bibeholdt den gjensidige stilling til hinanden.
Jeg illustrerede dette nærmere i «All the World's
fighting ships» for 1904-, i en kritik af de nævnte flaademanøvrer,
,~i-., t -ol - - --- .....
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hvori jeg søgte at paavise, hvormeget heldigere admiral
Domviles stilling vilde have været, om han havde delt sin
eskadre og opereret paa den taktiske cirkel, altsaa ind-
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taget en delt stilling som A og B med Wilsons tete (C )
som taktisk centrum.
Som grund hvorfor den i fart overlegne part helst
burde vælge en stilling som B og A foran den langsommere
C anførte jeg:
« Because, for the lighter squadron, 1vhich counts on
sudden changes for victory, escape or the annihilation af
both jleets, these positions give betler opportunities for torpedoing ar for an unexpected attack on the head af the hosti/e
column» (en pludselig kordebevægelse som fra B1 til 8 .)

Med hensyn til opstillingen af de smaa, hurtig e
krydsere og torpedobaade udtaltes i samme artikel:

«JJ A and B have torpedo craft to their disposal, ar
swift cruisers with strong torpedo armaments. they ought to
be disposed at a safe distance in the enemy's rear (som1vhere
about D, see Jigure) to prevent him from turning, -.
''
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'
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Modstanderne af denne «den delte eskadres taktik»
anfører, siger « Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens -. no. IX for 1905, at fordelene ved de adskilte divisioner ophører, saasnart modstanderne vælger samme formation og taktik. Dette gjorde imidlertid ikke Rojestvensky.
Han mødte, som nævnt, Togos delte og spredte formation
med to tæt sammensluttede og uhaandterlige kolonner.
Jeg skal nu gaa over til Togos dispositioner.

~

Og dem, som endnu ikke tror paa taktik og paa en
paa forhaand udarbeidet slagplan, og der skal findes saadanne i vor marine, anbefaler jeg paa det alvorligste at
studere de nedenfor skildrede begivenheder.
Togos originale slagplan, siger «Times'» korrespondent
i Tokio, var delt i 7 faser :
De to første kom ikke til udførelse paa grund af
veiret, den 3die fase indeholdt en kamp i den søndre del
af Koreastrædet, den 4de var et torpedoangreb natten
efter slaget, den 5te var samling af alle kampdygtige fartøier mellem Ulneungøerne og Liancourtskjæret i en
linie strakt tvers over farvandet til den japanske kyst.
Den '6te og 7de kom ikke til udførelse paa grund af den
fuldstændige ødelæggelse af de russsiske fartøier allerede i
de foregaaende faser.
Togo havde indstuderet alt paa forhaand. Tror man,
at vi kan lade det være, at vi kan vente paa inspiration
paa slagfeltet? Kun daarer venter paa en saadan inspiration og netop til daarer kommer den ikke.
Fra sine speiderskibe havde Togo allerede, før han
kom tienden isigte, som nævnt pr. gnisttelegram faaet melding om, at Rojestvenskys flaade var rangeret i dobbeltkolonne som vist paa næste side.
Togo styrede imidlertid fremdeles mod øst, tværs over
Tsushimastrædet (østre kanal af Koreastrædet) indtil henimod
Kotshushima, stadig i gnisttelegrafisk forbindelse med sine
speiderskibe, der var skjult for ham i taagen - man kunde
ikke se over ti tusind meter frem . Ved Kotsushima vendte
han atter mod vest - tilbage over strædet; han vidste at
russerne hurtig kom op nordover.
Gnisttelelegrammerne fra speiderskibene, siger Togo i
sin officielle rapport, satte mig istand til at danne mig et
fuldstændigt billede af hele opmarschen og at fatte den
bestemmelse at angribe tienden ved 2-tiden i nærheden af
Okinoshima (Kotsushima).

De to fendtlige flaaders s11lhng I forhold ul hinanden
ved_ 211den om eftermiddagen.

Fartøisbetegnelse.
Rusland.
I.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
I 5.
16.
17.
18.

Suvarojf.
Alexander 111.
Borodino.
Oret.
Os!iab1,1.
Sissoi Veliki.
Navarin.
Nachimoff.
Nirolai I.
Uschakoff.
Senyavin.
Apraxin.
Oleg.
Aurora.
Monomach.
Dmitri Donskoi.
S1·ejtla11a
Almas

Japan.

I

I.

I div.

J

l

3.
4.

II

li

J

I III
J

2.

li

5·
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
IJ.

14.
I 5.
16.
17.
18.

M1l.,u11.
Fup.
Shikishima.
Asahi.
Kassu ga.
Niss/1111.
Idsumo.
Asama.
Tokiwa.
Asuma.
Yakumo.
lwate.
ltsukushima.
Matsushima.
Hash1date.
Idsumi.
Chinyen.
Fuso.

Rusland.
19.
20.

Yemchug.
lsumrud.

Japan.
Takao.
Tsukushi.
2 I. Kasagi.
22.
Chitose.
2 3. Chiyoda.
24. Otowa.
25. Naniwa.
26. Takashiko.
Niitaka.
27.
28. Tsushima.
29. Suma.
30. Akashi.
3 I. Akitsushima.
19.

20.

Flag~kibene er betegnet med cursiv tryk.

«Hans plan var nu,, skriver «Mitheilungen aus dem
Gebiete des Seewesens,, «med sin egen samt Dewas og
Urius eskadrer at holde den russiske flaade i centrum af
en cirkel, paa hvis periferi hans egne eskadrer skulde
kredse omkring, stadig bibeholdende den samme indbyrdes
stilling». Og denne stilling angives i «Edinburg Review »
for okt. 1905 at have været saaledes, at Kamimuras og
Togos kolonner holdtes mest mulig lodret paa hinanden
med krydsild mod russernes tete (se fig. pag. 1o 1 og 102)
som centrum.
l modsætning til japanerne synes russerne ikke at
have havt nogen speciel taktisk plan. «Taktiske overlægninger i ordets egentlige forstand synes>, skrives der i det
ovenfor nævnte tidsskrift, «ikke at have fundet sted ombord paa den russiske flaade. Man erfarer kun, at Rojestvenskys plan bestod deri, selv om den japanske flaade
skulde sætte sig imod det, at bryde gjennem og naa
Wladiwostock>.
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Dette synes i sandhed at have været at gaa i kamp uden
at have forberedt sindet paa hvad en kamt) medfører: de
n1Jnøvrer og dispositioner, som er nødvendige for med
held at kunne møde en tiende paa slagfeltet.
Kl. 114 5' emd. fik Togo som nævnt tienden i sigte.
Han delte da straks sin eskadre i to divisioner; En
tungere bestaaende af egne slagskibe :
• Mikasa •
•Fuji •
•Shikish1ma•
• Asahi •
• Kassuga ,
«Nisshin•

og Kamimuras panserkrydserdivision, hvis fartøier var :
<ldzumo
• Asama ,
•Tokiwa,
•Azuma•
• Yakumo ,
dwate , .

Disse to divivisioner skulde ifø lge hans rapport i aaben
divisionsformation styre østover tvers paa russernes kurslinie
og koncentrere sin ild om deres tete, medens
En lettere eskadre bestaaende af Urius, Togo (j un)'s og
Dewas krydserdivisioner skulde styre syd- og østover for
at angribe russernes kø.
Af hosstaaende diagram sees, hvorledes russernes tætsluttede kolonner omsluttes af disse to eskadrer, idet de
omtrent kl. 2 emd. skiltes ad, hvorpaa Togo og Kamimura
styrer mod øst og aabner ilden fra sin hele styrbords
bredside mod russernes to tetefartøier, medens Dewa, Uriu
og 6te division styrer ned langs russernes venstre flanke
og bøier østover rundt deres kø, engagerende køfartøierne
med sin bagbords bredside.
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Togo aabner ilden paa ca. 7000 meters afstand. Der
er svær sjø, men Togo havde netop øvet sine kanon-
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Sjøslaget i Koreastrædet den 27de mai 1905.
1D1.1gramet \Iser manøueren frJ omkring kl .

2

emd . og kl. 7 emd . SJntme dag\ ,

kommandører i skydning under slingring. Og deres skud
traf. Men russerne manglede denne øvelse og deres projektiler fløi vildt.
Ude af stand til at modstaa denne forfærdelige langskibs ild bøiede russernes tetefartøier af mod øst, og deres
formation opløste sig i en lang uregelmæssig kolonne.
Omtrent kl. 1 emd. sank tetefartøiet i venstre kol?nne,
slagskibet «Osljabia», medens de to tetefartøier i høire
kolonne «Suvarofft og «Alexander Ill» brød ud i flammer.
Rojestvensky bøiede af mod syd, omsluttet af Togos
og Kamimuras divisioner. Den gjensidige stilling kl. 3 er
vist ved triangelet ABC: Japanerne er atter kommet foran
den russiske flaades tete.
Rojestvensky bøier da atter mod nord - mod sit
endelige maal, Wladiwostock, for hvilket han glemmer

I
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midlet, ved hvilket dette maal skulde naaes, taktik paa
slagfeltet.
Men Togo og Kamimura følger ham. De gjør en
samtidig gir paa 180 °, saa de sluttende fartøier bliver de
ledende og «ruller> med sin overlegne fart forbi Rojestvensky paa den taktiske cirkel, indtil de atter er kommet
foran hans tete, da han paany maa bøie af mod øst. Kl.
4.40 er den gjensidige stilling som vist ved det stiplede
triangel D E F; For tredje gang forcerer de frem til en
stilling paa hans boug. Og atter vender russerne mod
nord.
En stund efter tabte Togo den russiske eskadre af
sigte i disen og røgen.
Men han havde seet nok til at vide, at slaget var
vundet.
Imidlertid havde Dewas og Urius divisioner og den
lettere krydserdivision manøvreret omkring russernes køfartøier omtrent paa samme maade som Togo og Kamimura
havde manøvreret foran deres tetefartøier.
« Ifølge den paa forhaand opgjorte strategiske plan »,
siger admiral Togo i sin rapport, «skulde de angribe de i
fiendens kø gaaende transportskibe samt krydserne «Oleg ,,
«Aurora », «Svjetlana», «Almas», «Dmitri Donskoi• og
Vladimir Monomach». De bøiede rundt agtenom disse
fartøier og engagerede dem med sit bagbords batteri, gik
saa en stund paa parallel kurs med russerne paa deres
styrbords laaring, gjorde helomvending for at passere tvers
over deres kurslinie agtenom dem igjen, engagerende dem
med sit styrbords batteri osv. indtil ogsaa russernes kø
lidt efter lidt opløste sig, al orden og formation forsvandt :
det sikreste kjendetegn paa demoralisation. Kl. 3 forsøgte
«Aurora • at skjære ud fra den russiske kolonne for at
gjøre næranfald paa japanerne, men forgjæves; kl. 3¾
dampede tre destroyere ud mod den japanske orden - alle
blev de med stort tab kastede tilbage.
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<Kl. 4 var de russiske køfa rtøier adsplittede i alle
retninger» fortsætter Togo sin rapport.
«Kl. 4.20 fik Urius division øie paa en tremastet
hjælpekrydser (sandsynligvis «Anadyr» ), bar ned paa den og
sænkede den, lidt senere mødte den en firmastet hjælpekrydser og gjorde den til fuldstændig vrag» - og saaledes
fra fartøi til fartøi i frygtelig overmagt.
Men imidlertid begyndte de russiske tetefartøier, jagne
sydover af Togo, at komme køfartøierne til hjælp, og
Uriu, Yamada, Togo jun. og Dewa fik en haard kamp
at bestaa paa klods hold. Krydseren «Kasagi », Dewas
flagskib, fik et skud i bagbords kulboks under vandlinien
og maatte løbe ind til Abwraya bugten for at reparere.
Det fulgtes af «Chitose•, paa hvilket saa Dewa, kommet
ind .i smult vande, overførte sit flag for atter at gaa ud
paa slagfeltet.
Urius flagskib «Naniwa » maatte ogsaa ud af slaglinien
for at reparere; det var bleven truffet af en granat under
vandlinien agter.
cl nord som i syd », fortsætter Togo sin rapport, <var
fiendens fartøier kommet i den frygteligste uorden og
opløsning«.
Kl. 5.1/ 2 detacheredes derfor Kamimuras panserkrydserdivision fra slagskibsdivision for i sydlig retning at søge
efter de fientlige krydsere, medens Togo selv styrede
nordostover. En stund efter fik han paa bagbord boug
øie paa hjælpekrydseren c Ural» og sænkede den, og straks
efter opdagede han, ligeledes paa bagbord boug, den
russiske hovedstyrke styrende nordover paa omtrent parallel
kurs.
Kl. var noget over 6 og han bar ned paa dem; de
bøiede af mod nordvest og Togo styrede efter i kamp paa
paralelle kolonner (se diagramet).
Det russiske slagskib «Alexander III » forlod slaglinien,
krængende sterkt til den ene side, og blev borte i disen
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agter - Kamimura, som efter sin søgen i syd atter styrede
mod nord, kom tidsnok frem til at se det vende kjølen
i veiret og gaa tilbunds med mand og mus tæt ved
krydseren « Nachhimoff >.
Kl. 7½ indhylledes pludselig det ledende russiske
skib « Borodino - som havde været i brand siden kl.
b¼ - i en sky af røg, damp og flammer og sprang i
luften, ilden havde naaet krudtmagasinerne.
«Knias Suvaroff• var allerede tidligere i kampen forsvundet i taagen efter at være bleven truffet af en torpedo
agter og derved have mistet sin manøvreevne; det laa nu
og drev sammen med reparationsskibet « Kamschatka •.
indtil den lette japanske krydserdivision under sin søgen
over slagfeltet kom over dem og angreb dem.
Kl. 7.10 sank »Kamschatka• og ti minutter efter gik
ogsaa «Suvaroff» under, truffet af torpedoer fra torpedobaadsdivisionen Fujimoto. Det russiske flagskib var
sunket, men Rojestvensky havde allerede ved firetiden
forladt det; han var, haardt saaret, bleven bragt ombord
paa den russiske destroyer « Bedowji », som havde sat kursen
mod nord.
Der var saaledes intet mere at gjøre for Togos slagskibe; det begyndte at mørkne, og han styrede bort fra
kampfeltet for at give sine destroyere og torpedobaade frit
spillerum. Han gnistrede til sine store skibe, at de skulde
møde ham næ5te morgen ved Ulneung øerne - og saa
slap han sine torpedobaade løs.
Vinden havde tabt noget af sin styrke, men sjøen var
endnu ganske høi, da mørket faldt paa. cMen vore torpedo
baade vilde ikke miste denne enestaaende leilighed »,
siger Togo i sin rapport, og de stod ud over slagfeltet.
Fujimoto-destroyerdivisione~ kom fra nord, divisionen
Yajima og Kawase fra vest, Yoshijima og Hirose-divisionerne
fra øst og sydost, medens fem torpedobaadsdivisioner dam-

111

pede frem fra syd og fulgte de adspredte russiske skibe
og grupper.
Kl. 8 ½ emd. begyndte den natlige kamp ved at
divisionen Yajima angreb tiendens tete; og nu sværmede
torpedobaadene ind over russerne fra alle kanter. De
brugte sine søgerlys og knaldede løs med kanoner, men
intet hjalp - al formation ophørte og der blev forvirring
i deres linier. Saa klods løb de japanske baade ind paa
russernes skibe, at kanonerne ikke kunde rettes mod dem,
ikke plongeres nok. Og kl. 11 aften var •Sissoy Veliky>,
«Admiral Nachhimoff• og «Vladimir Monomach • truffet af
torpedoer og ikke længer under kommando, medens paa
japanernes side tre torpedobaade sank, og fire destroyere
og tre torpedobaade led større eller mindre havarier og
maatte forlade kamppladsen.
Det maa have været en rædsom nat for russerne, som
med skjærmede lys forsøgte at undkomme i mørket.
Ud paa morgensiden stødte de jagende japanske torpe"dobaade paa det russiske slagskib «Navarin >, som sank efter
at være truffet af to torpedoer paa hver side.
Om morgenen - den 28de mai - var den disighed,
som havde ligget over farvandet hele den foregaaende rag,
forsvundet, og Togo kunde samle sine skibe søndenfor
Ulneungøerne. Han var netop ifærd med at danne en
linie tværs over farvandet hen imod den japanske kyst, da
han fra sine søndenfor jagende lette krydserdivisioner fik
gnisttelegram om, at de havde faaet resten af den fiendtlige
styrke, slagskibene «Orel> og « Nikolai h samt kystpanserskibene «Apraxin> og «Seniavin> og krydseren «lzumrud »
isigte.
Han lagde derfor , østover med sin pansereskadre
og panserkrydsereskadre for at skjære deres kurslinie og
gnistrede til de lette krydserdivisioner, at de skulde angribe
fiendens kø for at opholde ham . Kl. JO ½ fmd . dukkede
russerne op af horisonten i syd og Togo bar ned paa
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dem. Det var Nebogatovs eskadre, og man var omtrent
18 kvartmil syd af LianGourtøen.
Omgivet af de overlegne japanske eskadrer, uden haab
om at undslippe og med mandskaberne fuldstændig udmattede og demoraliserede af den foregaaende nats rædsler,
. [) '
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Nebogatov overgiver sin eskadre ",.,

strøg Nebogatoff sit flag og overgav sine skibe til Togo.
Kun den hurtiggaaende krydser «lzumrud» undslap
mod nord, forfulgt af «Chitose>.
Imidlertid havde Urius eskadre, afsøgende farvandet
mod nord, kl. 7 om morgenen paatruflet den russiske
krydser «Svjetlana> i følge med en destroyer. Der paafulgte en kamp, som endte med, at «Svjetlana» efter en
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times forløb blev skudt isænk, medens destroyeren efter en
hidsig jagt blev jaget iland og ødelagt. Den overlevende
del af disse besætninger blev tagne ombord af de japanske
auxilierskibe.
Medens Togo var ifærd med at ordne med modtagelsen
af Nebogatoffs skibe, dukkede det russiske kystpanserskib
«Uschakoff> omtrent kl. 3 emd. op i horizonten, og
krydserne «Iwate , og «Yakumo , blev sendt imod den.
Den vilde ikke stryge flag og blev derfor ved 8-tiden om
aftenen skudt isænk. Dens besætning paa 300 mand reddedes af japanerne.
Og samtidig søgte de japanske destroyere og lette
krydsere omkring paa slagfeltet efter de øvrige rester af
den fiendtlige flaade.
Kl. 3½ emd. opdagede saaledes to japanske destroyere
to russiske, som flygtede østover ca. 40 kvartmil sydvest
af Ulneungøerne. De forfulgte dem med fuld fart, tog
dem igjen og aabnede kampen; men den agterste af de
russiske destroyere heiste straks et hvidt flag og gav sig.
Det var «Bedowji , med den saarede admiral Rojestvensky
ombord. Den anden destroyer undslap nordover.
Og Urius krydsere, ledsagede af destroyerdivisionen
Yajima forfulgte den gamle panserkrydser «Dmitri Donskoi ,
til solnedgang. Den var da skudt sønder og sammen, men
flød enda; i løbet af natten blev den angrebet af to destroyerdivisioner og saaes om morgenen at synke tæt under
Ulneungøerne, hvor resterne af mandskabet havde reddet
sig iland.
Medens saaledes de japanske eskadrer nordpaa var
beskjæftiget med at indhente og afskjære de russiske skibe,
der forsøgte at slippe gjennem til Wladiwosfock, jagede
en del auxilierskibe og destroyere omkring sydpaa for at
opsøge havarerede russiske skibe, som endnu fandtes der.
«Sissoi Veliky , blev fundet drivende, truffet i løbet af
natten af torpedoer; den var ifærd med at synke; dens
8-

Den japa nsk-russiske krig Ill.

besætning blev saavidt reddet ombord i de japanske skibe
før den gik til bunds; under øen Tsushima paatraf hjælpeskibet «Sado Maru» de russiske skibe •Nachhimoff, og
«Vladimir Monomach » og fik netop reddet deres besætninger, før de sank. Medens de holdt paa med dette, kom
den russiske destroyer «Gromki » IS1gte. Den søgte at
undkomme mod nord, men blev forfulgt af en torpedobaad
og en destroyer og skudt isænk. Det var saavidt, at besætningen blev reddet ombord til japanerne.
Medens «Nachhimoff» og «Wladimir Monomach • drev
hjælpeløst om og tilslut sank under Tsushimaøen, havde
resten af admiral Enqvists eskadre forladt slagfeltet.
Da japanerne havde gjort sit første torpedobaadangreb
om aftenen ved 8-tiden bøiede, fortæller admiralen, den
russiske flaade af fra en N.O.lig kurs til en S.O.lig.
Efter at angrebet med held var afslaaet vendte hovedstyrken imidlertid igjen nordover, medens admiral Enqvist,
der førte sit flag paa krydseren «Oleg ~, med dette,
«Aurora -. og «Jemchug> fortsatte paa dep S.O.lige kurs
bort fra slagfeltet. Destroyerne «Bodry» og «Blestjaschi »
fulgte ligeledes «Oleg» og passerede ved I tiden om
natten med Io knobs fart øen Tsushima.
Kl. 5 om morgenen kantrede « Blestjaschi » og gik til
bunds. Den havde under den foregaaende dags kamp lidt
adskillige havarier. c Bod ry», som fremdeles var sjødygtig
gik hen · til ulykkesstedet og reddede 4 officerer og 75
matroser af den synkende destroyers besætning, hvorefter
den igjen satte efter admiral Enqvists flygtende afdeling,
som uden videre modstand heldig indkom til den neutrale
amerikanske havn Manilla den 3die juni.
Da den skade, disse fartøier havde faaet i sjøkampen~
var saa vidt stor, at det vilde kræve op til 2 maaneders
tid at faa den repareret, blev styrken stillet under bevogtning af den amerikanske havnekommandant paa stedet,
som lod fartøierne afvæbne og forpligtede de russiske
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besætninger til ikke mere at deltage i den paagaaende
krig.
Af de russiske trænskibe undkom efter kampen kun
transportdamperen «Korea » og mineudlægningsskibet «Svir-,
der begge indkom til Shanghai den 3ote mai.
*

Den glimrende seier som japanerne her havde vundet
skyldtes deres skydefærdighed, deres taktik og deres sindsberedskab, - betegnende for Togo og for den japanske
opfatning er et brev fra Togo til Mikadoen, hvori seierherren tager de keiserlige forfædres aander med som en
af aarsagerne til seieren.
Medens Rojestvensky var løbet ind paa slagfeltet med
sin flaade uden at gjøre sig klart rede for, hvad han havde
at vente der, og hvorledes han burde handle for at overvinde de vanskeligheder, som der maatte stille sig mellem
ham og hans maal, Wladiwostock, - kun med en taaget
ide om, at did vilde han, havde Togo opgjort sig en slagplan i alle detaljer og forberedt sit og sine underordnedes
sind paa løsningen af de opgaver, som en slig kamp vilde
stille dem.
Rojestvensky havde ikke tænkt kampens tanke til bunds,
medens Togo nøie havde veiet midler og maal, nøie forberedt alt og alle paa hvad der forestod.
Den som føler, at han har gjort det, gaar rolig og
tillidsfuldt til kampen; men den som venter med at tegne
situationen i sit indre, til den vælter sig knugende over
ham, han gaar i kampen med et uroligt sind. Og da er
kampen paa forhaand tabt.
En admiral, som vil seire, maa paa forhaand tegne
sig slagfeltet i tankerne og der manøvrere med fartøierne sine egne og fiendens - som med brikkerne i et schackspil. Og hvert træk maa nøie indøves, thi fartøierne kan
ikke kampen flyttes som brikkerne i spillet; de bevæger
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sig selv, ofte uden at den høistkommanderende kan gribe
dirigerende eller hindrende ind; det princip, som leder
deres bevægelser, maa derfor være, at de i de stadig skiftende situationer kjender og forstaar den høistbefalendes
tanker. Thi meddelelsesmidlet, signal og telegraf, slaar
saa ofte klik.
En admiral, som gaar i kamp uden en nøie overveiet
og nøie indøvet slagplan, er en fare for sit land, fordi han
drømmer om et resultat uden at drømme om det middel,
som skal føre ham til resultatet. . Der bør ikke gives det
træk, hvis følger han ikke paa forhaand har beregnet.
Togo havde ventet at faa kjæmpe i svær sjø og indøvet sine kanonkommandører til det; derfor traf hans skud
med frygtelig sikkerhed. Efter artillerikampen, som han
forudsatte vilde ubrugeliggjøre russernes smaa hurtigskydende kanoner - antitorpedobaadskytset
havde han planlagt et samlet torpedoangreb i aaben sjø ; derfor havde
han hele vinteren øvet sine torpedobesætninger i at skyde
mod bevægeligt maal.
Havde torpedobaadene været en skuffelse natten efter
den 10de august 190-1-, saa vandt de sin prestige igjen
natten efter den 27de mai 1905 .
Og Togos taktik vil med et slag gjøre en ende paa
de lange kolonner, de uhaandterlige slaglinier, som man
saa i de engelske eskadrers manøvrer ved Azorerne i
1903. Fremtiden vil tilhøre de halvt uafhængige divisioner. Togo slog i 1905 det samme slag mod de lange
kjølvandsliniers taktik som Nelson i 1805 ved Trafalgar.
Det forbausende er kun, at denne taktik i det mellemliggende aarhundrede har kunnet vokse op igjen i de store
mariner; men aarsagen har kanske været den, at det har
taget dem et aarhundrede at lære at forstaa Nelsons slagplan ved Trafalgar.
Om Aarsagen til, at alle disse moderne, netop
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færdige, russiske slagskibe sank i kamp, skrives i «Le
Yacht »:
Disse slagskibe havde for liden stabilitet. De var
givet for stor bovenvægt, og de rullede saa i Biscayabugten paa sin tur udover, at der i Vigo var almindelig
tale om at vende om.
Efter at de havde forladt Annams kyst i mai maaned,
tog de alligevel ved Saddle Island en masse kul ombord.
Den overvægt af kul, som de da førte, ansætter « Le Yacht •
til 1500 tons pr. fartøi, hvilket bragte dem til at stikke
to fod dybere end sædvanlig~ hvorved overkanten af det
svære panserbelte næsten kom i vandgangen.
Ovenfor dette var pansringen i syv fods høide kun
seks tommer tyk, og ovenfor dette igjen endnu tyndere.
Ved et gjennembrud af disse tynde pansere vilde i svære
rullinger vandet let komme ind over panserdækket, og om ogsaa dette var gjennembrudt - ned i selve fartøiet.
Og der er ikke tvivl om, at mange af japanernes projektiler trængte gjennem panserdækket forud - deres ild
kom gjentagende gange langskibs ind over russerne.
Resultatet var da ogsaa at flere af de russiske skibe
blev trykket ned med bougen; imidlertid var stabiliteten
bleven yderligere formindsket ved, at de nederste kulbakser
først blev tømte, medens kullene paa dæk forblev urørt.
Af alle beretninger om slaget ved Tsushima fremgaar det
da ogsaa, at de først duppede ned med næsen og saa
kantrede.
Og dog var det kanske ikke saa meget mangler ved
materiellet som mangler ved personellet, der bragte russerne nederlag.
En af «St. Petersburger Zeitung ~s korrespondenter, som
deltog i officerernes middag ombord paa «Alexander III~
kort før dets afreise til Østasien fortæller følgende (efter
dansk «Tidsskrift for Søvæsen »):

I
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Ved slutningen af middagen, hvori chefen, kommandør
Buchwostoff, deltog, udtalte denne:
«Nu har De seet alting og tror, at det er i fortræffelig orden, men jeg siger Dem, at det aldeles ikke staar
godt til. De ønsker os seier, og jeg behøver ikke at sige
Dem, hvormeget vi ønsker det samme. Men der vil ikke
blive nogen seier for os. Jeg frygter for, at vi mister
halvdelen af eskadren paa veien, og om det ikke sker,
slaar japanerne os alligevel. Deres flaade er i bedre orden,
og de er virkelige søfolk. Jeg indestaar dog for en ting:
vi vil alle dø, men ikke overgive os .. .. .,
Officererne paa dette skib var i gardeofficerer • tilhørende Ruslands høieste adel. Som bekjendt gik det under
med mand og mus - og efter chefens udtalelse var heller
ikke andet at vente. ·
I denne kamp den 27de og 28de mai , 905 havde
Rusland mistet omtrent hele sin flaade, nemlig:

,
5
3
2

Sunkne:
slagskibe: Suvaroff, Borodino, Alexander lll, Osliabia,
Sissoi Veliki, Navarin.
kystpanserskib: Uschakoff.
panserkrydsere: Nakhimoff, Wladimir Monomach, Dimitri Donskoi.
panserdækskrydser: Svjetlana.
destroyere.
hjælpekrydsere.
depotskibe.

1

Sprængt i Luften:
Panserdækskrydser: Isumrud.

6

,

Taget af Japanerne:
2 slagskibe: Orel, Nikolai I.
2 kystpanserskibe: Apraxin, Senyavin.

1
2

destro 1 er.
hospitalskibe (et senere frigivet).

Søgt tilflugt i neutrale havne.
3 panserdækkrydsere: Oleg, Aurora, Jemchug.
1 destroyer.
5 hjælpekrydsere.
1 mineudlægningsfartøi .
3 transportdampskibe.
Det vil sige, at russerne i kampen mistede:
som sunkne eller ødelagte: 2 2 skibe med et deplacement
af .
. . . . . . 137 320 tons
tagne af fienden: 7 skibe med et deplacement af . .
. • . . • . 47 575 »
tabt tilsammen

184 89 5 tons

Kun en beskyttet krydser (Almas) paa 3285 tons deplacement og to destroyere (hver paa 350 tons) naaede den
russiske armadas maal: Wladiwostock.
«Saaledes endte •, siger « Mitheilungen aus dem Gebiete
des Seewesens», « dette kolossale foretagende, som i mere
end otte maaneder havde holdt den hele verden i spænding>.
Det materielle tab havde været uhyre, russiske fagskrifter beregner det til 400 mil!. rubler (ca. 800 mil!.
kroner), hvoraf 110 mil!. rubler (ca. 260 mill. kroner)
kommer paa skibene; men det moralske tab havde været
endnu større - hele det autokratiske regjeringssystem,
som havde sendt armadaen til Østasien er gaaet til grunde
med den. Selv ikke en Tsars prestige kan taale et sligt
nederlag.
Og det moralske tryk som et sligt nederlag lægger
over et helt folk er saa stort, at der skal generationer til
for at overvinde det. Rusland kan atter bygge sig en panserflaade, atter sende den ud i kamp men dens personnel

120

vil heise krigsflaget med det knugende minde om slaget
ved Tsushima over sig.

*
*
Det russiske tab af druknede og faldne i slaget var
omkring 5000 mand; paa de undslupne skibe og hospitalskibene befandt sig efter kampen ca. 3000 mand; omtrent
6000 mand blev fangne af japanerne.
Det samlede personel paa den russiske flaade havde
altsaa været ca. 14000 mand.
Japanernes tab (af en samlet besætning paa ca. 18000
mand) var:
Paa torpedobaadene
saarede og faldne 87 mand.
, Flagskibet Mikasa
))
63
» Slagskibet Schikishima
37
»
-»Asahi
»
-»Fugi
23
» Panserkrydser Asama
39
»
-»Nisshin
27
»
>
-»Kassuga
9
, Panserdækskrydser Nijtaka
4
Admiral Misu blev let saaret.
))

))
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Fredsslutningen.
Allerede forinden slaget i Koreastræder blev udkjæmpet
havde de forenede staters præsident, Roosevelt, begyndt at
arbeide for freden og i juni 190 5 kronedes hans arbeide
med held.
Gjennem ham forhandledes angaaende tid og sted for
mødet af de to stridende parters udsendinger, og den 8de
august samme aar mødtes de delegerede i den lille amerikanske by Portsmouth ved Oyster Bay. For Japan
mødte udenrigsminister, baron Komura og dennes sekretær
Takahira. For Rusland mødte fhv. minister Witte og baron
Rosen, tidligere Ruslands gesandt i Tokio.
Den 29de august ikke fuldt en maaned efter bragte
telegrafen den glædelige meddelelse hele verden over, at
medlemmerne af fredskonferancen var kommet til enighed
om alle punkter. Samme dag sendtes telegram til den
russiske og japanske keiser om, at der straks maatte blive
sluttet vaabenstilstand. Denne indtraadte et par dage efter.
Da resultatet af underhandlingerne forelaa i Japan,
reiste der sig en Horm af uvilje mod dem, som havde
ansvaret for det skeede. Folket syntes, at det ikke havde
opnaaet, hvad det havde fortjent efter de store ofre og de
mange seire og en stund saa det truende ud - men efterhaanden lagde uviljen sig.
Kl. 3 emd. den 5te september fandt den endelige
undertegnelse af fredstraktaten sted.
Hovedindholdet var:
Artikel I.
Rusland og Japan erkjender fredens gjenoprettelse.
>
II.
Rusland erkjender Japans forrettigheder i
Korea baade politisk, militært og økonomisk
og erkjender, at det ikke vil blande sig i
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landets administration , som helt skal overlades til Japan at ordne.
Artikel III.
Mandshuriet skal samtidig evakueres af de
russiske og japanske tropper.
»
IV. Ruslands rettigheder og eiendomme paa Kwantunghalvøen, deri indbefattet Dalny og Port
Arthur overgaar i alle dele til Japan. Dog
skal russiske privates eiendomme respekteres.
»
V.
Hverken Rusland eller Japan vil stille nogensomhelst hindringer iveien for en international
handelsudvikling i Mandschuriet.
,
VI. Den manschuriske jernbane skal ikke lide
noget afbræk ved Kwangchengtsze, hvor den
gaar over fra russisk til japansk territorium .
Linien skal kun benyttes i kommerciel og
industriel henseende. De kulgruber, der støder til jernbanen paa den japanske strækning
overgaar til Japan.
•
VII. Rusland og Japan opretter en stati<;m paa
skillet, ved Kwangchengtsze.
»
VIII. Bestemmelser om kommerciel drift paa alle
de mandschuriske jernbaner.
•
IX. Rusland afstaar til Japan den del af Sachalin
der ligger søndenfor den 5ode breddegrad
samt de tilhørende øer, og erkjender ikke at
ville lægge nogen hindringer iveien for sjøfarten I bugten ved La Perouse og Tartarien.
•
X.
fastsætter nærmere regler for de forhold,
som angaar de russiske undersaatter i den
sydlige del af Sachalin. De frie russiske
indbyggere beholder alle sine rettigheder.
Japan har derimod ret til at udvise de til
øen forviste russere.
»
XI. Rusland forpligter sig til at afslutte en over-
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enskomst med Japan angaaende fiskerettigheder i det japanske og okotske hav samt
Behringsstrædet.
Artikel XII. Rusland og Jaran skal fornye de mellem
disse to lande tidligere eksisterende handelstraktater, og der maa kun foretages mindre
forandringer ved dem. Traktaterne skal indrømme «mestbegunstigelsesret» for de to lande.
»
XIII. Rusland og Japan forpligter sig til gjensidig
at udlevere alle krigsfanger og betale de udgifter, hver især har havt til fangernes underhold. Disse udgifter skal dokumenteres med
bilag.
»
XIV. bestemmer, at fredstraktaten for Ruslands
vedkommende skal affattes paa fransk og for
Japans vedkommende paa engelsk.
»
XV. bestemmer, at ratifikationerne af fredstraktaten
skal være udvekslede inden 50 dage. Naar
dette er skeet, skal der ved Frankriges og
de forenede staters gesandters mellemkomst
telegrafisk meddeles den japanske og den
russiske regjering, at ratifikationerne har fundet sted.

*
*
*
Til traktaten er der føiet to tillægspunkter.
I det ene bestemmes, at de to hære inden 18 maaneder efter traktatens undertegnelse skal have rømmet Mandschuriet, og at tropperne i forreste linie først skal trække sig
tilbage. Efter denne tid skal hver især af de to magter kun
holde 1 5 soldater pr. kilometer til bevogtning af jernbanen.
Det andet tillægspunkt bestemmer, at grænsen mellem
den russiske og den japanske del af Sachalin skal behandles
af en særlig kommission paa selve stedet.

Krigens ofre.

I

I
I

Siden krigen brød ud og til efter Mukdenslaget har
det samlede antal døde og saarede og fangne i landkr(gen
udgjort: 555 882 mand, hvoraf falder 388 480 paa Rusland
og .!2._7 402 paa Japan .
Nedenstaaende tabel vil give en oversigt over tabene
under de forskjellige slag og træfninger tilla nds :
Sted og dato for kampen

Yalu I ste mai
1904
Shisanlitai 16de mai
»
Nanshan 26de mai
»
Telissu 15de juni
»
Fenshuiling 27de juni
»
Kaiping 8de juli
»
Motienling 17de juli
»
Kiaotao 19de juli
»
Taschitschiao 2 5de juli »
Tomucheng 31te juli
»
Yushuling-Yantzeling I ste august
1904
Liaoyang 4de sept.
1904
Shaho 14de sept.
»
46 mindre træfninger
»
Fegtningerne efter slaget ved
Shaho ·1904 .
Niuchwang 14de jan. 1905
Heikautai 26de-29de jan. 1905
Fegtninger mellem Heikautai og
Mukden 1905

Japansk tab

I Russisk tab
I

077
860

398
300
3 370
9 270
45o
250
I 000
I 000
2 000
4 250

946
I 7 6I 3
15 879
7 000

2 000
25 000
69 201
7 000

200

395
500
10 000

0,9
146
4 207
I I 63
I 7I
I 53
2 99

. I

421
I

250
8 000

2

I

52 5

12 5
Sted og dato for kampen

Mukden 19de feor. - 16de mars
1905
Fegtninger ved Changtu mellem
,die april og 22de juni 1905
Fegtninger ved Fakumen mellem
3die april og 22de juni 1905
Fegtninger ved Kayan mellem 3die
april og 22de juni 1905
Fegtninger ved Yuigeching mellem
3die april og 22de juni 1905
Weiyanpaumum, Changtu og Kangping 16de juni 1905
Port Arthur 1904- 1905
Tab tilsjøs 1904-1905 .
Tilsammen
Taget tilfange

i Japansk tab. , Russisk tab.
1:;2 000
100

390

75

800
600

21 5
50 000
3 670

240
20 000
6 000
32 0 779
67 701

Alt i alt tilsammen
De materielle tab tilsjøs stiller sig saaledes: af 8 1
større russiske_odogsfartøier, der tilsammen maalte 41 o 244
tons deplacement, var der i juli 190 5 igjen Io skibe paa
tilsammen 6 3 6 16 tons; med andre ord, tabet E r_z..3~ihe
paa 346 588 tons mod Ja.pans_ u _ skibe paa 46 025 tons
depla~
heri indbefattet slagskibet «Yashima, ;cfer sank
efter at være stødt paa en mine samme dag ( 15de mai
1904) som slagskibet «Hatsuse> og krydseren «Yoshino>.
Dette tab blev først bekjendtgjort et aar efter, da den
russiske flaade var ødelagt ved Tsushima.

I tidsrummet fra 6te februar 190 5 til 16de mai 190 5
kaprede Japan 45 fartøier af forskjellig nationalitet, der
tilsammen maalte 107 929 tons. Af disse var kun et skib
norsk, nemlig Henry Bolckow », der lastet med cardiffkul
toges den 7de april 1905.

