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INDLEDNING

I

den gigantiske kamp, som H.usland og Japan fører i
det fjer11e østen, danner beleiringen af Port Arthur en
i sig selv afsluttet, tydelig begrændset episode, adskilt fra
og praktisk talt uafhængig af de øvrige mere sammensatte
og indviklede operationer paa hovedk.rigstheatret. Da <len
hele kamp fandt sted paa et meget hegrændset omraadc,
har det været let at følge og forstaa gangen i heleiringen,
og for mig, som har været heldig nok til at være tilstede
fra den første <lag indtil fa•stningens kapitulation, har det
Yæret, som om jeg hivaanede opførelsen af et stort hygverk,
fra det første spadestik for grundmuren, til krandsen hleY
fæstet paa taget. Dag efter dag har jeg kunnet følge hvorledes murene voksede iveiret, indtil bygningen stod der fuldt
færdig. .Jeg har lært at forstaa de store vanskeligheder,
arbeiderne havde at kjæmpe mod, og seet de forskjellige
veie og midler, de har valgt for at vinde frem, og eftersom
bygningen løf1ede sig og vanskelighederne øgedes, har jeg
havt anledning til at skaffe mig indsigt i hele den indre
konstruktion med dens piller og hvælvinger, dens murankere
og stræbebjælker, som blev nødvendige for at styrke og
afstive bygverket.
Og som jeg har seet det Yokse frem af grunden, som
jeg har seet det planlagt og udført, saaledes skal jeg forsøge at bygge det op igjen, - følge fremgangen fra dag
til dag, som jeg gjorde det under de fem maaneders belei1 - Norrcgaarcl : Port Arthurs hclciring.
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ring, og prøve at vise, hvorfor og hvorledes de forskjellige
dele bley saaledes valgt og saaledes udført.
Fra et militært standpunkt har kampene om Port A1thur
sin største interesse deri, at de udgjør den første regulære beleiring af en moderne fæstning i det sidste halve aarhundrede.
Alt nyt paa befæstningskunstens omraade, alt som er opfundet af vaaben og ødelæggelsesmidler, af nye materialer
og nye anordninger, har her staaet sin første alvorlige
prøve, og spørgsmaalet om, hvilken chance moderne offensive midler har ligeoverfor moderne forsvarsmidler, hm· i
alt væsentligt fumlet sin besvarelse. Artilleri- og ingeniørofficerer har vogtet paa heleiringens gang, som· sjøofficerer
har vogtet paa begivenhederne tilsjøs, og kanske med endda
større interesse, fordi, medens slagskibe, krydsere og torpedofa1tøier har staaet sin prøve i forholdsvis nære tider, er ingen
virkelig fæstning blevet beleiret siden Sebaslopols dage for
femti aar siden, saaledes at der har fremstillet sig hundreder af vigtige spørgsmaal og problemer, der kun kunde løses rent eksperimentelt, fordi der ingen præcedenser Yar at
falde tilbage paa, ingen erfaringer at bygge paa.
Men ved siden af denne rent militære interesse, som
knytter sig lil beleiringen af Port Arthur, danner de langvarige, voldsomme kampe her fra et rent menneskeligt
synspunkt et overmaade fængslende skuespil, fuldt af dramatiske episoder og spændende begivenheder, haarde lidelser
og heltemodige opofrelser. Modstanderne kappedes med
hinanden i slu list og dristige kup, i klogt beregnede træk og
modtræk, hvor vid kjæmpede mod vid, medens de søgte at
overbyde hinanden i tapperhed og haardnakket udholdenhed .
.Medens jeg derfor i det følgende skal forsøge at give
en fuldstændig fremstilling af de militære dispositioner og
begivenheder og diskutere de midler og veie, som japanerne
adopterede for at naa frem til sit maal, vil jeg heller ikke
forglemme den mere menneskelige side af billedet, men
forsøge at lade begivenhederne fremstaa med ialfald nogel
af den dramatiske kraft, hvormed de fandt sted.
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e faa fremmecle korresponclcnler, som var attacheret
den 3die keiserlig japanske arme, landede i Dalny den
:ldie august H104. Den strategiske stilling var da saadan : Russerne var drevet tilbage Lil sine permanente befæstningslinjer omkring Port Arthur, og japanerne havde besat en
række stærke offensive positioner i en afstand af 13- r>OOU
meter derfra og drev af al kraft paa med forberedelserne
til et stoli, almindeligt angreb pna fa~stningen. Indtil disse
forberedelser var fuldendt, fik vi ikke lov til at komme helt
frem til fronten; vi blev holdt tilbage en snes kilometer
hag de forreste linjer, og i to lange uger, hvor det værkede og brændte i os ar utaalmodighed. maatte vi nøie
os med at gaa der og lytte Lil den i]erne kanontorden og
paa lang afstand betragte de rappe, blaahvide lysbundter
fra fæstningens lyskastere, som skjød over himlen vecl
nattetid.
I ventetiden blev vi ført omkring til de forskjellige
steder fra Nanshan og sydover, hvor der var blevet kjæmpet, og de strategiske og taktiske operationer blev forklaret for os paa stedet. Vi besøgte alle slagmarkerne og
vandrede over det hele operationstheater og erhvervede os
paa den maade et godt k.jendskab til landet, hvilket ikke
alene hjalp os til en klar forstaaelse af de militære begivenheder, men ogsaa gav os et mægtigt indtryk af den
umaaclelige indsats, Rusland kjæmpede for, alt det arbeide
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og omtænksomhed og de uhyre kapitaler som de havde
nedlagt i sin nye koloni.
Vi landede, som sagt, i Dalny. .Jeg ha\'tle været der
før, men kun en eneste dag, pan en reise fra Kina over Sibirien til Europa, hvor jeg ha\·de ringe anledning li! al studere
denne mærkelige stad. i\len denne gang h)ey vi der en hel
uge, og uagtet den halve hy var lagt i ruiner, og intet var
tilbage Qf det muntre, travle liv fra clel foregaaende aar,
fik jeg dog el meget fuldere indtryk af, l1Yad Rusland havde
ofret paa anlægget og opkomsten af delle sted, hvor del
endelig hawle erhvervet sig en aahen, isfri havn ud til
Stillehavet, en port ud til verden for det mægtige rige, det
havde bygget op i Nord...Asien.
Dalnys krønike er kort, me,n mærkelig. Byen er bygget ved el magthud. Den er vokset op hurtigere end nogen
amerikansk mL1shroo111 city ; den sprang fuldvoksen frem
i livet, fiks og færdig, pyntet og lin, - jeg havde nær
sagt paa en eneste nat. Den hoppede over haade larveog puppeperioden og præsenterede sig en vakker dag som
en fnldt udviklet sommerfugl, let og lin og gratiøs. Hvor
der før kun fandtes nogle fan kinesiske fiskerbylter, voksede
dPr paa mindre end tre aar op en hel stad, med velanlagte
gader, med haver og parker, vandverk og elektrisk lys,
med nette, koselige villaer og monumentale offentlige hygninger, med to gode hoteller og en stor kalhedral, med en
zoologisk have med tigere og hjørne og alskens underlige
dyr, med dokker og kaier og granitklædte hrygger - en
smuk, koket liden hy, en l'uldshcndig vesterlandsk stad
midt ude i vildnisset af klipper og berg langt ucle i det
yderste østen.
Da den trans-manchuriske bane ble\' bygget, rnr det
oprindelig planen at gjøre Port Arthur til dens terminus.
Men det viste sig snart, at havnen her ikke var stor og
bekvem nok for den betydelige trafik, som man antog vilde
vokse frem af den trans-sibiriske handel, og da Rusland
saa sig beføiel til eller tvunget til betydelig at øge sin
stillehavsflaade, blev det snart indlysende, at havnen blev
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for liden til at give leie til synderlig mere end flaaclen.
Det ansaaes desuden for uklogt at have handelshavnen udsat for at dele skjæbne med marinestationen, og de Witte,
som dengang var almægtig, hestemte sig derfor til at finde
en ny endestation for sin jernbane. Hans valg faldt paa et sted
paa kysten af Talienbugten 1, der stor og bred og dyb skjærcr
sig ind i Kuangtnng-halvøen, blot en lirli- femli kilomeler
op kysten fra Port Arthur. Bugten er stor nok til nL
rumme den hele verdens skibe. Den ligger temmelig uclsat
for de stærke øste1n-inde; men en stor hølgebryder, som
kostede over femti millioner kroner, blev bygget; herved
blev der dannet en indre, rummelig hnvn, hvor skibe kunde
ankre, fuldt beskyttede mod storm og bølger.
Byen blev planlagt og hygget. Den fik nnvnet Dalny,
hvilket betyder , langt borte » og er den nærmeste russiske
ækvivalent for Tnlien. Intet blev sparet ved dens anht•g
for at gjørc den til en værdig indgangsport til verdens
længste sammenlucngende lanclkommunikntion. Den reiste
sig med taarne og spir og rigt ornamenterede gavle, og i
lune, frodige haver laa der smukke, smilende villaer strøet
udover byen; den kom til· at se ud, som dens grunder
havde drømt og villet.
l\Ien den nye by vilde ikke trives. Peter den store
kunde bygge St. Petersburg paa Nevaens myrlændte strande
og tvinge en stor befolkning til at forlade sine hjem j mange
byer og distrikter over hele Rusland og nedsa~Lte sig i disse
triste, ugjæstfrie regioner. En mægtig minister som de
\\Titte har kunnet stampe en moderne stad op af jorden
langt borte i de yderste ødemarker: men til at hefolke den
har han ikke havt evnen, - i det mindste ikke med den
klasse folk, han skulde have 'ønsket. Byen har ikke udviklet sig ud af nogen indre nødvendighed; den var, saa
at sige, blevet tvunget ind paa verden, og verden optager
ikke den slags voldshandlinger vel. Port Arthur vm· den
gamle, vel funderede kjøhmandsplads ; den havde en stor
garnison og, som llaadens hovedstalion, en ret betydelig
1

Talicnwan.

• \Van > paa kinc:;isk betyder bu gt.
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industri; mange firmaer, russiske, amerikanske, tyske og
danske havde etableret og fundet sig tilrette der og havde
en rivende handelsomsætning, specielt med leverancer af
al slags til hæren og ilaaden, til jernbanen og verkstedernc
og til de store havneanlæg og hyggeforetagender.
Endskjønt Port Arthur, ialfnld hvad der dengang
eksisterede af den, «den gamle by », ,..-ar et elendigt hul,
uden noget i retning af smukke bygninger, parker hotel ler eller deslige, som
kunde gjøre den tiltrækkende, var den
dog som garnisonsby
saa meget livligere
og fornøieligere end
det smukke, kjedelige
Dalny, at alverden
foretrak al bo der.
Kjøbmændene holdt
sig tilbage, kun de
embedsmænd og ingeniører, som var
ansatte ved jernbanen, dokkerne o. s.v.,
maatte tage bopæl i
Dalny. Husleien var
GADE I DAi.NY
megel billig.
Endnu værre blev det, da admiral Alexeieff blev lHl nævnt til vicekonge og opslog sin residens i Port Arthur,
medens de \\Titte samtidig mistede sin indtlydelsc. Alexeieff
tog liden interesse i Dalny. Hans plan var at gjøre Port
Arthur ikke alene Lil marinens hovedstation, men ogsaa
til den vigtigste handelshavn i Manchuriet. I den anled ning satte han igang omfattende opmudringsarbeider i den
grnnde vestlige del af indrehavnen, og fra bunden a[
denne paahegynclte han udgravningen af en kanal gjennem
den smale, lave landtunge, der forbinder Tiger's Tai! halvøen med fa stlandet; denne kanal skulde danne skibs-
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indløbet til handelshavnen, medens indløbet for krigsskibene
fremdeles skulde være det trange sund mellem Golden Hil!
og Tiger's Tail forbjerget. En hel ny by blev udstukket
paa stranden af det indre bassin; mange store bygninger
for administrationen, hospitaler, banker o. s. v. blev her
opført; alle indbyggerne i den gamle stad fik ordre til at
fraflytte sine huse inden juli 1904, og kun kaserner og
andre militæretablissementer skulde blive tilbage. De fleste
af indbyggerne gjorde sig rede til at flytte til den nye stad ,
hvor mange huse og villaer, store butiker og handelsgaarde.
samt et stort, elegant hotel blev opført; en park blev
anlagt og grundmurene reist for en mægtig kathedral: kort
sagt, det nye Port Arthui· rivaliserede med Dalny ogsaa i
ydre glands og moderne bekvemmeligheder.
For en kort lid saa det ud, som om Dalny var dømt :
der var en fuldstændig stagnation. Men eftersom militærstyrken i Kuangtung stadig forøgedes, og der ikke var
plads til alle tropperne i Port Arthur, blev el par regimenter forlagt til Dalny, og med tropperne fulgte liv og
rørelse. Skjønt den endnu stod langt tilbage for den
ældre by i betydning som handelscentrum , var Dalny
lykkelig kommen over den kritiske alder og var paa gode
veie til at udvikle sig da krigen brød ud.
Russernes nederlag ved Nanshan kom som et tord en slag for indbyggerne i Dahl). Aldrig havde de troet, at
japanerne kunde storme den stærke stilling. Alting havde
gaaet sin vante gang, og befolkningen levede uhekymrei
paa sin gamle, letlivede vis, da pludselig om aftenen den
26de mai et telegram ankom til borgermesteren med befaling til, at byen skulde evakueres og indbyggerne sende:til Port Arthur inden klokken fire den næste morgen. Der
var ingen tid at spilde; tog efter tog rumlede ud i natten ,
proppende fulde af mennesker, som maatte lade hjem og
alt de eiede i stikken. I al hurlumheien blev der liden
tid til at sørge for, at deres eiendele ikke faldt i hænderne
paa de forhadte japanere; nogle af dem havde vel tænkt
at krigslykken snart vilde vende sig, saa de kunde vende
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tilbage til sine hjem; andre havde saa nok med at sørge
for at faa kone og børn arsted, at de glemte alt andet:
men mange var der ogsaa, som :;atte ild paa sine huse .
Næsten alle offentlige bygninger, de store verksleder og
,len elektriske krartslation blev mere eller mindre ødelagte
af flammerne, og vandverket og dokken hlev ogsaa delvis
uhrnghargjorte. Hvad ilden havde sparet , blev plyndret
nf kinesermobben og hunglrnlzerne. Fra sine tilholdssteder
oppe i fjeldene kom rødskjæggene ~ ridende inc1 paa sine
smaa, lurYede, kraftige heste, med en gammel flintebøsse
eller undertiden en splinter ny armerille slængt over skulderen og et par levende høns dinglende ned fra sadelbommen. Med stolle skridt vandrede de gjennem gaderne
og ind i husene; de forsynle sig rigelig af maden i spiskammerne og tog godt til sig af drikkevarerne og sov rusen
ud i engelske springfjærssenge. Inden næste aften ,·ar de paa
vei tilbage til (jeldene igjen, belæssede med all, de kunde
føre med sig. Hvad der blev tilbage, som de ikke havde
knust og ødelagt, - og det var nok ikke meget -- havnede
hos de mere rastboende kinesere. Stakkels fyrer , det er
ikke nogen særlig behagelig eller lukrativ bestilling at være
landeveisrøver selv i Manchuriet; disse par dage i Dal ny
har vel været den eneste rigtige fest i deres liv, - og for rnssernc kunde det jo være komplet ligegyldigt, om deres eiendelc
faldt i hænderne paa japanerne eller deres allierede, hunghutzerne. Kort efter var japanerne i Dalny og ordenen
gjenopreltet.
Man vil forstaa, at det Dalny, jeg saa i HJ04, ,,ar
yderlig forskjelligt fra staden, som jeg kjendte den fra anret
i [orveien. ,Jeg erindrede den vel, med det glade, sorgløse
liv, som raadede dengang. Om eftermiddagen spillede
militærorkesteret i parken ; officerer i sine klædelige uniformer med sabelen i bandoler over brystet og med klirrende sporer paa de blankpudsede høie støYler spadserede
med mere eller mindre velklædte damer, lyttede til musiken
eller saa paa tennisspillerne, medens damer af to mondes
tog sin eftermiddagspromenacle i droshkies, som i rasencle
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fart susede gjennem gaderne. Om aftenerne var der flotte
dinerer og souperer paa hotellerne, hvor champagnen strømmede og juveler funklede. Den russiske officer er alt andet end
en gnier; naar han har penge, liker han at se dem rulle.
Led og kjed af det ensformige liv oppe i forterne eller paa
udposterne, drager han, naar han har faaet sin gage uclhetalt, alt i et ind til byen, hvor han lader rnblerne danse
nogle fan champagnegale stunder·, indtil den sidste har
rundet sin vei ud af lommen paa ham, hvorpaa han med et
tungt hoved og et let sind vender tilbage til pligtens plager.
De kvinder, jeg saa, var af to klasser, - de gifte damer, for det meste russerinder og for det meste i umulige
toiletter, og de andre, for det meste ganske det modsatte
og for størstedelen komne fra de solrige lande omkring
nedre Donauen, muntre smaa tingester med bløde øine og
slraalende, indbydende smil, hrilliante makkere i spillet
med de. rullende rubler.
Ved mit sidste besøg var alt dette forandret. Borte
var de ilotle officerer, borte, ak, de med de bløde øine.
De første saa jeg igjen fem maaneder senere, nogle liggende
stive og kolde paa de nøgne (jeldsider ved Port Arthur,
nogle i hospitalerne, andre som krigsfanger. Damerne saa
jeg ikke igjen før efter kapitulationen ved den seierrige
japanske armes indtog i staden, og del var rnn skeligt da,
i de sobert antrnkne kvinder med det røde korses haand
om armen at gjenkjcnde de lystige sommerfugle fra det
foregaaende aar. Hele det glade selskab var borte, og istedet var gaderne nu fuldP af letlivede, braakende, skravlende kineserkulie1· og smaa, kraftige, determineret udseende
japanske soldater. Fra to forskjellige sider kom der en
stadig rindende strøm af mennesker ind til byen, - fra
havnen kolonne paa kolonne af friske tropper for fronten
og en uendelig række af klumsede kineserkjærrer, tungt
ladede med alskens krigsfornødenheder, og fra jernbanestationen en uophørlig strøm af syge og saarede til ho spitalerne, baaret af kraftige kulier paa de gyngende
sygebaarer.

10

POHT AHTHlll-lS BELEIHIN(i

Som Dalny var bygget i den hensigt, at det skulde
være hovedcentret for handelen i de russiske besiddelser i
det fjerne østen, saaledes skulde Port Arthur være hovedstationen for armeen og flaaden i det nyvundne rige. Men
det maa vel lægges mærke til, at Port Arthur, som det stod
ved krigens udbrud, og endog som det var fire maaneder
senere, da japanerne stod udenfor fæstningens volde, kun
var i en embryonisk tilstand. I det russiske forsvarssystem
dannede fæstningen Port Arthur kun et integrerende led,
om end et meget vigtigt. Deres plan var at gjøre hele
halvøen Kuangtung til en umaadelig befæstet leir, og det
officielle navn paa stedet var derfor ikke ~ la forteress e de
Port Arthur , men d e district forli/ic; de /{uangtung ».
Under forudsætning af, at den russiske flaade, med
assistance af miner og undervandsbaade, var stærk nok
til at nmuliggjøre en landgang af fiendtlige tropper paa
halvøen - hvad den altsaa under den ntl\'æren<le krig
var - kan man vanskelig tænke sig et fra naturens haand
mere idealt udstyret sted for et haar<lnakket forsvar.
Forbundet med fastlandet ved den smale landtunge
søndenfor Kinchow, hvor den udmærkede position ved Nanshan spæITede en angriber veien, udvider halvøen sig ttl
en bredde af omtrent tyve kilometer, og opnaar den en
længde af omkring firti kilometer. Dens naturlige beskal'fenhecl er saadan, at den frembyder en række ypperlige
forsvarsstillinger, den ene bagenfor den anden, hvor seh·
en forholdsvis svag styrke kan optage kampen med en betydelig overlegen modstander med god udsigt til et heldigt
udfald, fordi sjøen paa begge sider umuliggjør større omgaaende bevægelser. Hver fodsbred af land maatte kjøbes
med dyre ofre, fordi de forskjellige stillinger maatte tages
ved frontale angreb. .Jo længere frem en angriber havde
formanet at trænge, desto stærkere vilde stillingerne blive,
indtil han blev mødt af en dobbelt række af permanente
befæstninger, som vilde tvinge ham til at aabne en regulær
beleiring. Vel befæstede og udstyrede vilde disse indre
linjer, som skulde anlægges paa de af naturen umaadelig
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stærke positioner. der omgiver byen og havnen, yære praktisk talt uindtagelige, eller ialfald vilde de kunne holde en
angriber i schak i aarevis, og « le disfricl fortifie de Kuan9/11n9 » vilde blive en af de to eller tre aller stærkeste fæstninger i verden.
l ' nder de seks aars tid, Rusland havde været i besiddelse af Kuangtung-halvøen, var imidlertid kun en meget
ringe del af de planlagte befæstninger ført ud i livet. Der
havde været en endeløs korrespondance frem og tilbage
mellem Port Arthur og St. Petersburg, og en hel række
planer var blevet fremlagt og forkastet eller tilbagesendt
med bemærkninger og nye forslag, og det var først kort
før krigens udbrud, at en fuldstændig befæstnings- og hyggeplan var blevet endelig vedtaget. I henhold til denne skulde
fæstningen være fuldt færdig ved udgangen af J nOR. Busserne tænkte sig ikke et øiehlik muligheden af, al japanerne virkelig skulde driste sig til at angribe det mægtige
czarrige og tvivlede ikke paa, at de vilde have rundelig tid
til at hygge uforstyrret. Følgen var, at da den japanske
Hamle gjorde sit første angreb paa Port Arthur den Hele og
!lde februar, eksisterede der i virkeligheden ingen fæstning
Port Arthur, langt mindre noget «le disfricf fortifie de K11a11gtw1g ». De gamle kineserforter, hvoraf kun ganske en kelte var tidsmæssige, var alt, russerne havde at støtte sil
forsvar til mod landsiden , og selv disse var for en stor
del uden kanoner eller kun armerede med ældre skyts.
Sjøforterne var i adskillig bedre stand. Dersom japanerne,
samtidig med det første flaadeangreh , havde landsat ti tu sinde mand paa halvøen, er der liden tvivl om, at de havde
taget hele fæstningen ved overumpling, uden synderlig
modstand fra garnisonen, som da kun talte mellem to og
lre tusinde mand.
Naturligvis hlev der umiddelharl efter angrebet sendt
betydelige troppemasser og svære forraad af vaahen, am munition og proYiant til Port Arthur, og anlæg og udbedring af forter og forskansninger sattes straks igang og
dreves med feberagtig kraft under den dygtige ledelse af
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geueralerne Smirnoff og Kondratienko efter ingeniøroherst
Hashefskys udmærkede planer ; men, som jeg senere nærmere skal paavise, var der kun for et faatal af verkerne
tid til at hygge dem som permanente forter eller forskansninger; for den aller største del blev de kun udført som
provisoriske verker. Arbeidet clreves v,csentlig ved Nan shan og Port Arthur; lettere feltforskansninger blev an lagt i enkelte ar de mellemliggende positioner. Af den
,lobhelte linje af permanente forter, lier var planlagt omkring Port Arthur, blev der kun lid til at fuldføre den
indre, der i en halvcirkel strakte sig langs høidernc søn<lenfor Shuishi-dalen, medens den ydre fortlinje, der skulde
anlægges paa Fenghoangshan-høiderne, fuldstændig maatte
opgives. Som min beret11ing vil vise, kom delle til at
hlive skjæbnesvangerl for hele forsvaret, fordi det gjorde
det muligt for japanerne al placere kanoner inden virksom
skudvidde fra byen og havnen, saale<les at garnisonen og
den civile befolkning ikke havde noget tiltlugtsslccl, hvor
clen kunde leve og arheicle i fred og tryghed.

11. FRA NANSHAN TIL POHT AHTHUR
(Se kartet, b1ln1-t no. 1.J
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el følger af, hvad jeg foran har sagt, at det var af den
yderste vigtighed for russerne al holde japanerne saa
længe som muligt horle fra de permanente forsvarslinjer
omkring Port Arthur, inrltil de rnr blevet sat i nogenlunde
stand. Fra den Hde februar til henimod slutten af mai
kunde de arheide aldelc" uforstyrret paa befæstningen af
de forskjellige forsrnrs stillinger over hele halmen. Den 2(ide
mai blev rlen mest fremskudte af stillingerne, den stærke,
halvpermanente position ved Nanshan, angrebet og stormet
af japanerne ved et mesterligt angreb den samme dag.
I de følgende to nrnanecler blev der kjæmpet frem og til hage ved de mellemliggende forsvarslinjer, fra Nanshan til
Port Arthur, og del rnr først i begyndelsen af august, at
japanern e havde naael saa langt, at de stod ligeoverfor
clen egentlige fæstning og kunde skride til et stort angreb
paa denn e.
Uagtet det er min hensigt kun at give en fremstilling
af den egentlige heleiring og kun hrskrive og behandle de
operationer, som jeg personlig havde anledning til at se
og følge , hliver del nødvendigt for den fulde forstaaelse af
rle senere begivenheder al give et kortfattet resume af de
operationer og kampe, som fandl sted paa Kuangtunghalvøen, og som danner prologen til det store drama . .Jeg
forudskik.ker, at jeg har faaet de fleste af minr oplysninger
af major Yamaoka af generalstaben, som af general Nogi
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havde faaet i opdrag at forklare for os den 8die armes
operationer, fra slaget ved Nanshan indtil erohringei1 af de
sidste fremskudte stillinger foran Port Arthur saa at hvad
jeg her giver kan betragtes som den officielle japanske
version af disse begivenheder.
Slaget ved Nanshan stod den 2tide mai. De tropper,
som paa japansk side tog del i kampen, \'ar lste, 3die og
-1-de armedivision , som havde landet ved Pitzevo i begyn delsen af mai. Efter indtagelsen af denne vigtige stilling
blev 8die og -1-de clivision sendt nordover og kom derefter
til at ndgjøre en clel af den 2den (general Oku's) arme.
lste clivision, snart forstærket af llte division, kom til at
danne kjærnen af den 3die arme under general Nogi, til
hvem det hæderful<le lwerv at indtage Port Arthur var
anbetroet.
General Nogi landede i Yentao-bugten den 1ste juni
og etablerede sit hovedkvm·ter i Pei-pao-tze-ai, en liden
landsby omtrent ti kilometer vestenfor Dalny. Hans tropper var spredt ud tversover halvøen fra kyst til kyst over
en front af omtrent tyve kilometer, fra Antzeshan i nord,
over Motoshitogo til Taishuhshan i syd. 1ste division dannede høire tløi, llte division venstre.
Efter russernes nederlag ved Nanshan har general Nogi
sandsynligvis ikke tænkt sig, at han skulde møde nogen
alvorlig modstand, før han havde naaet helt frem til de
permanente forsvarslinjer foran Port Arthur. Den forholdsvis lette seier over russerne i deres umaadelig stærke
Nanshan-stilling gav ham nogen grund for denne antagelse,
og selv indtagelsen af Port Art)mr har neppe staaet for
ham som nogen særlig vanskelig opgave, da han naturligvis har havt fuldt kjendskab til den meget mangelfulde
tilstand, hvori fæstningen befandt sig ved krigens udbrud.
Det er sandsynligt, at hans rapporter fra denne tid er
gaaet i denne retning; ialfald er det et faktum, at den
bekjendte Manchn-Maru-ekspedition blev udsendt fra .Japan
i midten af juni i den hensigt at gi ,·e medlemmer af den
japanske rigsdag, de fremmede marineattacheer og andre
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en leilighed til at se Port Arthurs fald og at bringe marquis
Kurocla, vic~præsident i peerkammeret og en af .Japans
mest fremragende statsnrn.'nd, derop for at oYerbringe kei serens tak og lykønskninger til hans tapre hær og flaade .
Delle indrømmer japanerne selv. At dømme efter program met for Manchu Marus lur maa japanerne have gjort regning paa, at Port Arthur skulde være i deres hænder omkring 111i1lten af juli i det seneste. At fæstningen var istand
til at holde sig saa meget længere, skyldes vistnok for en
del, at Vladivostok-eskadren paa sit første togt Yar heldig
nok til at skyde isænk tre japanske transportskibe, af
hvilke det ene medførte heleiringsskyts samt traller til at
bringe det i position foran Port Arthur; men det skyldes
endnu langt mere del særdeles dygtig udførte skridtvise
tilbagetog af general Støssel, som haardnakket forsvarede
hver fodsbred af land, hvorover japanerne rykkede frem,
og del'ved vandt tid for sine ingeniører i yderligere to maa•
neder til at sætte fæstningen i skik og orden.
Kuangtunghalvøen er bjergrig; der er meget lidet fladt
land. Aas løfter sig hag nas, (jeldtop over (jeldtop, og
danner brudte bjergkjæder, adskilte ved trange dalfører,
sønderrevne af kløfter og dybe slugter. Den høieste del
af halvøen ligger et par mil sydvest for Dalny, hvor de
to fjeldtoppe ,veitonshan og Kensan naar en høicle af
12- 1300 fod og løfter sig et par hundrede fod over de
omliggende aaser. Retningen af de større aasrygge er i
regelen fra nord til syd, perpendikulær paa den japanske
operationslinje; landet frembyder derfor ypperlig anledning
til el haardnakket forsvar. Men paa den anden side neutraliseres denne fordel derved, at der kræves en betydelig
styrke til at holde hele den lange linje fra kyst til kyst,
og at der overall lindes pas og defileer, hvorigjennem en
angriber kan kile sig ind og delvis omgaa og afskjære
tilbagetoget for en forsvarer. Den bedste plan for russerne
var derfor tydeligvis at indtage stillinger paa toppen og
østskraaningerne af høidedragene og forsvare dem, det ene
efter det andet, og besværliggjøre fiendens fremrykning
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ved stadig at tvinge ham til at deployere og kjæmpe, og saa trække sig tilbage, naar der begyndte at blive fare
for, at de kunde blive afskaaret. Og denne taktik var det,
russerne adopterede fra den 26de mai til den iJ0te juli, da de
hlev tvunget til at søge ly bag sine permanente forsvarslinjer.
For den japanske fremrykning stod der tre veie
aahne, - mod nord jernbanen og hovedveien fra Kinchow:
mod syd en vei fra Dalny langsefter kysten, og endelig
førte der en vei, som ogsaa begyndte i Dalny, nedover
midt gjennem halvøen. Uagtet denne sidste leder gjennem
den høieste og mest kuperede del af landet, er den temmelig
tlad, idet en række af pas skjærer sig gjennem aasrækkerne .
Russerne havde indtaget stillinger, parallele med <lem ,
som japanerne havde besat. En bred dal eller rettere sagt
flere smaadale, som dannedes af lave høider og isolerede
(jeldknauser, skilte mellem de to hære; afstanden varierede
fra tre til seks tusinde meter. Russerne havde koncentreret
størstedelen af sine tropper langs jernbanelinjen, som det
selvfølgelig var af største vigtighed for dem at holde til del
sidste, og hvor de havde opkastet stærke forskansninger.
De havde ogsaa besat de føromtalte høie anser '''eitoushan
og Kensan, der kom til at danne deres centrum, og de
havde mindre troppestyrker til at bevogte hver vei og hvert
defilee, hvor en angriber kunde trænge frem, med resrrver
bagenfor, som let kunde skydes l'rem til et hvilketsomhelst
punkt. der truedes af angreb.
Op til den 26de juni forsøgte general Nogi intet fremstød, skjønt skjærmydsler og mindre forpostfægtninger
fandt sted daglig. Grunden til denne nølen var sandsynligvis, at han ønskede at have hele sin arme samlet, før
han vilde begynde en kraftig offensiv mod russerne, som
han fandt forskanset i stærkere stillinger og tilstede i større
antal, end han havde gjort regning paa. Imidlertid besatte
han uden modstand Dalny, hvor llaaden var hegyndt at
fiske efter miner og snart havde aahnet en seilbar kanal,
skjønt det endnu tog nogle uger, før transporlskihe og
troppeskibe kunde gaa ind uden fare.
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Det er neppe sandsynligt, at noget fremstød vilde
hlevet gjort før denne tid, om det ikke havde været for
Kensans og "Teitoushans skyld. Disse høie fjelde dominerer
hele halvøen. Fra deres top kan man se ned i Dalny og
følge alt, som foregaar der; ligeledes kunde man se det
japanske hovedkvarter i Pei-pao-tze-ai og hele disponeringen
af de japanske tropper. Særlig generende blev dette, efterat skibsfatien var aahnet paa Dalny, og general Nogi besluttede sig derfor til at drive russerne ud fra disse stillinger, lworfra han paa sin side vilde være istand til al
observere, hvad der foregik i og ved Port Arthur.
Om morgenen den 2(-icle juni, før dagen gryede, begyndte
fremrykningen mod \Veitoushan . Russernes forsvar her
synes at have været temmelig mat, og klokken ni paa formiddagen var stillingen taget. Ved Kensan var kampen
langt alvorligere, og russerne forsvarede sig her med adskillig kraft. Fjeldet staar klart ud fra de omgivende
høider og danner en slags buffert foran den øvrige del af
de russiske stillinger. Det er et helt arbeide at klatre op
der, brat som det er, med furede sider, fuldt af ur og
løse klippeblokke.
Russerne havde besat Kensan med to bataljoner infanteri og fire hurtigskyrlende kanoner; længer ud paa
dagen blev et par maximkanoner bragt op til forstærkning.
Angrebsstyrk.en, der bestod af det 43de regiment og et
bjergbatteri, blev under fremrykningen beskudt af tre eller
fire russiske kanonhaade, der tilføiede dem betydelige tab,
indtil den betimelige ankomst af en japansk eskadre tvang
dem til hurtigst at søge tilbage til Port Arthur. Unde1·
den videre fremrykning sprang to miner (fougasses) mellem
dem, uden forø vrig at gjøre større skade; men l1Yerken
kanonbaade eller miner eller voldsom artilleriild formaaede
at standse angriberne. Klokken tre om eftermiddagen
aabnede russerne ild med sine maxims; men disse blev
hurtig bragt til taushed ved bjergartilleriets shrapnelild,
ligesom de hurtigskydende kanoner var blevet det tidligere
paa dagen. Ved halvfemtiden var stillingen i hænderne
2 - Norrcgnard · Port Arthurs hclciring.
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paa japanerne; russerne trak sig tilbage til det næste høideclrag, hvor de indtog nye positioner.
Som en følge af erobringen af disse to høider kunde
general Nogi skyde sin venstre lløi frem til mere fordel agtige stillinger og svinge hele sin linje, med Antzeshan
som centrum, frem oyer Kensan til Sochoshan. De nye
stillinger blev straks befæstet ; specielt blev Kensan vel
udstyret med forskansninger og bombesikre rum . Men
ogsaa general Støsscl havde en fuld forstaaelse af Kensans
betydning, ikke alene som en udmærket observationspost,
men ogsaa fordi den var en ypperlig offensiv stilling, hvorfra et kraftigt fremstød kunde rettes , naar de foryented e
undsætningstropper kom rykkende frem nordenfra. Russerne vidste, at general Grippenberg Yar paa marsch sydover, og ventede hvert øieblik at høre hans kanoner spille
op. Støssel besluttede derfor at gjøre et forsøg paa at
tage Kensan tilbage og sendte den 3die juli en hel di vision
mod stillingen . Kensantoppen rager høit op og kan sees paa
langt hold fra alle sider, og angrebet indlededes derfor med
en langvarig, heftig artilleriild, som dog blev af forhold svis
ringe virkning paa grund af japanernes forsynlighed med
at bygge bombesikre rum for besætningen.
I dagens løb avancerede russerne, under fuld musik
og med maximkanoner i skytterlinjen, til 800 a 1000 meter
fra de japanske stillinger, men formaaede ikke at vinde
Yidere frem. Om natten forsøgte de at tage høien ved
overumpling. Skjønt det var et vanskeligt foretagend e at
klatre opover uren med de løse stene, lykkedes del dem
at naa helt frem til japanernes skyttergrave uden at blive
opdaget. Der opstod et voldsomt haandgemæng deroppe
paa det vilde (jeld i den mørke nat ; mange faldt paa
begge sider; men det endte med , at russerne , som var
udmattede efter den lange, tunge opstigning, blev drevet
tilbage. Angrebet fornyedes næste morgen og fortsattes
hele dagen; men japanerne, som kunde trække forstærkninger til sig frq hele 11 te division , var for stærke i den
ypperlige stilling, saa at al russernes tapperhed, som japanerne
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lader vederfares al ære, ble,· til ingen nytte. Den følgende
morgen, den 5te juli, trak de sig tilbage til de ligeoverfor
ligge1Hle høider, som de allerede havde begyndt at befæste.
Her maa jeg faa lov til at komme med en k01t di gression. Helt fra Sebaslopols dage har russerne havt orcl
for at være udmærkede feltingeniører; men siden Todlebens
dage ser det ud som om fortifikationskunsten ,·ar kommet
i forfald hos dem; de havde intet lærl og intet glemt .
De forstod fuldt vel nytten af feltforskansninger og an vendte dem ved enhver leilighed; men af den mere tidsmæssige udvikling af denne tjenestegren saa det i krigens
første tid ud , som om de intet havde lært. Deres felb•erket·
var omtrent af den type, som anvendtes i midten af forrige
aarhundrecle, og var Lil liden nytte ligeoverfor en modstander, he,·æbnet med moderne, langtrækkende skyts og
geværer; soldaterne maatte skyde over krone og derfor
udsætte hoved og skuldre under ildgivningen; dette forklarer, hvorledes japanerne i den første lid gang paa gang
kunde drive dem ud af deres forskansninger ved ild alene.
De fleste ar sine skyttergrave og batteriemplacements kastede
de op paa toppen af en eller anden høi, hvor de stod tydelig
frem mod himlen , synlige paa lang afstand. Selv hvor de
havde anlagt sine forskansninger paa skraaningen eller ved
foden ar en hakke, havde cle intel gjort for at maskere
dem , og heller ikke saa man «blindgrave • anlagte for at
narre fienden til at øde sin ammunition og h'ække ilden
fra de skyttergrave de virkelig havde besat. Eftersom
krigen skred frem, blev der dog rettet paa meget ar dette.
Allerede paa de to maaneder fra Nanshan til Port Arthur
hayde de lært en hel del ; de skyttergrave, jeg saa ved
deres sidste fremskudte stillinger foran Port Arthm, Yar
saaledes udført og maskeret ganske anderledes Yel, end
paa de foranliggende positioner. I Manchuriet, helt fra
Liaoyang af har de russiske feltforskansninger, efter alle
beretninger at dømme, været anlagt med stor omtænksomhed og kyndighed.
Men videre.
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Fra den 5te til den 26de juli beholdt de to armeer
sine indbyrdes stillinger. Henimod midten af juli var
Talienwan-bugten blevet fuldstændig rens·et for miner, saa
der ikke længere var nogen fare i at gjøre den bekvemt
liggende havn ved Dalny til operationsbasis for den 3die
arme. I den sidste halvdel af maaneden blev hele den
!Ide armedivision og to uafhængige infanteribrigader land sat her; ligesaa den 2den uafhængige artilleribrigade og
et større antal belefringskanoner og skibsskyts. Da saaledes
hele den styrke, som skulde ndgjøre den 3die arme, var
samlet, var der ingen grund til at vente længer med at
gaa angrebsvis tilverks.
Russerne havde imidlertid benyttet tiden til at anlægge
stærke, provisoriske verker langs hele sin front, som strakte
sig fra hav til hav, fra Shuangtaikou i nord, over Antzelingpasset til Laotsaoshan. Sin stærkeste stilling havde de paa
det høie, steile bjerg Ojikeisan , der løfter sig op over
Antzeling-passet og med sine brudte, dristige linjer og dybt
furede sider, hvorfra en række udløbere med bratte stup
og svimlende afgrunde springer frem, ser ud som et diminutivt stykke alpelandskab.
Angrebet begyndte den 26de juli. .Japanernes lste division dannede høire fløi, 9de centrum og llte division
venstre fløi. Morgenen var disig; en tyk skodde hang
over aaserne og skjulte de russiske stillinger. Ved nitiden
klarnede det op noget, saa de japanske artillerister kunde
aabne ild; men alt i et maatte ilden indstilles paa grund
af heftige regnskyl, som gjorde det umulig at sigte og observere. Infanteriet begyndte sin fremrykning henimod
aften og besatte den lavere del af aasen . Efter mørkets
frembrud gjordes et stort natligt angreb langs hele linjen ;
men dette blev overalt tilbagevist,
Den 27 de var veiret vakkert, og en heftig artilleriduel
begyndte tidlig om morgenen. Japanerne koncentrerede
hovedsagelig sin ild mod Ojik.eisan, der var stillingens
nøgle. Ved tolvtiden begyndte infanteriet sin fremrykning,
og omtrent klokken tre havde de tvunget russerne ud af
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deres skyttergrave paa de lavere aassider; disse blev straks
besat af japanerne, og nu begyndte en af de mærkeligste
kampe i den nyere tids krigshistorie. De høiereliggende
dele af aasen er saa bratte, at det er el under, at nogen
kunde klatre op ad dem. Men for japanerne syntes ingenting at være umuligt; selve steilheden var paa et vis en
fordel for dem, fordi der overalt var døde vinkler, hvor de
kunde standse og trække pusten et øieblik uden at kunne
naaes af fiendens ild. Lidt efter lidt lykkedes det dem at
arheide sig opover til skyttergravene paa høiden, om end
med betydelige tab. Enkelte steder fik de afstanden mellem sig og forsvarerne reduceret til hare en fem- seks meter; men saa maaUe denne afstand maales vertikalt og ikke
horizontalt, og, kort som den var, viste det sig umuligt
at komme over uden slormstiger. .Japanerne maatte staa
med ryggen mod klippevæggen og skyde ret op i luften,
og russerne maatte læne sig over afgrunden og fyre lodret
ned i hovedet paa angriberne. Et sted forsøgte en russer
at fange en af japanerne i lasso; han fik kastet tauget
om halsen paa ham; men japaneren Jik fol i løkken med
begge hænd·er, inden den anden fik halet tot, og nu hlev
der en dragkamp paa liv og død mellem de to. Tilslut,
da han skjønte, del ikke Hyttede at faa halet japaneren
op paa den maade, slap russeren pludselig taget, saa
japaneren tabte balancen og styrtede ned i afgrunden og
hrak nakken; han kunde ligesaa godt undt russeren den
fornøielse at hænge ham. Andre steder kom japanerne
helt op til skyttergravene, hvor der opstod heftige bajonetkampe; men overalt blev de drevet tilbage; denne gang
var det dem, som havde havt at klatre op ad bakke.
I nattens løb blev der paa venstre fløi gjort tre forskjellige anfald af tropper af den lltf' division; de to
første blev tilbageslaaet: men ved det tredje lykkedes
det to kompanier at slaa sig igjennem. Øieblikkelig ble\"
andre afdelinger skudt frem igjennem den saaledes aabnerle
hresche, og da russerne saa, at de paa denne maade
truedes med at blive afskaaret, trak de sig om morgenen.
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den 28de i god orden tilbage til en ny forsvarsstilling,
som de aJieredc delvis havde befæstet, fra Takushan , over
Fenghoangshan-høiderne til aaserne nordenfor Louisabugten .
.Japanerne forfulgte ikke, men tog sig den 2$lde en ,·el
fortjent hviledag.
Japanernes tab under de to dages kampe ha,•de \'æret
meget betydelige; over tire tusinde døde og saarede bedækkede valpladsen. Derfor vilde de nu ikke paany give
russerne tid til at opkaste stærke forskansninger. Et angreb
blev besluttet til den følgende dag. Kort før daggry den
30te juli lod Nogi sine tropper rykke frem; de overrumplede
fuldstændig de russiske forposter og piketer, som flygtede
i uordt>n tilbage til hovedstyrken . Uagtet de russiske stillinger, selv uden synderlig befæstning, var særdeles stærke
og utvivlsomt vilde kunnet holclc ud i længere tid, bestemte
general Støssel sig dog til uden forhaling at trække sig
tilbage hag sine permanente forsv:irsverker. Han overlod
til sit feltartilleri at holde angriberne i schak og trak sig
med hele den øvrige styrke tilbage til Port Arthur; artillerit>t fulgte i god orden ved middagstid .
Dramaets første akt var saaledes spillet tilende, og
general Støssel havde al grund til at være fornøiet med,
hvad han havde udrettet. Han havde tilkjæmpet sig over
to maaneders udsættelse med angrebet paa Port Arthur,
og denne tid var blevet vel anvendt til at træffe alle forberedelser til at modstaa et voldsomt angreb eller udhold e
en lang beleiring. Han hm·de trættet og udmattet sin e
modstandere og tilføiet dem store tab; over otte tusinde
mand syge, saarede og døde kos tede denne første del af
felttoget japanerne, - deri ikke iberegnet de fire tusinde
mand, de tabte ved Nanshan . Og endelig havde han givet
sine officerer og soldater el kursus i praktisk krigsførsel
og lært dem at vurdere sine modstandere og forstaa deres
kampmaade, hvilket kom til al bliYe af den største nytte
for dem under rle paafølgel1(le kampe.

III. FØRSTE GLIMT AF PORT ARTHUR
Se kartcrnc hilag 2 og a.,
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et var den 3Ule juli, al russerne trak sig tilbage fra
sine sidste fremskudte stillinger foran Port Arthur
og søgte tilflugt bag sine permanente forsvarslinjer. Samme
dag besatte japanerne deres forladte stillinger og stod nu
endelig, efter ti lange ugers kampe og marsrher, ligeoverfor
den berømte russiske fæstning, som de engang havde vun det i ærlig kamp og holdt i nogle maaneder, men som de
havde tabt igjen ,,ed russiske intriger. Man kan lænke
sig deres følelser. Der, bag aaserne paa den anden side
af dalen, ikke mere end en god times vei borte, laa dette
Porl Arthur, som havde fyldt deres sind og tanker gjen nem maaneder og aar; som de havde kjæmpet sig frem over mod gjennem uger og maaneder, og som de nu ved
en mægtig kral'tanstrengelse skulde vriste ud af fiendens
haand og vinde Lilhage for sil fædreland. Man kan forstaa ,
at deres bryst svulmede, og at vide syner aabnede sig for
dem om hevn og hæder, nu da de endelig stod saa nær
maalet og saa staden foran sig som sit sikre bylte.
De mænd, som stod der og stirrede over mod Port
Arthur, vidste, hvorledes folk hjemme havde ventet paa og
længtet efter fæstningens fald, der ligesom vilde sætte kronen
paa det ærefulde felttog. Med bankende hjerter havde de
hørt om hærens og tlaadens seire, og naar krigsbulletinerne
spredtes over byen ved ekstrablade, der uddeltes af gutter,
som kimede med klokker og skraalte nyheden ud paa sit
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rappe løb gjennem gaderne, da kom folk ud af huse og
boder og verksteder og læste med lysende øine om nye
seire og nye vidunderlige bedrifter, og om aftenerne organiserede de optog og lygteprocessioner og sang og raabte
hanzai, til de ikke orkede mere for bare hæshed.
Men sin bedste hegeistring gjemte de til den dag, nyheden om Port Arthurs fald skulde flyve som en løbeild
over landet og tænde lys i hver eneste lanterne og transparent i hver by og landsby i det hele land. Det vilde
hliYe en demonstration! Ikke den mand eller kvinde,
ikke den mindste gut eller pige, som ikke Yilde tage sin
lygte og slutte sig til toget og blande sin røst i det milliontungede jubelraab, der vilde gaa som et tordenveir over
Japan. I maanedsvis var der truffet forberedelser til at
feire den store dag; selve regjeringen havde taget sagen i
sin haand. Hver mand vidste, hvor han skulde møde
frem, og hvilken procession han skulde slutte sig til, hvilken lygte eller grelt bemalet transparent han skulde bære,
eller hvilket fantasikostume han skulde møde frem i.
Store middags- og aftenselskaber var arrangeret overalt ;
Iwer restaurant og hvert thehus vilde blive fyldt til trængsel, og der vilde blive en festing og en demonstrering af
det hele folk, som verden kanske aldrig har seet magen til.
Slaget ved Yalu, ja, og slaget ved Tehlissu, ødelæggelsen
af den russiske tlaade og det rygtede nederlag af Kuropatkin med hele hans hær, alt dette var store nyheder og
fyldte folkets hjerte med glæde og stolthed; men saalænge
Port Arthur var i fiendens haand, var glæden ikke fuldstændig. Thi for folkets store masse var Port Arthur
kommet til at staa som noget mere end bare som russernes
stærkeste fæstning; den var blevet dem et symbol, symbolet paa overherredømmet i Østasien; det rige, hvis flag
vaiede over Port Arthur, vilde være det mægtigste i østen;
at blive dette var Japans virkelige maal, og saalænge russerne var herrer over fæstningen, var maalet ikke naaet.
De japanske officerer og soldater, som nu for første
gang saa foran sig dette vidunderlige, halvt mythiske Port
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Arthur, vidste alt delte. De vidste, at deres fremgang ikke
helt havde svaret til forventningerne. Folket og endog
militærauthoriteterne hjemme havde sikkert forventet, at
Port Arthur skulde været i deres magt allerede nu; de
vidste, at den opgave, som endnu stod tilbage for dem at
løse, at storme den umaadelig stærke fæstning, ikke var
en ting, som kunde udføres paa en dag eller en uge.
Alligevel, de kunde se enden paa det nu, og jeg tænker
hver mand, som stod der, lovede sig selv, at han gladelig
skulde ofre liv og blod for at hjælpe til at vinde byen
tilbage for sit land.
En ti- tolv kilometer ret i nord for den gamle by, i
centrum af de japanske stillinger, rager en høi fjeldkegle
op, som kaldes Fenghoangshan, og hvorfra man har en
glimrende udsigt over de russiske befæstningslinjer. Her
stod general Nogi og lod sit blik svæve ud over fiendens
forter og forskansninger. Synet var ikke nyt for ham;
han kjendte pladsen fra før. Han saa mod sydvest, hvor
det mægtige Itzeshan-fort løftede sine stærke volde paa toppen af den besynderlig formede høi ; og hans tanker lløi
tilbage til hin mindeværdige dag for li aar siden, da han
i spidsen for sin brigade stormede denne kinesernes
stærkeste position.
Og som hans hlik vandrede over de russiske linjer,
gjensaa han mange af de forter, han kjendte fra det kinesiske felttog, Antzeshan, Erhlung, Golden Hill, Tiger's Tailforterne og andre; men der var ogsaa meget, som var nyt
for ham.
Hans erfarne øie saa med et blik de store
forbedringer, som var blevet gjort, siden fæstningen kom
i russernes hænder, og jeg tænker, han maa have faaet et
klart indtryk af, hvilken umaadelig vanskelig opgave der
laa foran ham. .Jeg tror ikke noget andet menneske end
en japansk general i spidsen for sin seiervante hær disse tropper, som havde stormet og taget N anshan paa
en eneste dag - vilde have drømt om at forsøge at tage
Port Arthur med storm. Men med japanske soldater er
næsten alting muligt ; med en slig hær var der visselig en
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chance, og general Nogi, som bedre end nogen anden
vidste, med hvilken feberagtig spænding fæstningens fald
blev afventet af hvert menneske i .Japan, fra keiseren ned
til den fattigste kuli, bestemte sig i den stund til at vove
forsøget og sende sine tropper til et direkte angreb paa
Port Arthur. Han vidste , det vilde koste tusinders liv;
men han var villig til at betale gildet. Han antog, at det
vilde koste ham tyve tusinde mand, døde og saarede, at
tilbagelægge den korte afstand som skilte ham fra den
lille hlaa stribe af Port Arthurs havn, som han saa ret
foran sig; men, tænkte han , det var ikke mere end pladsen var værd. Thi han , naturligvis, saa længer end hans
soldater; for ham var al utaalmodigheden hjemme ar
underordnet betydning· men han vidste, at hans tropper
trængtes haardelig høiere mod nord, hvor hans kolleger, Olrn,
Nodzu og Kuroki, havde hænderne fulde med at bekjæmpe
Kuropatkin og hans stadig voksende hær. Hvis han kunde
tage Port Arthur og saaledes faa femti eller seksti tusind
mand til sin forføining, kunde han sende dem mod Liaoyang og derved hjælpe til at sikre et heldigt udfald paa
denf1e den vigtigste del af krigstheatret.
Han lod sine øine vandre over de russiske linjer.
Foran ham laa en række lavere høider; bagenfor disse
en bred dal, hvorigjennem den transmanchuriske jernbane
fører ned til havnen ved Port Arthur. Her nede er dalen
ganske trang, men høiere nord viger aaserne paa begge
sider tilbage, indtil dalen ved den store landsby Shuishi
aabner sig vid og bred og sender en gren vestover til
Louisa-bugten og rn anden østover til Takushan. Selve
dalen er temmelig smaakuperet; større dele ligger under
død vinkel fra forterne, saa at hele leirpladse, fellhospi •
taler og batterier kan anlægges her, fuldt dækkede mod
tiendens indsyn, ligesom infanteriet mange steder kan finde
dækning under sin fremrykning.
En eiendommelighed for landet er de mange revner i
jorden, «dongaen , som de kaldes. Disse begynder i regelen,
hvor de brattere aasskraaninger gaar over i de lavere,
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slakere bakkeheld, og tiltager i Yidde og dybde, eftersom
de naar længere nedover; de danner mangesteds færdige
løbegrave for en fremrykkende angriber, - skjønt russerne
naturligvis havde sørget for at have de fleste af dem under
enfilerende ild. Disse dongaer er fremkommet ved aarhun dreders heftige regnskyl; de har som oftest lodrette sider
og kan blive op til en femti fod dybe: paa afstand ser de
ud som sorte slanger, der bugter sig opover aassiderne.
Paa den anden side af dalen ligger et høit, stærkt ku peret land, en indfiltret masse af koller og berg og bratte
knauser, gjennemfuret paa kryds og tvers af trange dale
og dybe slugter. Det har form ar et parallelogram, med
sin nordside mod Shuishi-dalen. Fra den høieste top,
\Vantai-høiden, springer der frem en række korte udløbere
i nordlig retning. Alle disse var befæstet; paa nogle var
der bygget permanente ·forter, andre Yar kun forsynet
med provisoriske verker. Da de lleste og voldsomste af
kampene foran Port Arthur stod om disse befæstninger,
skal jeg allerede paa delle tidspunkt giye en opregning ar
dem; en nærmere beskriYelse skal jeg give senere, eftersom
de, den ene efter den anden, blev angrebet og taget af
japanerne. .Jeg nævner straks, at japanerne kaldte alle
disse verker og ligesaa de hagenfor liggende batteripositioner
for • forter », og da de i den officielle japanske beretning
antagelig vil gaa under delle navn, vil jeg ogsaa adoptere
denne benævnelse, uagtet den igrnnden er aldeles urigtig.
Hvad navnene angaar, har jeg saavidt gjørligt holdt mig
til de gamle kinesiske; russerne betegnede de forskjellige
verker ved nummere og litera, medens de japanske i regelen
hlot var de kinesiske, læste paa japansk, og neppe kjendt
af andre end dem selv.
Begyndende fra vest har man efter hverandre l'ølgende
befæstninger:
1. Sungshuh, et stærkt permanent fort.
2. Erhlung,
-»-»3. Hachimaki-yama, provisoriske, bombesikre skanser
langs randen af det forholdsyis store plateau.
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4. Vestre Panlung, en halv-permanent redoute.
f>. Østre Panlung,
-»---»G. «P 11 -fortet, en udløber fra "'\\Tantai, befæstet paa samme
maade som Hachimaki-yama.
7. Nordre Kikuan, et stærkt permanent fort.
8: «Q» eller Kuropatkin fort, et lidet halv-permanent
verk, som danner en slags bastion i den senere omtalte kinesiske mur.
!1. Kobu fort, en liden provisorisk redoute paa en isoleret
haug østenfor Nordre Kikuan.
10. Østre Kikuan fort, paa en høi, brat hakke, bestaaende
af to batteripositioner, adskilte ved en kort ryg; det
nordre batteri var en permanent konstruktion, hygget
af beton; det søndre et provisorisk verk.
Ved Nordre Kiknan bøier forsvarslinjen pludselig sydøstover langs de østre skraaninger og udløbere af Kikuan~jeldet. De fleste af disse var befæstet; men da faa eller
ingen kampe stod om disse verker, er det unødvendigt at
gaa i detaljer. F~rllinjen strækker sig her helt ned til
sjøen og ender i det stærke permanente Laolitsuiforl, som
var bygget til at modstaa angreb baade fra sjø og land og
dannede overgangen til sjøforterne. Af disse var Golden
Hill fortet, opført paa den høie klippe, der løfter sine bratte
vægge ret op fra havet og staar skildvagt ved det trange
indløb til havnen, det stærkeste og bedst kjendte.
Vestsiden af denne sektion hegrændses af Shuishi-dalen,
som her i form af et ligebenet triangel, med sin spidse
topvinkel helt nede ved sjøen, strækker sig ned til havnen.
Paa denne strækning fandtes tlere mindre betydelige infanteriskanser og enkelte stærke batteripositionet·, af hvilke de
stærkeste og bedst armerede var anlagt paa Paijnshanhøiden, ved lwis fod den gamle by laa.
Skjønt de Heste af de ovennævnte verker var bestykket med kanoner, var befæstningerne i fortlinjen af
den østre sektion hovedsagelig rene infanteriverker, kun
armeret med maskinskyts og mindre kanoner. Det sværere artilleri var for størstedelen placeret i særskilte posi-
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lioner paa de indre, høiere naser for at trække den fiendtlige ild borl fra fortlinjen. Det høieste af disse batterier
vnr
antai- «fortet» , som havde en dominerende stilling
pan den høie, spidse top hag centrum af nordfronten, og
som i forening med del nærliggende « H , fort dannede et
slags citadel for fæstningens østre sektion. Paa begge sider
var andre batterier opført, - mod øst «M», «N », Haktosan og flere: mod vest Ny Panlung, Ehoshi og det saakaldte Sungshuh replifort.
Bagenfor batteripositionerne igjen, i en kreds nærmere
rundt byen, var der en indre befæstningslinje; men da
verkerne her var svagt konstrueret og desuden fuldstændig behersket fra de foranliggende høider, var de af ringe
betydning for forsvaret. Da batteripositionerne var stormet den lste januar 1!)06, gjorde russerne derfor heller
intet forsøg paa at holde sin indre linje, og det er saaledes
overflødigt al give nogen nærmere beskrh·else heraf.
Et vigtigt led i den østre sektions forsvarssystem var
den bedækkede vei, som forbandt alle forterne langs hele
periferien. Denne bedækkede vei var bygget allerede i
kinesernes dage og gik derfor almindeligvis under navnet
af «den kinesiske mun ; den var blevet betydelig udvidet
og forbedret af russerne. Fra sin standplads kunde general Nogi tydelig følge den over hele dens udstrækning;
den stod som en mørk linje paa de lysegrønne eller sandgraa bakkeskraaninger ; den løb bagenfor forterne, med
grene ned til disse, snart i zikzak, snart i ret linje; enkelte
steder var den dobbelt, andre steder enkelt. Den var dannet af en vold og en bagenfor denne liggende forsænket
vei, der var fuldstændig beskyttet mod direkte ild. Lignende kommunikationer var anlagt mellem de forskjellige
batteripositioner. Bagenfor disse var der en chaussebygget
kjørevei for opbringelsen af det svære skyts.
Betydningen af den kinesiske mur er indlysende. Ikke
blot gjorde den tjeneste som en slags arterie, hvorigjennem
forsyningen af de forskjellige verker med proviant og ammunition kunde foregaa under fuld dækning; men den
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gjorde det ogsaa muligt hurtig og sikkert nt føre tropper
og bringe maskinskyts og hurtigskydende kanoner til et
hvilkeb,omhelst punkt, der truedes med angreb. Af hvilken uberegnelig nytte en saadan dækket forbindelsesvei er
for en forholdsvis svag garnison, skulde de senere begivenheder klart lægge for dagen .
Som et blik paa kartet (bilag 2) vil vise, falder Porl
Arthurs befæstninger i tre bestemt adskilte grupper eller
sektioner, - den østre, som jeg allerede har omhandlet;
den vestre, som begrændses af Shuishi-dalen mod nord
og øst og af den lave landstrækning søndenfor Louisabugten mod vest, og endelig den søndre sektion, som om fatter forterne paa Tiger's Tail-halvøen, Laotiehshan-fjeldene
og forterne paa vestsiden af den indre havn. Hver af disse
grupper danner et vel afsluttet hele og er i virkeligheden i
sig selv en fuldstændig og uafhængig fæstning, medens,
om de tre grupper betragtes undet et, de to første danner
clen ydre forsvarslinje og den tredje reduiten eller citadel let i den samlede fæstning, ll\'or en sidste stand kan
blive gjort.
Det terræn , hvorpaa fo1ierne og batterierne i den
vestre sektion var opført, er ikke saa kuperet, som i den
østre sektion. Det er et skarp begrændset plateau, om givet paa alle kanter af sjø eller lavt land. Den indre
del af plateauet er forholdsvis flad og noget lavere end
kanterne, som paa de fleste steder danner høider, der fal 1ler brat ned i de omgivende sletter. Langs hele den
vestre rand af plateauet strækker der sig en lang, brudt
aasrække. Toppene her har ingen særskilte navne, men
blev kaldt l 74 meter høiden, 180 meterhøiden, 203 meter høiden o. s. v. efter deres høide over havet ; jeg vil derfor kalde den
hele aasrække Meteraasen. Nordenfor plateauet laa der en
række bratte isolerede heier og hakker som en slags nden verker til hovedstillingen.
De vigtigste fo1ier og forskansninger i denne sektion
var, mod øst de to gamle kinesiske fo1ier Itzeshan og
Antzeshan · lidt længere ind paa plateauet laa Tai-Antze-
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shan-l'orlel. Disse Yar alle permanente befæstninger og
skjønt de neppe var saa stærke som de moderne forter i
clen østre sektion, var de anlagt i stillinger af saadan naturlig styrke, at det vilde blive et halsløst foretagende at forsøge at tage dem ved storm.
Langs nordsiden rif plateauet og paa de isolerede høi der foran dette var der anlagt flere provisoriske befæstninger, nf hvilke de paa 174 meter høiclen n1r <le Yigli gstc.

ET HUSSISK ;\IORT E RBATTEHI I DEN YESTIU: SEl,T!ON

Fra Yestsiden forsYaredes plateauet af de provisoriske Yerker paa Akasaka-yama, lRO og 20;3 meter høiderne ; læn gere mod syd af de tre stærke, sv,crt armerede Taiyangkou forter . Langs den sydlige rand af plateauet var der anlagt
batterier paa næsten In·er eneste liden knaus eller kolle.
I vesl for havnen, paa en isoleret høide, der ragede
op fra sletten, laa Yahutzni-fortet og llere feltforskansninger ,
der dannede bindeleddet mellem fæstningens vestre og
søndre sektioner. Paa <len høieste top af det Yilde, forrevne
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Laotiehshan-fjeld var et batteri anlagt, og endog en svær
titoms kanon havde russerne med uendeligt besvær faaet
praktiseret didop; paa de lavere udløbere og aassider var
der flere lettere feltforskansninger. Tiger's Tail halvøen
var forsynet med stærke forter, der dannede et vigtigt led
i Port Arthurs sjøforsvar, men som ogsaa med stor virkning kunde vende sine kanoner mod en angriber fra
landsiden.
Foran selve hovedpositionerne, paa lavere høidedrng
nede i selve Shuishi-dalen, fandtes flere stærke, provisoriske,
fremskudte verker; søndenfor Shuishi-landsbyen var der
hygget et system af fire lunetter, forbundne ved skyttergrave, og lidt længere mod øst laa den lille, kraftige
Lungyen redoute. Tversover den nedre trange del af dalen var der to rækker bombesikre skyttergrave, der forbandt den østre og den vestre sektion, samt to gamle
kinesiske «camps », der var blevet betydelig forstærket
og forsynet med k~noner; foran hver af skyttergravene
var der en dobbelt række staaltraadhinclere .
.Jeg vil senere faa anledning til at give en nærmere
beskrivelse af de af disse verker, hvorimod japa,nerne rettede sine angreb; men allerede denne blotte opregning vil
vise, at russerne havde nyttet tiden paa en udmærket
maade i de seks maaneder, siden krigen brød ud . Skjønt
selve verkerne og endda mere deres bestykning ved beleiringens begyndelse var i ufuldstændig stand, var dog de
russiske stillinger fra naturens haand saa stærke, at japanernes opgave var overordentlig vanskelig. Befæstningerne
var saaledes anlagt, at de indbyrdes forsvarede hverandre;
hvis en enkelt af dem blev udsat for angreb, kunde en
bel række andre tage del i forsvaret og gjøre erobringen
til en yderst vanskelig sag; og selv om det skulde lykkes
japanerne at tage et enkelt verk, vilde ilden fra naboforterne kunne rettes mod dem og gjøre det umuligt for dem
at holde sig der. Foran fæstningsfronten var der en zone
af fladt land, der nærmere op mod forterne gik over i
temmelig bratte skraaninger, Iwar der ingen dækning var
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at finde mod den krydsild, der overalt kunde koncentreres
mod en angriber. De bagre aasskraaninger bød god dækning for forsvarerne. Overalt var der udmærkede observationsstillinger at finde for artilleriildens ledning. Kort
sagt, fra naturens side var egnen omkring Port Arthur
ganske særlig skikket for anlæg af en stærk fæstning, og de
russiske ingeniører havde udnyttet disse fordele til det yderste.
Den eneste alvorlige mangel ved stillingen var, at fortlinjen, som allerede antydet, ikke var skudt langt nok
frem foran byen og havnen, saa at japanerne fra den første dag af kunde opstille sine batterier inden virksomt
skudhold fra staden. Dersom russerne havde havt tid til
at gjennemføre den endelig vedtagne befæstningsplan og
befæste ogsaa den ydre forsvarslinje fra halvøen nord for
Louisa-bugten over Fenghoangshan og Takushan til sjøen,
vilde Port Arthur, vel forsynet og bemandet, været praktisk talt uindtagelig. Som forholdene var , kom denne
ydre linje, der for en stor del dominerede de russiske befæstninger, til at danne japanernes offensive stilling. Om trent koncentrisk med den russiske forsvarslinje og paa
den gunstigst mulige afstand fra denne, med en vid trakt
af fladt land bagenfor, hvor Jeirpladse kunde anlægges og
magasiner bygges, kom denne stilling, der vilde have dannet en ypperlig forsvarslinje for russerne, til at danne en
næsten ideal basis for den japanske offensiv.
Tiltrods for denne mangel var imidlertid de russiske
stillinger overordentlig stærke og valgt med et udmærket
taktisk skjøn; for de flestes vedkommende havde der dog
kun været tid til at forsyne dem med provisoriske ,,erker,
uden betonhyggede underhringelsesrum for besætningerne,
der var stærke nok til at modstaa virkningen af japanernes sværeste skyts; denne mangel blev især iøinefaldende
ved kampene om den senere saa bekjendte 203 meter høide.
Ogsaa med hensyn til konstruktionen af de enkelte
forter og batterier vilde en kritiker finde adskilligt at udsætte. Det var sandsynligvis uundgaaeligt, at forterne
skulde staa frem, som de gjorde, meget tydelig med sine
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lysgraa eller sandgule volde mod de omgivende grønne
skraaninger; men med batterierne skulde dette ikke behøvet at være tilfældet. De var omtrent uden undtagelse
anlagt paa toppen af en eller anden høide, hvor de stod
som silhouetter mod himlen og dannede en fortræffelig
skive for de japanske artillerister. Da de fleste af hefæstningsverkerne var opført i den største hast i den ellevte
lime, kan man ikke undres paa, at kanonerne intetsteds
var monteret i taarne og kun i et par tilfælde var forsynet
med skjolde; men at man ikke havde forsøgt at faa island
noget slags dækkrcle kanonstande, at der mangesteds ikke
var bombesikre rum for kanonbetjeningen under skydningen, og at kanonerne alle skjød over krone, saa at deres
lange, sorte mundinger kunde sees stikkende frem over
brystværnet paa lang afstand, var mangler, der uden overdrevne vanskeligheder kunde været rettet paa.
Verkernes improviserede karakter viste sig ogsaa ved
den maade, hvorpaa kanonstandene var konstrueret, og
ved de kanoner, som var opstillet paa dem. De fleste
!>lykker skyts var monteret paa træbrikser istedetfor paa
hetonunderlag, og selve kanonerne var af den mest heterogene art, - gamle kinesiske kanoner, moderne fæstningsskyts fra Canet og en hel del forskjellige kanoner fra flaarlens fartøier. Størstedelen af det svære skyts var 15 cm .
kanoner ; men der var ogsaa nogle 21 cm. og 25 cm . og
endog nogle faa 28 cm. kanoner og haubitzer.
General Nogi forblev oppe paa toppen af Fenghoang~han i flere timer ; han skuede ud over de russiske stillinger og veiede chancerne for og imod sin dristige plan.
Han saa styrken, og han mærkede sig de svage punkter i
<le fiendtlige stillinger, og skjønt hans rekognoscering naturligvis blot kunde blive overfladisk, fandt han dog, at der
var saa mange chancer i hans favør, at han som sagerne
stod, var berettiget til at vove forsøget. Da han steg ned
af toppen, havde han afgjort, at Port Arthur skulde tages
ved direkte angreb.
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samtaler, jeg har havl med oflicerer af general Nogis
stab, har jeg faaet det bestemte indtryk , al generalen
selv var stemt for al forsøge at lage Port Arthur merl
storm, og at hans følelser deltes af alle hans officerer og
soldater; men det er ligeledes aldeles utvivlsomt, al han
havde modtaget bestemte ordres fra Tokio til at gjøre forsøget. Europæiske militærkritikere har dadlet saavel japanerne som russerne, fordi de satte saa meget ind paa at ind tage eller holde Port Arthur og handt saa mange tropper
fast her, som kunde fundet en hedre anvendelse paa
hovedoperationstheatret. Det er ikke min agt at drøfte
dette meget vanskelige og tvivlsomme spørgsmaal; det ligger udenfor rammen af den opgave, jeg har sat mig ; jeg
skal kun igjen pege paa, at japanerne utvivlsomt følte sig
overbevist om, at de kunde tage Port Arthur i løbet af
kort tid efter Nanshans erobring, og at Nogis arme saa
umiddelbart kunde sendes nordover, tidsnok til at hjælpe
til med at knuse Kuropatkin , inden hans hær var
vokset for stor. Nu, naar vi har faael en fuld forstaaelse af, hvor stærk fæstningen var, og hvor halsløst et
saadant foretagende var paa et saa tidligt tidspunkt, synes det en smule absurd, at el saadant forsøg overhovedet
blev gjort, og vi kan blot undres over, at det i almindelighed saa vel underrettede japanske efterretningsvæsen
ikke bedre havde forstaaet at vurdere fæstningens styrke
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og ressourcer og modsat sig ethvert forhastet skridt
denne retning .
.Japanetne begik i dette tilfælde en af de meget faa
l'eil, som de hidtil har gjort i dette beundringsværdig planlagte og glimrende udførte felttog. Ved Port Arthur som
overalt ellers var hvert skridt og hvert træk nøie opgjort
og beregnet paa forhaand i de mindste detaljer. Naar
tiden var inde, havde generalen blot at sige et ord for at
sætte hele det store, indviklede, men nydelig konstruerede
maskineri igang, og hjulene vilde begynde at dreie sig og
tandhjulene at gribe ind i hverandre og de store valser
begynde sin knusningsproces. Men i Port Arthurs tilfælde
havde japanerne forregnet sig med hensyn til sl};rken og
haardheden af det stof, der skulde gaa gjennem valserne.
Et tandhjul klemtes ud af stilling her, en aksel knækkede
der; paakjendingen paa flere af maskinens dele blev for
stor; hele maskineriet maalte stoppes for at repareres og
ombygges, før yderligere fremskridt kunde gjøres.
Men om man antager, at skylden for denne feilberegning
hovedsagelig hviler paa det japanske efterretningsvæsen,
og at de oplysninger, general N ogi sad inde med, var
urigtige eller ufuldstændige, var der unægtelig stærke
grunde for ham til at forsøge at tage fæstningen med
storm, foruden de strategiske hensyn, som drev ham fremover. Han havde kjæmpet med russerne saa længe nu ,
at han havde faaet et godt begreb om, hvad de var værd, og
hvad hans soldater kunde udrette mod dem. Han medgav, at
de havde slaas baade tappert og haardnakket, og at de havde
formaaet at forhale hans fremrykning betydelig og tilføie
ham store tab; men tiltrods for at de havde indtaget overordentlig stærke stillinger, havde han kunnet drive dem
ud gang efter gang, indtil de nu var tvunget til stands med
ryggen mod havet, - det hav, over hvilket intet tilbagetog
var muligt, ingen undsætning kunde ventes, havet, hvor
den japanske flaade raadede grunden alene.
De positioner, russerne nu indtog, var visselig stærkere end nogen, de tidligere havde holdt; men saavidt
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han kunde se, var de ingenlunde fuldkomne; de havde de
samme mangler som alle deres tidligere befæstede stillin ger. Forterne stod tydelig frem mod himlen eller mod
det omgivende terræn, og endog deres kanoner kunde paa
langt hold sees stikke frem over brystværnet. For Nogi
blev det hele simpelthen et spørgsnrnal om omkostninger. ·
Han havde drevet disse samme tropper, som han he1· saa
foran sig, ud af deres befæstede stillinger paa Kensan og
Ojikeisan, der saa endda mere formidable ud end de aller
fleste af forterne ·ved Port Arthur. Det havde kostet ham
saa og saa mange tusinde mand; men han havde raad til
at tabe saa mange og en god del flere, og han formente,
at dersom han ofrede fem eller seks gange saa mange,
vilde han have god udsigt til at naa sit maal. .Japan
havde nok af unge mænd - altfor mange egentlig - ;
men det havde liden raad til at afse tid og penge til
en langvarig regulær beleiring.
Og paa bunden af det hele var iler endnu en anden
betragtning, der kom til at veie tungt i vægtskaalen, nemlig hele nationalaanden hos den japanske soldat. Fra
umindelige tider havde det været den japanske kriger i
kjødet baaren at gaa ret mod sin fiende, se at komme
ham ind paa livet og afgjøre kampen i et ærligt haandgemæng. De har under denne krig udført frontale angreb,
som neppe nogen anden arme i verden vilde indladt sig
paa eller tænkt sig mulige, og de har gang paa gang gien nemført sit angreb, hvor sligt ved første øiekast vilde se
ud som den skjæresle dumdrislighed. De har derved
fuldstændig omstyrtet den almindelige opfattelse og de vel
funderede regler i de europæiske hære med hensyn til
dette grundspørgsmaal i moderne taktile Ofte har de
maattet betale det dyrt; men som oftest opnaaede de sin
hensigt og fandt, at den pris, de havde at betale, ikke var
mere, end de havde raad til, ofle sandsynligvis ikke mere,
end en langsommere fremgangsmaade vilde kostet dem og saa var der tiden sparet, selvtilliden styrket og fiendens
planer og beregninger kuldkastet.
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General Nogi hawle bestemt , at fæstningen skulde ta ges \'ed direkte angreb ; men han var ikke tilsinds at forhaste sig ; hvis angrebet mislykkedes, skulde det ikke være
hans skyld eller paa grund af manglende forberedelse.
Alt var udtænkt og planlagt og arrangeret til de mindste
enkeltheder, enhver forsigtighed iagttaget , ethvert middel
udnyttet for at sikre et heldigt udfald.
Det rørste spørgsmaal, som maattc afg jøres, var hvor
gjennembruddet af cle russiske linjer skulde forsøges . Der
rnr flere allernativer at vælge mellem . Gjennem de stærke
Yolde af fortkronede høider, der paa alle sider omgiver
byen, leder lo porte ; i centrum af stillingerne strækker
den trange sydlige d el af Shuishi-dalen sig ned til den
gamle stad, og paa clen venstre flanke er der en strækning
af fladt land fra Louisa-bugten ned til den indre ha,•n .
Under krigen i Um-1- skede japanernes fremrykning langs
denne sidstnæ,•nte linje, og del er derfor sandsynligt, at
dette alternativ først har fremstillet sig for general Nogi.
Men meget var forandret siden det kinesiske felttogs
dage. Gjennem speidere og rekognosceringspatruljer havde
han faaet rede paa, al russerne havde anlagt stærke forskansninger paa begge sider af dalen, hvorigjennem hans
soldater eventuelt Yilde have at løbe spidsrod, og fra Yahutsui og Taiyangkou-forterne kunde den hele fremrykningslinje bestryges af raserende ild, medens forterne paa
Tiger's Tail og Laotiehshan kunde tage virksom del i forsvaret og yderligere vanskeliggjøre en fremtrængen ad
denne vei. Selv om det skulde lykkes japanerne at naa
frem til den søndre del af dalen, vilde de blive nødt til
at storme de mægtige Taiyangkou-forter, der spærrede adgangen til den nye by, og i forsvaret af disse kunde ikke
blot de ovennævnte forter tage del ; men batterierne paa
Paijushan, Golden Hill, 203 meter høiden og flere kunde
yde sin kraftige medvirken og gjøre et heldigt udfald
yderst problematisk.
Lignende indve1:dinger maatte der, i en endnu høiere
grad, gjøres mod valget af Shuishi-linjen, baade fordi for-
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terne paa begge sider her var endnu stærkere og den
nedre del ar dalen endnu fladere og uden nogensomhelst
dækning, og fordi et fremstød i denne retning vilde nød vendiggjøre indtagelsen af en hel række fremskudte verker, Shuishi-lunetterne, Lungyen-redouten og de dobbelte
linjer af skyttergrave og staaltraadhindere tversover den
søndre del af dalen, en ting, som under den koncentrerede
ild fra Itzeshan, Antzeshan, Sungshuh, Erhlung, Paijushan
og Tiger's Tai! vilde være omtrent umulig.
At forsøge at rette angrebet mod den vestre sektion
var fuldstændig haabløst; det vilde betyde en storm paa
de praktisk talt stormfrie Itzeshan og Antzeshan forter
efter først at have taget de foranliggende udenverker, og
derpaa en fremrykning over den forholdsvis flade høislette
under krydsild fra de mange vel befæstede og svært armerede stillinger, der omgiver den.
Det eneste tilbagestaaende alternativ var da at rette
stødet mod den østre sektion. Tiltrods for at nogle af de
aller stærkeste af landforterne var opført her - noget
japanerne iøvrigl neppe var vidende om - var der flere
grunde, som gjorde valget af denne angrebslinje mere an tageligt end de ovennævnte. For det første var dette den
korteste vei til maalet, og da der ingen udenverker fandtes
foran selve forterne, kunde disse udsættes for direkte an greb; for det andet var terrænet her meget kuperet, gjennemskaaret af trange dale og dybe dongaer, saa at angri berne paa mange steder kunde finde dækning mod den
fiendtlige ild og have anledning til at hvile sig lidt ud og
gjenformere sine brndte linjer. Hovedobjektet for angt·ebet
maatte blive den høie, bratte Wantai-bakke, der fuldstæn dig beherskede det omliggende land, og hvorfra en fremrykning mod byen vilde blive en forholdsvis let sag; men
forinden noget angreb paa denne stilling kunde foretages,
maatte der først brydes en vei gjennem fortlinjen. At
erobre et eller to af forterne, saa at tropperne kunde
rykke frem gjennem den saaledes dannede bresche, maatte
derfor blive japanernes første taktiske objekt.
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Som jeg allerede har gjort opmærksom paa, havde
japanerne forbausende lidet kjendskab til styrken og konstruktionen af Port Arthurs forsvarsverker.
De havde
imidlertid skaffet sig sikkerhed for, at centrum af nordfronten i den østre sektion var forholdsvis svagt befæstet.
Sungslrnh og endda mere Erhlung paa den vestre flanke
og det høitliggende Østre Kikuan paa den østre flanke saa
meget stærke og imposante ud; men d~ mellemliggende
verker gav indtryk af at være mindre betydelige, og general
Nogi vidste fra sikker kilde, at de to Panlung-forter ret
foran Wantai-høiden kun var halv-permanente verker og
ikke særlig kraftig bygget eller armeret.
Den naturlige formation af terrænet foran Panlungl'orterne var særdeles gunstigt for en angriber. Fra Talrnshan løber der ud et langt lavt høidedrag i vestlig retning
midt igjennem Shuishi-dalen. Mod syd glider det snart
o\'er i skraaningerne fra Wantnis udløbere; men mod nord
l'alder det brat af og danner en knæk, hvorigjennem en
liden elv flyder. I ly af denne bakkeknæk kunde betydelige troppestyrker sammentrækkes, ligesom kanoner og
morterer her kunde opstilles, fuldstændig dækkede mod
liendens indsyn; den kom saaledes til at danne en ypperlig basis for et offensivstød. Bakkeme strækker sig vestover henimod Lungyen-redouten; dele af elveleiet kan bestryges herfra; men andre dele ligger fuldt beskyttede
hag traverslignende fremspring fra selve høidedraget. Det
var derfor naturligt, naar japaperne engang havde bestemt
sig til at gjøre et stormangreb paa fæstningen, at rette
ho,·edstødet mod Panlung-forterne og Wantai-høiden, og
clenne plan var del, general Nogi adopterede.
Generalen havde til sin disposition for de forestaaende
operationer tre ft1ldstændige armedivisioner, den J ste, den
Hele og den 11 te hver bestaaende af -l infanteriregi menter,
G felt- eller bjergbatterier, 3 eskadroner kavaleri, 3 pionerkompanier, 1 ambulancekompani og (i fellhospitaler, foruden træn. Som en reserve, som han holdt tilbage under
sin direkte befaling, havde han to uafhængige infanteri-
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brigader, hver paa 3 regimenter, og en uafhængig artilleribrigade, ligeledes paa 3 regimenter. Endelig havde han
til sin raadighed en stor beleiringspark, - kanoner, haubitzer og morterer. Hans samlede styrke beløb sig til
omtrent 70000 mancl. Den fuldstændige ordre de hataille
for den 3die arme vil sees af planen, bilag 4.
Det har været vanskeligere at fastslaa den virkelige
styrke af den russiske garnison og at forsone de stærkt
afvigende angivelser fra russisk og japansk side; men saavidt jeg har kunnet bringe i erfaring, bestod besætningen
af Le district forti/ie de Kuangtung, før slaget ved Nanshan ,
af ni sibiriske in-fanteriregimenter (det ."5te, 13de, 14de,
15de, 16de, 25de, 2f-ide, 27 de og 28de regiment) samt 3
reservebataljoner og 3 reservekompanier (de sidste afgiYet
af de tre regimenter, der var blevet sendt fra Port Arthur
til Yalu), - ialt omtrent 30 000 mand. Artilleriet bestod
af om tren l 2 000 mand feltartilleri, 12 kompanier fæstningsartilleri a 330 mand og 800 artillerister fra flaaden, ialt
li 800 mand. Der var 500 mand ingeniørtropper og 100
mand kavaleri. Foruden disse Yar der i Port Arthur stationeret el detachement af 5 000 marinesoldater, der gjorde
stadig tjeneste i forterne, og senere bleY yderligere en
styrke paa 5 000 mand, matroser og marinesoldater, afgivet
fra flaaden for at tage del i landoperationerne. Med ambulancer, hospitaler, træn o. s. v. kan russernes samlede
styrke før Nanshan anslaaes til ca. f>O 000 mancl. Fra regner man de ikke-stridende, samt de i felttogets første
to maanecler faldne, saarede og syge, kan man antage. at
den tjenstdygtige garnison i Port Arthur ved heleiringens
begyndelse udgjorde mellem 42 000 og 45 000 mancl.
Man maa imidlertid vel erindre, at japanerne anslog
den russiske styrke til al være meget mindre; 20 000
eller i høiden 25 000 mand vat· det antal, hvorpaa general
Nogi baserede sine beregninger.
Fi·a de stillinger, som japanerne havde besat den 30te
juli, var det umuligt direkte at foretage det planlagte store
almindelige angreb paa Port Arthur. Skjønt rnsserne
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havde trukket sig tilbage bag sine permanente befæstninger,
holdt de dog endnu fremskudte stillinger der var saaledes
beliggende, at de i høi grad kunde hemme og vanskeliggjøre en fremrykning. Paa sin venstre fløi havde de besat
en række stillinger paa de isolerede høider foran det vestre
plateau, hvorfra en fremrykning mod det ovennævnte elveløb i Shuishi-dalen kunde tages under enfilerende ild , og
hvorfra de eventuelle stillinger her ,,ar dominerede. Endnu
mere generende var de fremskudte stillinger, russerne holdt
paa sin høire fløi, paa Takushan.
Dette (jeld, hvis navn pna kinesisk betyder det store
ætløse bjerg• løfter sig op fra Shuishi-dnlens østre ende
til en høide af omtrent 620 fod. Det fortjener sit navn ,
som det staar der ensomt og mørkt og truende, med dybe
slagskygger over sine klippefulde, slupbratte sider. Det
behersker ikke alene hele Shuishi-dalen, men ogsaa en betydelig del af det flade land nordenfor Fenghoangshan aaserne, og i disse første dage, medens japanerne var ifærd
med at fremkjøre sit beleiringsskyts og bringe det i position , tilføiede russerne dem betydelige tab ved sin granat- •
kardætskeild fra sine kanoner paa Taknshan. Føies hertil,
at Takushan er en ypperlig obsenationspost, ln•orfra russerne kunde se og følge all, hvad der foregik i og bag de
japanske linjer, og nøiagtig bestemme beliggenheden af
deres batterier, bliver det indlysende, at saalænge denne
stilling var i fiendens hænder, var cerneringen af Port
Arthur ikke fuldstændig og kunde noget angreb paa fæstningen ikke paabegyndes.
Russerne blev drevet tilbage fra sine stillinger paa
Takushan og Hsiaokushan den Hele august efter en haard nakket modstand, som holdt japanerne i schak i tre døgn .
De isolerede vestre høider blev erobret den 16de august
efter tre dages voldsomme kampe i øsende regnveir. Da
disse begivenheder fandt sted, før vi havde faaet tilladelse
til at komme frem til fronten, og da de, strikte taget, ikke
udgjør nogen del af den egentlige beleiring af Port Arthur,
skal jeg nøie mig med at nævne, at de tropper, som tog
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del i operationerne paa den Yestre fløi, var hele den lste
armPdivision, forstærket med tre feltbatterier fra den uafhængige arlilleribrigade, og i Takushan-kampene hele den
l lte division, forstærket med tre 12 cm. heleiringsbatterier
og fire !) cm. morterbatterier. Paa begge steder Yar kampen haard ; japanernes samlede tab beløb sig til omtrent
3000 mand.
Medens disse foreløbige operationer fandt sted, anvendte general Nogi tiden til at træffe alle forberedelser
til det store angreb. Efterat han havde bestemt sit hovedobjekt for angrebet og fastslaaet sine fremrykningslinjer,
maatte det blive hans næste opgave at faa sit skyts brngl
i position paa den heldigste maade.
Erfaringerne fra den sidste Boerkrig og tildels
fra den russisk-tyrkiske krig har syntes at pege i den
retning, at artilleriets rolle i en modeme krig bliver mindre
og mindre betydelig, saa at infanteriet faar næsten den
hele byrde at bære under slaget. Den nuværende krig
har betydelig modificeret denne opfatning. Det er det japanske artilleri, som har vundet dem deres seire, eller,
rettere sagt, den udmærkede samvirken af artilleriet med
sit søstervaaben. Uden det førstes dygtighed og taktiske
skjøn vilde al infanteriets tapperhed og udholdenhed været
til liden nytte. Jeg har ingen nøiagtige opgaver over forholdet mellem antallet af saarede af kanonild og geværild
i den russiske garnison; men det er blevet mig fortalt, at
antallet af de førstnævnte har været usædvanlig høit. I
den japanske arme har forholdet, fra begyndelsen af juni
til slutten af oktober, været det, at saar foraarsagede af
granater eller granatkardætsker har udgjort 21,27 procent
af det samlede antal, altsaa næsten det dobbelte af, hvad
det har været i foregaaende felttog. Den russisk-japanske
krig har gjengivet artilleriet dets betydning og ladet det
spille den rolle, som enhver stor feltherre, fra Gustav Adolf
til Moltke, har tildelt denne, den første af alle vaabenarter .
.Jeg vil senere faa anledning til at vende tilbage til
delte emne. .Jeg skal her kun paapege, at det ikke saa
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meget er selve skydningen, som har været saa overlegen
paa japansk side; jeg har seet den ligesaa god og bedre i
vor egen arme, og den smukkeste skydning, jeg har seet
i mit liv, saa jeg udført af et russisk batteri den 20de
september ved forsvaret af 180 meter høiden. Men det
er japanernes hele taktik, som er russernes saa overlegen ,
baade om man betragter den i og for sig selv, og om den
sees i forbindelse med infanteriets operationer.
Under en beleiring, hvor kanonerne selvfølgelig er saa
meget mere stationære end under et feltslag, er det især
ved valget af stilling, at en artillerist kan lægge sit taktiske
skjøn for dagen, og netop i denne henseende var det, at
japanerne viste sig sine modstandere saa overlegne. .Jeg
har allerede gjentagende gjort opmærksom paa den gammeldagse maade, hvorpaa de russiske batterier og kanonstande var anlagt under felttoget paa Kuangtung-halvøen, næsten altid paa toppen af en høide, med kanonerne som
silhouetter mod himlen, medens japanernes var saa vel
placeret og saa dygtig maskeret, at det var n:t•sten
umuligt at opdage dem . Og om japanerne havde gjort sig
møie med at vælge sine positioner ved tidligere leiligheder,
var tilskyndelsen til at gjøre saa her endda meget større,
ligeoverfor de stærke befæstninger og de langt kraftigere
kanoner, de her havde at b.ekjæmpe; med muligheden af
en lang beleiring foran sig og med den store indsats, der
stod paa spil.
Med Panlung- og \Vantai-forterne som taktisk hovedobjekt var det naturligt at vælge Fenghoangshan-aaserne
til positioner for hovedmassen af beleiringskanonerne, beliggende, som de er, midt imod og paa den gunstigste afstand fra de russiske stillinger i den østre sektion, som de
delvis behersker. De aller tleste af de japanske beleiringsog marine-batterier blev derfor bragt i position langs den
søndre aasrække her, marinebatterierne tilhøire, beleiringsbatterierne tilvenstre, <i clzeval over jernbanen. Haubitzerne og mortererne, samt den største del af felt- og
bjergskytset blev placeret længere frem, dels indiblandt de
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isolerede vestre høider, efterat de var blevet erobret af
japanerne, dels bag den omtalte bakkeknæk midt i Shuishirlalen . Med undtagelse af marinebatterierne, hvis betjeningsmandskaber var uøvede i saadan ildgivning, var de
flestr af kanonerne placeret for indirekte ild.

Alle de lrnnoner, japanerne paa dette tidspunkt havde
ved Port Arthur, vai- monteret paa hjulla vetter, og ingen
af dem var støne end 12 cm. kaliber, saa kanonstandene
kunde blive af den almindelige type, som vist paa ovenstaaende skitse. De bestod af et stærkt brystværn, bygget
af sandsække, med skydeskaai· for kanonerne og med
stærke traverser mellem hver. Der var bombesikre rum
for artileristerne bag eller til siden af batteriet, hvor de
kunde holde til, naar der ikke blev skudt, og bombesikre
rum tillige i traverserne for ammunitionen og for betjeningsmandskaberne under ildgivning.
At bringe kanonerne frem over de lerede veie, som
var næsten ufremkommelige efter den sidste tids voldsomme
regnskyl, ofte ad lange omveie og ofte ved nattetid, forat
tienden ikke skulde opdage dem, var den næste ting, der
maatte tænkes paa, og i disse dage var det et almindeligt
syn over hele landet bag de japanske linjer at se de svære
kanoner blive trukket afsted af en lystig flok af soldater
eller sjømænd, som lo og sang og raabte og ,,ar vittige,
mens de halede og sled, saa sveden silede af dem. Var
veien god et lidet stykke, hændte det, at de kunde faa de
svære, uhaandterlige tingester afsted i en slags kluntet galop; men de fleste steder gik det smaat, og det kunde
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tage dem tlere timer mangen gang at faa kanonen et par
hundrede meter fremover.
Foruden alt arheidet med artilleriet Yar der hundrede
andre ting at tænke paa, - leiranordninger og fordelingen
af de forskjellige troppeafdelinger, træntjenesten og forplei ningen, telefoner og telegrafer, hospitaler, ammunitionsforsyningen, signal~jenesten, bygningen af dækninger og
masker langs veie, der var udsal for fiendens indsyn, an læg af observationsposter og forskansninger o. s. v., o. s. v.
Og endelig var det planlæggelsen af selve det store angreb,
fra det første skud blev fyret, indtil fæstningen var tagel
og den opgaaende sols flag vaiede over Port Arthurs volde.
Alt dette tog tid, og det var først den 17 de august,
at general Nogi følte sig tryg for, at alt var iorden. Den
18de lod han sine tropper hvile; den 19de aabnede
han angrebet.
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m morgenen den 1Hde august, samme dag som var
fastsat for aabningen al' det store angreb paa Port
Arthur, hlev de fremmerle korrespondenter, der var attacheret rlen 3die arme, forestillet for general Nogi. Han modtog os i sit hovedk.Yarler, som dengang var i Shuangtaikou,
paa den elsksærdigste maade, lod os hver især forestille
for sig og fortælle ham, hvad landsmand vi var, og hvil ken avis vi repræsenterede. Derpaa sagde han:
« De er komne en lang vei, mine herrer, for at se
denne krig, og De har maaltet vente længe, før De har
faaet tilladelse til at komme hid ; men jeg kan lykønske
Dem med, at De er komne netop i rette øieblik til at overvære afslutningen af et seirrigt felttog », - bemærkningsværdige ord, som bestyrker rigtigheden af, hvad jeg har
udtalt i foregaaende kapitler, og som jeg mangen gang
skulde komme til at tænke paa i de følgende maaneder.
Efter at have anbefalet os at være forsigtige og passe ,•ar
helse, afsluttede han sammenkomsten med at udtale, at
han beklagede, han vilde faa det saa travelt de nærmeste
dage, at han neppe vilde finde nogen leilighed til at træffe
os, men at han Irnabede at se os igjen inden ret længe.
General Nogi gjorde allerede ved dette første møde et
meget behageligt indtryk paa mig. Han var en smuk
mand - efter japansk maalestok - og skjønt hans haar
var graasprængt og hans fuldskjæg næsten hvidt, bar han
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sine 56 aar udmærket, rank og spændstig som en ungdom. Han havde smukke, kloge resolute øine og et meget vindende smil, som kunde lyse op i hans haarde træk
og viste en række prægtige hvide tænder. Han gav en
indtryk af at være en kraftig personlighed en mand af
megen intelligens, selvbeherskelse og ubøielig viljekraft.
Da vi forlod ham, var vi alle rede
til at tage hans ord om. at han snart
vilde se os igjen - i Port Arthur som noget mere end en ren fa c;on de
parler.
Hans faste, rolige selvtillid
bragte os til at glemme al vor tvivl
og opgive alle vore egne theorier og
tro, som alle hans officerer og soldater fuldt og fast troede, at han vilde
være istand til at tage Port Arthur
ved direkte angreb i løbet af nogle
faa dage.
Senere hen, da vi havde lært ,
ham
bedre at kjencle, traadte andre
L
sider af hans karakter tydeligere frem .
Af alle de japanere, jeg har mødt, er
general Nogi i alle dele den mest fuld endte gentleman. Høflig, beleven, chevaleresk, ikke blot i manerer, men fra
GENERAL NOGJ
dybet af hele sin personlighed, var han
altid rede til at hjælpe og staa os bi paa alle maader.
Selv i de dage, da det saa sortest ud for hans arme, og
han selv havde lidt et uerstatteligt tab ved sin eneste overlevende søns død under kampene om 203 meter høiden
(hans ældste søn faldt ved Nanshan), fandt han tid til at
tænke paa og gjøre det godt og hyggeligt for os, sendte
os vin og delikat frugt fra sine egne haver. Han likte at
faa sig en passiar med os og var yderst interesseret i
europæiske synsmaader og opfatninger. Han kunde ikke
tale engelsk, skjønt han forstod noget af sproget, og al
samtale maatte derfor føres ved tolk; dette besværliggjorde
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naturligvis i høi grad en frine tankeudveksling, noget, jeg
føler mig overbevist om, ingen beklagede mere end generalen selv.
En bitterlig kold vinterdag, med stærk nordveststorm
hylende over sletterne, mødte jeg ham, som han kom ridende hjen~ fra en inspektionstur. Jeg hilste, og for en
gangs skyld tiltalte han mig paa
engelsk.
Idet jeg red forbi,
raabte han til mig:
«Today . . . wind
very! »
• Yes, general, » svarede jeg,
«wind very !» og hjem red han,
inderlig fornøiet med sig selv.
Det er en mrget almindelig
ting, at en armes generalstabschef i mængdens øine faar større
ære for hvad der er blevet udrettet end den øverstbefalende
selv, og jeg tilstaar, at jeg i den
første tid begik den samme feil tagelse her. Generalstabschefen
general Iditti, var en særdeles
dygtig og fremragende officer,
som visselig vil bringe det vidt
her i verden. Han havde et
GENERAL IDITTI
mere bydende væsen end hans
chef, saa det er maaske noksaa naturligt, at han blandl
os fremmede korrespondenter i begyndelsen blev anseet
som sjælen i det hele angreb. Dette er vel til en vis
grad saa; men at general Nogi havde sin egen vilje
og forstod at sætte den igjennem og var alt andet end
blot og bart en gallionsfigur, har jeg seet mange beviser
paa. Hans officerer havde den største respekt for hans
duelighed og havde en meget gavnlig skræk for at
i,aadrage sig hans mishag.
Efter vort møde med generalen fortsatte vi vor vei til
4 -
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den høie kegleformige fjeldtop Fenghoangshan, hvor general Nogi havde sta::iet og skuet• ud over Port Arthurs forter
paa hin 30te juli, da han havde drevet russerne ud af deres sidste fremskudte stillinger og for første gang i dette
felttog saa den navnkundige fæstning foran sig. Fra denne
samme høide, hvorfra vi saa hele fæstningsterrænet som
el panorama under os, iagttog vi denne og de nærmest
følgende dages operationer.
General Nogis planer var baseret paa, at han til sin
raadighed havde en overvældende styrke, hvor han kunde
stole paa, at hver eneste mand vilde gjøre sin pligt til
det yderste.
Han vilde engagere fienden paa alle punkter langs
hele hans forsvarslinje og tvinge ham til at sprede sine
stridskræfter over et stort omraade, hvorved det vilde blive
vanskeligt for ham at koncentrere nogen betydelig styrke
paa noget enkelt punkt. Han vilde gjøre kraftige demon strationer mod den vestre sektion; men han vilde slaa
sit tungeste slag mod centrum af de russiske stillinger paa
østsektionen og søge al aabne en bresche her, hvorigjennem
han kunde føre tusinder og atter tusinder af mænd frem
mod staden. De første vilde blive nedmeiede; men andre
vilde følge i deres fodspor og drive angrebet et stykke videre
frem; disse vilde ogsaa skydes ned: men han havde praktisk talt uudtømmelige forraad at trække paa og han var
bestemt paa at ofre, hvad ofres maatte, uden skrnpler.
Lidt efter lidt vilde han vinde terræn, og fienden , som
ikke havde synderlige reserver, vilde udmattes og hans
modstand blive svagere, indtil han blev fuldstændig knust
under et sidste mægtigt anfald, udført af en overvældende
styrke mod de dødstrætte, demoraliserede forsvarede. Naar
han først havde faaet fast fod paa ·wantai-høiden, med
byen ret under sine kanoner, vilde han have drevet en,
kile ind mellem den østre og den vestre sektion af fæstningen
og fuldstændig afskaaret dem fra sin basis, saa de øvrige
verker vilde falde i hans hænder som modne frugter, uden
at han behøvede at umage sig synderlig med at ryste træerne.
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C'esi le premier pas qui coute, og general Nogi vidste,
al her ved Port Arthur vilde dette første skridt koste dyre
penge. Han var beredt til at betale saa meget som ti eller
femten tusinde mand for denne bresche gjennem de russiske linjer, - mere, om det skulde behøves: men han
a nlog, al den nc sum vilde være tilstrækkelig· tyve tusinde
mand, døde og saarede, for at tage Port Arthur var rlel
antal, han baserede sine beregninger paa.
Men før han sendte sit infanteri frem til storm mod
hefæstningerne, vilde han berede veien for dem og gjørc
deres arbeide lettere. Han havde til sin raadighed et stort
antal svære kanoner - beleiringsskyts, skibskanoner, hauhitzer og morterer - og han vilde anvende to eller tre
døgn til at overdænge forterne med en saadan voldsom og
uophørlig ild, at deres besætninger skulde blive decimerede
eller, hvad der var endda vigtigere, demoraliserede og selv
i sine stærke stillinger ingen jevnbyrdig modstander for
hans egne vel udhvilede tropper.
Den 19de august var en herlig høisommerdag. I de
nærmest foregaaende dage havde regnen strømmet ned
næsten uden stands; men del var øiensynligt den sidste
kraftanstrengelse af regntiden. En let nordenbris havde
feiet de sidste skyrester afveien, og under en høi, dybblaa
himmel strakte Kuanglung-halvøen sine grønne marker og
sine hlaaskyggede aaser fredelig og dovent ned mellem de
to have, som laa der endda mere lysende hlaa end himlen
over dem.
Da vi kom nærmere vor observationspost, blev der en
stands i ildgivningen, som havde været meget voldsom
fra den tidlige morgenstund, og medens vi klatrede opad
den høie, steile bakke, herskede der overalt en næsten
uhyggelig slilhed. Nogle af korrespondenterne mente, at
hele kampen var over, og speidede ivrig gjennem sine fellkikke1ier for at finde det hvirle flag, som de følte sig overhevist om maatte vaie fra et eller andet af forterne til tegn
paa fæstningens overgivelse, De skulde snart komme paa
andre tanker.
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Pludselig brager det løs fra en af de svære kanoner
nogensteds i centrum af de japanske linjer. Vi hører
hvinet af granaten, som den kløver sin vei gjennem luften,
efterfulgt af et rullende ekko fra heier og aaser. Nogle
faa sekunder senere ser vi en sky af hvid røg og rødliggraa jord springe op lige foran et af de russiske forter,
hvor granaten har slaaet ned. Dette er tydeligvis et signal.
Fra alle batterier tages det op Svære skibskanoner og
beleiringskanoner brøler det trodsig tilbage ; haubitzer
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svarer med korte, skarpe, ilske bjæf, medens hundrede
feltkanoner stemmer med i den diabolske koncert og
hjælper til at øge den rullende torden. Den fagre sommerdags fred er revet i· stumper og stykker. Granater af alle
størrelser farer gjennem luften. Lydbølgerne fra de fyrende
kanoner springer frem og mødes og blandes med knaldet
af de springende granater og vokser med ekkoet fra aaserne
og samler sig til en bedøvende, tordnende helvedeslarm.
I og omkring de russiske forsvarslinjer springer der op
smaaskyer af røg og sand, hvor granaterne slaar ned, og
til sine tider kommer de flyvende saa tykt, at det ser ud,
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som om en jættemæssig haglbyge gik over forterne.
Ustandselig, fra daggry til langt efter mørkets frembrud
fortsættes skydningen, uden hvile, uden barmhjertighed.
Den haardeste ild koncentreres mod Panlung- og Nordre
Kikuan -forterne lige foran os. Vi kan bogstavelig talt se, hvorledes voldene smuldrer hen under de uophørlige voldsomme
slag. De rette linjer og de skarpe hjørner forsvinder langsomt,
og disse forter bliver mere og mere lig uhyre, formløse jordhauger, medens glaciserne foran dem mere og mere kom mer til at se ud som kaningaarde.
De russiske forter syntes forunderlig tause og betagne
under delte voldsomme bombardement; de fyrede kun
lidt i ny og i næ, og deres ild syntes at være fordelt
over de japanske linjer uden nogen plan eller noget forsøg
paa sanwirken. Vi havde ventet os en haardnakket artilleriduel, saadan som vi efter alle gode gamle regler og
traditioner burde havt; men heri blev vi skuffet; japanerne raadede grunden alene. Vi vidste ikke, hvad vi
skulde tro eller tænke om denne taushed fra de russiske
batteriers side, og det samme var tilfældet med mange af
de japanske officerer. Hvad var grunden? Var alle japanernes batterier saa vel maskeret, at intet af dem kunde
opdages fra de russiske stillinger? Var det slut med deres
ammunition? Var japanernes ild saa overvældende, at de
russiske artillerister ikke kunde staa til sine kanoner? Hvad
nu end grunden kan have været, var japanerne straalende
fornøiet over sagernes stilling, og deres maal syntes dem
inden endda lettere rækkevidde, end selv de havde lroet.
Skydningen slakede betydelig af i løbet af natten :
men ved første gry af dag begyndte den igjen med al sin
gamle kraft og fortsattes uden afbrydelse hele den 20de
august. Denne dag svarede de ·russiske batterier saagodtsom aldeles ikke; de japanske artillerister kunde staa saa
rolig og trygt til sine kanoner, som om de var til maalskydning. Deres skydning var god, men ·i betragtning af
de store, tydelige maal, den forholdsvis korte distance og
de fiendtlige kanoners taushed slet ikke noget udover det
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almindelige, ikke nær saa god, som den skulde blive
senere, efter ugers og maaneclers stadig øvelse.
Medens artilleriet saaledes havde baaret hovedbyrden
af de to første dages arbeide, havde infanteriet heller ikke
været saa aldeles ledigt. Den 19de august, omtrent klokken to om eftermiddagen, hørte vi knitren af geværer
langt ude mod vest, og gjennem vore kikkerter kunde vi se
japansk infanteri avancere langs de isolerede høider foran
den vestre sektion af fæstningen. De lavere nordlige høider var allerede taget den 13de august ; men det var af
den største vigtighed for et heldigt udfald af japanernes
planer, at om muligt ogsaa den stærkt befæstede 174 meter
høide skulde falde i deres hænder, forinden del egentlige
infanteriangreb begyndte, fordi den var i en enfilerende
position til en fremrykning over Shuishi-dalen. Ved en
kraftig offensiv i denne retning, vilde de tillige trække
russernes opmærksomhed bort fra de dele af deres linjer,
hvorimod de havde planlagt at rette sit hovedstød.
Den p1·ovisorisk befæstede 17.J, meter høide var bestykket med to 10 cm. kanoner, fem stykker feltskyts og
fire maxims. De opkastede feltskanser var alle gjort bombesikre ved et tag af jernbanesviller og planker, dækket af
et tykt jordlag, og med volde bygget af sandsække og
forsynet med skydehuller for geværerne. En enkelt række
s1aaltraadhindere omgav forskansningen.
Hele den 19de og :.lOde blev denne stilling beskudt af
batterier tilhørende den 1ste division, ti feltbatterier og ti
12 cm . kanoner, der var opstillet i vel maskerede positioner nede paa sletten i nærheden af Louisa-bugten .
Det første infanteriangreb begyndte, som sagt, ved
to-tiden den 19de. Russerne mødte dem med en stærk
ild; skytterlinjerne maatte hyppig standse og søge dækning
og gjorde kun liden fremgang. Understøttelser blev kastet
frem, og revet med af denne nye impuls rykkede skytterlinjen atter paa. Vi kunde se de smaa kahkiklædte soldater klatre opad aasskraaningen; nogle faldt for aldrig
mere at reise sig igjen ; men resten vandt fremover jevnt og
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støt. Den russiske ild voksede i kraft og virkningsfuldhed
for hvert minut, og igjen maatte de japanske linjer kaste
sig ned og søge dækning, indtil nye understøttelser hleY
sendt frem for at fylde hullerne i de tyndede rækker;
derpaa var der et nyt fremstød af hele linjen. :\fon det
russiske infanteri overdængede dem med en regn af kugler ; et feltbatteri aahnede ild paa dem nede fra Shuishidalen og sendte shrapnel paa shrapnel ind mellem dem,
og folk faldt i snesevis. Alligevel trængte de paa og
naaede saa langt som til staaltraadhinderne. Her kom de
til en fuldstændig stands. Del viste sig, at de medbragte
sakse ikke var stærke nok til at overklippe staaltraaden;
det var umuligt at bane sig vei gjennem hinderne, og under den forfærdelige ild paa nært hold kunde intet holde
sig. Hele anfaldet var brudt, knust, og de overlevende
maatte slaa en hastig relræt.
I løbet af natten blev angrebet fornyet, og uagtet
japanerne blev slaaet tilbage igjen, lykkedes det deres
ingeniørtropper at bryde en bresche gjennem staaltraadhinderet. Da det ikke nyttede at forsøge at overklippe
staaltraaden, gav de sig til at hugge ned de stolper, hvorpaa den var fæstet og fik paa denne maade aabnet en
vei bred nok for angriberne at deployere gjennem.
Et nyt angreb fo,retoges om morgenen den 20de, og
efter en haardnakket kamp blev stillingen stormet og taget
ved middagstid og forblev hele tiden senere i japanernes
hænder, uagtet den blev meget voldsomt bombarderet ved
flere leiligheder. De tropper, som paa japansk side tog
del i kampen, var det 15de regiment, som angreb nordenfra , og det lste regiment, som rykkede frem vestenfra .
.Japanernes tab havde været meget alvorlige, over
1 400 mand døde og saarede 1 . Da de vidste, at de to
næste høider paa aasrækken (180 og 203 meter høiderne)
var altfor stærkt befæstet til at kunne tages uden større
forberedelser, gjorde lste division ikke noget videre fremstød i denne retning. Deres operationer var væsentlig
1

Russerne efterlod 350 døde paa valpladsen .
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ment som en demonstration for at trække opmærksomheden bort fra det virkelige angrebspunkt. Dette havde
de opnaaet, og de havde, skjønt med betydelige ofre, erobret en vigtig position tiltrods for en meget kraftig modstand fra russernes side.
Medens disse kampe fandt sted paa russernes venstre
tløi, blev andre demonstrationer udført nærmere henimod
deres centrum. Det 3die regiment af lste division angreb
de russiske forposter i Shuishi-landsbyen og drev dem tilbage efter en haard kamp i gaderne og mellem husene.
De forfulgte dem oYer sleUen henimod et stærkt lunetteformigt verk en fem hundrede meter søndenfor landsbyen,
gjorde et voldsomt anfald paa dette og opnaaede for en
kort tid at faa fast fodfæste her. Men de tre stykker
maskinskyts, som udgjorde en del af lunettens armering,
havde i tide trukket sig tilbage bag den aabne gorge af
forskansningen ; de sendte nu en saadan haglbyge af lrngler ind over angriberne i det trange, udækkede indre rum
af lunetten, at japanerne snart blev tvunget til at opgive
clen, efterat de haYde mistet over 300 mand. Dette afsluttede
ror øieblikket alle operationer i denne relning.
Samtidig med disse demonstrationer blev der af den
høire fløi af 9de di,•ision udført et krafligl angreb paa
Lungyen-redouten . Dette verk, der blandt os korrespondenter gjerne gik under navn af «den røde redoute , paa
grund af farven af dens jordvolde, ligger paa nordsiden
af jernbanen, et godt stykke lige foran Erhlung-fortet.
Det er et lidet, men kraftig bygget verk, og dets beliggenhed er saadan, at det kan rette en meget generende ild
mod japanernes fremskudte linjer, specielt mod den llte
divisions stillinger nær Takushan. De forsøg, som bleY
gjort paa at erobre den røde redoute var derfor af en mere
determineret karakter end angrebet paa Shuishi-lunetten og
var ikke, som dette, væsentlig en demonstration. Da der
senere stod heftige kampe om dette sted, skal jeg vente
med at give en nærmere beskrivelse· af redouten til et senere kapitel og her kun anføre, at det 36te regiment i
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løbet af 19de og 20de august gjorde flere meget kraftige
anfald paa fortet, der dog alle blev resultatløse. Det sidste
af disse anfald naaede helt frem til graven foran redouten;
men da graven var temmelig dyb, med næsten lodrette
sider, og brystværnskraaningerne ogsaa var meget bratte
(brystværnets høide over gravhunden omtrent 15 fod), var
japanerne, som ikke havde stormstiger, ude af stand til at
komme over og maatte trække sig tilbage med betydelige tab.
Alligevel maa udfaldet af de to første dages opera1ioncr i det hele betegnes som tilfredsstillende. .Japanerne
havde tvunget fæstningens kanoner til al iagttage næsten
fuldstændig taushed. Deres egne batterier havde for en
stor del ødelagt voldene og de indre forsvarsverker i de
forter, hvorimod deres hovedangreb skulde rettes, og de
havde al grund til at antage, at hovedformaalet med
denne indledende ild var naaet, nemlig at demoralisere
forsvarerne og saaledes berede veien for infanteriets angreb. Deres demonstrationer var udført som planlagt, og
uagtet deres forsøg paa at tage Shuishi-lunetten og Lungyenredouten var mislykket, var dog hovedhensigten med
disse angreb naaet og russerne ledet til at tro, at hovedstødet denne gang, som under det kinesiske felttog, vilde
blive rettet mod deres venstre fløi.
Paa den anden side mener jeg, at japanerne begik en
feil ved ikke at fortsætte med nye demonstrationer og nye
attakker de følgende dage under selve hovedangrebet.
Den 21de, 22de og 23de august blev der, med en eneste
uvæsentlig undtagelse, ingensomhelst demonstrationer foretaget paa den vestlige del af operationstheatret. Her var
alt roligt, saa det snart maatte blive indlysende for russerne, at kampene paa denne side blot havde været en
finte for at trække opmærksomheden bort fra det virkelige
angrebspunkt. Dette gjorde det muligt for dem, da det
kneb som værst, at koncentrere en saa betydelig troppestyrke paa det truede punkt, at de formaaede at standse
den japanske lavine.
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a jeg kom op paa toppen af vor høi den følgende
morgen (21de august) var det endnu artilleriet, som
førte ordet. Kanonerne tordnede løs saa kraftig som
nogensinde; kun havde japanerne nu ombyttet sine granater
med shrapnels. .Jeg vidste straks, hvad dette havde at
betyde. Dramaets første, indledende akt var spillet tilende,
og tæppet var gaaet op for anden akt, hvori det mægtige
skuespil kunde udvikle sig med alle sine virkningsfulde
scener, al sin voldsomme kraft. Hovedrollen var løftet
over paa infanteriets skuldre, skjønt artilleriet fremdeles
havde sit vægtige ord med i laget.
Hensigten med de foregaaende dages bombardement
havde været at ødelægge, saavidt muligt, befæstningernes
volde og knuse og mase alt, som fandtes i det indre af
forterne og gjøre di~se til et sandt helvede for deres besætninger og tvinge dem til at holde sig i sine bombesikre
rum. Granaterne, som uden ophør sprang mellem dem,
den enerverende larm, ødelæggelsen, myrderiet, de grufulde
saar, som granatsplinterne tilføier, og umuligheden af at
løfte en haand for at øve gjengjæld mod deres usynlige
fiender skulde gjøre dem modløse og lidet skikkede til at
modstaa et determineret angreb. Denne del af programmet
var blevet udført, og det var nu infanteriets tur at skride
ind og høste frugterne af artilleriets arbeide.
Men artilleriet havde endnu en vigtig opgave at løse.
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Det skulde dække infanteriets fremrykning helt frem til
fm·ternes volde og holde besætningen under en saa ustandselig og voldsom ild, at det vilde blive umuligt for dem at
løfte en ritle eller fyre en kanon mod angriberne under
deres fremrykning. For dette øiemed er shrapnellen (granatkardætsken) et bedre vaaben end de almindelige granater:
den springer oppe i luften foran fienden og sender en
saadan regn af smaakngler og staalsplinter ind over ham ,
at han bliver nødt til at søge ly og dækning.
Vi forstod altsaa, at infanteriet stod i begreb med at
rykke frem; men i lang tid kunde vi ikke se noget spor af
troppebevægelser, skjønt det var tydeligt nok, mod hvilket
punkt hovedangrebet skulde rettes. Over hele den østrl'
fæstningssektion , fra Sungshuh til Østre Kikuan, saa vi
.granatkardætskerne springe, sendende ud smaa runde røgskyer, der saa ud som hvide ulddotter, som hurtig blev
baaret afsted af den lette luftning; og saa heftig var skydningen, at der ikke var et øieblik den hele lange dag, hvor
der ikke var i det mindste en af disse smaa røgskyer at
-se over hvert eneste fort i den hele sektion. Men hvor
der sprang en shrapnel over de andre forter, var der
mindst tre eller fire over Nordre Kikuan og hvert af de to
Panlung-forter, saa det til sine tider saa ud, som om el
-spilddamprør stod dernede og puffede, saa hyppig og saa
regelmæssig faldt skuddene her:
Der kunde bogstavelig
ikke være den tomme grund inde i disse forter, hvor ikke
-en shrapnelkugle havde faldt: det var tydeligt, at det var
her, japanerne mente at slaa sit tungeste slag.
De to Panlung-forter, der var de mest fremskudte af
befæstningerne i den østre sektion, var anlagt paa to udløbere fra Wantai, adskilt ved en bred slugt. De var i
virkeligheden ikke andet end stærke, provisorisk udførte
infanteriverker og kun bestykket med nogle faa feltkanoner,
og de havde ikke, som f. eks. Erhlung, skyttergrave eller
andre fremskudte verker foran sig; der var intet andet til
at bryde magten af angrebets brændinger end noget tynd
staaltraad ; ellers kunde bølgeslaget uhindret slikke op ad
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selve voldene paa disse befæstninger. Paa den anden side
var besiddelsen af disse verker af stor vigtighed for japanerne, idet den vilde give dem fast fodfæste i de russiske
linjer, et støttepunkt for deres videre operationer.
Nordre Kikuan-fort laa nogle faa hundrede meter
sydøst for Østre Panlung, adskilt fra dette ved en befæstet
høi, som japanerne kaldte «P »-fortet, uagtet det i virkeligheden blot var en almindelig høide, forsynet med stærke
feltforskansninger. Nordre Kikuan derimod var et permanent fort, ikke stort, men særdeles stærkt bygget og vel
udstyret, omgivet af en bred og dyb grav. Da længere
hen under beleiringen nogle af de voldsomste kampe kom
til at staa om dette verk, skal jeg udsætte med en nærmere omtale deraf til senere.
General Nogis plan var, som allerede nævnt, at bryde
gjennem de russiske linjer ved Panlung-forterne, det svageste punkt i den russiske frontlinje. Samtidig vilde han
gjøre et kraftigt angreb paa Nordre Kikuan. Selv om det
ikke skulde lykkes ham at bemægtige sig dette, vilde hans
anfald trække russernes opmærksomhed i denne retning
og tvinge dem til at splitte sine kræfter, hvorved angrebet
vilde lettes for de tropper, der rykkede mod Panlungforterne. Angrebet paa disse overlod han til ~)de division ,
medens llte division fik til opgave at bemægtige sig
Nordre Kikuan. Naar delte var gjort, skulde begge divisioner gjøre et kombineret angreb paa Wantai-stillingen,
den høie tvetoppede aas, der dannede japanernes taktiske
hovedobjekt.
Gjennem de lavere skraaninger op mod Østre Panlung
leder en dyb donga i zikzak halvveis op til fortet. Fra
de japanske linjer frem til dongaen var adkomsten let og,
undtagen for de sidste hundrede meter eller saa, vel dækket
af det tidligere omtalte lave høidedrag nede i selve Shuishidalen. Dongaen selv var delvis udsat for russernes ild;
men den bød dog paa de fleste steder god dækning bag
vindingerne af sine bratte vægge, saa at en betydelig styrke
kunde trækkes sammen her og holdes i beredskab for et
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sidste anløb. Men fra udgangen af dongaen op til glaciset,
der var forsvaret af en dobbelt række staaltraadhindere,
og over dette frem til fortets volde, vilde angriberne være
udsat for en herjende ild, ikke blot fra Østre Panlung,
men ogsaa fra de øvrige forter og batterier i nærheden,
specielt fra Nordre Kikuan, «P » og Vestre Panlung. At
tilbagelægge denne strækning vilde være umuligt, medmindre forsvarerne blev saaledes overdængede med ild, at
de ikke kunde staa til sine kanoner eller fyre sine geværer
uden at udsættes for øieblikkelig død, og derfor var det,
at de japanske batterier spyede shrapnelkugler og staalsplinter saa ustandselig og saa ubarmhjertig ind over dem.
Chefen for den 9de division afdelte sin venstre brigade (6te) under generalmajor lchinobe til at udføre angrebet paa Østre Panlung; brigadechefen beordrede det
7de regiment at foretage det første anfald. Den tapre chef
for det berømmelige 7 de, oberst Ouchi, placerede to bataljoner i forreste linje, den høire med ordre til at rykke
frem mod Østre Panlung, medens den venstre skulde gjøre
en kraftig demonstration mod «P »-fortet for at hindre det
fra at tage del i forsvaret af hovedangrebspunktet; den
tredje bataljon skulde danne reserven for den høire
bataljon.
I nattens løb var det lykkedes et detachement ingeniørsoldater at hugge flere aabninger i den dobbelte række
staaltraadhindere foran Østre Panlung, skjønt med voldsomme tab; saagodtsom den hele styrke blev meiet ned af
den rasende ild af fiendens rifler og maskinskyts. Kort før
klokken fem om morgenen, før det endnu gryede ad dag,
blev det første anfald gjort. Fra dongaens udgang styrtede
den første bataljon sig frem mod fienden; men opover de
udækkede bakker, og specielt da de forsøgte at bane sig
vei gjennem de trange aabninger i staaltraadhinderne, var
de udsat for en forfærdelig ild fra fortets volde, og fra
begge sider kom ilden fra Erhlung, Vestre Panlung, Nordre
Kikuan og de bagenfor liggende batterier feiende ind over
dem og rev bogstavelig talt bataljonen i stumper og stykker;
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<le, som ikke blev paa valpladsen, flygtede i vild uorden
tilbage til dongaen; men de fleste af disse blev skudt ned
paa , ,eien; en mindre styrke, som saa, hvordan det gik med
clisse, fandt en sparsom dækning i nogle forladte skyttergrave ved foden af glaciset.
Oberst Ouchi stillede sig nu selv i spidsen for sin reservebataljon og førte den, med regimentsfanen yaiende i
teten, mod fortet. Hans soldater stormede frem med den
største tapperhed og den fuldslændigste dødsforagt ; men
under den rasende kugleregn kunde intet staa sig. Obersten selv faldt med mange af sine officerer og kun faa
slap uden men fra det frygtelige blodbad . Ikke en manrl
var naaet forbi staaltraadhinderne.
Imidlertid var den bataljon, der operede mod ~ P fortet, avanceret til nær indunder høien, men formaaede
ikke at trænge videre frem. De opkastede skyttergrave,
hvorfra de underholdt en livlig ild mod besætningen, og
gjorde det umuligt for den at tage del i fors,,aret af Østre
Panlung.
General Ichinobe havde taget post paa en høide nordenfor Wnchiafang-landsbyen. Ingen melding fra angrebs styrken havde naaet ham, og skjønt vel slaglummelen~
styrke og retning kan have givet ham en ide om sagernes
stilling og fraværet af de almindelige hoverende banzairaab forberedt ham paa, at ikke alt gik efter ønske. overgik den scene, som viste sig for hans blik, da solen var
brudt frem og havde splittet den lette morgendis, hans
værste forventninger. Opefter bakkeskraaningerne laa døde·
og saarede tykt og tæt, især foran staaltraadhinderne , hvor
ligene mange steder laa i hanger en tre, fire mand høi.
Ingen fremgang var der gjort paa noget punkt, og <len
lille flok af det tapre 7de, som havde reddet sig ud af
blodbadet, var afskaaret fra ethvert tilbagetog ved fienrlens
morderiske ild.
Under disse omstændigheder var der kun en ting at
gjøre: begynde paa igjen med friskt mod. General Ichinohe
beordrede det 35te regiment til at gjenoptage offensiven,
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understøttet af et batteri maskinskyts, der var blevet bragt
i position nær ved generalens standplads. Omtrent klokken
ti satte den første bataljon ud paa sit farefulde ærinde.
Foran anfaldet blev en om muligt endda voldsommere
shrapnelild øst ind over Østre Panlung og de omliggende
forter, og knitringen af de japanske maskingeværer ophørte
ikke et øieblik under den hele fremrykning; men shrapnels
og maskinskyts var kun af ringe virkning mod forsvarerne i
deres bombesikre forskansninger og bidrog kun lidet til at
gjøre deres ild mindre dødelig. I fuldt dagslys var det
endda vanskeligere at vinde fremover end i den tidlige
morgens usikre halvlys, og hverken den bataljon, der blev
sendt i spidsen, eller den næste, som blev kastet frem for
at understøtte den, formaaede at gjøre nogen fremgang.
Saasnart de deployerede ud fra dongaen, blev de overdænget
af en saadan regn af projektiler, at de skyndsomt maatte
søge tilbage til dækning igjen. General Icbinobe ansaa
,let derfor haabløst at gjøre yderligere forsøg paa at trænge
frem paa dette tidspunkt og henvendte sig til divisionschefen med forslag om at operationerne skulde indstilles
til efter mørkets frembrud. Men general Oshima fandt,
efter nøie at have overveiet situationen, at den oprindelige
plan burde bibeholdes og fienden trættes og udmattes ved
idelige og uophørlige angreb ; han gav derfor ordre til angrebets fornyelse, idet han yderligere stillede en bataljon af
den høire brigade og et stærkt detachement fra den 4de
uafhængige infanteribrigade til general Ichinobes disposition.
Ved modtagelsen af denne befaling gav general Ichinobe
øieblikkelig ordre til det 35te regiment at fornye angrebet ;
bataljonen fra den høire brigade, som netop nu ankom,
blev stillet paa venstre fløi af angrebsstyrken. Paany blev
kompani efter kompani sendt frem mod stillingen. Ind i
kugleregnen styrtede hans soldater sig uden vaklen og
begyndte i fuldt løb opstigningen af bakkerne; ]1).en det
gik ikke bedre med dem, end det havde gaaet deres
kamerater før. Granatkardætskerne kom susende og hvæsende ind over dem igjen og sprang med et voldsomt
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knald lige i synet paa dem og slyngede skjæppevis af smaa
runde blykugler ind mellem dem, og talløse riflekugler og
maskinskytskugler feiede hen over marken og meiede dem
ned i snesevis og hundredevis. Nogle faa naaede saa langt
frem som til staaltraadhinderne; men under den forfærdelige krydsild her kunde intet levende bestaa; anfaldet var
igjen knækket og knust, og de overlevende søgte tilbage
til dongaen og til bækkeleiet; nogle faa fandt kanske en
tvilsom dækning bag stene eller i smaa fordybninger i
jorden: men de fleste blev liggende igjen døde eller haardt
saarede paa de blodgjødede marker.
General Ichinobes eneste haab stod nu til natten. Det
tog nogen tid, før han kunde faa <le oprevne afdelinger
samlet og ordnet og alting forberedt til et nyt anfald, saa
klokken blev over tolv, før han kunde sende sine mænd frem
igjen. Men ikke engang natten og mørket, som han havde
gjort regning paa skulde skjule hans bevægelser og gjøre
den fiendtlige ild mindre sikker, blev til nogen hjælp for
ham . De russiske lyskastere og stjerneraketter lyste op
terrænet, hvorover hans mænd rykkede frem, slig, at forsvarerne kunde sigte og skyde som i det klareste dagslys
paa samme tid som det blændede og forvirrede angriberne
og gjorde deres opgave dobbelt vanskelig og uhyggelig.
Dette, det fjerde, angreb blev derfor ogsaa tilbageslaaet med en betydelig tilvækst til den allerede lange tabsliste.
Klokken fire om morgenen befalede divisionschefen kampens
indstilling for al give sine tropper nogle timers velfortjent
hvile.
Medens den 9de division saaledes gjorde de mest heltemodige anstrengelser for at gjennemføre sin del af programmet, var den llte division begyndt sin fremrykning
mod Nordre Kikuan. Under den foregaaende eftermiddags
heftige bombardement var der opstaaet ild i et ammunitionsmagazin. i fortet, og som flammerne naaede kanonammunitionen, opstod der en række smaa eksplosioner, som varede
til langt paa nat. Om der nogensinde skulde kunnet være
tale om at forsøge at tage fortet med storm, vilde dette
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været tiden til at gjøre forsøget; men da infanteriet var
uforberedt til at foretage nogen bevægelser den 20de, gik
det gunstige øieblik tabt. Alligevel tænkte japanerne, de
havde gode chancer, da de i graalysningen den næste
morgen skred til angreb, og stolede paa, at ilden og eksplosi011erne og deres eget heftige bombardement havde demoraliseret besætningen og gjort deres opgave let. Ingeniørtropper havde krøbet op om natten og brudt en vei gjennem staaltraadhinderne ; men da det 44de regiment, der
gik i spidsen, forsøgte at naa frem til dette punkt, mødtes
de af en saadan vanvittig ild fra rifler og maskinskyts,
granater og shrapnels, at de led enorme tab. Men de
japanske soldater er utrolige. Skjønt deres kamerater faldt
til høire og venstre for dem, og hvert skridt fremover
bragte dem nærmere til den visse død, trængte de stærkt
sammenskrumpede linjer uforsagt paa. Enkelte naaede endog helt frem til graven, som dyb og bred omgiver fortet
paa alle sider; uden at betænke sig hoppede de ned, over
tyve fod; de vidste ikke, at graven var forsvaret af stærke
kaponierer, som fuldstændig beherskede den med sin ild;
de kom aldrig tilbage. Størstedelen af regimentet kom
ikke engang i nærheden af fortet; ilden var altfor frygtelig.
Fuldstændig brudt maatte levningerne af det 44de flygte
tilbage hals over hoved. Intet yderligere forsøg blev gjort
paa denne dag mod fortet; det var altfor paatagelig haabløst med graven spærrende veien for dem.
Om morgenen den 22de august sammenkaldte general
Nogi et krigsraad for at drøfte situationen. Op til nu var
det store almindelige angreb fuldstændig mislykkedes. Hans
tropper var overalt blevet slaaet tilbage med svære tab, og
havde ikke vundet fodfæste paa et eneste punkt. Ikke en
eneste fordel havde de opnaaet, og det spørgsmaal maatte
derfor naturlig fremstille sig for ham, om det ikke vilde
være det klogeste straks at opgive al videre tanke paa at
tage Port Arthur ved direkte angreb og ikke ofre flere
menneskeliv paa et foretagende, hvis umaadelige vanskelighed
han nu havde faaet en fuld forstaaelse af. Jeg ved selv5 -
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følgelig ikke, hvad hans kommanderende officerer mente
om denne sag, eller hvilken afgjørelse man vilde være
kommet til; men under mødet kom der telefonrapport, at
endel af Østre Panlung var taget, at japanerne havde naaet
helt ind i fortet, hvor de var indviklet i haandgemæng
med forsvarerne, som langsol)lt dreves tilbage. Dette var
ikke øieblikket til at drøfte nogen indstilling af operationerne.
Mødet blev øieblikkelig hævet og divisionscheferne sendt
tilbage til sine afdelinger med ordre til at drive angrebet
af al kraft. En bataljon af den lste division blev afgivet
til at understøtte den 9de division, hvor den haardeste
kamp rasede.
Hvad der havde hændt, var dette:
Da det 7de regiment om morgenen den 2lde gjorde
sit første anfald, under hvilket de naaede længere frem mod
fortet end ved noget af de senere angreb, havde en femti,
seksti mand fundet ly i nogle forladte skyttergrave ved
foden af glaciset foran Østre Panlung; under de senere
anfald havde en snes pionerer og nogle faa mand af det
36te regiment ogsaa søgt tilflugt her; foruden disse var
der ogsaa enclel haardt saarede og døde. Skyttergraven
var temmelig dyb og var forsynet med en banket, hvor
besætningen skulde staa under ildgivningen. Graven var
nu halvfuld af vand efter det foregaaende heftige regnveir,
og da banketten var optaget af de saarede, maatte de andre
staa til over knæerne i vand og dynd; det st.i nkede allerede
af ligene, som iaa der. Mad havde de ikke synderligt
af, og tørsten begyndte snart at blive utaalelig; de undersøgte lommerne paa de døde for at finde kjeks og drak
af det stinkende, blodblandede sølevand. Noget tilbagetog
var der ikke at tænke paa under fiendens uophørlige ild,
saa de maatte tilbringe hele dagen og hele natten paa
dette uhyggelige sted. De saa den ene bataljon efter den
anden af sine kamerater rykke frem og saa deres anfald
knuses under den forfærdelige ild, længe før de var naaet
frem til deres tilflugtssted, og de forstod, at hvert haab om
undsætning var forfængeligt.
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Om morgenen den 22de var deres stilling desperat.
~It var stille i de japanske linjer; der var intet tegn til
noget nyt angreb; de var overladt til sin skjæhne. Officererne drøftede rolig situationen mellem sig, og efter
nogen deliberering kom de til det resultat, at det vilde
være bedre at falde som tapre soldater i en ærlig kamp
end at ligge der og dø som rotter i sine hul. De bestemte
sig til at passe et øieblik, naar russernes agtpaagivenhed
var noget slappet, og saa gjøre et djærvt forsøg paa at
tage fortet ved overrumpling; afstanden op til volden var
ikke lang. Ingeniørtropperne havde bragt med sig flere
ladninger dynamit, pakket i almindelige blikdaaser - det
første embryon til de senere saa meget anvendte haandgranater.
Kort efter middag gjorde det sit anløb. Russerne, der
ikke vidste noget af denne styrke nede i skyttergraven og
ikke ventede noget angreb fra saa nært hold, var mindre
færdige med sin ild end ved de foregaaende leiligheder.
Det lykkedes ingeniørtropperne, som var i spidsen, at naa
volden og klatre op paa brystværnskronen med forholdsvis lidet tab. De kastede sine dynamitgranater ind i de
bombesikre rum, som de delvis ødelagde, og sprængte en
Maxim i smaabiter. Mændene af det 7de fulgte raskt efter;
men russerne fattede sig snart; geværkugler peb mellem
de forvovne angribere og forternes kanoner begyndte at
spille op mod dem; mændene standsede, vaklede, flygtede.
Da var det, at en ung officer ved en heltemodig daad
reddede situationen. Da de andre vendte sig og flygtede,
fulgte han ikke. Med et par mand, der var forblevet hos
ham, klatrede han op paa volden og plantede et lidet
japansk flag paa dens top. Vi kunde se ham raabe paa
sine mænd og pege paa flaget. De maa have hørt hans
tilraab; for vi saa dem standse og gjøre helt om igjen.
For anden gang stormede de frem over glaciset under en
herjende ild, og denne gang kunde intet stoppe dem;
mange faldt, men de andre styrtede paa, sværmede op
over brystværnet, op til kronen, hvor deres flag vaiede

GS

PORT ARTHURS BELEJRING

over liget af deres tapre officer og æggede dem fremad.
Andre tropper, som havde hørt knaldet af dynamiteksplosionerne og seet den kjække daad af sine kamerater
af det 7de, ilede til hjælp. Skjønt mandefaldet under deres
fremrykning var forfærdeligt, var det lettere at komme
frem nu, da besætningen paa Østre Panlung var optaget af
nærholdskampen i selve fortet, og mange af dem naaede frem.
Nogle faa øieblikke kunde vi se dem som silhouetter paa
brystværnskronen; derpaa forsvandt de i det indre af fortet.
Men russerne var ikke tilsinds at give sig saa let ; de
mødte anfaldet med samme uforfærdethed, hvormed det
blev udført. I seks lange timer kjæmpedes der paa haarde
livet, med geværer og bajonetter, haandgranater og maskinskyts, bøssekolber og stene og tørre næver, nu inde mellem
de bombesikre rum og mellem sandsækvoldene, nu ude i
det fri; snart var det en ren legen «titteren paa hjørneh ,
snart var de indviklet i et rasende haandgemæng; undertiden havde japanerne overmagten og havde taget næsten
hele fortet ; men saa fik russerne overtaget igjen og satte
japanerne tilvægs.
Under kampen led japanerne meget under den stærke
artilleriild, som rettedes mod dem fra Vestre Panlung, der
kun laa nogle faa hundrede meter borte. Klokken halv
fire satte en granat ild paa noget træverk her, og snart
saa det ud, som om hele fortet stod i flammer. Dette
benyttede to kompanier sig af, som var paa vei til at forstærke angrebsstyrken i Østre Panlung. Uden nogen ordre
tog de paa sig at forsøge at gjøre et stormløb mod det
brændende fort, og under forvirringen der lykkedes det
dem at faa fast fodfæste. Efter en hed kamp mellem
brændende ruiner og eksploderende granater fik de drevet
russerne ud. Dette vendte kampen til gunst for japanerne
ogsaa i Østre Panlung. Berøvet den kraftige understøttelse
af · kanonerne i det vestre fort og dødstrætte efter den
lange, bitre kamp, trak russerne - eller de, som var igjen
af dem - sig tilbage bag den kinesiske mur. Ved sekstiden var begge forter i japai1ernes hænder.
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Der foretoges ingen yderligere angreb mod Nordre
Kikuan den 22de. Det 44de regiment havde lidt saa svære
tab den foregaaende dag, at det ikke gjorde noget forsøg
paa at gjentage eksperimentet, men afventede udfaldet af
kampene om Panlung-forterne. Naar disse var taget, vilde
den llte division forsøge at angribe Nordre Kikuan fra
ryggen, hvor de antog, adgangen var lettere, og saa slutte
sig til 9de division under dens operationer mod Wantai.
Det 12te regiment gjorde imidlertid et kraftigt angreb paa
Østre Kikuan, men blev slaaet tilbage med betydelige tab.
• Dette afsluttede operationerne den 22de august.
Saasnart russerne var drevet ud af Panlung-forterne,
aabnede deres batterier en voldsom ild mod dem, saa det
blev umuligt for japanerne at holde dem besat med mere
end en ganske ringe styrke, der fandt dækning i de bombesikre rum og straks satte sig i arbeide med at forskanse
sig mod eventuelle russiske kontra-attakker. De fik ogsaa
i løbet af aftenen bragt et bjergbatteri op i Østre Panlnng.
Om natten gjorde russerne flere forsøg paa at tage forterne
tilbage; men angrebene blev ikke udført med tilstrækkelig
kraft og mislykkedes alle. De japanske artillerister i fortet
led store tab under disse udfald; men deres ild var af den
største hjælp til at slaa angrebene tilbage.
Den 23de august var en forbausende stille dag. Bombardementet slakede af meget betydelig, og af infanteriild
var der ikke stort at høre. Den 9de division drev russerne
ud fra en del af den kinesiske mur bag Panlung-forterne
og sendte en bataljon frem til foden af Wantai-høiden
hvor den fandt noget land under død vinkel, hvor den
forskansede sig, - det var alt.
Vi kunde ikke forstaa det. For os stod det, som om
det netop nu, da vigtige positioner var taget og holdt og
en hresche brudt gjennem de russiske linjer, skulde være
tiden til at anspænde alle kræfter til det yderste og sende
hver mand, som kunde afsees, frem gjennem breschen og
forfølge de vundne fordele, medens russerne endnu var
modløse og demoraliserede efter sine nederlag. For os
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stod dette som den eneste mulighed, japanerne havde for
at bringe fæstningen til fald ved direkte angreb. Men nei,
- intet, praktisk talt intet, blev gjort. Dagen var langt
den roligste, vi havde havt, siden vi kom frem til fronten.
Vi forstod det ikke. Først langt paa dag fik vi høre,
at ammunitionen var sluppet op for afdelingerne i fægtningslinjen. Kampen havde været haardere end forventet, og
det havde vist sig at være en yderst vanskelig sag at bringe
ammunition frem over sletterne under fiendens forfærdelige
ild. Paa denne maade fik de japanske soldater en velfortjent hviledag, som de ikke havde gjort regning paa;
men denne hvile var dyrekjøht; som sagerne stod, tænker
jeg, den kostede dem Port Arthur.

VII.
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løbet af den 23de august var fuld forsyning af
ammunition blevet bragt frem til fronten og alle forberedelser truffet til at fortsætte angrebet med al kraft.
Reserveportioner var uddelt til tropperne, - der vilde ikke
blive nogen tid til at koge de næste par dage - , og i
skumringen ble.v tropperne draget sammen paa sine forskjellige rendezvous-pladse. Angrebet var bestemt til klokken fire om morgenen, naar det just vilde begynde at lysne
saavidt, at de kunde skimte, hvor de gik, men hvor det
svage, usikre halvlys vilde være aldeles utilstrækkeligt til
at røbe deres bevægelser for tienden, - og dog lyst nok
til at bryde den stærkeste magt af lyskasterne, som de
allerede var begyndt at betragte med en vis mistro og
respekt. Netop denne time, hverken dag eller nat, hverken lys eller fuldstændigt mørke, har altid været det tidspunkt, japanerne med forkjærlighed vælger for sine angreb,
og de saa ingen grund til at ændre sin taktik ved denne
leilighed.
Planen for angrebet forblev uforandret. 9de division
forstærket af den -lde uafhængige infanteribrigade og en
bataljon fra lste division, skulde ove1: de erobrede Panlungforter føre hovedstødet mod Wantai-stillingen. llte divisions
høire brigade skulde ogsaa rykke frem ad denne vei, men
saa svinge af og forsøge at tage Nordre Kikuan fra ryggen,
hvor de haabede, der ikke vilde være nogen grav til at
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spærre dem veien; derefter skulde de forene sig med 9de
division og understøtte dennes operationer mod Wantai
ved et angreb østenfra. Divisionens venstre brigade skulde
demonstrere mod Kobu og de andre forter længere mod
sydøst. Samtidig skulde lste division søge at tage nogle frem skudte forskansninger foran Itzeshan samt Shuishi-lunetterne.
Om aftenen var alt i orden; tropperne hvilede i fægtningsformation i sine stillinger og fik nogle faa timers
søvn, før de begyndte paa det haarde dagsverk, som laa
foran dem.

RISEN KOGES

For russerne var situationen denne:
De havde formaaet at modstaa det første voldsomme
chok af anfaldet. De mægtige brændinger fra den stormpiskede sjø var knust mod de stærke fortvolde ; men havet
havde brudt en bresche i deres linjer paa det svageste
punkt, og uagtet de havde andre, indre linjer til at hjælpe
med til at stemme stormens magt, var denne aabning i
deres frontlinje en yderst alvorlig ting, og det var en tvingende nødvendighed at faa skaden udbedret øieblikkelig.
General Støssel kjendte japanerne godt nok til ikke at lade
sig narre af det midlertidige havblik. Han vidste, stormen
sna1i vilde bryde løs igjen med forøget vælde, - han
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kunde nævne timen, saa godt kjendte han sine modstandere og han agtede at drage al mulig fordel af det
korte pusterum, han havde faaet, til at faa skaden saavidt
gjørligt repareret.
Andre betragtninger fremstillede sig for ham og drev
ham til handling. Hans tropper havde hidtil næsten udelukkende holdt sig paa defensiven. Deres kontra-attakker
den foregaaende nat havde kun været i liden maalestok,
og den lidet behjertede maade, de var blevet udført paa,
viste ham tydelig, at hans soldaters moral havde lidt
under det voldsomme bombardement og fiendens djærve,
paagaaende anfald. Han indsaa, at det vilde blive nød·vendigt at optage en kraftig offensiv for at gjengive dem
mod og tillid. Fuldt paa det rene, som han var, med
japanernes hensigt og hvad deres næste træk vilde blive,
haabede han paa samme tid at komme dem i forkjøbet
og kuldkaste deres planer og beregninger.
Han bestemte tiden for sit udfald til klokken elleve om
aftenen. Han vilde sende en mindre styrke for at demonstrere mod japanernes stillinger nordenfor Lungyen-redouten;
men han vilde rette sit hovedangreb mod de erobrede Panlung-forter. Den bataljon, som havde forskanset sig ved
foden af "rantai, skulde knuses under et voldsomt anfald
fra to sider, udført af en overvældende styrke. Naar hans
tropper havde naaet forbi Panlung-forterne, skulde den
venstre kolonne engagere og drive tilbage de japanske
tropper her, medens den høire kolonne skulde arbeide sig
frem i ryggen af den japanske besætning i forterne, afskjære dem tilbagetoget og storme forterne. Han vidste,
deres besætning ikke kunde være stor; han havde ladet
sit artilleri sørge for det.
Det var en deilig, stille nat. :\laanen, som næsten var
fuld, lagde et fint, blegt drømmeskjær over dal og aaser,
og stjernerne blinkede klart paa den dybblaa himmel.
Langt ude mod øst sendte en kraftig lyskaster sine straaler udover egnen og lod dem langsomt vandre over den
østre del af Shuishi-dalen. Mod syd, fra Golden Hill, og
1
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mod sydvest, fra Itzeshan, undersøgte to andre lyskastere
terrænet i centrum og den vestre del af slagfeltet. Lyset
fra Golden Hill sendte undertiden sine straaler helt op til
toppen af fjeldet, hvor vi sad; det blændede os som solskin, om vi forsøgte at se ind i det, og det lod hver sten,
hvert græsstraa, h ,·ert af vore ansigtstræk staa frem saa
klart som i fuldt dagslys - paa en afstand af over ti
kilometer.
Til tider kunde vi høre en svag, hvislende lyd gjennem luften, naar en af de store stjerneraketter blev sendt
op. En tynd, næsten usynlig linje af gnister, der i en
svag hue raskt steg op mod himlen, et pludselig frembrydende væld af lys, en regn af hvide fosforstjerner, der langsomt, langsomt sank ned gjennem den dunkle nat. Et
straalende syn, - og et aldeles fortrinligt middel til for
nogle sekunder at oplyse det underliggende terræn, bedre
end ti lyskastere kunde gjøre det, fordi det intense lys
kommer ret ovenfra og ikke kaster dybe slagskygger som
disse, men lægger bar hver gjenstand, hvert levende væsen,
som rører sig indenfor lyscirkelen. Disse stjerneraketter
var af samme slags, som vi kjender fra fyrverkerier hjemme,
kun meget, meget større og af en ganske fænomenal lysstyrke. Havde det ikke været for de pludselige ildrøde
glimt af de springende granater, kunde vi have indbildt
os, at vi sad paa en høi terrasse og betragtede nogen slags
folkefest langt borte.
Klokken var omtrent elleve om aftenen. Vi sad og røgte
og pratede i al fredsommelighed og beundrede lyseffekterne
og fyrverkeriet og var for øieblikket mere optaget af vor
egen private lille krig med moskitoerne end med, hvad der
foregik paa den større arena foran os. Med en gang hørte
vi rifleskud ud tilhøire for os. Nu, naar vi hørte riflerne
begynde at knalde, spidsede vi altid øren. Kanonerne
kunde tordne løs, saa meget de lystede, uden at vi bekymrede os synderligt derom; men naar geværknitringen begyndte at blande sin diskant i koret, vidste vi, at der vm·
noget paafærde, og lyttede og speidede af al magt. Vi
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glemte det udmærkede argument, vi skulde komme med,
naar den andre fyren blev færdig med at snakke; vi glemte
endog vor feide med moskitoerne og anspændte alle sanser
for at finde ud, hvad der var paa tapetet.
Men vor opmærksomhed blev snart trukket i en anden
retning. Ret i syd for os, nogensteds bag Panlung-forterne,
hørtes det ud som, begyndte andre infanteriafdelinger at
aabne ild. Lyden tiltog raskt i kraft og voldsomhed; gjennem rifleknitringen hørte vi · maskingeværerne begynde at
slaa sin helvedes-tapto og pompom'erne at hugge ind med
sit rat-a-tat; det var tydeligt, at her var noget alvorligt paafærde. Der var andre tegn ogsaa; nye lyskastere begyndte
at glimte frem fra de russiske linjer - deres antal voksede
til syv i løbet af natten og stjerneraketter opsendtes i
rask rækkefølge over hele slagfeltet.
Vi vidste endnu ikke, om det var japanerne, som angreb, eller russerne, som gjorde et udfald. Vi kunde naturligvis ikke se nogen troppebevægelser; men lyskasterne og
stjerneraketterne viste os vei over feltet, og slagtummelen,
der tiltog ikke blot i omfang, men ogsaa i styrke og tydelighed, lod os forstaa, at kampen trak sig mere og mere
over i vor retning, - det var en russisk kontra-attak;
general Støssel udførte sin plan.
Snigende sig lydløst frem ad veie, hvor de useet kunde
komme ganske nær op til den bataljon af 7de regiment,
som havde forskanset sig ved foden af Wantai-høiden,
kom russerne sine tiender nær ind paa livet, før de blev
opdaget, og aabnede en forfærdelig krydsild mod dem fra
begge sider, som meiede dem ned i hundredevis. Ende!
af angrebsstyrk.en omgik forskansningen og tog japanerne
i ryggen, medens hovedstyrken af russerne bar ned paa
dem fra front og begge flanker og drev dem paa hovedkuls
flugt tilbage over den kinesiske mur og ind i eller forbi
Panlung-forterne, skjønt der ikke var mange, som
naaede saa langt; blodbadet havde været forfærdeligt og
den største del af bataljonen blev paa valpladsen. Russerne fulgte efter dem, ned slugterne paa begge sider af
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forterne; mødte de første japanske understøttelser, der modig satte sig til modværge, men blev revet med og feiet
bort af anløbets raseri ; fulgte videre, nedover bakkeskraaningerne mod dalen, hvor nye, stærkere understøttelser
mødte dem. Disse blev ogsaa drevet tilbage, skjønt mere
skridt for skridt, indtil de kom til en lav ryg eller høi
bank, som her løber omtrent parallelt med jernbanelinjen.
Her havde japanerne en udmærket stilling, og nye tropper
ilede til fra alle sider for at standse den russiske lavine.
Paa dette punkt opstod der en staaende fægtning af den
yderste voldsomhed, der varede i tre kvarter. Larmen og
bulderet var noget ganske ubeskriveligt; selv knitringen af
geværerne og maskinskytset kunde man til tider ikke
skjelne; alt løb sammen i et eneste mægtigt brøl; det
eneste, jeg kan ligne det med, er den lyd, som fremkommer, naar blæsten sættes paa i en Bessemer konverter.
I lang tid var udfaldet tvilsomt. Russerne havde fordelen af sine lyskastere, som spillede paa deres fiender og
blindede dem. Det ene øieblik skar det straalende lys lige
i øinene paa dem ; det næste var det bort igjen, efterladende
dem i det dybeste mørke. De kunde intet se og havde
ikke andet end lyden af fiendens geværer at sigte efter.
Paa den anden side var japanerne i en brilliant position
mod russerne nede paa sletten, og da deres antal voksede
for hvert minut, og de snart havde en overlegen styrke
samlet her, kunde de efter nogen tids forløb gribe offensiven. Under kraftige banzai-raab styrtede de sig over
russerne fra front og begge flanker og drev dem tilbage
samme vei, de var kommet, opover bakkerne, forbi forterne
og ind bag den kinesiske mur. Russerne retirerede langsomt og kjæmpede med stor haardnakkethed; men først
bag voldene af den bedækkede vei formaaede de at standse
forfølgerne ved en overhændig voldsom ild. Japanerne,
som havde lidt svære tab, formaaede ikke for øieblikket at
naa videre frem.
Den kolonne af russerne, som rykkede frem langs
slugten østenfor Østre Panlung, og som skulde tage japa-
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nerne i de erobrede forter i ryggen, mødtes af hovedstyrk.en af den brigade af llte division, som var trukket sammen her for at udføre sin del af det projekterede store
anfald, og mod denne styrke kunde russerne ingen frem gang gjøre. Da den høire kolonne trak sig tilbage, søgte
ogsaa den venstre ly bag den kinesiske mur.
Imidlertid begyndte lste division sine operationer. Et
stærkt detachement rykkede frem mod forskansningerne
ved foden af Itzeshan og mod Shuishi-lunetterne. Russernes lyskaster paa Itzeshan opdagede snart bevægelsen af
tropper, og fra at vandre tilsyneladende planløst over hele
f01·terrænet saa vi den pludselig fæste sig ubevægelig
mod et enkelt punkt.
Japanerne rykkede frem langsomt og forsigtig. Lyset
blændede og forvirrede dem , og hvor de var udsat for
dets straaler, kom de russiske kugler flyvende tykt og tæt.
De kunde ikke besvare ilden ; deres fiender var skjult bag
en væg af lys. De maatte se at dække sig, saa godt de
kunde; bag smaa terrænbølger. bag jordhauger eller i
smaa fordybninger, hvor de ubarmhjertige lysstraaler ikke
kunde naa dem.
Det japanske artilleri forsøgte at agere lyseslukker. Vi
kunde se smaaskyer af røg og jord springe op foran lyskasteren og for et kort øieblik drage et let slør foran den ,
og fra vor plads kunde vi følge, hvorledes skuddene faldt
nærmere og nærmere. Pludselig gik lyset ud; en granat,
som sprang lige f9ran det, havde været heldig nok til at
ødelægge det, tænkte vi, og natten syntes dobbelt mørk
efterpaa. Dette benyttede japanerne sig af og rykkede
hurtig frem; der var ikke længere nogen grund til forsigtighed nu, og det gjaldt at komme tienden ind paa livet
saa hurtig som muligt, inden et nyt lys blev rettet mod
dem.
De var naaet en 4- 500 meter fra de russiske stillinger,
- stjerneraketterne oplyste os om det - da pludselig lyskasteren kom tillive igjen og sendte sine straaler mod dem.
Og ikke det alene; men, lyset fra Golden Hill og et andet
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lys etsteds hag Erhlung, som vi ikke havde seet før, konvergerede mod dem, og i det grelle skin fra de tre lyskastere stod de japanske soldater frem som laterna-magicabilleder paa en skjærm. Det hele havde været et vel udtænkt krigspuds. Øieblikkelig sendtes en sand haglbyge af
kugler ind over dem fra geværer og specielt fra maskinskyts, som paa det hold huserede som selve hin onde mellem dem paa de aabne sletter. De kunde ikke se nogenting, ikke gjøre nogenting; døden var midt iblandt dem,
og de vidste ikke, hvorledes de skulde undgaa den; de
var blinde og hjælpeløse, og selv de tapreste mellem dem
I
forstod, at der kun var en ting at gjøre, komme sig
langt væk, bort fra slagteriet, bort fra det grusomme lys, tilbage
til sin egen leir, til natten og mørket. Japanerne forsøgte
at bringe sine maskingeværer i aktion fra stillinger udenfor lyskasternes virkningssfære; men ikke før begyndte det
.at knalde løs fra et af dem - det er let at høre forskjellen
paa russernes og japanernes maskinskyts - , før stjerneraketter fløi op og øieblikkelig opdagede det, hvorpaa en
lyskaster blev rettet mod det og de russiske hurtigskydende
kanoner begyndte sin pom-pom-pom mod det og gjorde
det ukampdygtigt i faa øieblikke. Det var til ingen nytte;
anfaldet var uhjælpelig mislykket, og skjønt ilden knitrede
op igjen med mellemrum, blev noget yderligere alvorligt
forsøg ikke anstillet paa at tage de russiske skanser.
Den venstre brigade af den llte division, som demonstrerede mod de sydøstre forter, blev modtaget paa samme
maade, med samme resultat, - svære tab og ingen fremgang.
Det havde været en ulykkelig nat for japanerne. Skjønt
russerne ikke havde formaaet at tilbageerobre de tabte
Panlung-forter, havde de feiet japanerne væk fra deres
stillinger paa sydsiden af den kinesiske mur; de havde tilføiet dem meget betydelige tab; japanerne mistede den nat
over 5000 mand, døde og saarede. Russerne havde krydset og forpurret deres planer; de havde taget offensiven og
paa de fleste punkter kommet seierige ud af striden. Dette
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.gav dem en fornyet tillid til sig selv, sine forsvarsmidler
og sin dygtige chef; fra denne dag af kjæmpede russerne
bestandig med den største tapperhed, og skjønt de senere
mangen gang blev slaaet, formaaede de i de vigtigere tilfælde for en lang tid at holde sine ligesaa tapre og seige
modstandere stangen.
Tiltrods for nattens nederlag og sine svære tab hadede
japanerne at erkjende sig overvundne. De havde følt sig
saa sikre paa at kunne tage P01i Arthur ved direkte angreb og havde bygget saa meget paa det, at de endnu ikke
·vilde give sig. Ved daggry gjorde 9de division og den høire
brigade af llte division et sidste desperat forsøg paa at
udføre general Nogis befalinger og foretage det store angreb, som russerne havde kommet i forkjøbet og forpurret.
Under en voldsom artilleriild rykkede tropperne frem gjennem Panlung-forterne, drev russerne tilbage fra den kinesiske mur og avancerede mod Wantai-fortet. Den l lte
divisions tropper bøiede af østover og forsøgte at arbeide
sig frem bagenfor Nordre Kikuan for at tage dette i ryggen;
men de blev modtaget af en saadan rasende ild herfra og
fra de nærliggende forter og batterier, at de blev nødt til
.at søge dækning. Terrænet og beliggenheden af de fiendtlige verker var saadan, at de var ude af stand til at naa
et skridt videre hverken mod Nordre Kikuan eller Wantai.
De opkastede forskansninger og forblev der hele dagen
uden at gjøre noget yderligere forsøg paa at gjennemføre
sin del af programmet.
Den 9de di vision var af stoltere stof. Skjønt disse
tropper havde baaret hovedbyrden af de foregaaende
kampe, og uagtet deres tab havde været overmaade betydelige, gik de paa igjen med usvækket mod og energi.
Med kuglerne susende om ørene paa sig og granater og
shrapnels hvinende og hylende gjennem luften omkring
dem, klatrede de uforfærdet opover de høie, steile bakker
paa nordvestsiden af aasen. De naaede næsten helt op til
fortets volde; men da den forventede understøttelse fra
11te division aldrig kom, og mandefaldet blev atlfor stort,
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maatte de igjen trække sig tilbage og forskanse sig ved
foden af høien. General Nogi, som indsaa, at det vilde
være vanvid at fortsætte med det haabløse forsøg, gav
klokken to om eftermiddagen ordre til kampens ophør ;
tropperne skulde trække sig tilbage efter mørkets frembrud .
Bombardementet, som fra den aarlP, morgen havde været
det voldsomste, vi endnu havde hørt, døde langsomt hen ;
det brød ud igjen med mellemrum, men med stedse mindskende kraft, indtil det tilslut fuldstændig ophørte, - som
et barn, der hulker sig selv isøvn, - og ro og taushed
herskede igjen omkring Port Arthur efter seks døgns uophørlig tummel.

*
Det russiske udfald natten til den 24de august vil
sandsynligvis ikke figurere i den officielle japanske rapport.
Det er ikke en ting, de liker at tale om. Naar vi, som
dog havde hørt med vore egne øren og seet med vore egne
øine, henvendte os , •ed divisions- eller regimentskvartererne
for at faa mere detaljerede oplysninger, forsøgte de at gjøre
det hele til en bagatel, et lidet udfald i smag med de
mange øvrige mindre sortier. Men vi ved, og vore venner
blandt officererne i general Nogis stab har medgivet for
os, at denne nats nederlag var det alvorligste og det mest
skjæbnesvangre, den 3die arme led under det hele felttog.
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el store angreb paa Port Arthur var mislykkedes.
Det spørgsmaal paatrænger sig en uvilKaarlig, om
japanerne overhovedet havde nogensomhelst chance for
at tage fæstningen ved et voldsomt anfald, og isaafald,
hvad det var, som bragte deres planer til at strande.
Den første del af spørgsmaalet er den vanskeligste at
besvare. Da anfaldet altsaa ikke lykkedes, er det umuligt
at sige, hvad der vilde eller kunde have hændt, om visse
ting var faldt anderledes ud eller om japanerne havde
opnaaet visse fordele, som de med en smule held og lidt
dygtigere ledelse utvivlsomt kunde have vundet. Men det
er min personlige overbevisning, at der var et øieblik,
hvor japanerne virkelig havde en chance, og hvor den
grændselinje, der skiller mellem seier og nederlag, for et
kort tidsrum var meget vag og ubestemt.
Det synes mig, og jeg har faaet min opfatning støttet
ved samtaler med russiske officerer, som personlig tog del
i disse kampe, at dersom japanerne havde kunnet kaste
en stor troppestyrke ind i striden netop i det afgjørende
øieblik, da de den 22de august havde drevet russerne ud af
Panlung-forterne, og havde forfulgt sine fordele her, uden hen syn til de tab, de nærmest liggende forter kunde tilføie dem ;
hvis de havde sendt hvert eneste regiment, de havde til sin
raadighed, ind gjennem breschen, afdelt tre eller fire af
dem til at angribe og beskjæftige Vfantai og de nærmeste
6 - Norrcgnur,I : Port Arthurs hclciring.
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batteripositioner og kastet hele den øvrige styrke frem mod
byen og havnen, saa var der en mulighed for at deres
dristige forsøg var blevet kronet med held.
Russerne var til en vis grad demoraliseret. Deres
soldater er øieblikkets børn, let modtagelige for indtryk
og let bevægelige under skiftende omstændigheder. Fra
den dybeste nedslaaethed til den mest straalende forhaab ningsfuldhed er der blot et skridt for dem. Naar krigslykken tilsmiler dem, gives der ikke bedre eller taprere
soldater i verden; men efter længere tids modgang og
nederlag taber de let modet og opgiver ævrel. Nu, i dette
felttog havde de mistet sin seh,tillid: de var blevet slaaet
hver eneste gang de havde mødt japanerne, og de vidste,
det samme' havde været tilfældet med deres kamerater
nordpaa. Deres officerer havde sagt dem , at Port Arthur
var uindtageligt, saa uendelig meget stærkere end nogen af
de stillinger, de havde havt at forsvare hidtil, og at her var
stedet til at faa revanche for alle de foregaaende nederlag
og holde japanerne i schak, indtil Kuropatkins legioner
kom marscherende ned nordenfra, og den baltiske llaade
kom over havet og aabnede veien til seier og frihed for
dem. Og nu havde de seet, at disse samme tropper, som
havde drevet dem ud af deres stærke stillinger ved Nanshan,
Ojikeisan, Takushan , ved sit første anløb havde formaaet
at gjennembryde deres linjer i denne «uindtagelige » fæstning. Hvis derfor japanerne havde sat alt paa et bræt,
kastet sin hele styrke ind i striden og naaet byen og ødelagt dens forraad og magaziner, tænker jeg del er muligt,
garnisonen vilde tabt model og fæstningen overgivet sig .
•Jeg forstaai· vanskelighederne, jeg ved, h vad det vilde
kostet: men i et desperat spil som her gjælder det all
eller intet; vil man vinde alt, maa man sætte alt ind, ellers
kan man være sikker paa, det bliver ingenting. Dette
gjorde japanerne, som jeg har forsøgt at vise, ikke, med
den naturlige følge, at deres forsøg fuldstændig mislykkedes.
Men det nytter lidet at gruble over, hvad der kunde
været hændt. Lad os heller betragte den anden del af
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spørgsmaalet: Hvad var det, som foraarsagede japanernes
nederlag?
Som jeg ser sagen, falder aarsagerne i to bestemt
adskilte klasser: de som havde sin grund i fæstningens
styrke, i den russiske kommandants udmærkede taktik og
i hans tapre hærs styrke og udholdenhed, og de som
grundede sig paa japanernes urigtige bedømmelse af de
vanskeligheder, der laa foran dem , og de mindre heldige
taktiske anordninger, som de traf for at overvinde disse
vanskeligheder. Disse sidste aarsager har jeg allerede ud talt mig om i dette og. foregaaende kapitler; men den russiske side af spillet kan det være værd at betragte lidt nøiere.
For det første var fæstningen en hel del stærkere, end
japanerne med sit forhaandskjendskab til stedet havde
tænkt sig. Især var det meget generende, at forterne var
saaledes anlagt, at de overalt gjensidig understøttede og
forsvarede hverandre. De havde rettet sit angrt>b mod det
svageste punkt i de fiendtlige linjer, de provisoriske
Panlnng-redouter · men det viste sig snart, at det var
umuligt at hegrændse kampen til disse stillinger; de
havde al bekjæmpe el hah-t dusin andre stillinger, der
kunde tage aktiv del i forsvaret, paa samme tid. Med
umaadelige opofrelser var det lykkedes dem at tage Panlungforterne ; men ilden fra de nærliggende forter og batteripositioner gjorde det umuligt for dem at gjøre noget brug
af dem for offensive øiemed, og gjennem lange tider
kostede det dem en svær snm af menneskeliv at holde sig
i disse verker mod russernes stadige udfald og attakker.
Hvad de permanente forter ved Port Arthur angik,
havde japanerne, med undtagelse af nogle faa mand, der
aldrig kom tilbage, ikke formaaet at komme i nærheden
af dem engang, og det var først maaneder senere, at de
skred til angreb paa dem og fik en fuld forstaaelse af
deres styrke. Havde de vidst i august, hvad de kom til
at lære i slutten af oktober, antager jeg, det havde været
meget tvivlsomt, om de nogensinde havde forsøgt at tage
Port Arthur ved direkte angreb.
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En anden faktor, som bidrog til udfaldet, Yar russernes udmærkede taktik. Da de ingen ballon havde, og
saaledes var ude af stand til at opdage de ypperlig maskerede
japanske batterier eller observere. virkningen af sin egen
ild mod dem, afholdt russerne sig meget viselig fra at indlade sig paa nogen artilleri-duel, men sparede sin ammunition
og holdt sig til sine bombesikre rum, som de vidste ydede
dem fuld beskyttelse mod de kanoner, japanerne havde
bragt mod dem, indtil infanteriet begyndte at rykke frem.
General Støssel viste sig igjen ved denne leilighed ,
som under hele det foregaaende felttog, som en meget
dygtig chef. Specielt hans kontra-attak natten til den 24de
august viste, som jeg i foregaaende kapitel har søgt at
gjøre klart, at han fuldt formaaede at greie sig i en
vanskelig situation og ved et djærvt, energisk modtræk
vende den til sin egen fordel. Ydermere havde han den
evne, som kun er givet store førere, at han fuldt ud
kjendte og forstod sine mænd. I et kritisk øieblik, da de
var slaaet og deres mod knækket, forstod han at indgyde
dem nyt haab og tillid, og ved at lade dem gribe offen siven bragte han ud alt, der var i dem af medfødt mod
og mands hjerte. Han vidste, han havde den bataljon
som japanerne havde kastet frem til Wantai, i sin magt.
Han vilde begynde sit angreb her. Hans mænd vilde
kunne slaa dem, maaske tilintetgjøre dem, og han vidste,
at dette første held vilde virke tilbage paa dem og - let
bevægelige som de var - vende deres halvt fatalistiske
akceptedng af et unndgaaeligt nederlag om til en glad tro paa,
at de alligevel nok vilde være istand til at slaa japanerne.
Udfaldet viste, hvor rigtig ban havde bedømt sine mænd.
Hans dygtighed viste sig ogsaa i den maade, hrnrpaa
han forstod at drage fordel af ,de udmærkede forsvarsmidler, han havde til sin raadighed, baade aktive og passive, og jeg tænker, det kunde være af interesse paa dette
tidspunkt at undersøge lidt nøiere de af disse forsvarsmidler, hvormed japanerne ved dette første angreb stiftede
bekjendtskab. Eftersom beleiringen skred frem, og de
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mødte nye hindringer og nye overraskelser, skal jeg tage
disse op til lignende behandling.
De forter, mod hvilke japanerne rettede sit angreb,
var alle, med undtagelse af Nordre Kikuan, provisoriske
verker. Det Yar jordverker, forsynede med bombesikre
rum, bygget af tømmer og sandsække. Lungyen-redouten
haYde en nogenlunde bred og dyb grav foran sig og
Shuishi-lunetten en mindre; men hverken eskarpen eller
kontra-eskarpen var bygget af sten eller beton, og <ler var
hverken kaponierer eller andet gravforsvar.
De stærkeste passive forsvarsmidler, disse forter havde,
var de enkelte eller dobbelte staaltraadhindere, der omgav
dem. Et sligt hinder var i regelen syv eller otte fod bredt;
traaden var fæstet til pæle, der var fast nedrammede i
jorden med omtrent en meters afstand, men ikke sat i
beton, som tilfældet gjerne er i Europa. Traaden, der
var strukket mellem pælene paalangs og paatvers i alle
retninger, var meget stærk og haard, og ile fleste steder
var japanerne aldeles ude af stand til at overklippe den
med sine medbragte sakse.
Under disse omsta.,ndigheder har japanerne forsøgt
mange andre midler for at bane sig vei gjennem hinderne.
Da det ikke nyttede at forsøge at faa traaden klippet
over, forsøgte de først ved at overhugge pælene (der var af
træ) at bryde ned hele hinderet, og i et tilfælde (ved
erobringen af 17 4 meter høiden) lykkedes dette dem ogsaa.
Men eksperimentet blev, saavidt jeg ved, ikke senere gjentagel.
Folkene var fuldt udsatte for den fiendtlige ild og, de maatte se at finde paa en billigere methode. En stund
brugte de ogsaa et andet sæt. En mand krøb om natten op
og fik fæstet tauge om toppen af nogle af pælene og sneg
sig saa tilbage til nærmeste skyttergrav med taugenderne.
Hans kamerater her tog saa fat i dem og halede og drog,
til de fik en del af hindei·et revet ned. Russerne fandt snart
ud, hvad de gjorde, og næste gang japanerne forsøgte det
samme spil, havde de slaaltraadbraset pælene, saa de kunde
hale, til de blev hlaa i ansigtet, uden noget resultat.
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Undertiden forsøgte de at sprænge sig en vei gjennem
hinderne; de bar med sig lange bambusstænger fyldt med
en stærkt røggivende sort krudt, der blev stukket ind under
hinderne og bragt til at eksplodere ved hjælp af en lunte.
Disse bambusstænger blev undertiden ogsaa anvendt ved
angreb paa bombesikre rum og kaponierer i forterne; de
blev stukket ind gjennem skydehuller eller døraabninger, og
naar de sprang, tog den tykke, kvælende røg rent pusten
fra forsvarerne og gjorde det vanskeligt for dem at se og sigte.
Undertiden blev ingeniørsoldaterne sendt op mod hinderne i fuldt dagslys og gav sig
til at overklippe traaden under
fiendens ild; de var da forsynet
med et staalskjold af form som
vist paa vedstaaende skitse; skjoldene var lavet af to sammensveisede 1 /.1-toms plader og veiede
omtrent firti kilogram .
De
hang i remme fra skulderen
og naaede en mand til midt
paa skinnebenene, saa de i høi
-.. .__,__ grad besværliggjorde hans gang.
Den første mand, som blev
sendt frem, fik flere dtlesknd,
som traf ham midt i brystet; kuglerne trængte ikke helt
gjennem skjoldet; men choket af kuglerne, der traf ham
med kraft som et slag df en storslægge, kastede ham til
jorden. Han kom sig snart op igjen og skjønt han blev
truffet gang paa gang, var han nu forberedt og naaede
frem til sit maal. Undertiden tog manden to bambusstænger, som han fæstede til et bælle om livet, og hvis
ender han lod slæbe efter sig; naar chok.et af kuglerne
bragte ham til at vakle og tabe balancen, skulde disse
tage fæste i marken og støtte ham. Disse skjolde blev dog
kun lidet anvendt; de var tunge og klodsede og ydede ikke
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tilstrækkelig beskyttelse: folkene hadede dem, og de blev
kun brugt, hvor ingen anden fremgangsmaade var mulig.
Den almindeligste fremgangsmaade var følgende : Soldaterne krøb op, eflerat mørket var faldt paa, sneg sig
med uendelig forsigtighed fremover til staaltraadhinderet
og lagde sig paa ryggen under dette. De forsøgte saa al
overklippe traaden; men da deres sakse, som omtalt, var
for svage, hændte del ofte, at det ikke lykkedes for dem,
og jeg har ladet mig fortælle, at de undertiden geraadede
i sligt raseri herover, at de slængte saksen fra sig og gay
sig til at bearbeide traaden med sine stærke tænder og
ved at bøie og hende og bide virkelig fik den afslidt. .Jeg
tør dog ikke svare for sandheden af denne historie, skjønt de fleste japanske soldater visselig har storartede
tænder. Senere blev stærkere sakse med lange haandtag
anskaffet, og med disse kunde traaden, med tilstrækkelig
kraftanvendelse, overklippes.
Naar lyskasternes straaler spillede paa mændene under
hinderne, laa de stok stille og Jod, som om de var døde:
men straks det blev mørkt igjen, fortsatte de med sit
arbeide. Russerne fandt dem naturligvis snart ud, og
efterpaa har de altid øragel omsorg for, at alt som fandtes
i nærheden af hinderne var, hvad de gav sig ud
for; og intet, ikke engang mænd med en sygebaare eller
et Genferflag, har været helligt for dem.
Af de aktive forsvarsmidler kommer lyskasterne og
maskingeværerne i første række. Jeg har i foregaaende
kapitel søgt at give en ide om de førstes virkning paa
angriberne og skal her kun tilføie, at hele denne vigtige
tjenestegren er blevet skjøttet med den største dygtighed
af russerne.
I3aade den maade, hvorpaa lyskasterne
og stjerneraketterne assisterede hinanden i at opdage
tienden, og betjeningen af lyskasterne for deres dobbelte
formaal - at oplyse terrænet og muliggjøre et godt sigte
og paa samme tid blænde og forvirre modstanderne var aldeles beundringsværdig.
Og at russerne havde
mestret mere end ABC'en af denne tjeneste, beviste de
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tydelig ved den snilde maade, hvorpaa de bragte en af
sine lyskastere til at lokke tropperne af den lste division
i en fælde ved at lade, som om lyset var blevet slukket
af en af de japanske granater.
Som jeg har nævnt, liker japanerne ikke at diskutere
begivenhederne fra natten til den 24de august eller at medgive, at det var nogen alvorlig affære. Heller ikke synes de
om at indrømme omfanget af den skade, russernes lyskastere har foraarsaget dem; men det er et bemærkelsesværdigt faktum ikke desto mindre, at japanerne efter den
23de august aldrig mere gjorde noget natligt angreb paa
noget sted, hvor lyset kunde naa dem, medens alle de
russiske udfald og kontra-attakker blev udført om natten,
saa de kunde have dP.n kraftige assistance af sine stærke l)•S.
Men om japanerne nødig vil erkjende den skade, lyskasterne har gjort dem, er rler et punkt, de alle er enige
om, nemlig den uhyre rolle, som det russiske mnskinskyts har spillet i det lange, seige forsvar. Lyskasterne
er stationære, siger de, og terrænet omkring Port Arthur
er saa kuperet, at de kan dække sig mod dem og komme
sig væk fra dem; men maskingeværerne kan opstilles
hvorsomhelst og let flyttes fra det ene sted til det andet
af et par mand. De er næsten umulige at opdage og
bringe til taushed, og deres virkning mod de fremstormende
angribere har været overvældende og har gang paa gang
sat russerne istand til at slaa dem tilbage med voldsomme tab. Intet kan staa sig mod dem, og det er intet
under, at japanerne frygter dem og selv de tapreste af
dem føler en gysning ned ad ryggen paa sig, naar fiendens
maskingeværer begynder at slaa sine helvedeshvirvler. De
skyder med en mageløs sikkerhed, selv paa lange afstande;
og de blev aldeles udmærket be~jent.
De russise maskingeværer er 8 mm. kaliber, japanernes
ti,5 mm. De sidste er efter Hotchkiss' patent og for størstedelen fabrikeret ved Tokio arsenal ; de russiske er leveret
af Messrs. Vickers, Sons and Maxim, London.

IX.

D

EFTER STORMEN

e første faa dage efter det store anfald syntes japa nerne helt bedøvede. De havde følt sig saa sikre
paa, at Port Arthur nu skulde have været i deres magt.
og alle deres planer for det videre felttog var baseret paa
denne forudsætning. De følte det som en bitter skam og
ydmygelse, at de ikke havde kunnet udføre det hverv, som
var dem anhetroet, eller sende hjem det seiersbud, som de
vidste, de ventede saa saart paa der. De indsaa, at de
nu maatte skride til en regulær beleiring, og tanken paa,
hvad slige operationer vilde betyde ligeoverfor den stærke
fæstning, den lange tid , det vilde tage dem, de svære omkostninger, det vilde medføre, og den indflydelse, det vilde
have paa felttogets gang nordpaa, alt dette næsten overvældede dem.
De havde Labt over 1 f> 000 mand i disse seks dage og
andre 3 eller 4000 mand ved angrebene paa Takushan og
de isolerede høider vestpaa, næsten hele det antal, de havde
heregnet, indtagelsen af den hele fæstning vilde koste dem.
\Ide division havde mislet halvparten af sin styrke. Enkelte regimenter var blevet næsten helt tilintetgjort. Den
:%de august kunde det 7de regiment, som havde staaet
den haardeste tørn under kampene om Østre Panlung,
ikke mønstre mere end H officerer og 208 mand, og andre
regimenter havde faret næsten ligesaa ilde.
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Deres kanoner havde vist sig virkningsløse mod de
stærke forter. Det seks dages bombardement havde været
overordentlig voldsomt, og de fiendUige kanoners taushed
havde ledet dem til at antage, at deres egen ild havde
tvunget russerne til at holde sig til sine bombesikre rum
og gjort det umuligt for dem at betjene sit skyts. Og saa
havde de fundet, at disse samme kanoner, som de havde
«bragt til tau sh ed ~, pludselig havde aabnet ild paa dem og
huseret som bare hin lede i deres rækker.
De troede, at de havde demoraliseret forsvarerne og
taget modet fra dem ved sit langvarige, heftige bombardement, og saa havde de fundet, at disse samme -, demoraliserede tropper dristig var kommet ud fra sine forskan sninger og havde mødt og slaaet dem i aaben mark.
Det var et haardt slag for japanerne at finde, at deres
heregninger havde været feilagtige paa alle punkter, baade
med hensyn til fæstningens styrke, vurderingen af sin egen
offensive magt og af fiendens moralske og numeriske svaghed, og det tog dem nogle dage at fordøie den bitre pille.
Men det varede ikke længe. Den japanske soldat er
en mand i ordets fuldeste betydning. Det var haardt at
erkjende sig selv slaaet, - for første gaug i hele krigen ;
men da de engang havde realiseret dette og indseet, at de
fremgangsmaader, de havde anvendt, ikke kunde føre til
maalet, gav de sig ikke til at gruble over, hvad der kunde
være skeet, og de blev ikke, som russerne ved Plevna, ved
med at rende panden mod væggen i blind halstarrighed. De
akcepterede mandig situationen, · som den forelaa, og gav
sig iverk med at søge at naa sit maal ad andre veie og
ved andre midler. De indsaa, at det var haabløst at gaa
til angreb over aaben mark og overlade tienden alle fordelene af deres umaadelig stærke stillinger. De havde
tænkt, at de, i det mindste for en del, kunde udjevne
uligheden i stilling ved at gjøre sit angreb ved nattetid,
dækket af mørket ; men fiendens lyskastere spredte snart
denne illussion og gjorde disse angreb endda vanskeligere
end ved høilys dag.
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Der var derfor kun en ting at gjøre: søge at trælle
saadanne anordninger, at deres egne mænd kunde være
ligesaa vel dækket under sin fremrykning som forsvarerne
bag sine volde. .Jord maatte bekjæmpe jord. Ikke et skridt
fremover maatte der tages, uden at en vold af jord eller
sandsække blev skjøvet foran dem til at standse fiendens
kugler. Bombesikre rum maalte hygges paa veien, hvor
tropperne kunde hvile og sove, naar de var tjenestefri.
Mange mile af disse løbegrave eller sapper maatte der
graves, undertiden gjennem blød muldjord, undertiden
gjennem skifer, undertiden gjennem (jeld, bestaaende af
et konglomerat af kalksten, llint og kvarts, saa haardt, at
det maatte hugges ud med meisel.
Løbegravene kunde ikke føres fremover i ret linje; det
vilde naturligvis udsætte dem for en enfilerende ild. De
maatte graves i zikzak, saa a l de altid frembød en beskyttende vold mod fienden . Og ved Port Arthur gjaldt det
ikke blot om at forsYare sine mænd mod et fort alene,
men mod forter nd tilhøire og tilvenstre paa samme tid,
saa at disse løbegrave paa de fleste steder maatte graves i
tiere vindinger og mere parallelt med deres basis, end det
i almindelighed er nødvendigt. Det vilde blive et langt
lærred at blege, et tungt og slidsomt arbeicle, der vilde
koste dem mange menneskeliv; men det var den eneste
vei, der stod dem aaben, og saa spyttede de i næverne og
tog fat paa arbeidet med friskt mod.
Løbegravene inddeles i to klasser, approcherne og
parallelerne. De første er, som deres navn antyder, forsænkede veie, de1· i mange vindinger - for at undgaa enfilerende ild fører fremover til angrebspunktet. Parallelernc kan betragtes som forsvarsverker for approcherne,
idet de giver plads for en tilstrækkelig styrke til at modstaa liendens udfald og kontra-attakker. Antallet af paralleler afhænger naturligvis af afstanden op til fortet fra
første parallel og af terrængets beskaffenhed, men ogsaa af
den haardnakkethed, hvormed forsvaret føres, og den kraft,
hYormed fiendens anfald pan løbegravene gjøres under
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deres bygning. Afstanden mellem parallelerne vil saaledes
være en god maalestok for den mere eller mindre resolute
maade, hvorpaa et forsvar føres. Ved Port Arthur var der
mange paralleler.
I gamle dage, før man havde langtrækkende skyts,
hvor alle afstande var kortere og alting kunde gjøres mere
efter regler og tommestok, var der ved enhver ordentlig
regulær beleiring tre paralleler, forbundet ved to eller tre
rækker approcher. I hine dage var kanonerne gjerne opstillet i parallelerne for at være nærmere og mere virk -

ningsfulde mod forternes volde, og disse maatte derfor
gjøres helt vidtløftige, store og brede, saa der blev plads
til kanonstande, bivuaker o. s. v., og approcherne maatte
gjøres saa rummelige, at kanonerne kunde trækkes frem
gjennem dem. Ovenstaaende skitse vil give en ide om del
hele gammeldags arrangement.
I vore dage er alt dette forandret eller modificeret.
Der lindes ikke længere nogen saadan regelmæssighed ved
sappearbeiderne. Approchernes vindinger er gjerne kortere
og tættere sammen og følger terrænets høininger uden
hensyn til regelrelhed eller nitididet. Kanonerne skyder
ligesaa godt eller bedre fra stillinger tusinder af meter til bage, end de vilde gjøre paa en afstand af Iigesaa mange
hundrede meter fremme i løbegravene, hvor de desuden
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snart vilde blive ødelagt under fiendens sortier. Baade
approcher og paralleler kan derfor nu gjøres trangere, de
første omtrent halvtredje meter brede, de sidste omtrent en
meter. Paa mange steder blev der kun gravet en approche;
men regelen var at arbeide sig frem ad to approcher samtidig og forbinde dem ved en parallel, naar de var ført
langt nok frem.
En anden ting, som japanerne havde lært at indse
under det store angreb, og som de skulde komme til at
forstaa endda tydeligere i løbet af de følgende par uger, var, at
deres kanoner ikke var kraftige nok mod fiendens stærke
volde og mod hans svære artilleri, og at mere skyts og
sværere skyts derfor maatte sendes hjemmefra.
Endelig maatte hullerne i infanteriets rækker fyldes og
llere ingeniørtropper hidsendes for al faa sat fart paa
sappearbeiderne .
.Japanerne havde saaledes fuldt op al gjøre i de nærmest følgende uger. Løbegrave ble,· aabnet mod alle stillinger, hvorimod de havde til hensigt at rette sit angreb,
og først og fremst mod de erobrede Panlung-forter for at
sætte dem i sikker forbindelse med deres basis. Da veien
fra dongaen op til forterne var forholdsvis kort og grunden
ikke særdeles haard, blev denne del af arbeidet hurtig
udført.
Fra den 2, de august til midten af september ankom
forstærkningerne af tropper og kanoner, omtrent 16 000
mand infanteri, mest soldater af 2den reserve, tre kompanier
sappører, flere batterier pompoms, tyve 12 cm. og seks 16
cm. skibskanoner, samt de første seks af de atten 28 cm.
haubitzer, der spillede en saa fremtrædende rolle under
den sidste del af beleiringen.
Imidlertid havde russerne begyndt at gaa angrebsvis
tilverks. Saagodtsom hver eneste nat gjorde de udfald og
forsøgte at tage Panlung-forterne tilbage, men bestandig
uden held. Japanerne havde straks sat sig i arbeide med
at forstærke verkerne mod russernes udfald; nye skyttergrave og nye brystværn hyggedes; nogle af de gamle
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bombesikre rum kunde fremdeles benyttes, og andre opførtes, saa garnisonen kunde gjøres stærkere dag for dag.
Forterne blev med afbrydelser udsatte for meget heftige
bombardements, og fra den kinesiske mur og de nærmeste
russiske positioner pilledes folkene ned enkeltvis af riflekugler fra skarpskyttere, som var opstillede her og dreY
sin <1: sniping» ved dag og ved nat. I de første par uger
tabte japanerne daglig gjennemsnitlig hundrede mand i
hvert af de to forter, indtil de omtrent den Rcle september
var blevet sat i saavidt god stand, at russerne maatte opgive enhver tanke paa at tage dem tilbage, skjønt s nipingen paagik helt til det sidste. .Jeg besøgte forterne nogen
tid efterpaa og fandt dem saa gjennemskaarne af skyttergrave og overdækkede gange og saa opfyldte af brystværn
og bombesikre rum, at det var umuligt at danne sig noget
begreb om, hyorledes de havde seet ud, før de blev erobret af japanerne.
For at formindske betydningen af disse forter for japanerne som et støttepunkt for deres videre operationer
gav russerne sig ifærd med at forstærke og udbedre den
kinesiske mur, ikke alene bag Panlung-forterne , men i hele
dens udstrækning. Under angrebene den 22de og 24de
august havde japanerne uden synderlige vanskeligheder
kunnet drive russerne ud herfra og kaste tropper over paa
den anden side til angreb mod Wantai-stillingen; men
denne forbindelseslinje dannede et altfor vigtigt led i det
hele forsvarssystem, til at de kunde tillade, at saadant skede
igjen. De arbeidede derfor af al kraft og fik snart den
kinesiske mur sat i saadan stand, at den kom til at danne
en virkelig enceinte for fæstningen, mod hvilken japanerne
senere maatte avancere ad løbegrave paa samme maade
som mod forterne.
Saasnart løbegravene var ført fremover et stykke fra
sin basis, begyngte russerne at gjøre udfald paa sappørerne,
som arbeidede her, næsten hver eneste nat. En liden afdeling soldater kom snigende ned i mørket og faldt pludselig over dem, dræbte dem med kugler eller bajonetter
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eller dynamitbomber og ødelngde i løbet af faa minute1·
kanske en hel dags møisomligt arbeide.
Efter den 23de august gjorde russerne kun et eneste
udfald i stor maalestok. Det var natten til den 28de
august. Helt siden det store angreb begyndte den ] 9de,
havde det været straalende veir, skjønt s,·ært varmt. Men
om aftenen den 27de gik der et voldsomt tordenveir over
halvøen, og dette benyttede russerne sig af til at gjø1·e et
fremstød over hele sin linje. Regnen fossede ned, og vi
var for længe siden blevet tvunget til at søge ly i vore
telte ved foden af Fenghoangshan og sov de retfærdiges
søvn, da vi omtrent klokken to om natten blev vækket af
lyden af rifler og maskinskyts, der knitrede løs paa en maade,
der ikke lod os i nogen tvil om, at noget alvorligt var
paafærde. Vi fik rnrP klæder paa os i en fart og klatrede
opover de bratte, sleipe aassider, varme og vaade og søvndrukne. Men da vi først var kommet op paa toppen,
glemte vi alt for det billede, vi saa foran os.
Natten, sort som det evige mørke, dannede en udmærket baggrund for det enestaaende skue, det vidunderlige spil af lys og flammer, som næsten tog veiret fra os.
Med kun nogle faa sekunders mellemrum sønderreves
mørket af blændende blaahvide lyn, der fra alle kanter
skjød over himmelen, snart kryd~ende sine blinkende ildklinger som dæmoner i kamp, snart seilende frem som en
ildkugle, der brast og slyngede sine straaler i alle retninger
og for et øieblik lod hele landskabet staa frem i et blegt
spøgelsesskjær under de lave, svovlgule skyer, der jagede
hverandre over den begsorte himmel. Og der var andre·
lys ogsaa: smale, skarpt begrændsede kegler af hvidt lys,
der langsomt gled frem over dalen og ind mellem hauger
og heier foran os; nu og da en pludselig regn af straalende gnister, der sank langsomt ned gjennem natten, og
overalt og ustandselig glimt af fyrende kanoner og springende granater, der skinnede rødt som glødende kul gjennem alt dette hvide, blege lys. Russerne havde ikke
mindre end ni lyskastere i arbeide, flere endog end hin
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mindeværdige nat til den 24de · stjerneraketter blev sendt
op i rask rækkefølge, og paa begge sider var artilleriilden
saa voldsom, som vi nogensinde havde hørt den. Regnet
styrtede ned i strømme, og som de vekslende lys traf regn draaberne og fik dem til at skjælve i sine straaler som
kaskader og diamanter, blev virkningen af en næsten overjordisk skjønhed Og saa bulderet og larmen! Den uophørlig rullende torden; drøn og skarpe knald af kanoner
af alle størrelser; knitren af rifler og maskinskyts, og nu
og da et forfærdeligt tordenbrag tæt ved os, der druknede
al anden lyd og lod den synes tam og spag og intetsigende.
Hvad var det, som foregik'! Vi vidste det ikke; vi
kunde ikke gjøre det ud, og vi brydde os, sandt at sige,
ikke synderlig om det. Vi var altfor optaget af det pragtfulde skuespil omkring os, som natur og mandevid havde
slaaet sig sammen om at gjøre til det mest underfulde og
imponerende, vi nogensinde havde seet. Senere hørte vi,
at det havde været et stort russisk udfald, som overalt var
blevet tilbageslaaet. Det varede noget over en time ; saa
døde ilden fra kanoner og rifler hen ; tordenveiret haYde
draget over, og snart efter skinnede maanen ned paa et
billede af den dybeste fred.
Af mindre sortier og attakker var der i det mindste
et hver eneste nat; selv om dagen hændte det, at slige
foretoges. De blev udført med den største kraft og beslutsomhed, og skjønt det aldrig lykkedes russerne at tage de
tabte forter tilbage, fik de dog tilføiet deres besætninger
svære tab og gjorde livet til et rent helvede for dem deroppe. Nogle af de mest desperate sammenstød under hele
beleiringen fandt sted ved disse leiligheder, og paa begge
sider blev der kjæmpet med det mest hensynsløse mod og
den største vildskab.
Blandt de mange trofæer og gjenstande af interesse
for operationerne her, som er blevet samlet i general Nogis
hovedkvarter russiske geværer, dele af maskinskyts,
projektiler af alle arter og størrelser, skanseverktøi, kon-
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takt-miner o. s. v. er der en almindelig sabel, af den
slags lette vaaben uden parerbøiler, som de russiske officerer gjerne bærer hængende i et bandoler over skulderen ;
en mærkelap af træ med en inskription af kinesiske skrifttegn er fæstet til værget og giver i faa ord en beretning
om, hvorledes det faldt i deres hænder.
· Den 30te august gjorde en liden afdeling russere paa
omtrent tyve mand under en officers kommando et forvovent forsøg paa at storme Vestre Panlung ved høilys
dag. De · naaede helt ind i fortet, hvor det kom til et
rasende haandgemæng russere og japanere blandet
sammen i det vildeste mele. Russerne kjæmpede som løver
og slog ned for fode; men i længden havde den lille haandfuld mænd ingen chance mod den firdobbelt stærkere besætningsstyrke; efter den heltemodigste kamp blev de overvældet og dræbt til sidste mand. Denne raske daad gjorde
et dybt indtryk paa japanerne, og de taler om den tapre
russiske officer med den største høiagtelse og beundring.
Naar krigen er endt, kommer hans sværd sikkert til at
finde en hædersplads i et af Tokios museer.
Det var ikke blot det russiske infanteri, som begyndte
at blive aggressivt paa denne tid. Artilleriet havde under
og efter det store angreb fundet afstanden til flere af fiendens batterier og greb nu offensiven. Den udmærkede
maade, hvorpaa japanerne havde anlagt sine batterier og
opstillet sine kanoner, gjorde det vanskeligt for russerne at
ødelægge dem; men de opnaaede dog at tilføie dem betydelig skade og sikre sig mod, at japanerne ved næste angreb skulde spille saa aldeles mester som første gang.
Den 2den september blev et af de japanske marinebatterier paa en høidekam nordvest for Shuishi-landsbyen
skudt sønder og sammen med 25 cm. granater fra Itzeshan
og Laotiehshan. Jeg havde netop drevet udover i denne
retning med to andre korrespondenter og var saaledes heldig nok til at overvære en af de haardeste artilleridueller,
som blev udkjæmpet under hele beleiringen. Skydningen
havde ikke varet længe, da vi kom frem ; men russerne
7 - Nørregnnrd: Port Arthurs beleiring.
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havde allerede indskudt sig, og deres svære granater slog
ned tæt omkring batteriet. De japanske sjøgntter stod
modig til sine kanoner og svarede tilbage skud for skud ;
men det blev snart indlysende, at de ikke kunde staa sig
mod det svære fæstningsskyts.
Fra hvor vi stod, saa vi lige ind i det japanske batteri tæt ved os; men en terrænbølge foran os hindrede os
i at se de russiske linjer, saa efter en tids forløb gik vi
videre frem til en høide en 3- 400 meter ud tilhøire for
batteriet. Vi krøb over bakkekammen •med al forsigtighed
og lagde os mellem nogle store kampestene længere ned
paa bakkeskraaningen, hvorfra vi tænkte, vi kunde følge
fægtningen i fuld sikkerhed.
Men vi fik ikke længe være i fred. Pludselig var der
et forfærdeligt brag lige over hovederne paa os og umiddelbart efterpaa et voldsomt knald, som granaten slog ned
i bakken bag os og eksploderede. Vi saa paa hverandre,
men rørte os ikke; vi kunde ikke tænke os, at russerne
kunde give sig til at spendere 25 cm. granater paa tre
harmløse krigskorrrespondenter Men et halvt minut efter
kom en anden granat farende brølende forbi os, saa nær
at vi tydelig kunde kjende lufttrykket, og sprang endda
lidt nærmere ved os end den første. Dette begyndte at
blive for hedt; vi løb opad skraaningen til lige under
bakkekammen, hvor en ubesat skyttergrav bød os et godt
gjemmested, og krøb saa langs denne en femti eller hundrede meter ud til siden for at ,•ære ude af granaternes
flugtlinje; thi selv da faldt det os ikke ind, at granaterne
var bestemt for os. Vi antog, at et af de østre forter havde
aabnet op mod batteriet, men at deres sigte havde været
for høit, og at vi befandt os lige i ildlinjen. Vi sad og
krøb sammen nede i skyttergraven nogle øieblikke, fik saa
vore kikkerter frem og gløttede med den største forsigtighed
ud mellem nogle stene paa toppen af brystværnet. Ikke
før ha,1 de vi fa aet indstillet vore kikkerter, før bang! bang!
to andre granater kom susende og sprang nogle faa meter
lige bag os. Dette kunde alc;lrig gaa an . Vi sprang ud af
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skyttergraYen, løb over bakkekammen og ned den anden
side; men endog her kom et digert bæst af en granat
tordnende efter os. Dette gjorde os fmine; det var trop de
bruit pour 11n correspondent, syntes vi, og da det drog sig
mod middagstid, og vi havde en stiv times gang til vor
leir, gjorde vi det til en undskyldning for at vende næsen
hjemover. Russerne havde naturligvis taget os for japanske officerer, der havde valgt denne post for bedre at observere ilden fra sit batteri. Jeg er blevet skudt paa individuelt mere end en gang baade med geværer og kanoner;
men det er første og eneste gang, jeg har havt den ære at
blive geleidet af 25 cm. granater paa min vei.
Jeg omtaler denne lille personlige oplevelse for at vise,
hvilket aarvaagent udkig der blev holdt fra russisk side,
og endda mere for at gjøre opmærksom paa den hensynsløshed, hvormed russerne paa denne tid ødslede med sin
ammunition, som de i beleiringens sidste dage saa saart
skulde savne. At skyde paa enkelte individer, - selv om
det skulde være japanske stabsofficerer -- med 25 cm.
granater er et sløseri med ammunition, som selv et ubegrændsel forraad neppe kan retfærdiggjøre.
Vi gik op til marinebatteriet igjen et par dage senere
og havde da anledning til at se virkningen af disse samme
25 cm. granater. Vi fandt de stærke brystværn og traverser smadrede til uformelige jordhauger; nogle af kanonerne
var blevet demoleret, andre var allerede bragt afveien. De
bombesikre rum var skudt i stumper og stykker og det
hele sted saa fuldstændigt lagt i ruiner, at det var umuligt
at gjenkjende det stærke, velbyggede batleri-emplacement,
vi kjendte fra før. Vi saa ogsaa det hul, som den sidste
af «vore » granater havde slaaet i marken. Det maalte
tyve fod tversover og var over fem fod dybt. Havde granaten slaaet ned ligesaa langt foran os, som den gjorde
det bag os, vilde vi alle tre faaet rundelig plads der for
tid og evighed.
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nder den forholdsvis rolige tid, som fulgte efter det
store angrebs stormfulde dage, var det igrunden
mere interessant at studere, hvad der foregik bagenfor
fægtningslinjen end at følge selve operationerne. Ved fronten
var alt besynderlig stille. Nu og da hørte vi de dumpe
knald af de svære kanoner, og naar vi standsede og lyttede,
ved dag eller nat, kunde vi høre «sniping» hele tiden;
men vi var blevet _saa vante til disse lyd, og de syntes os
saa tamme og ubetydelige i sammenligning med de foregaaende dages helvedeslarm, at vi neppe lagde noget
mærke til dem. Alt var som uddøet; kun sappørerne
drev paa med sit underjordiske arbeide, uden stands eller
hvile, og vi kunde se, hvorledes deres mørke zikzaklinjer
langsomt bugtede sig fremover mod de fiendtlige verker,
og følge deres fremgang fra dag til dag.
Men bagenfor fægtningslinjen var alting liv og travlhed.
Fra vor leir ved foden af Fenghoangshan havde vi
en udmærket udsigt over den store slette, der strakte sig
nordenom hele aasrækken. Hidtil havde vi neppe fundet
tid til at gi ve en tanke til, hvad der her foregik ; al vor opmærksomhed var rettet mod syd, hvor kampen stod ; men
nu havde vi tid og anledning i overflod, og vi fandt snart
ud, at det vel lønnede sig umagen at studere lidt nøiere
den indre konstruktion af den uhyre krigsmaskine, som
en moderne arme er.
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Det, som først fængslede vor opmærksomhed, var de
lange rækker af sygebaarer, der fra alle sider kom strømmende ind mod Changling jernbanestation, baaret af kraftige kineserkulier. Fremme ved fronten var det naturligvis ambulance-soldater, som udførte dette arbeide. Under
hele beleiringen var denne del af sanitetstjenesten ganske
særskilt vanskelig. Det viste sig umuligt at faa de saarede
bragt ind, saalænge det var lyst, da russerne ikke har
kunnet eller ikke har villet gjøre nogen forskjel paa
ambulance-soldater og almindelige soldater; de fleste har
derfor maattet blive liggende, hvor de faldt, til mørkets
frembrud.
Den første nat blev sygebærerne, ifølge hvad den
japanske sanitetsgeneral har meddelt mig, sendt ud to og
to med sine baarer som sædvanlig. Da det var uvist,
hvorledes russerne vilde forholde sig ligeoverfor dem, blev
der kaldt paa frivillige og tyve af de stærkeste af dem
valgt til at udføre det farlige arbeide. De gik afsted, uden
at iagttage synderlig forsigtigl).ed, men fik øieblikkelig ild paa
sig fra de fiendtlige linjer; tre mand blev skudt og ti saarede.
Den følgende nat blev sygebærerne sendt ud igjen to og
to, men uden baarer, og de gik frem med den yderste
varsomhed; men under lyskasternes ubarmhjertige straaler
blev de snart opdaget og beskudt. Denne fremgangsmaade
maatte derfor ogsaa opgives, og helt siden den tid har
sygebærerne arbeidet enkeltvis, hver for sig.
De har
krøbet op til den saarede, snigende sig frem fra dækning
til dækning, indtil de har faaet tag i hans halskrave eller
en arm eller et ben paa ham, og saa trukket ham efter
marken tilbage til den nærmeste nødforbindingsstation.
De saaredes lidelser under denne transport kan lettere
tænkes end beskrives ; at blive halet afsted over den ujevne
mark med ryk og puf, kanske med en arm eller et ben
afskudt eller maven rispet op paa sig, efter at have ligget
og stegt i solen hele dagen , er mere, end man skulde synes,
kjød og blod kunde udholde. Og alligevel var de bedre
farne end de mange, til hvilke der ingen hjælp kunde naa,
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og som blev liggende igjen, indtil døden forbarmede sig
over dem.
Jeg dadler ikke russerne. For det første var det ikke
altid let for dem at afgjøre, hvad ærinde de soldater var
ude paa, som de saa bevæge sig opover mod deres forskansninger, - ialfald kunde de ikke vide, om de ikke
var ude paa et dobbeltærinde; de havde havt nogle slemme
erfaringer med soldater, der lod som de , 1ar døde og benyttede sig af, at russerne lod dem ifred, til at kutte deres
staaltraadhindere. For det andet har denne krig, helt
fra slaget ved N anshan, fra begge sider været en krig
a l'outrance; lidet eller intet kvarter er blevet forlangt
eller givet. En saaret mand kan blive frisk igjen og atter
stille sig i rækkerne; en død mand er sat udenfor spillet
for bestandig. Ingen af parterne har seet sentimentalt paa
sagen; regelen har været: la morf sans phrase.
Til hver armedivision hørte der et ambulancekompani
paa to hundrede mand under en kaptein og to løitnanter;
desuden var der ved hver bataljon et vist antal soldater,
som havde gjennemgaaet et kort sygebærerkursus, og som
i tilfælde kunde anvendes for denne tjeneste. De saarede
blev først taget til den nærmeste nødforbindingsplads,
hvor vedkommende bataljonslæger med sine assistenter
havde reist sine telte, og her modtog de den første hjælp;
nødforbindinger og skinner blev paalagt, og de blev saa
paa sygebaarer ført til det nærmeste felthospital. I dette
beleiringsfelttog har det ofte været vanskeligt at finde
passende steder for disse nødforbindingspladse. De burde
naturligvis ligge saa nær op mod fægtningslinjen som
muligt; men eftersom beleiringen skred frem, og tropperne
kom nærmere og nærmere op mod de fiendtlige linjer,
blev det overordentlig vanskeligt at finde dækket opstillingsplads for teltene. At lægerne tænkte mere paa sine pligter
mod de saarede end paa sin egen sikkerhed, beviser det store
antal, som blev dræbt eller saaret af dem foran Port Arthur.
I henhold til den japanske arme-organisation er
hver armedivision udstyret med seks felthospitaler, hvert
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med plads for to hundrede saarede. Personellet bestaar
af tre læger, en apotheker og en regnskabsfører, alle med
officers rang, samt et vist antal underofficerer og soldater
som assistenter.
Ved sin ankomst til felthospitalet blev den syge taget
under behandling; hans saar blev vasket, desinficeret og
forbundet; kugler eller splinter blev trukket ud, tvingende
nødvendige operationer og amputationer foretaget, og manden
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blev saa taget til et af de store runde telte, hvor han
sammen med ti eller tolv lidelsesfæller forblev, indtil det
blev muligt at flytte ham. Han havde det ikke meget
komfortabelt her; alting var yderst primitivt, og jeg tænker
ikke, nogen europæisk arme kunde greiet sig med saa
lidet. Bandager og medicin var langtfra første klasses; de
saarede laa paa et gulv af uhøvlede planker uden madrasser
eller puder, endog uden noget moskitonet til beskyttelse
mod de millioner af fluer, som plagede livet af dem om
dagen, og de talløse moskitoer, som her er giftigere og
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mere blodtørstige, end jeg har truffet dem noget andet sted
i verden.
Nede i det kuperede terræn foran Fenghoangshanaaserne, inde i trange smaadale eller kløfter, lige bag
infanteriets linjer, kunde man se disse telte med det røde
kors's flag, hvor man gik. Kom man ind i et, var del
vanskeligt at afgjøre, hvad man mest skulde beundre, de
japanske lægers dygtighed, nethændthed og utrættelige omsorgsfuldhed eller den mageløse haardførhed og udholdenhed
hos den japanske soldat. Under de smertefuldeste operationer laa den saarede der uden at ytre en lyd; han
kunde bide tænderne krampagtig sammen og den kolde
sved springe ud paa hans pande, naar smerterne blev altfor
uudholdelige; men bare en eneste gang - manden havde
faaet hele ansigtet og bryst og mave forbrændt og sønderflænget af trykket af en springende brisantgranat - kun
den ene gang har jeg hørt en ynken eller et skrig.
Det paastaaes, at japanernes nervesystem ikke er saa
høit udviklet som vort, saa at de smerter, de føler, er som
intet mod, hvad vi vilde lide under lignende omstændigheder. Lægerne siger, at deres diæt og hele levemaade er
saa ganske anderledes rationel end vor egen, og at dettr
forhindrer materiedannelse og andre komplikationer ; de
paastaar ogsaa, at deres legemlige sundhed gjør, at deres
nerver er mindre høitspændte end vore. Om dette er saa,
kan det komme til at blive en slags trøst og erstatning for
os, naar den tid kommer, da konkurrancen med åen gule
mand og overbefolkningen af Europa vil tvinge vestens
nationer til at antage det samme rationelle levevis, gudskelov, det bliver ikke i min tid.
Som man kunde vente, har procenten af granat- eller
shrapnelsaar under beleiringen været betydelig større end
under almindelige felttog. Statistik for juli og august viser :
Rifle- eller maskingeværsaar
Granat- eller shrapnelsaar
Saar af blanke vaaben . . .

72.16 °lo
21.27 ,
6.57 ,
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Antallet af saarede og faldne i infanteriet var forholdsvis større end i artilleriet ; men forskjellen var langt mindre
end normalt. Efterat sappe-arbeiderne var paabegyndt, led
ingeniørtropperne, som venteligt, meget betydelige tab. Af
riflesaarene var kun en mindre procent i hovedet, medens
af granat- eller shrapnelsaar hele 36.79 °/o var i hovedet.
Nedenstaaende tabel er for maanederne juni- oktober,
begge inklusive:
Hovedet.

Rifler
. .... . . 21.16 °lo
Granater, shrapnels 36.79 •
Blanke vaaben etc. 22.4.7 >

Legemet.

26.72

°lo

18.90 ,

12.83 »

Armene.

Benene.

26.GG °lo
23.18 ,
25.2G »

26.4.G °lo
21.13 »
39.4.4. »

En betragtelig del af de mænd, der blev baaret afsted
paa sygebaarerne, var ikke saarede, men syge. Den 3dje
japanske arme har været heldig til at gaa fri for epidemiske sygdomme. Der var kun nogle spredte tyfustilfælde
og endel ondartet diarrhoe. Statistik for juli og august
viser:
juli . . . . . 0 °/oo
Tyfus } august . . . 0.10 ,

I Diarrhoe
. }juli.
. . . 2.13 °/oo
august . . 6.52
»

Men der har været en anden sygdom, slet ikke smitsom, der har gjort den japanske hær mere skade end
nogen epidemi, nemlig beri-beri. Denne sygdom, som man
antager skyldes en mikrobe, der udvikler sig i risen, er
ikke ualmindelig i Japan; men mikroben naar tydeligvis
sin høieste udvikling i det søndre l\fanchuris klima. Sygdommen er ikke livsfarlig, hvis den tages i tide, skjønt
den kan gjøre patienten utjenstdygtig for lange tider; men
hvis den faar lov til at sætte sig godt fast, ender den som
oftest med døden, idet underekstremiteterne paralyseres, og
døden følger af hjertelammelse. Symptomer: hovedpine,
almindelig slappelse, smerter og opsvulmen af benene,
specielt læggene, og fuldstændig uduelighed til at gaa eller
bare staa paa sine ben. Ifølge statistiken var totalantallet
af angrebne:

106

PORT ARTHURS BELEIRING

Juni.
Juli.

. . . .

81

. . . . 1611

I August

. . .
September .

8069
6166

Sanitetsgeneralen forsøgte først at komme over vanskelighederne ved at give soldaterne hvede istedetfor ris;
men i regntiden blev meget af hveden udskjæmt under
transporten, og soldaterne, der var vant til sin risdiæt,
likte ikke hvedemelet; det var desuden vanskeligt at faa
det kogt med de kogereelskaber, de havde, saa den plan
blev opgivet. Da sygdommen imidlertid begyndte at tage
slig overhaand, forordnede sanitetsgeneralen en diæt af
blandet ris og hvede, og fra slntten af august bestemtes
dagsportionen til to pund ris og et halvt pund hvede.
Dette. viste sig hensigtsmæssigt, og antallet af angrebne aftog jevnt, skjønt der baade i oktober og november var
mange nye tilfælde.
Men revenons a nos moutons.
Felthospitalerne maa altid være rede til at modtage et
stort antal saarede paa korteste varsel, saa de syge blev
ikke holdt her længer end absolut nødvendigt, men blev
snarest muligt overflyttet til vedkommende divisions staaencle
hospital.
De staaende hospitaler var de store reservoirer, hvortil alle strømmene af saarede fra felthospitalerne kom
flydende sammen, og hvorfra de igjen blev sendt gruppevis afsted paa sin lange hjemreise. Der var et staaende
hospital for hver division, som regel etableret i nogen
landsby i sikker afstand fra de fiencltlige linjer. Det var
helt betydelige etablissementer med en tilstrækkelig stab
af læger og assistenter. De saarede var dels forlagt i telte
tilhørende felthospitalerne 1, dels i kineserhuse, og de blev
her, indtil de var stærke nok til at taale den tre timers
jernbanetransport ned til Dalny.
Fra de staaencle hospitaler blev de saarede taget til
Changling jernbanestation, en fem- seks kilometer bag
1

Af de 6 felthospitaler pr. division var i regelen de 3 slaaet sammen til et staaende hospital.
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Fenghoanshan, og derfra i aabne vogne, uden noget andet end
et uldtæppe mellem sig og bunden af vognen, transporteret
til basis-hospitalet i Dalny. Her blev de for første gang
mødt med en smule komfort. De store hospitaler var
etableret i kathedralkirken og flere af de bedste huse i
byen. De saarede blev indlagt i store, luftige rum og
bragt til leie paa madrasser ; endog moskitonet blev de
forsynet med. De blev behandlet af dygtige læger og
pleiet af søstre af det japanske røde kors's selskab. Efter

ET JAPANSK HOSPITALSSKIB

alle deres lidelser og alt, de havde gjennemgaaet, maa det
have været rent som at komme i himlen for dem.
Ved basis-hospitalet blev de saarede inddelt i to klasser,
de let saarede, som kun vilde trænge en kortere tids pleie,
før de igjen kunde vende tilbage til fronten, og de mere
akorlig saarede, som ikke blot behøvede at faa sine saar
læget, men ogsaa trængte en længere tids hvile og efterbehandling, før de igjen var stærke nok til at begynde en
feltsoldats haarde, møisommelige liv. Den første klasses
saarede holdtes ved basis-hospitalet, til de atter var tjenst-
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dygtige; de andre blev sendt tilbage til ,Japan paa et af
hospitalsskibene, saasnart lægerne erklærede dem istand
til at taale sjøreisen. Gjennem hele krigen er det princip
blevet befulgt, at hvor der har kunnet være den ringeste
tvivl om den saaredes snarlige og fuldstændige helbredelse,
er han blevet sendt tilbage til Japan, - meget ofte mod
sit eget ønske. Dette blev gjort Iigesaa meget af hensyn
til den saarede selv som til lettelse for hospitalstjenesten
ved fronten.
I denne krig havde japanerne elleve hospitalsskibe til
sin raadighed. To tilhørte det japanske røde kors's selskab,
to staten ; men da antallet af saarede saa langt oversteg,
hvad man havde beregnet og ventet, maatte regjeringen
desuden forhyre syv andre skibe og udstyre dem for øiemedet. Seks af skibene for mellem Talienwan-bugten og
Japan ; disse førte de saarede fra den 3die arme og Iigesaa
de lettere saarede fra de øvrige armeer. De andre fem
tog de haardt saarede, der ikke kunde taale den lange
jernbanereise fra Newchuang, direkte fra denne by til
Japan. Selv med disse syv skibe i tilvækst var hospitalsflaaden stærkt optaget og gik frem og tilbage mellem
basis-hospitalerne og hjemlandet uophørlig. Specielt i
Talienwan-bugten , hvor baade den 2den og den 3die arme
havde sin basis (Liushitun og Dalny), var det et vanligt
syn at se et af de smukke, hvide hospitalsskibe med det
brede røde eller grønne bælte rundt det hele skrog og
pyntet med store japanske og røde kors's 11ag. Op iblandt
alle de krigsmalede kanonhaade, torpedojagere og torpedobaade og de sorte kulskibe og transportfartøier lyste deres
elegante skrog op med sine fine linjer og livlige farver som en vakker ung pige i sin faders selskab af ældre,
kjedelige, sortklædte herrer.
Disse skibe var ligesaa komfortable, som de var
smukke. De var oprindelig passagerhaade, paa en 2 500
a 3 000 tons; men ved krigens udbrud blev de indkaldt
og stillet til regjeringens disposition efter at være udstyret og indrettet for sit nye hverv. Foruden køieplads
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for to hundrede syge og saarede havde hvert af skibene
en operationsstue, Røntgen-apparat og alskens moderne
instrumenter og apparater. Søstre af det røde kors bistod
lægerne med at pleie patienterne ombord.
Fra hospitalsskibet blev den saarede taget til et af
depothospitalerne i Moji, Ujina eller Osaka, og derfra, saasnart han var bra nok til at flyttes, til sit eget divisionshospital. Her blev han, i sit eget distrikt og nær ved sin
familie og sine venner, indtil han var stærk nok til at
Slagmarken.
Nødforbinclingsplndse.
Felthospitaler.
Sinaende hospitnler.
Jernbnnestation.
Basishospital.
Hospitalsskibe.
Depothospitnler.
Di,·isionshospitoler.
Hjemmet.

DIAGRAM

vende tilbage til fronten, eller til han blev sendt hjem
som inrnlid.
Japans ambulancesystem vil maaske bedre forstaaes
af ovenstaaende diagram, der viser alle de stationer, den
saarede har at passere paa sin lange reise fra slagmarken
til hjemmet.
Som det vil sees, er den japanske sanitetstjeneste
organiseret omtrent paa samme maade som i de europæiske armeer, og der er ikke meget at lære af dem i
denne henseende. Deres hele udrustning, bandager, sygebaarer (de har ingen egentlige sygevogne), senge o. s. v. er
tarveligere, og de saarede har det mindre godt og be-
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kvemt, end det vilde blive taalt i nogen arme i Europa.
En eneste liden ting har jeg beundret hos dem , nemlig
den nette, praktiske maade, hvorpaa deres medicinkasser
og instrumentkasser er pakket; med et minimum af rum
giver de plads for det størst mulige kvantum , og dog er
alt hændigt og let at komme til ; i alt sligt er jo japanerne
meslere.
Men om der saaledes er lidet at lære af deres organisation eller ekvipering, kunde enhver arme være stolt af
at have en saa dygtig, saa tapper og saa selvopofrende stab
af læger som japanerne. Paa en eneste dag har det hændt,
at saa mange som et tusinde saarede er kommet ind til
et eneste felthospital, og skjønt naturligvis mange har
maattet vente længe, før deres lur kom, har lægerne ikke
undt sig et øiebliks hvile, før hver mand var ordentlig
behandlet og forbundet. Man maa ogsaa huske paa, at
under denne beleiring har de tilføiede saar været af en
meget mere ondartet natur end under et almindeligt felttog. Som den foranstaaende tabel viser, er procentantallet
af granatsaar mere end dobbelt saa stort som almindelig,
ligesom antallet af saar af blanke vaaben er forholdsvis
betydeligt; mange var saaret ved haandgranater ogsaa, og
alle disse saar er meget slemme og vanskelige at behandle.
Dertil kommer endnu, at under beleiringen kom modstanderne hinanden tæt ind paa livet og skjød paa hinanden
paa afstande af under hundrede meter, og paa disse hold
er saar af rillekugler yderst farlige, idet kuglerne slaar
store tragtformede huller i det menneskelige legeme, i lighed med dem, der foraarsages af dumdum-kugler.

XI.

G

SEPTEMBER

eneral Nogi havde bøiet sig for nødvendigheden og
besluttet sig til at aabne en regulær beleiring mod
Port Arthur. Det er klart, at han dermed ikke blot maatte
opgive sin hidtil befulgte taktik, men at hele hans operationsplan totalt maatte forandres. Under et voldsomt anfald kunde han rykke frem over en smal front. uden at
tage mere end det aller nødvendigste hensyn til fiendens
forter; efter at have erobret et par af dem og derved brudt
sig en vei gjennem fiendens linjer, kunde han afdele en
mindre styrke til at angribe og beskjæftige de nærmest
liggende forsvarsverker, medens hans hovedstyrke, uden at
bekymre sig om de tab, disse verker fremdeles maatte
kunne tilføie ham, kunde kastes frem mod byen. Det var
den pludselige kraft, det mægtige chok, overraskelsen , forvirringen, anløbets , oldsomhed og raseri, som skulde vinde
ham seieren.
Under en regulær beleiring derimod ,·ilde der ikke
blive tale om overraskende anfald eller pludselige fremstød .
Det vilde ikke gaa an at forbigaa forskansninger, hvorfra
hans løbegrave kunde tages under enfilerende ild ; det vilde
ikke gaa an at avancere over en smal front og lade forter
staa igjen saa nær hans fremrykningslinje, at hans tropper
kunde blive afskaaret ved pludselige anfald fra siden eller
hans sapper ødelagte af den fiendtlige granatild. Alt maatte
gjøres methodisk, ethvert udenverk tages i sin tur og række1
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følge, før nogen operationer kunde paabegyndes mod de
permanente forter. Over en bred front og skridt for skridt
maatte fremrykningen foregaa, uden at negligere den mindste
forskansning, uden at nøle eller stoppe op ligeoverfor de
mest formidable hindringer.
Saalænge det havde været spørgsmaal om at tage Port
Arthur ved direkte angreb, var det, som jeg har søgt at
paavise, utvilsomt den bedste plan at rette stødet mod
Panlung- og \Vantai-forterne; men den kraftige modstand,
japanerne havde mødt her, gjorde det mindre sikkert, at
dette ogsaa vilde være det heldigste angrebspunkt under
en regulær beleiring; det vilde maaske lønne sig at forsøge
sig mod andre dele af fæstningen. I hvert fald, selv om den
oprindelige plan blev bibeholdt, vilde det blive nødvendigt
at rette sit angreb mod et bredere bælte af forsvarsverkerne,
saaledes at dette kom til at omfatte alle de forter, der
kunde tage en mere effektiv del i forsvaret. General Nogi
besluttede derfor at aabne løbegrave mod alle verker paa
nordfronten af den østre sektion fra Sungshuh til Østre
Kikuan, begge inklusive. Inden noget slags sappe-operationer kunde paabegyndes mod den vestre flanke af disse
stillinger, vilde det imidlertid blive nødvendigt at drive
russerne ud af deres fremskudte verker i Shuishi-dalen,
der spærrede veien for en fremrykning mod Sungshuh,
Erhlung og Hachimaki-yama. De stærkeste af disse fremskudte verker var Lungyen-redouten og Shuishi-lunetterne.
For at drage fiendens opmærksomhed i andre retninger
og hindre ham fra at koncentrere hovedmassen af sine
stridskræfter i den østre sektion, og utvilsomt ogsaa for at
undersøge, om en fremrykning enten ned ad Siuchiatundakn eller over det vestre plateau vilde være lettere end
den oprindelig valgte, besluttede general N ogi tillige at
gjøre et angreb mod de to stillinger paa Meter-aasen, som
i ethvert af disse alternativer maatte blive hans første
taktiske objekter (180 og 203 meter høiderne). Løbegrave
blev derfor nu aabnet mod følgende forter og stillinger:
Shuishi-lunetterne, Lungyen-redouten, Panlung-forterne (for
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altsaa at sætte dem i forbindelse med sin basis), Nordre
Kikuan, «P , og, lidt senere, Østre Kikuan, samt mod de
to stillinger paa Meter-aasen.
Under sin fremrykning mod de østlige forter, specielt
mod Østre og Nordre Kikuan: mødte japanerne en saa
kraftig og haardnakket modstand, at det først var henimod
slutten af oktober, de havde faaet sine sapper saa langt
frem, at de kunde forsøge at gjøre en storm paa dem. De
mere aktive operationer i september maaned kom derfor til
at indskrænke sig til angreb paa de nævnte stillinger i
Shuishi-dalen og paa Meter-aasen.
Det tog japanerne tre uger, før de fik bragt sine sapper saa nær frem mod befæstningerne, at general N ogi ansaa det for raadeligt at forsøge et angreb paa dem. Den
18de september blev vi kaldt ned til hovedkvarteret, hvor
major Yamaoka af hans stab modtog os. Han fortalte os,
at angrebet vilde finde sted den følgende dag, forklarede,
hvilke veie og midler japanerne vilde vælge for at naa sit
maal, og raadede os til at gaa til lste divisions hovedkvarter, hvorfra vi vilde have et godt overblik over operationerne. Han sagde, at angrebet paa Lungyen-redouten
vilde blive udført af tropper af 9de division, medens de
andre positioner skulde forsøges stormet af regimenter tilhørende lste division og lste uafhængige infanteribrigade.
Samtidig skulde de øvrige dele af den rnssiske frontlinje
udsættes for et kraftigt bombardement.
Da vi den følgende dag var ankommet til lste divisions
hovedkvarter, hvor vi fandt en udmærket observationspost
i skyttergrave paa en nærliggende høide, havde det japanske
artilleri allerede begyndt at spille op, skjønt endnu ikke med
synderlig kraft. Det egentlige bombardement begyndte først
ved to-tiden om eftermiddagen, saa vi havde god tid til at
studere operationsfeltet foran os.
Midt imod os løftede 180 meter høiden sig svær og
massiv, med en dobbelt række skyttergrave rundt hele det
store plateau. Lidt længere mod sydvest, adskilt fra denne
ved et dybt, steilt skar, steg 203 meter høiden brat iveiret
8 -

Norreguurd: Port Arthurs heletring.
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og løftede sine to fortkronede toppe op over de omliggende
aaser og sletter. Tilhøire for os havde vi 174 meter høiden, som japanerne havde erobret den 20de august; en
dyb, trang dal skilte den fra de ovennævnte høider. De
lavere skraaninger var temmelig slake; men høiere op blev
de brattere og brattere, indtil den kunde løfte sit hoved
trodsig næsten lodret op iveiret. Tilvenstre, dybt nede
under os, strakte Shuishi-clalen sine grønne sletter, indtil
de langt ude mod øst blev mødt af Ta kushans mørke,
dristig formede fjeldmasser.
Midt i dalen, omgivet af frugtbare marker, laa den
store Shuishi-landsby fredelig og koselig under sine gamle
pile og morbærtrær: men indtrykket af fred og hygge
svandt snart, naar vi saa paa den gjennem vore kikkerter;
husene uden ~tag, de tomme, øde gader, murene og husvæggene med store huller efter granaterne og sværtede af
røg efter ilden . som havde herjet der, havde en anden
historie at berette, - om ild og flammer, om rappe riflekugler og springende granater, om kamp paa livet af vrede
mænd, om krig og nød og trængsel.
Østenfor og søndenfor landsbyen laa redouten og lunetterne, hvorimod angrebet skulde rettes. Det var ikke
saa let at finde dem i førstningen, som de Iaa, med bare
toppen af sine volde ragende op over de høie hirseagre,
der omgav dem ; men de sorte zikzaklinjer af de japanske
approcher viste os veien, og støvet og røgen, hvor granaterne slog ned, fortalte os tydelig nok, hvor vi skulde vende
vort blik for at se og følge den forestaaende kamp.
Imidlertid var de japanske batterier begyndt at tordne
løs for fuldt alvor.
Lige under os, dybt nede paa sletten
bag en næsten umærkelig bølge i terrænet var fire feltbatterier placeret. Længere tilbage, ikke langt fra os, i
stillinger saa vel valgt, at ikke vi engang kunde opdage
dem - ikke at tale om russerne - , skjønt vi hørte hvinet
af de forbifarende granater, var der andre batterier af
større skyts. Og længere nordover og østover, langs hele
Fenghoangshan-høidedraget spyede de store beleirings-
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kanoner, haubitzer og morterer ild og død over de fiendtlige linjer, og time efter time sad vi der og vogtede paa de
smaa røgskyer, der sprang op omkring verkerne, og fulgte,
hvorledes voldene paa mange steder langsomt smuldrede
hen under granaternes uophørlige tunge næveslag, - indtil det var tid for infanteriet åt rykke frem, og artilleriet
ombyttede sine granater med shrapnels.
Angrebet paa de fire positioner foregik samtidig ; men
da de foregik aldeles uafhængig af hverandre, bliver det
nødvendigt for at gi,•e en ide om de forskjellige operationer
at behandle hvert enkelt for sig.
Lungyen-( «Drageøie »-)redouten, ogsaa kaldet den røde
redoute, laa paa en liden høide en -1-- 500 meter østenfor
Shuishi-landsbyen. Det var et lidet, men kraftigt provi-

cl

sorisk verk, omgivet af en grav. Voldene var bygget af jord
og brystværnet gjort bombesikkert ved et tag af tømmer
og sandsække (tversnit c- d). Det var armeret med mask.in-
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geværer og tre stykker feltskyts. I det indre af fortet var
der to kaponierer, bygget af 14 torns bjælker og forsynet
med skydehuller (tversnit a- b). Fra redouten førte tre
forsænkede forbindelsesveie tilbage til andre fremskudte
verker foran Erhlung, nærmere jernbanen. Disse veie var
bygget som sterke skyttergrave, med bombesikre tag over
hele sin udstrækning; de var holdt af to kompanier infanteri; redoutens besætning bestod ligeledes af to kompanier.
Fra sin basis havde japanerne kunnet avancere den
største del af veien gjennem en donga, der i retning fra
nord til syd leder forbi redouten i en afstand af omtrent 500
meter, og hvor de var fuldstændig dækket. Denne kom til at
danne udgangspunktet for deres sapper, og disse havde de
ført frem til omtrent femti meter fra fortet; her var en
sidste parallel bygget, hvori nu angrebsstyrken var trukket
sammen, afventende ordre til at gjøre sit fremstød.
Redoutens indtagelse \'ar blevet anbetroet til den høire
brigade af 9de division. Brigadechefen bestemte sig til at
rette sit hovedangreb mod det nordøstre hjørne af redouten
med to bataljoner, medens samtidig de dækkede forbindelsesveie bagud skulde angribes af en bataljon fra øst og
en fra vest, saa at besætningen i fortet skulde blive afskaaret fra retræt; to bataljoner holdtes tilbage i reserve.
Det første anfald blev gjort omtrent klokken fem om
· eftermiddagen den 19de september. Den bataljon, der
skulde angribe den vestre forbindelsesvei, havde at tilbagelægge de sidste 150 meter over aaben mark, medens de to
andre angrebsstyrker kun havde at storme frem over et
aabent stykke paa omtrent femti meter op til fortgraven.
Den vestre kolonne avancerede med den største forsigtighed. Terrænet omkring Port Arthur er, selv nede i
dalen, saa smaakuperet, at der næsten overalt findes land,
som ligger under død vinkel fra de russiske linjer, og
hvor en angriber kan finde dækning og samle sig til sit sidste
anløb. Japanerne vidste af dyrekjøbt erfaring, hvad det
vilde sige at gaa mod en russisk ildlinje paa nært hold,
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og de vilde ikke tage mere risiko end høist nødvendigt,
saa her som ellers sendte de snigpatruljer frem for at rekognoscere. To mand blev sendt frem, den ene efter den
anden. Krybende fremover paa maven, skjøv de foran sig
et slags skjold, lavet af to stykker 11h toms planker, der
var stillet sammen i form af et hustag under en vinkel paa seksti grader; ydersiderne var dækket med 1.5
mm. jernplader, og i «møneh var der udskaaret en firkantet aabning for geværet. Det var første gang, disse
skjolde blev brugt; de viste sig ikke heldige; de var tunge
og klodsede og fiendens riflekugler skar gjennem dem som
smør. Den første mand blev skudt ned næsten øieblikkelig, før han havde faaet udrettet nogenting; men den anden
var heldigere : han opgav snart alle forsøg paa at puffe
skjoldet foran sig og smøg sig fra dækning til dækning
frem til en afstand af seksti- sytti meler fra graven, hvor
han fandt en større terrænbølge, der skjulte ham for fienden og gav plads til en dækket opstilling af en større
styrke; dette signaliserede han saa tilbage til sine kamera ter. Efter denne erfaring var det sidste gang, disse træskjolde blev anvendt, og ved den slags leiligheder blev de
før omtalte staalskjolde benyttet.
Imidlertid havde de da faaet den forønskede underretning, og bataljonschefen sendte et halvt kompani i springmarsch frem til stedet ; den anden halvdel blev sendt efter,
saasnarl den første var naaet frem ; derpaa stormede hele
kompaniet frem mod forbindelsesveien , men blev modtaget
af en saa rasende ild, at de stupte i haugevis og de gjenlevende ilsomt maatte søge tilbage til dækning. Samtidig
blev angrebene paa den østre forbindelsesvei og det nordøstre hjørne af redouten udført; men paa begge steder blev
stormløbet knust allerede i de første øieblikke under fiendens forfærdelige ild; ikke en mand naaede saa langt frem
som til graven. I tusmørket senere paa aftenen blev en
ny storm forsøgt; men udfaldet blev del samme.
De japanske batterier havde imidlertid overdænget
fortet med en knusende ild og koncentreret sin skydning
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mod det nordøstre hjørne, hvor det lykkedes dem af faa
skudt en bresche og delvis fylde graven med den nedfaldende jord. Før og unde1· anfaldene sendte de hundreder
af granatkardætsker over fortet og forbindelsesveiene; men
mod forsvarerne bag sine bombesikre brystværn var ilden
kun af ringe virkning og formaaede hverken at drive russerne ud eller gjøre deres skydning mindre sikker. Om
natten blev igjen to determinerede forsøg gjort paa at
storme redouten; det første blev tilbageslaaet; men under
deres andet stormløb lykkedes det japanerne at naa ind i
fortet gjennem breschen i volden. Russerne sendte en voldsom kugleregn mod dem fra sine kaponierer og mødte
dem bryst mod bryst i et rasende haandgemæng. .Japanerne havde bragt med sig dynamitgranater og de krudtfyldte bambusstænger. som jeg har omtalt i et foregaaende
kapitel, og sprængte kaponiererne. Efter en timelang forbitret bajonetkamp blev russerne tilslul overmandet og
drevet ud af redouten ; klokken var da omtrent halv fem
om morgenen. Natangrebene paa forbindelsesveiene var
fuldstændig mislykkedes, saa japanernes plan om at afskjære besætningen tilbagetoget slog aldeles feil. Russerne
trak sig i sikkerhed tilbage til sine forsvarsverker foran
jernbanelinjen. Da der ikke var tale om at kunne gjø)·e
sig nogen nytte af redouten under den voldsomme ild,
som kunde koncentreres mod den fra Antzeshan, Itzeshan,
Erhlung og andre stillinger, satte de ild paa alt træverk i
fortet, som hele tiden senere har ligget ubesat fra begge
sider og kun har været besøgt en sjelden gang af en eller
anden foretagsom krigskorrespondent. De dækkede forbindelsesveie blev ligeledes ødelagt ; det vilde være altfor
farligt at lade russerne beholde en saa udmærket fremrykningslinje for sine attakker mod de japanske løbegrave
frem mod Sungshuh og Erhlung.
Angrebene paa Shuishi-lunetterne begyndte klokken
fem om eftrrmiddagen den 19de. Disse lunetter var opført paa et lavt plateau nede i selve dalen ; de dannede
hjørnerne af en stor uregelmæssig firkant og var forbundet
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ved skyttergrave. Det var jordverker, aabne i gorgen og
forsynet med bombesikre brystværn paa samme maade
som den røde redoute. Den stærkeste af lnnetterne var
den nordvestre, «B>, :der var bestykket med en feltkanon,
to pompoms og tre maskingeværer. Af de øvrige havde
-. A» en pompom og tre maskingeværer og «C> en feltkanon
og to morterer, medens «D » var uden nogensomhelst slags
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bestykning og kun holdt af infanteri. Den samlede besætning beløb sig til omtrent 1000 mand.
.Japanerne havde ført sine sapper frem til en femti
meter fra de to nordre lunetter, mod hvilke de rettede sine
angreb, et om eftermiddagen og to om natten. Der var en
liden grav foran JB »-lunetten, hvor brystværnsskraaningerne
desuden var meget steile. Angriberne, som de stormede
frem , blev mødt med en kraftig ild, som saarede og dræbte
mange; men de øvrige naaede frem til graven, hvor forsvarernes ild ikke kunde række dem, og her udviklede der
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sig nu en staaende fægtning, som fra begge sider væsentlig
blev udkjæmpet med haandgranater; men angriberne, som
stod saa meget dybere nede, var naturligvis i en uheldig
stilling for denne slags kamp og le~ meget betydelige tab.
De faa, der naaede op paa brystværnskronen, blev øieblikkelig skudt ned, og japanerne maatte hver gang trække
sig tilbage med uforrettet sag.
Fra tidlig om morgenen den 20de begyndte japanerne
sin shrapnel-ild igjen. Den hele angrebsstyrke, fem bataljoner, blev koncentreret mod «B »-lunetten og et sidste
mægtigt stormløb foretaget. .Japanerne hragte stormstiger
med sig og sværmede op over brystværnet og ind i forskansningen, Iwar det kom til et kort, skarpt haandgemæng.
Russerne blev overmandet og flygtede tilbage gjennem
skyttergraven til ~ A»-lunetten; men japanerne fulgte dem
hak i hæl og trængte ind i lunetten samtidig med russerne.
Besætningen her, som var demoraliseret ved det heftige
hornbardement og tabet af den stærkeste af lunetterne og
nu blev forvirret og bestyrtet, som venner og tiender kom
tumlende ind pele-mele, satte sig ikke synderlig til modværge, men opgav stillingen og flygtede. De to andre lunetter blev ogsaa opgivet af russerne uden nogen alvorlig
modstand, og ved ti-tiden om morgenen var det hele kom pleks i japanernes hænder.
Af de to positioner paa Meter-aasen, som japanerne
havde bestemt sig til at angribe, var 203 meter høiden
langt den stærkeste, baade fra naturens haand og paa
grund af de forsvarsverker, hvormed den var forsynet.
180 meter høiden, som japanerne kalder Namaoka-yama,
er et stort fladtoppet fjeld, med bratte, paa sine steder udhugende sider. Dets store plateau var helt omgivet af en
dobbelt række skyttergrave; men der var intet fort eller
noget slags replistilling inde paa plateauet til at understøtte
dem andet end et batteri-emplacement for to kanoner og
et par maskingeværer. Skyttergravene var kun for en
mindre del gjort bombesikre, og det var i det hele taget
tydeligt, at russerne ikke havde tillagt denne stilling nogen
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særdeles betydning, da den var fuldstændig behersket fra
203 meter høiden og derfor ikke kunde blive til nogen
nytte for japanerne, saalænge denne forblev i russernes
magt.
Nedenstaaende skitse vil give en ide om, hvorledes
disse l10ider tog sig ud fra vor standplads. Den nærmeste,
Takasaki-høiden, havde 1japanerne erobret omkring midten
af august; den mellemste er 180 meter høiden, og den
borteste, tveloppede høide er 203. Som man vil se, er der
paa de nordvestre (de nærmeste) skraaninger af 180 meter
høiden to grunde skar eller kløfter, der fra foden af aasen
leder næsten helt op til den lavere russiske sk)•ttergravslinje. Da grunden ved !RO meter høiden er meget haard,

og fremrykningen for den største del af veien kunde foregaa under fuld dækning, var der ingen løbegrave ført frem
mod denne stilling. De bagre skraaninger af Takasakiyama dannede en bedre angrebsbasis end nogen kunstig
parallel, og de ovennævnte kløfter dannede natn rlige approcher, som ingen sappører kunde gjort bedre.
Her, som ellers, var det artilleriet som aabnede bataljen. Stillingen udsattes gjennem fjorten timer for en
meget rnldsom granatild. Klokken fem om eftermiddagen
begyndte shrapnel-ilden, og under dækning af denne gjorde
lste regiment, som skulde udføre angrebet her, sit første
fremstød. Fra deres stilling paa Takasaki-høiden blev en
liden afdeling sendt frem i fuldt løb nedover skraaningerne
og naaede den nærmeste kløft uden nævneværdige tab.
Andre smaaafdelinger fulgte, og i løbet af en times tid var
en ret betragtelig styrke, antagelig en bataljon, blevet trukket
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sammen der i kløften, som nu var fuld af tropper fra foden
af bakken næsten helt tiltops.
En anden bataljon blev paa samme maade sendt frem
mod den næste kløft. Her var det aabne stykke land, de
havde at passere, større, saa fremrykningen maatte foretages med endda større forsigtighed. Det var for risikabelt
at sende endog smaa afdelinger over ad gangen, saa mændene blev sendt ud enkeltvis og satte afsted, en for en,
over det aabne stykke land saa hurtig, benene kunde
bære dem. Det var som et helt skuespil at betragte denne
del af fremrykningen, eftersom mand efter mand satte ud
paa dette væddeløb mod døden; det holdt os i aandeløs
-spænding, med noget af længst forsvundne tiders blodtørst,
som vi troede aarhundredes civilisation havde udtørret,
wrende sig i de dunkle dyb af vor sjæl, - noget i lighed
med de følelser, hvormed de gamle romere betragtede en
gladiatorkamp paa cirkus. Som mand efter mand styrtede
.afsted over den aabne slette, peb kuglerne tykt om ørene
paa dem, og vi kunde se smaa støvskyer springe op omkring dem, hvor kuglerne slog i hakken.
De tre første mænd naaede sit maal uskadt. Den
~jerde, en officer, satte afsted, idet han svingede sin sabel
over hovedet - det gjør de bestandig, de japanske officerer. Han løb ikke lige frem som de andre, men i zikzak, formodentlig for at gjøre det vanskeligere for russerne
at tage ordentlig sigte; men det blev skjæbnesvangert for
ham; det gjorde hans ophold i den farlige zone saa mange
sekunder længere. Han blev truffet af en kugle, som slog
ham til marken, og om den ikke dræbte ham paa stedet,
var han dog en død mand ikke mange øieblikke efterpaa;
thi russernes kugler faldt tæt omkring stedet, hvor han laa,
indtil der ikke længer kunde være nogen tvivl om hans
skjæbne. Men det vilde væddeløb fortsattes naturligvis
uden hensyn til ham, og skjønt der var adskillige, som
kom til at dele Iod med sin officer, var det dog en forholdsvis liden procent, som tabte sin indsats i løbet, og den
styrke, som lidt efter lidt samledes i kløften, voksede
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hurtig, til i det mindste to kompanier var trukket sammen her.
Omtrent klokken halv syv var hele angrebsstyrken
kommet over den farlige zone og havde fundet god dækning i de to kløfter; men noget anfald blev ikke forsøgt
før langt efter mørkets frembrud. Hernede bag de massive fjeld og aaser kunde ingen lyskaster naa med sine
straaler, og under de omstændigheder foretrak japanerne
at vente, indtil mørket skulde gjøre den russiske ild mindre
sikker og dødbringende.
Men selv under nattens beskyttelse lykkedes det ikke
japanerne at naa sit maal. De klatrede op over den første
linje af skyttergrave og drev uden vanskelighed de faa
russere her ud; men saa mødtes de af de uundgaaelige
staaltraadhindere, som tvang dem til stands midt i den
voldsomste kugleregn, og efter en kort vaklen dreves de
paa flugt tilbage til sine kløfter. Det lJkkedes imidlertid
deres ingeniørtropper i nattens løb at faa aabnet en vei
gjennem hinderet; resten af tropperne tilbragte natten i de
to kløfter; der blæste en bitterlig kold nordenvind, og de
havde bare sine tynde kahki-uniformer uden kappe; nogen
ild var der ikke tale om at tænde op, saa de led ondt og
længtede efter dagen og solen som kanske aldrig før.
Næsten hele den følgende dag blev de ogsaa siddende her,
inden de modtog nogen ordre om nyt anfald.
Men fmedens infanteriet her saaledes havde . en rolig
dag for den største del af den 20de, havde artilleriet det
mere travlt end nogensinde. Ved det første gry af dag
aabnede deres batterier ild og overdængede de russiske stillinger med en regn af granater, indtil de omtrent ved middagstid gik over til granatkardætsker. . Denne ild fortsattes
i mange timer med en styrke og en voldsomhed, som jeg
aldrig, hverken før eller senere har seet magen til. Over
skyttergravene, i hele deres udstrækning, sprang granatkardætskerne saa uophørlig, at vi faktisk kunde se de
uregelmæssige linjer af skyttergravene ligesom afspeilet i en
dobbelt række af sman ulddotlignende røgskyer over dem,
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- saa akkurat var japanernes skydning, og med saadan
forbløffende præcision virkede deres tidsbrandrør.
Klokken fem om eftermiddagen begyndte infanteriet
at rykke frem og naaede snart de øvre skyttergrave gjennem aabningen i staaltraadhinderet. Den forfærdelige
shrapnel-ild havde øiensynlig gjort sit verk vel; thi forholdsvis faa faldt under den bratte opstigning. Oppe paa
plateauet udviklede der sig nu et voldsomt haandgemæng,
og der blev kjæmpet med største vildskab paa begge sider.
Soldaterne tegnede sig som silhouetter paa bakkekammen;
vi kunde se hvert stød, hver parade, hver mand som faldt,
kunde se dem kjæmpe som vilde dyr, med bajonetter og
sabler, stene og geværkolber, indtil russerne var overmandet og stillingen i japanernes hænder. Hele kampen havde
ikke varet over en halv time.
Men japanerne formaaede ikke at holde sig længe
oppe paa plateauet. En heftig artilleri-ild blev retlel mod
dem fra Antzesha n og Itzeshan og tvang dem tilbage til
skyttergravene og de bagre skraaninger af aasen, og det
var først mange uger senere, at deres ingeniører fik
stillingen saa vel befæstet og indrettet, at den kunde
blive til nogen nytte for japanerne.
Ved 203 meter høiden var kampen langt haardere. I
sig selv er denne position meget stærkere, og de forsvarsverker, russerne havde anlagt her, var særdeles kraftige,
skjønt de blot var af en provisorisk natur. l\faaneder senere, i
slutten af november og de første dage af december, kom
nogle af de vildeste og voldsomste kampe under hele beIeiringen til at staa om denne stilling, og dens befæstninger
blev da udsat. for en prøve, der fuldelig beviste de russiske
ingeniørers duelighed. De kampe, som fandt sted her i
dagene fra den 19de til den 22de september, var voldsomme
nok til sine tider, men dog saa uendelig meget tammere end
november-december-sammenstødene, og er desuden fra et
taktisk synspunkt uden synderlig interesse, saa jeg skal
ikke gaa nærmere ind paa dem, men nøie mig med at
nævne, at angrebene b]ey udført af lf>de og 1l:ide regiment
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af 2den reserve, at det lykkedes japanerne at tage en del
af stillingen, men at de saa ikke formaaede at trænge
videre frem og efter to dages desperat fægtning blev drevet
bort igjen med betydelige tab. Operationerne indstilledes
derpaa den 22de september ved seks-tiden om eftermiddagen,
og intet nyt forsøg blev gjort paa at erobre stillingen indtil lang tid senere.
.Japanernes tab beløb sig til: Ved Lungyen-redonten
omtrent 1200 mand, ved Shuishi-lnnetterne omtrent 400,
Yed 180 meter høiden omtrent -!00 og ved 203 meter høiden omtrent 2000 mand døde og saarede. Blandt de faldne
var chefen for l ste brigade, generalmajor Yamamoto.
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agtet september-kampene var af forholdsvis mindre
betydning og af adskilligt mindre omfang end baade
august-anfaldene og de senere store angreb, er der dog
visse sider af disse kampe, som det fra et militært synspunkt kan være af interesse at dvæle lidt nærmere ved.
Det første, en iagttager maatte blive slaaet af, var den
fuldkomne maade, hvorpaa artilleriet og infanteriet i den
japanske arme samarbeidede under kampen. Ikke alene
jevnede artilleriet ved sin ild veien for det angribende
infanteri og brød eggen af forsvarernes modstandskraft;
men det tog endog aktiv del i selve anfaldet.
Vi saa det bedst ved stormen paa lRO meter høiden.
Den styrke, der var blevet trukket sammen i de to
kløfter, havde, som jeg nævnte i forrige kapitel, siddet
urørlig der størstedelen af natten til den 20de og næsten
hele den følgende dag ogsaa, før den skred til angreb.
Det første tegn til, at et fremstød var forestaaende, var,
at et stort hvidt flag blev udfoldet, om hvilket soldaterne
samlede sig; da ordren for fremrykning kom, og angrebsstyrken begyndte at krybe op ad den bratte bakke, blev
flaget haaret med dem. Shrapnel-ilden, som helt fra stormløbets begyndelse havde været ganske overordentlig voldsom, mindskede ikke et øieblik i kraft, hverken da angriberne stormede op mod de øvre skyttergravslinjer, eller
da de var naaet op påa selve plateauet, - ja, ikke en-
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gang da de var indviklet i den hedeste bajonetkamp heroppe, venner og tiender blandet sammen i det vildeste
haandgemæng. De japanske granatkardætsker feiede over
hele plateauet, hvor understøttelser kom op eller russerne
flygtede, og for os saa det ud, som om mange af dem
endog sprang midt inde i klyngerne af de fægtende mænd.
En russisk officer, som tog del i denne kamp, fortalte
mig, at dette virkelig var tilfældet, og at ad!>killige japanere blev dræbt af deres egen ild. Og nu forstod vi, hvad
hensigten var med det store hvide tlag; de bar det med
sig for at kunne signalisere tilbage til batterierne og dirigere deres ild, saa de kunde have den kraftige assistance
af sit artilleri helt til sidste slut.
De japanske batterier blev glimrende betjent under
disse angreb; deres skydning var udmærket, deres materie}
viste sig fortræffeligt, og specielt blev jeg slaaet af den enestaaende nøiagtighed og ensartethed af deres tidsbrandrør.
Og japanerne knuslede ikke med sin ammunition; de maa
have sendt tusinder paa tusinder af granater og shrapnels
mod de fiendtlige stillinger i disse dage; men det synes
mig tvivlsomt, om de virkelig høstede alt det udbytte, de
havde forventet, af sin artilleri-ild. Ved Lungyen-redouten
var den visselig til megen nytte for dem, idet den aabnede
en bresche i volden og delvis fyldte graven paa en
liden strækning, og under stormen paa 180 meter høiden
var deres shrapnel-ild til den største hjælp for dem; men
det maa erindres, at ved den sidstnævnte position stod
kampen om befæstninger af en mere primitiv art, uden
synderlig bombesikker dækning, saa at russerne, specielt
under den sidste del af kampen, var praktisk talt uden
nogen beskyttelse mod shrapnelkuglerne. I andre stillinger,
hvor forsvarerne stod bag sine bombesikre brystværn og
skjød gjennem smaa skydehuller, viste endog den voldsomste granat- eller shrapnel-ild sig ude af stand til at
fordrive dem eller gjøre deres skydning mindre sikker;
herom bærer de mange tilhageslaaede angreb vidnesbyrd.
Men paa den knusende virkning af denne samme shrapnel-
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ild, naar den blev rettet mod tropper ude paa aaben mark,
havde vi under disse kampe et udmærket eksempel, og det
var russerne, som paa det tydeligste demonstrerede dette
for os - og for japanerne.
Om morgenen den 20de september, efterat natangrebet
paa 180 meter høidcn var slaaet tilbage, sendte japanerne
omtrent ved ti-tiden et detachement af det 16de regiment
for at forsøge et angreb mod den sydvestre del af stillingen.
Angrebsstyrken blev trukket sammen bag kammen af en
mindre bakke foran 174 meter høiden, og herfra havde
<len først at tilbagelægge en strækning paa omtrent 300
meter ned ad den aabne bakkeskraaning til en donga,
hvor de vilde finde fuld dækning 1 . Der var ingen nødvendighed for at sende ud snigpatruljer for at rekognoscere
terrænet ved denne anledning; et blik paa den strækning,
de havde at tilbagelægge, overbeviste dem om, at der ikke
fandtes nogensomhelst slags dækning mod ilden fra de
ligeoverfor liggende høider. De maatte stole paa farten og
lykken og haabe paa, at den herjende shrapnel-ild, som i
dette øieblik kom susende ind over de fiendtlige stillinger,
vilde gjøre forsvarernes sigte mindre nøiagtigt.
En stvrke paa femti eller seksti mand satte først afsted 'i fuldt løb nedover mod dongaen; de spredte sig ud
over hele bakken og løb saa hurtig de bare kunde faa
benene med sig. I samme øieblik de første mand viste
sig over bakkekammen og begyndte løbet, smaldt granatkardætskerne mellem dem; nogle faldt, men andre slap
uskadt og fortsatte uhindret sin farlige færd. Fra andre
punkter af bakkekammen styrtede andre mænd sig frem;
men russerne havde shrapnels rede for dem overalt, paa
kammen og paa skraaningen. En hel liden klynge af
mænd havde naaet til bare en femti meter fra dongaen,
da pludselig en shrapnel fra en af de svære kanoner sprang
midt opiblandt dem og slyngede hundreder af smaakugler
ind mellem dem, som strakte hver eneste ml:}nd til jorden.
1
Den lavere del af bakkeskraaningen og dongaen sees tilhøire paa
skitsen pag. 121.
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Foran dem løb en officer. Skjønt granatkardætskerne
syntes at springe lige foran ham, var han som ved et
under sluppet uskadt fra dem, og han var nu blot nogle
faa skridt borte fra dongaen, da en sidste shrapnel sprang
og slog ham til marken. Han reiste sig igjen og ravede
fremover som en drukken mand; derpaa faldt han livløs
om, med armene udstrakt over randen af dongaen,
den donga, som vilde have betydet liv og sikkerhed for
ham, om han bare havde været ti skridt nærmere.
Af hele styrken undslap ikke en eneste mand; de blev
alle dræbt. Uagtet synet var noksaa uhyggeligt, naturligvis, var russernes skydning saa ekscellent, at det maatte
gjøre en gammel artillerist varm om hjertet. Den hele
affære stod ikke paa stort mere end et minut; folkene løb
saa hmiig, de kunde, og var spredt over et stort omraade,
og de, som ved, hvor vanskeligt <let er at forandre sigte
og tempering i løbet af nogle faa sekunder, specielt naar
man selv er under heftig ild fra fienden, vil forstaa og
beundre russernes brilliante skydning og føle sin tro
styrket paa betydningen af artilleriets rolle i et moderne
slag.
En anden ting, som er værd at lægge mærke til, fordi
den belyser et træk i japanernes karakter, som stadig blev
mere og mere iønefaldende for os, eftersom beleiringen
skred frem, var den næsten utrolige optimisme, som de
viste i ,•urderingen af sine egne offensive midlers styrke
og virkningsfuldhed ligeoverfor fiendens forsvarsmidler,
hvilket i dette tilfælde viste sig i den ufuldstændige maade,
hvorpaa deres angreb var forberedt. Paa intet punkt
havde de ført sine løbegrave nærmere op mod de fiendtlige verker end omtrent femti meter, saa at det sidste
stormløb maatte gjøres over aaben mark, hvor de var udsat for en forfærdelig ild paa klos hold. Dette forklarer,
hvorledes russerne overalt kunde lilføie dem saa svære
tab, før de blev drevet tilbage.
Den japanske soldat !ikte ikke denne slags underjordisk krigsførsel. Det gik for smaat for ham, og det
9 - Xorregnnrd: Port Arthurs bcleiring.
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satte hans styrke og udholdenhed paa en langt strengere
prøve end de mest fortvivlede kampe ude i aaben mark.
Der, inde mellem sine kamerater, midt i kampens tummel
og glæde, hvad gjorde det ham, om hans broder eller
hans bedste ven blev slaaet ned ved hans side? Hans
blod var i kog, han saa rødt, og hans eneste maal og
tanke var at komme sin fiende ind paa livet og afgjøre
sagen i en ærlig kamp mand mod mand Men med sappeoperationerne var det en hel anden sag; det var ikke noget
at blive begeistret over eller blive revet med af, ingen
kampjubel eller banzai-raaben; det var det slitsomme prosaiske arbeide, at grave i den haarde jord, med bare et
par kamerater strævende og svedende ved siden af sig,
mens kugler og granater fløi om ørene paa dem og de
russiske snigpartier kom listende sig ind paa dem, og
dræbte dem med bajonetter eller sprængte dem i smaabiter
med haandgranater. Og hele tiden var det de saarede,
som blev baaret bort, eller ligene, syet ind i rissække, som
blev taget til sit sidste hvilested. Nei, de likte det ikke,
og de forstod det ikke, og størstedelen af officererne delte
deres følelser.
~Jeg maatte vise dem denne, , sagde general Nogi til
mig engang ved et frokostselskab i hans hovedkvarter og
pegte paa en gammel russisk hakke, som var slidt næsten
ned til øiet, «for at faa dem til at indse, ved hvilke midler
det var, russerne havde kunnet slaa os, og gjøre det indlysende, at der kun var en maade at gjøre spillet lige
paa, - grave, hakke og grave, som russerne havde gjort
det, og, » tilføiede han smilende, cjeg tror nok, jeg fik det
til at glide ned, skjønt det syntes at være en bitter pille
at svælge for dem.»
Det vilde have været bedre for japanerne ved denne
og endda mere ved senere leiligheder, om de havde trukket
de sidste konsekvenser af denne lære og ført sine sapper
helt frem til og ind i de verker, de skulde tage; men her
igjen var de for sangvinske, og havde de for megen hast.
Jo nærmere løbegravene kom op mod forterne, desto van-
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skeligere blev naturligvis arbeidet, og desto større blev
deres tab. Folkene blev irriterede; de vilde gaa paa og
se at faa en ende paa det. Forterne syntes saa nær, bare
et snaut stenkast borte. Hvorfor kunde de ikke ligesaa
godt tage dette lille stykke i springmarsch og gaa til
storm paa stillingerne, som de havde gjort det saa mangen
gang før, tabe, hvad de skulde tabe, i en ordentlig
kamp, hvor hver mand kunde fægte sig frem, og hvor selv
døden bare vilde være en hæder og en ære, istedetfor at
blive dræbt som rotter i sine huller, se kameraterne dryppe
ud slig en efter en, dag efter dag, nat efter nat? Hvorfor
skulde de drive paa med dette nedværdigende kuliarbeide
istedetfor at kjæmpe og dø som ærlige krigsmænd? De
fleste officerer følte det paa samme maade, og resultatet
blev saa, at angrebene blev gjort, før alt var rede, og at
deres tab blev saa meget større, end de havde behøvet at
være. Det kunde endda gaa an her, hvor kampen stod
om forholds,•is ubetydelige stillinger; men senere, da de
stod ligeoverfor de permanente forter, kom dette lille rum
til at blive dem en kostbar indrømmelse til den japanske
nationalaand og ikke alene koste dem tusinder af tapre
mænds liv, men ogsaa fuldstændig standse deres fremgang
mod forterne.
September-angrebene er mærkelige ogsaa af den grund,
at det her var første gang, haandgranater blev anvendt i
nogen større udstrækning fra begge sider, og det bar været
interessant at lægge mærke til, hvorledes dette vaaben,
eftersom beleiringen skred frem, erobrede sig en stadig
voksende betydning, indtil det tilslut kom til at blive
hovedvaabenet for begge parter i al nærkamp.
De russiske haandgranater bestod i begyndelsen af
gamle rundkugler eller gamle knasteprojektiler, fyldt med
dynamit eller bornuldskrudt, og forsynet med en almindelig Bickford lunte; senere blev sprængstoffet gjerne lagt i
messinghylser for hurtigskydende kanonammunition. Japanerne havde dynamiten indlagt i almindelige blik.bokser
eller undertiden bare i et stykke bambusrør, som holdt
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omtrent et pund sprængladning; de var ikke nær saa
destruktive som de russiske haandgranater
Under angrebene paa de russiske vrrker i Shuishidalen havde japanerne disse bomber med sig i den hensigt at bruge dem til at ødelægge de indre forsvarsverker i
forterne. Den følgende dag mødte russerne dem med
samme vaaben, og den forfærdelige virkning af dem mod
levende maal aabnede snart deres øine for nytten af dette
nye ødelæggelsesmiddel. Det var, som om de kunde tage
sit artilleri med sig helt ind i fiendens
linjer og benytte det mod ham under
haandgemæng, hvor deres granater og
shrapnels ikke kunde være dem til nogen
hjælp. Fra nu af indgik haandgranater
som et vigtigt led i begge parters udrustning og blev meget ar1Yenclt fra begge sider,
skjønt jeg nok tror, de i det hele taget var
af mere nytte for russerne end japanerne, som min senere beretning vil vise. I den
første tid hændte det ofte, at lunterne
brændte for længe (brændetid 15 sekunder),
og at en russisk haandgranat, som var
kastet ind mellem japanerne, blev grebet
af disse og slynget tilbage mod forsvarerne
og vice versa.
Denne mangel blev
senere afhjulpet.
I begyndelsen blev lunten antændt med
en fyrstikke eller en almindelig tanglunte,
senere, især af russerne, ved et slags improviseret friktionsrør. Til enden af Bickford-lunten blev der heftet en
geværpatron-hylse, fyldt med sortkrudt, i hvilket en pennepose med kna\dsats og et stykke tynd, ru staaltraad var
stukket ind; naar staaltraaden blev udtrukket, skede antændelsen ved friktion mod satsen .
Da haandgranaterne viste sig som saadant ypperligt
vaaben, var det naturligt, at begge parter skulde ønske at
udvide grændserne for deres virkningssfære, og følgelig
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konstruerede først russerne og umiddelbart efterpaa japanerne morterer, fra hvilke bomberne kunde kastes ud til
afstande paa op til et par hundrede meter. Japanernes
morterer var lavet af to halvcylindriske stykker træ,
sammenholdt af stærke flettede tøndebaand af bambus, saa
at de dannede et rør af omtrent 70 cm.s længde og 12
cm.s indre diameter; dette rør var fæstet til et fodstykke
af pla1!ker under en konstant vinkel af -15 grader, og de
forskjellige afstande mellem 50 og 200 meter naaede man
ved at forandre vægten af krudtladningen.
Japanerne gjorde i disse dage ogsaa bekjendtskab med
to andre slags vaaben, som imidlertid begge blot kom til
at spille en meget underordnet rolle i kampene om Port

Arthur. Efterat Shuishi-lunetterne var erobret, opdagede
og optog de seks miner foran «B»-lunetten, og saavel her
som i <len røde redoute blev flere fisketorpedoer og to
torpedo-udskydningsrør fundet.
Disse miner var alle
kontaktminer ; ingen af dem eksploderede under de gjentagne anfald. Senerehen blev andre miner fundet foran
de permanente forter, baade kontaktminer og elektriske
miner ; de fleste af dem blev opdaget og uskadeliggjort,
før de eksploderede; det største antal, som blev dræbt af
nogen mine, var 4 - fire - mand foran Erhlung.
Efter erfaringerne fra Port Arthur er det lidet sandsynligt, at miner i fremtiden vil komme til at spille nogen
større rolle ved forsvar af fæstninger, og de rapporter,
som udsendtes fra Chefoo, hvorefter hele bataljoner skulde
være sprængt i luften af dem, - beretninger, som endog
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den japanske minister i London tog anledning til at latterliggjøre bliver derfor endda mere absurde end det
almindelige nonsens, hvormed disse opfindsomme herrer
i det lille kinesiske badested har fundet for godt at opvarte verden under hele beleiringen, og hvorved det strenge,
storladne drama, som udspilledes ved Port Arthur, kom
til at staa som en taabelig, burlesk farce.
At fisketorpedoer skulde kunne bruges paa l~nd, er
vel noget, som faa mennesker havde drømt om; men russerne har øiensynlig tænkt anderledes; thi i de ovennævnte
befæstninger blev ikke mindre end otte stykker fundet.
Saavidt jeg ved, er imidlertid ingen torpedo blevet
affyret, skjønt japanerne paastaar, at hovedet af en fisketorpedo blev udskudt mod dem fra en af russernes morterer under et af anfaldene paa Erhlung-fortet.
Tilslut skal jeg blot pege paa den barske beslutsomhed, hvormed russerne afventede bajonetanfald af overlegne fiendeskarer og paa de fleste steder kjæmpede paa
sin post, til de faldt. Det synes, som op til dette tidspunkt de mindre, men smidigere og kjappere japanere var
sine stærkere, men tungere og langsommere modstandere
overlegne i nærkampen. Jeg har hørt, at de pleiede at
dukke sig ned og føre et lynsnart stød nedenfra under sin
modstanders gard. Senerehen saa det ud, som om russerne havde lært at være paa sin post mod dette trik, og
i de fleste haandgemæng, hvor uligheden i antal ikke var
altfor stor, har de vist sig at være sine modstandere mere
end jevnbyrdige.

XIII.
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eptember-angrebene var saaledes blot for en del faldt
heldig ud. Ved sin erobring af de fremskudte verker
i Shuishi-dalen havde japanerne gjennemført den ene del
af sit program; veien stod dem nu aaben, saa de kunde
føre sine løbegrave frem mod Erhlung og Sungshuh, og de
havde sat en stopper for den meget generende ild, som
kunde rettes mod deres fremskudte stillinger i dalen fra
den røde redoute. Paa den anden side var deres angreb
mod Meter-aasen mislykkedes; de havde vistnok taget 180
meter høiden; men under kanonerne paa den stærkere
nabostilling var den for øieblikket uden noget værd
for dem.
Som jeg har antydet, havde operationerne i denne retning deh·is havt til formaal at klargjøre, hvor\'idt en fremrykning over det vestre plateau eller langs Siuchiatun-dalen
vilde vise sig at være lettere og stillingerne paa Meter-aasen
at være heldigere angrebsobjekter end den østre sektion med andre ord, anfaldene havde delvis havt karakteren af
en stærk «recognoscering med vold ». Men den kraftige
modstand, de magre resultater og de svære tab havde
overbevist japanerne om, at en fremrykning i denne retning vilde blive et yderst vanskeligt foretagende. Da general Nogi paa denne tid ikke tillagde besiddelsen af 203
meter høiden den betydning, som han senere, af andre
grunde, kom til at gjøre, opgav han enhver tanke om at
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bane sig vei ad denne linje og optog igjen sin oprindelige
plan, hvorved hans hovedangreb skulde rettes mod fæstningens østre sektion. Sappe-arbeiderne mod 203 meter
høiden fortsattes imidlertid for alle tilfældes skyld.
To ting bidrog til at styrke ham i hans beslutning.
Netop i disse dage var de første seks af de store 28 cm.
hauhitzer ankommet, og han vidste, at yderligere tolv var
paa veien ud. Aldrig før havde kanoner af tilnærmelsesYis saa svært kaliber været anvendt ved nogen beleiring af
landforter, og det forekom ham yderst lidet sandsynligt, at
de ingeniører, som havde planlagt og bygget befæstningerne
om Port Arthur, skulde have taget den mulighed med i
betragtning, at verkerne kunde blive udsat for ild fra saadanne umaadelige ødelæggelsesmaskiner. Deres beregninger angaaende den nødvendige styrke for bombesikre rum,
reduiter, kaponierer, brystværn o. s. v. vilde være baseret
paa for lave anslag og forterne derfor ikke solid nok bygget til at modstaa et voldsomt bombardement af hans
nye monsterskyts.
Disse hauhitzer var overordentlig kraftige vaaben ; de
kunde kaste granater af 2-l:0 kg. vægt ud paa afstande af
op til 9000 meter. Granaterne var fyldt med 30 kg. melinit, og han følte sig overbevist om, at disse svære masser af
staal, som kom tordnende ned fra himlen lige ind i det
indre af forterne, og den forfærdelige eksplosion af de
voldsomme sprængladninger i løbet af kort tid vilde kunne
rasere fiendens verker og tilintetgjøre eller fuldstændig demoralisere deres besætninger, saa det vilde blive en let
sag for hans infanteri, naar det rette øieblik var kommet,
og løbegravene var ført helt frem til foden af forterne, at
drive de decimerede, fortumlede forsvarere ud af ruinerne
af de engang stærke, formidable verker. Naar først den
østre sektion var i hans magt, følte han sig overbevist om,
at Port Arthur vilde overgive sig, - ikke fordi de to andre
sektioner af fæstningen ikke skulde kunne holde ud endnu
en lang tid uden nogen støtte fra de østre forter, men
fordi han under de sidste angreb havde gjort to iagt-
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tageiser, der syntes at tyde paa, at enden ikke var langt
borte.
Ved stormen paa 180 meter høiden var en officer og
to mand blevet taget tilfange. Officeren var en ældre
mancl, mellem de femti og seksti, en kjæk gammel hugaf
med et langt hvidt fuldskjæg, rigtig en type paa den «lille
fader» for sit kompani, som man endnu ofte finder dem i
Rusland. Under myrderiet paa toppen af høien var denne
officer, som var blevet saaret i armen, og to af hans mænd,
som havde hjulpet og forbundet ham, blevet sparet, sandsynligvis paa grund af sit ænwrdige udseende. Han fortalte den officer af general Nogis stab, der modtog ham
ved hans ankomst til lste divisions hovedkvarter, at han
var kaptein i trænet, men at han under de sidste dages
kampe ha,·de kommanderet ikke mindre end fem kompanier paa 180 meter høiden.
I Shuishi-lunetterne havde russerne havt tid, før de
flygtede, til at gjøre sine kanoner ubrugelige, men mange
andre ting, klæder og personlige eiendele havde de maattet
efterlade, og af regimentsmærkerne paa uniformer og huer
havde japanerne seet, at besætningen i lunetterne havde
bestaaet af soldater og matroser fra ikke mindre end sytten
forskjellige regimenter og fartøier. Begge disse fakta syntes
tydelig at tilkjendegive, at der var mangel paa baade officerer og folk i fiendens leir, og det var derfor ikke urimeligt at antage, at med de yderligere tab, som forsvaret af
den østre sektion vikle medføre, og med den vigtigste del
af fæstningen i fiendens haand, russerne vilde opgive den
haabløse kamp og kapitulere. Det var ialfald de altid optimistiske japaneres syn paa sagen: Under den knusende
ild fra deres nye kjæmpeskyts vilde den decimerede besætning ikke kunne modstaa et determineret angreb af
general Nogis samlede styrke. Enden var nær; Port
Arthur var dømt.
For at bringe den nye plan til udførelse var derfor
to ting nødvendige, at bringe de svære haubilzer, der
begyndte at ankomme omkring midten af september, i
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position, og at føre løbegravene saa langt frem mod de
østre forter, at et stormanfald kunde gjøres paa dem fra
sidste parallel.
De 28 cm. haubitzer var konstrueret efter en Spezziamodel. De bestod af tre dele, røret, lavetten og slæden,
der veiede henholdsvis 10, 6 og 7 tons. Slæden var bPvægelig om en centerpivot, fæstet i en svær betonmasse.

TRANSPORT AF EN 28 CM. HAUBITZ (RØRET)

Man vil forstaa, at transporten af disse kanoner til sine
positioner ikke var noget let stykke arbeide. De var for
tunge til at kunne føres frem over den lille Decauvillejernbane, saa de maatte sættes paa ruller og hales frem
over daarlige veie. Saa var der konstruktionen af beton:;
underlaget og det tunge arbeide med at montere skytset.
En ny platform maatte bygges langs jernbanelinjen og en
stærk mastekran reises for at løfte haubitzerne fra vognene
og placere dem paa rullerne. Al den tunge ammunition
maatte føres frem til de forskjellige batteripositioner, bombe-
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sikre rum for betjeningsmandskaberne maatte opføres o. s. v.
Det var et sent og vanskeligt arbeide, og ikke før i begyndelsen af oktober var de første to haubitzer monterede,
medens de to sidste først var rede til at aabne ild i begyndelsen af november.
Som jeg før har nævnt, var sappe-arbeider allerede sat
igang mod 203 meter høiden og mod Nordre Kikuan omkring
midten af august. Efterat vPrkerne nede i Shuishi-dalen
var erobret, blev der aabnet løbegrave mod Erhlung og
Sungshuh, og da general Nogis plan gik ud paa at tage
alle forter paa nordfronten af den østre sektion, paabegyndtes tillige sappe-arbeider mod de tre mindre betydelige
verker her, Hachimaki-yama, - P »- og Kohn-forterne, samt
mod det høitliggende, stærke Østre Kikuan-fort, der fuldstændig beherskede de øvrige verker her og derfor maatte
tages samtidig med dem. Dette fort paa østsiden og Snngshuh-fortet paa vestsiden kom saaledes til at danne yderpunkterne i japanernes angrebs- og løbegravszone under de
følgende to maaneder, oktober og november. Senerehen,
mod slntten af oktober, anlagdes løbegrave mod den kinesiske mur fra de erobrede Panlung- og «P •-forter.
Det var et kjæmpemæssigt foretagende japanerne her
havde givet sig ind paa. Over tyve kilometer af disse forsænkede, brystværnsbeskyttede veie byggedes, og under de
følgende fem - seks uger saa vi hele terrænet foran den østre
sektion gjennemfuret af el helt net af zikzakformede sapper.
Det var et sent og farligt arbeide. Bare et par mand ad
gangen kunde arbeide fremme ved sappespidsen, hvor de
grov sig ned saa dybt, at de var dækket mod fiendens
kugler. Andre, større arbeidslag fulgte efter og gjorde
sapperne bredere og dybere og skuffede den udgravede
jord i sække, hvormed brystværnet blev bygget op. Over
1200000 sække blev indkjøhl og anvendt for dette øiemecl,
foruden det store antal tomme rissække, der paa de fleste
steder blev J;>rugt for at svæde paa med. Da prisen pr.
sæk var omtrent GO øre, beløb den sum, japanerne
havde at betale bare for sandsække, sig til omtrent
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720 000 kroner; dette giver maaske et bedre begreb
om størrelsen og udstrækningen af japanernes foretagende
end de mest detaljerede beskrivelser.
Et sligt foretagende vilde under enhver omstændighed
have været et kjæmpeverk; men med russerne til modstandere, altid rede til at stoppe eller forhale arbeidets
gang, altid dristige, altid paafærde med nye fremgangsmaader og paafund, blev det til et sandt Herkulesarbeide,
og efter min opfatning kan den 3die arme være ligesaa
stolt over, at den fik udført sit farlige, vanskelige hverv
paa saa foi"l10ldsvis kort lid, som armeerne nordpaa kan
være af sine mest brilliante attakker ved Liaoyang, Shaho
eller Mukden.
De officielle rapporter fra den 3die arme, eller den del
af dem, der blev offentliggjort i Tokio, indeholdt som regel
ikke mere end de nøgne fakta (og meget ofte ikke engang
de nøgne fakta) angaaende hvad der hændte ved Port Arthur,
denne eller hin stilling blev angrebet og indtaget, saa
og saa mange granater blev affyret mod dette eller hint
skib etc.; men for folk, der forstaar at læse mellem linjerne, stiger der frem af de tørre dokumenter en hel pathetisk historie. Læs f. eks. følgende ekstrakter, som de er
offentliggjort i «Japan Times »:
19de oktober: 11 Løbegravene mod Erhlung og Nordre
Kikuan, som er naaet nær opimod liendens stillinger, er
nu udsat for fiendens ,·edholdende obstruktion dag og nat. >
21de oktober: «Fiendens obstruktion vokser stadig i
styrke; men vort arbeide skrider dog fremover. »
22de oktober: «Vort arbeide i løbegravene mod Erhlung og Nordre Kikuan møder fremdeles obstruktion fra
fienden. »
23de oktober: ~ Vore tropper lider meget under liendens obstruktion, og deres arbeide gjør kun liden fremgang. »
For os, som har seet og ved, hvad denne «vedholdende obstruktion » betyder, former de tørre, knappe ord
sig til billeder og scener, - af smaa russiske snigpartier,
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som lister sig frem gjennem natten, med sin rifle med paasat bajonet i den ene haand og et par haandgranater klemt
ind under den anden arm; varsomt og lydløst sniger de
sig frem ad veie, de allerede ved dagslys har udseet sig,
henimod det sted, hvor de hører den regelmæssige, dumpe
lyd af hakkerne mod den haarde jord. De japanske skildYagter synes, cle ser nogle skyggeagtige gestalter; et skud
knalder; folkene kaster sine spader og hakker og griber
efter sine rifler ; et maskingevær knitrer løs, og snart er
det hele orkester i virksomhed. Saa høres der et forfærdeligt brag; en lang flamme slam· lynsnart tilveirs; et nyt
knald, og endnu et ; derpaa dyb lanshed og natten dobbelt
mørk. Nede i løbegraven ligger et halvt dusin lig frygteligt lemlæstede og ~n blanding af blod og kjødstykker, som
et øieblik i forveien var en ung, stærk, levende mand, og
som nu maa skuffes ind i en sæk med spader for at bliYe
bragt bort.
Ved andre leiligheder blev der sendt frem større afdelinger, og maalet var da ikke bare at slaa ihjel nogle faa af
fiendens soldater eller forstyrre hans arbeide nærmest sappespidsen; det var virkelige sortier, udført af en femti eller
hundrede mand, og deres opgave var at drive de mænd,
som arbeidede i approcherne, tilbage til den nærmeste
parallel. Naar dette var gjort, engagerede endel af russerne
tropperne her, medens resten sprængte og ødelagde sapperne, kanske mange dages møisommeligt arb eick.
Ved disse leiligheder udviste russerne den mest hensynsløse tapperhed, og japanerne betalte dem tilbage med
samme mynt. Af den maade, hvorpaa selv de ordknappe,
ulidenskabelige japanske officerer talte om disse kampe i
mørket, forstam· man, at man maa gaa tilbage til en Attilas
dage for at finde noget tilsvarende i vildhed og grumhed.
Om dagen antog fiendens «vedholdende obstruktion »
andre former, - granater, shrapnels, riflekugler og senere,
da sapperne var blevet ført nær op mod forterne, dynamitbomber fra de smaa morterer. Brysh•ærnene blev tidt og
ofte skudt sønder og sammen og sanch,ækkene revet i filler,
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saa at jorden randt ud, og et aabent rum fremkom, som
saa de russiske skarpskyttere sørgede for skulde blive
slemme at passere. Russerne havde stillet nogle af sine
bedste skyttere i de forter, hvorimod angrebet rettedes, og
mange ugers stadig øvelse havde gjort deres ild saa sikker,
at det var en meget farlig sag at titte ud gjennem de smaa
skydehuller mellem sandsækkene i parallelerne og appro-
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cherne. Mangen en mand har seet det sidste glimt af
verden gjennem et af disse smaa kighuller.
Paa denne maade blev sappe-arbeiderne aldrig ladt i
fred , og det er intet under, at af den samlede styrke af
ingeniør:mldater foran Port Arthur mere end femti procent
blev sat hors de combat. Men uagtet russerne saaledes i
høi grad besværliggjorde og forhalede arbeidets gang, vandt
dog japanerne jevnt fremover, og hver dag bragte dem lidt
nærmere op mod de forter, de skulde angribe.
Medens arbeidet med løbegravene saaledes paagik, var
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den første af de svære haubitzer blevet monteret, og den
2den oktober, efter et par dages øvelser med blind-ammunition for betjeningsmandskaberne, blev det første skud fyret.
Ilden rettedes mod det russiske slagskib Peresvjet, som laa
inde paa den vestre havn; det blev truffet af det femte
skud. Ilden vendtes derpaa mod forterne i den østre sektion. Afstanden blev ogsaa her hurtig fundet, og virkningen syntes særdeles tilfredsstillende. De vældige granater kom seilende i en stor bue, saa langsomt, at vi let
kunde følge deres flugt, især naar vi stod lidt bagud og
til siden for batteriet, og naar de slog necl, slyngede de op
en umaadelig sky af røg og jord; det saa ud som om det
vilde være en simpel sag fuldstændig at demolere forterne
med disse svære projektiler.•Japanerne var meget fornøiede,
som de havde al grund til at være. Deres skydning havde
været udmærket, og deres beregninger syntes at holde fuldstændig stile
I de følgende dage tiltag bombardementet, eftersom
flere og flere af haubitzerne blev monteret og skulde indskyde sig mod de forskjellige fiendtlige stillinger. Flere af
krigsskibene i havnen blev rammet og beskadiget, og hele
flaaden søgte derfor snart ind under Paijushan-høiden,
hvor de var dækket mod indsyn fra alle japanernes stillinger. Bombardementet gjorde øiensynlig sin virkning
paa forterne ogsaa; deres volde smuldrede langsomt hen,
og med tons af jord slynget iveiret for hver granat, som
traf, syntes det blot at være et tidsspørgsmaal, naar de
stærke verker vilde blive reduceret til umaadelige jordhauger, hvor intet levende kunde bestaa og ingen alvorlig
modstand ydes, naar det psykologiske øieblik var kommet,
og det japanske infanteri skred til storm.
Det største og stærkeste af verkerne i den østre fortgruppe var Erhlung, «Dobbeltdragen ». Det var et nybygget permanent fort, næsten dobbelt saa stort som noget
af de andre i denne sektion. Med sine høie massive mide,
der havde et rødligt skjær af den benyttede jord, stod del
klart ud mod de grønne omgivelser og gjorde et overvæl-
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dende mægtigt indtryk. Foran og paa begge sider af Erhlung var der flere mindre udenverker, der nrnatte tages,
inden løbegravene kunde føres heil frem mod fortet. Nogle
af disse var bygget til forsvar for byens vandreservoir, der
laa her, tæt ved jernbanen; andre laa mere vesterud, foran
Sungshuh-fortet, og endelig rnr det den befæstede bakke,
som japanerne kalder Hachimaki-yama. der var adskilt fra
Erhhmg ved et dybt, bredt skar.
Omtrent den l0de oktober havde japanerne ført sine
løbegrave frem til jernhanelinjen, og i den paafølgende uge
blev der gjort en række stormanfald paa disse forskansninger, der i de fleste tilfælde blev taget ved bajonetternes
magt. Om nogensinde Napoleons bevingede ord: • Dans
la guerre comme dans l'amour on vient foujours au corps»
har holdt stik , har det sandelig været ved Port Arthur, baade i krig og i kjærlighed , havde jeg nær sagt.
Uagtet de forskjellige mindre sammenstød ofte blev
udkjæmpet med den største tapperhed og haardnakkethed
fra begge sider, er de dog uden nogen særlig interesse for
beleiringens historie eller fra et militært synspunkt, saa jeg
skal indskrænke mig til at give følgende korte oplysninger.
Fra den 9de oktober blev bombardementet, specielt
med de svære haubitzer, voldsommere og voldsommere.
Ilden blev rettet mod alle forterne i den østre sektion,
specielt mod Erhlung og Nordre Kikuan .
Den l0de oktober blev nogle mindre forskansninger
foran Erhlung erobret. Om natten gjorde russerne en
kontra-attak, der blev tilbageslaaet ; japanernes tab omtrent
femti mand.
Den llte angreb og erobrede tre kompanier, tilhørende
en bataljon af lste division , en mindre skanse ved den
lille jernbanebro ved Erhlung. Forstærket af et detachement af 9de division trængte de derpaa frem lidt mere
vestover, hvor en anden skanse var bygget til forsvar af
den større jernbanebro her ; delle anfald blev imidlertid
tilbageslaaet med et tab af omtrent seksti mand.
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Før daggry den følgende morgen (12te oktober) lykkedes
det japanerne, useet af russerne, at bringe en ganske betydelig styrke frem til en fordybning i terrænet ikke langt
fra skansen, og her blev de liggende skjult, uden at give
livstegn fra sig, helt til klokken halv fem om eftermiddagen,
da de aldeles uventet styrtede sig frem mod skansen. Forsvarerne, som ikke havde nogen ide om, at nogen fiendtlig
styrke var saa nær indpaa dem, blev fuldstændig taget ved
overrumpling og flygtede i vild uorden, efterladende sine
kapper paa marken og sine geværer koblet. .Japanernes
tab var 38. En kontra-attak om natten blev slaaet tilhage
efter et meget heftigt haandgemæng.
Den 16de blev den forskansede Hachimaki-høide erobret.
Angrebet foregik paa den orthodokse maade. Først en
flere timers rasende granatild, hvorunder de svære haubitzer
spillede en fremtrædende rolle, derpaa en times meget voldsom shrapnel-ild, og saa et stormløb op fra den sidste
parallel og fra skaret vest for høien, der endte med et
kort, skarpt haandgemæng, hvorunder russerne blev drevet
langsomt tilbage gjennem travers-forsynede skyttergrave hen
til den kinesiske mur. Her mødtes angriberne af en saa
forfærdelig ild fra rifler og maskingeværer, at al videre
fremrykning i denne retning maatte opgives. Om natten
det obligatoriske modangreb, der blev tilbageslaaet. .Japanernes tab omtrent 150 mand. Høien var ikke synderlig
stærkt befæstet og udgjorde intet særdeles vigtigt led i det
russiske forsvarssystem; men den var af nogen betydning
for japanerne, fordi den laa nærmest op til de to Panlungforter, som de havde erobret i august, saaledes at breschen
i den russiske frontlinje blev udvidet. Russernes modtræk
ved betydelig at forstærke forskansningerne af den kinesiske mur, reducerede imidlertid i væsentlig grad værdien
af den nye erobring for japanerne.
Efter indtagelsen af disse udenverker kunde sapperne
føres helt frem til foden af glaciset foran forterne, og skjønt
vanskelighederne øgedes, og fiendens modstød stedse blev
kraftigere og djærvere, bugtede dog dt> japanske approcher
10 - Norregnnrd: Port Arthurs beleiring.

146

PORT ARTHURS BEI.EIRING

sig støt og je,1nt alt nærmere op mod fiendens hovedverker.
Bare nogle dage mere, og japanerne vilde kunne gaa til
angreb paa de sidste udenverker, infanteriskanserne ved
foden af glaciset foran Erhlung og Sungshuh, de sidste
skranker for deres fremtrængen mod selve de permanente
forter.
Den 25de oktober blev vi kaldt til general Nogis hovedkvarter. Da vi paa vor vei passerede 9de divisions staaende
hospital, fik vi straks en tæft af, hvad der forestod . Teltene
og kineserhusene, hvori hospitalet var etableret, stod aldeles tomme; de syge var alle sendt til Dal ny; en grundig
rengjøring havde fundet sted, gaardsrummene var bestrøet
med kalk, og den stærke lugt af karbolsyre, der overalt
slog os imøde, fortalte os :tydelig~ nok, at lægerne havde
rustet sig vel og havde alt rede for et stort slag.
Ved vor ankomst til hovedkvarteret fandt vi, at vi
havde tydet hospitalets sprog ret. Major Yamaoka fortalte
os, at der i den nærmeste fremtid vilde blive gjort et stort
almindeligt angreb paa den østre sektion. Den 26de skulde
glacis-skanserne foran Erhlung og Sungshuh tages. Naar
det var skeet, kunde løbegravene overalt føres saa langt
frem, at et almideligt anfald kunde gjøres. Forterne skulde
udsættes for et voldsomt bombardement gjennem flere dage,
og herunder skulde de svære hauhitzer spille hovedrollen.
Naar forternes indre paa denne maade var skudt sønder
og sammen, skulde infanteriet skride til et determineret
anfald med hele sin styrke og ikke standse eller give tienden den mindste anledning til at hvile sig eller samle sig,
forinden maalet var naaet og den hele fortlinje i deres
hænder. Anfaldene skulde rettes mod alle forter i den
forreste linje, fra Sungshuh til Østre Kikuan. Indtagelsen
af Sungshuh skulde overlades til lste division; 9de division skulde angribe Erhlung og «P , -fortet, medens llte
division skulde gaa mod Nordre Kikuan, Kobu og Østre
Kikuan.
Bombardementet begyndte den 26de om morgenen.
Det var ikke synderlig kraftigt til at begynde med, men

OKTOBER

147

tiltog betydelig i styrke fra omkring klokken elleve om formiddagen. Russerne modtog udfordringen og engagerede
de fiendtlige batterier, idet de specielt forsøgte at finde og
træffe de svære haubitzer, af hvilke nu seksten var i position. Den umaadelige hvide røgsky, der stod høit tilveirs
for hvert skud (haubitzerne anvendte sortkrudt), gav en god
veiledning til deres opstillingsplads, og russerne, som havde
udmærkede karter over egnen, kunde derfor med en vis
grad af nøiagtighed bestemme deres beliggenhed, da de jo
kunde være sikre paa, at de stod lige under en eller anden
brat bakke. Granaterne fra det svære fæstningsskyts faldt
ofte betænkelig nær ved dem, og mandskaberne havde af
og til nogle livlige stunder; paa et eller to steder faldt en
granat lige ned paa beton-underlaget og ramponerede dette,
saa baubitzen temporært blev gjort ukampdygtig; men da
russerne ikke kunde observere virkningen af sin ild og
aldrig kunde vide, om deres granater slog ned, hvor de
skulde, eller om de kanske faldt et par hundrede meter
borte fra batteriet, blev virkningen af deres ild kun ringe,
og de japanske artillerister kunde mesteparten af tiden staa
til sine kanoner i fuld tryghed.
Infanteri-angrebene mod glacis-skanserne begyndte ved
fem-tiden om eftermiddagen. Ved denne anledning lod
japanerne ikke, som sædvanlig, en regn af granaikardætsker
skylle over forterne, før de skred til storm; denne del af
arbeidet var nu overtaget af de svære haubitzer, fra hvilke
hundredevis af granater blev kastet ind over forterne og
indhyllede dem i en sky af røg og støv, som næsten skjulte
dem for vore blikke. Derpaa fulgte et stormløb af infanteriet op fra den sidste parallel til skanserne, en strækning
paa omtrent firti meter.
Ved Erhlung var der to stormpartier, som gik frem
efter hinanden med kort mellemrum. Folkene havde nu
mørke vinteruniformer paa, saa det var let at se og følge
dem. Nogle øieblikke saa vi dem tegne sig mod røgen af
de springende granater; derpaa forsvandt de inde i skansen. Hvad der foregik, kunde vi ikke vide; men de smaa
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hvidblaa røgskyer, som sprang frem derinde, lod m, forstaa,
at russerne havde mødt dem mand mod mand og brugte
sine haandgranater mod dem ; men om det var lykkedes
japanerne at drive russerne ud, eller om de selv var blevet
nedsablet, kunde vi ikke afgjøre. Den sidste antagelse
syntes at være den rimeligste ; thi efter omtrent ti minuters
forløb saa vi to andre afdelinger rykke frem fra parallelen.
De naaede ikke saa langt frem som til skansen, men stoppede paa halvveien uden at naa noget videre frem. Røgen,
som hang over denne del af slagfeltet, var saa tyk, at vi
ikke kunde se, hvad de foretog sig ; de syntes at staa stille
der, saa den eneste forklaring, vi kunde finde, var, at
flodens ild var altfor voldsom, og at de havde fundet
nogen «død grund,, hvorfra de kunde afvente et gunstigt
øieblik for sit sidste anløb. Hvis vor antagelse var korrekt, kunde der være liden tvivl om, hvad skjæbne
der havde mødt deres kamerater, som havde naaet og
styrtet [sig ind i skansen; de vilde hlhe derinde for bestandig.
Medens vi fulgte angrebet paa forskansningerne foran
Sungshuh-fortet, hvor japanerne syntes at have bedre held
med sig, og betragtede den hidsige duel mellem batterierne
paa begge sider, vendte vi tidt og ofte vore kikkerter mod
de to smaa grupper af mænd under Erhlung-skanserne;
men i længere tid kunde vi ingen forandring se her; de
stod, hvor de havde staaet. Efter en stunds forløb, i øieblikke hvor røgen var mindre ugjennemtrængelig, saa det
ud, som om de havde sat sig ned; men ved at se lidt
nøiere efter gik det pludselig op for os, hvad det var, de
foretog sig: de gravede løbegrave. Og som vi fulgte dem
nu, kunde vi se, hvorledes de ligesom skrumpede sammen
og blev borte for os; det var som om jorden havde opslugt dem. Men istedetfor soldaterne saa vi to mørke
parallele linjer, der ledede paaskraa op mod det graa
glacis. Nu forstod vi det altsammen. De russiske skanser var blevet erobret ved det første anløb, og japanerne
havde øieblikkelig sat sig i arbeide med at forbinde dem
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med sin sidste parallel ved en dobbelt række approcher.
Mellem otti og hundrede meter løbegrave havde de gravet
paa mindre end en time, et godt stykke arbeide under
fiendens ild.
Glacis-skanserne foran Sungshuh var ogsaa blevet taget
i det første stormløb. Japanernes samlede tab oversteg
ikke 250 mand. Mellem klokken tre og fem næste morgen gjorde russerne flere meget voldsomme udfald mod
de erobrede skanser, men blev begge steder slaaet
tilbage efter dog at have tilføiet japanerne temmelig
betydelige tab, omtrent -!50 faldne og saarede. Da
solen randt den 27de oktober, var japanerne i sikker besiddelse af begge forskansninger og stod nu for første gang
ansigt til ansigt med de permanente forter foran Port
Arthur.
Under de følgende tre dage tiltag bombardementet
stadig i styrke og voldsomhed. Specielt den 29de og
hele den følgende nat var det overordentlig heftigt; den
rasende kanontorden rullede uafbrudt uden et øiebliks ophold. Russerne gjorde flere determinerede anfald paa de
erobrede skanser foran Sungshuh i disse dage, og nat til
den 30te lykkedes· det dem endog at drive japanerne ud
efter en forbitret kamp. Uagtet de ikke formaaede at
holde sig mere end nogle faa timer, havde de dog forsaavidt opnaaet sin hensigt, som de forhindrede japanerne i at føre sine løbegrave frem over glaciset mod
fortet.
Ved daggry den 30te oktober, den dag, der var fastsat for japanernes store angreb, stod de i følgende stillinger ligeoverfor de positioner, mod hvilke de skulde gaa
til storm:
Ved Sungshuh var den russiske infanteriskanse ved
foden af glaciset blevet omdannet til en sidste beleiringsparallel.
Ved Erhlnng var sapperne ført helt frem til graven.
Ved «P »- og Kohn-forterne var sapperne ca. 30 meter
fra fiendens stillinger.

150

PORT AHTHUHS BELEIRING

Ved Nordre Kikuan var japanerne naaet frem til
graven.
Ved Østre Kikuan var den sidste parallel endnu tre
a fire hundrede meter borte fra fortet.
Den 30te oktober fandt det andet store almindelige
angreb paa Port Arthur sted.

XIV.

D

DET ANDET STORE ALMINDELIGE
ANGREB

et andet store almindelige angreb paa Port Arthur
var, ligesom det første, forhastet og utilstrækkelig
forberedt; men medens august-angrebene kan have bavl
sin berettigelse, fordi strategiske hensyn af den høiesle
vigtighed gjorde det til en bydende nødvendighed, at fæstningen skulde tages med det mindst mulige tidsspilde, og
fordi der paa den tid var en chance, om end aldrig saa
liden, for at vinde prisen ved en mægtig kraftanstrengelse,
saa kan der for det andet store anfald ikke gjøres nogen
saadanne betragtninger gjældende, der kan forsvare forsøget. Liaoyang var blevet udkjæmpet og Shaho vundet:
det gunstige øieblik var gaaet tabt, og ingen forstærkning
af tropperne nordpaa, der skulde kunne været sendt fra
beleiringshæren ved Port Arthur, kunde have forandret
den strategiske stilling i Manchuriet i nogen nævneværdig
grad.
Som min fremstilling vil vise, var japanerne kun
meget ufuldstændig forberedt for angrebet. De maa have
vidst, eller burde ialfald have vidst, at de ikke var rede
til at gjøre et saadant forsøg. Nei, sagen er den, at det
slet ikke var taktiske hensyn, som var afgjørende for
japanerne ved denne leilighed; de~ andet store angreb paa
Port A1thur blev udført for rent sentimentale aarsagers
skyld, - og sentimentalitet er ikke til synderlig nytte
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under nogen forhold i livet; men i krig er den absolut
skjæbnesvanger.
Det japanske folk var ikke fornøiet med general Nogi.
Fra armeerne nordpaa og fra flaaden hørte de ofte nyt og
altid godt nyt; kun fra Port Arthur var der aldrig noget;
en ildevarslende taushed hvilede over denne del af krigstheatret, netop den, hvorimod deres øine var vendt med
den største spænding og uro. Skjønt ingen officiel rapport
var udsendt, og skjønt militærauthoriteterne havde formaaet
i en ganske fænomenal grad at holde endog uofficielt nyt
borte fra offentligheden, kunde det dog i længden ikke
undgaaes, at rygter og beretninger udspredtes, der gjorde
det indlysende, at stillingen her var langtfra tilfredsstillende.
Bare det faktum, at fæstningen endnu ikke var erobret,
var i sig selv nok ; folket havde sikkert forventet, at Port
Arthur skulde være faldt allerede i juli, over tre maaneder
siden nu. De kunde ikke realisere, hvilket uhyre vanskeligt problem armeen her stod ligeoverfor, fordi ingen havde
faaet lov til at fortælle dem det. Alt, de vidste, var, at
den ikke havde formaaet at løse den opgave, som de
betragtede som den vigtigste under aarets felttog. Aviserne
begyndte at raabe op om «Port Arthurs snarlige undertvingelse >, som de udtrykte sig, og forlangte, at om nødvendigt et hundrede tusinde mand skulde sendes til forstærkning og kastes frem til storm mod forterne, saa der
kunde blive en ende paa det, lidet anende, hvilken
skjæbne der efter al sandsynlighed vilde rammet dem, om
noget saadant forsøg var blevet anstillet paa dette tidspunkt.
Der var i det hele taget en meget stærk uvilje mod
den 3die arme i Japan, og man kan ikke undres over, at
dette vakte bitterhed og misstemning hos officererne og
soldaterne, som nu i maanedsvis havde kjæmpet saa
desperat mod de stærke positioner, der forsvaredes af
mænd, som i enhver henseende var ligesaa tapre og seige
som de selv. Her, som· saa mangen gang før i historien,
var det folkeskriget, som fremskyndede begivenhederne og
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drev endog koldblodige mænd videre og hurtigere frem
end deres egen dømmekraft tilsagde dem.
Og der var endnu en anden bevæggrund, ogsaa af
rent sentimental natur, der stærkt bidrog til at drive
general Nogi til at forsøge et angreb paa dette tidspunkt.
Den 3die november, keiserens fødselsdag, var nær forhaanden. Hele .Japan, ja den hele verden, forventede, at
armeen ved denne anledning skulde gjøre en kraftanstrengelse og presentere Port Arthur som en fødselsdagsgave til keiseren. Skjønt jeg neppe tror, at selv den mest
sangvinske japanske officer har tænkt sig, at fæstningen
virkelig kunde tages før denne dag, Irnabede de dog sikkert,
at ialfald nogle af de vigtigste forter skulde falde i deres
hænder.
Angrebet blev altsaa besluttet og planlagt. Et uhyre voldsomt bombardement blev rettel mod fæstningen uafbrudt
gjennem flere dage og nætter, og alt var rede for et kraftigt
anfald paa den østre fortgruppe den 30te oktober. Løbegravene var paa de flrste steder ikke ført helt frem til
kontra-eskarperne eller til voldene; men japanerne stolede
paa, at de skulde kunne tilbagelægge den gjenstaaende
korte strækning ved et stormløb. De vidste, at de stærkere
af forterne var omgivet af grave, hvis nøiagtige dimensioner de ikke kjendte, skjønt de havde kunnet observere,
at de var meget dybe og brede; men de havde konstrueret
et betydeligt antal stormstiger, ved hvis hjælp de Irnabede
at komme over graven og op paa brystværnskronen. Naar
de først var naaet saa langt, tvivlede de ikke paa, at de
let vilde kunne storme de indre forsvarsverker under sin
overvældende overmagt.
Den 30te oktober var en vakker høstdag. Ikke en
sky paa den dybblaa himmel, men temmelig kjøligt under
en let nordenbris. Hele den foregaaende nat havde kanonerne tordnet uden stands eller ophør. Efter daggry tiltog bombardementet i voldsomhed, indtil det ved 8- 9-tiden
blev forfærdeligt. Efter klokken ti slakede det af noget;
men fra klokken halv et begyndte det igjen med en vælde,
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hvis lige jeg endnu aldrig havde seet og heller ikke senere
skulde komme til at se foran Port Arthur. Paa den dag
blev der fyret over tyve tusinde skud fra det sværere
skyts alene, uden at regne de mange tusinder af shrapnels,
hvormed forterne blev overøst fra feltbatterierne. Af disse
tyve tusinde skud blev over atten hundrede fyret fra de
svære haubitzer, af hvilke nu seksten var i position. .Jeg
anslaar, at i de par timer, da skydningen var paa sit
voldsomste, over hundrede skud i minutet blev sendt ind
over tle russiske linjer. Ilden rettedes mod alle forter og
batteristillinger i den østre sektion, samt mod enkelte
punkter af den kinesiske mur, men var særlig stærkt
koncentreret mod Erhlung og Nordre Kikuan.
Det var et enestaaende skue. Røgen fra de tusinde
springende granater og shrapnels havde draget et let,
blaaagtigt slør over hele landskabet og tonet ned alle
grelle farver, blødgjort alle skarpe linjer og konturer og
saa lagt sig tilhvile i kløfter og dale, hvor den saa ud som
engtaage ved aftenstid. Gjennem denne dis sprang der
frem en uendelig række af runde hvide røgskyer og løftede
der sig hvert øieblik lynsnart svære søiler af rødgul jord;
de opfangede solens straaler, der kjærtegnende lagde sig
om dem og klædte dem med pragtfulde farver, purpur og
guld og kobber.
Fra vor plads tog Nordre Kik.mm sig ud som en ret
afskaaret kegle paa et bræt, dannet af glaciset. Ind i
fortet sendte de svære haubitzer en saadan uophørlig ild,
at røgen og støvet fra brisantgranaterne, der stod op fra
dets indre, fik det til at ligne en vulkan i udbrud. Flammeglimt fra de springende granater, de pludselige frembrud
af hvid røg fra granatkardætskerne, der saa ud som lavablokke, der slyngedes ud af krateret, bidrog til at gjøre
illusionen endda mere fuldstændig.
Præcis klokken et begyndte infanteriangrebet samtidig
mod alle positioner. Opover glaciserne sværmede japanerne;
paa afstand saa de ud som sorte myrer. Men ikke før
styrtede de første sig frem fra løbegravene, før en sancl
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haglbyge af granatkardætsker kom feiende ind over dem
og over approcherne, hvor understøttelser kom rykkende
frem. Og fra volde og brystværn kom riflekuglerne fygende
tæt som støv i strime og meiede dem ned i hundredevis
og knuste anfaldet i fødselen.
.Japanerne var for et øieblik som lamslaaet.
De
havde følt sig saa overbevist om, at det forfærdelige bomhardement, især da med de svære haubitzer, skulde have
faret slig frem mod forterne, at de skulde have tabt al
modstandskraft, og saa fandt de, stik imod alle sine beregninger, forsvarerne saa muntre som nogensinde. Hvordan det kunde gaa til. kunde de ikke begribe, og ikke
skulde de komme til at forstaa det heller før tre maaneder
senere, da de omsider kom i besiddelse af forterne og
kunde se, hvorledes betonbyggede kasemater og reduiter,
vel anlagte, kan modstaa endog et saa voldsomt bombardement som det, de havde været udsat for.
Men japanerne gav sig ikke saa let. Inden en halv
lime gik de til angreb igjen.
Ved Sungshuh-fortet naaede stormafdelingerne saa langt
frem som til graven; men her kom de til en stands. De
havde medbragt stormstiger; men japanerne havde bedømt
dimensionerne af graven urigtig; stigerne viste sig for
korte og derfor til ingen nytte. Denne besynderlige feiltagelse var i virkeligheden el stort held for dem. Det
synes utroligt, at de skulde have tænkt sig det muligt at
komme over graven i et permanent fort ved hjælp af
stormstiger. At forestille sig, at nogen skulde gjøre sig
det arbeide at sprænge en grav, ti a tolv meter dyb, tolv
til femten meter bred og flere hundrede meter lang ud af
haarde fjeldet, og saa lade den ligge der uden noget forsvar, saa at en angriber bare havde at stille op nogle
~tiger for at komme over den, er en saa urimelig tanke,
at det er vanskeligt at forstaa, hvorledes general Nogis
iøvrigt saa dygtige og kompetente ingeniørstab har kunnet
huse den for et øieblik. Som man vil se, kom det til at
tage japanerne en hel maaned hare at komme ned i
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graven og over syv uger, før de naaede over. Det andet
anfald blev derfor, som det første, slaaet tilbage med betydelige tab; de overlevende maatte i hui og hast søge tilbage til parallelen igjen, saa godt de kunde, og intet yderligere forsøg blev anstillet paa at storme dette fort, ikke
engang da ved halv-fire-tiden en japansk granat faldt ned
i el ammunitionsmagazin, der sprang med et Yældigt
knald og satte ild paa andre dele af fortet, der brændte
stærkt i næsten to timer.
Ved Erhlung-fortet var løbegravene ført helt frem til
graYen; men ogsaa her viste det sig, at deres stiger var
for korte. De opfindsomme japanere gay imidlertid ikke
tabt for det; kunde de ikke klatre over graven, var der
vel andre maader at komme over paa, tænkte de, og saa
gav de sig til at kaste sandsække ind for at bygge en dam
over graven. Det vilde naturligvis tage en svær masse
sandsække, og de drev paa med at rulle dem ind i timevis, idet de alt i et prøvede med en lang stang for at se,
hvor høit op de havde faaet dammen bygget; men skjønt
stangen var firti fod lang, lykkedes det dem aldrig at naa
bunden. De kunde ikke forstaa det. At dømme efter det
antal sække, som var kastet ned, burde de ialfald være
naaet et stykke paavei, selv om graven var betydelig
baade bredere og dybere, end de havde antaget. Tilslul
gik det op for dem, hvad der var iveien,
russerne
drog væk sandsækkene, saa fort de blev kastet ind. Saa
den plan maatte kasseres og ethvert yderligere forsøg for
øieblikket opgives.
Kampen om Nordre Kikuan fort udgjør en altfor
interessant del af beleiringens historie til at affeies med
nogle faa ord; den fortjener et kapitel for sig selv. Ogsaa
her havde japanerne en hel maaneds haardt arbeide, før
de fik erobret graven.
Mere held havde japanerne med sine angreb mod den
befæstede høide mellem Østre Panlung og Nordre Kikuan,
som de kalder «P »-fortet, uagtet det bare var en almindelig skanse, delvis gjort bombesikker ved tømmer og sand-
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sække. Et første angreb blev slaaet tilbage; men ved det
andet lykkedes det japanerne at drive russerne ud af stillingen. Længere ud paa dagen gjorde de to forsøg paa
at bryde gjennem den kinesiske mur bag den erobrede
stilling; men den koncentrerede shrapnel-ild fra de høiereliggende batterier og den rasende ild fra rifler og maskingeværer bag den kinesiske mur gav angriberne en saa
varm modtagelse, at de snmt maatte træke sig tilbage;
selve «forteh holdt de dog fast ved.
Ved halv-elleve-tiden om aftenen gjorde russerne en
stor kontra-attak mod «P »-fortet. I nattens mørke kom de
sværmende ind over voldene fra alle kanter; mange blev
nedskudt; men denne gang var det dem, som havde overmagten ; bølge efter bølge af mænd skyllede ind over
fortet og styrtede sig over japanerne, og skjønt disse haardnakket satte sig til modværge, blev de snart overvældet
og dræbt næsten til sidste mand. For en kort halv time
var stillingen atter i russernes haand.
Da stillede chefen for den 6te brigade, den tapre og
populære generalmajor Ichinobe, sig i spidsen for en af
sine bataljoner og førte selv sine mænd mod de haardt
omstridte forskansninger. Hans eksempel opflammede hans
tropper ; under høie banzai-raab styrtede de sig frem; fra
voldene piskede en regn af kugler mod dem; men afstanden var kort, og inden faa øieblikke var japanerne
inde mellem dem igjen, og atter var de jevnbyrdige modstandere indviklet i det mest rasende haandgemæng, med
bajonetter og geværkolber, med næver og tænder, et vildt
slagteri midt i det dybeste mørke, hvor kun de pludselige
glimt af de springende haandgranater af og til lyste op.
Efter den mest forbitrede modstand maatte russerne trække
sig tilbage bag den kinesiske mur. Næste dag blev det
-officielt bekjendtgjort, at i P , -fortet herefter skulde kaldes
« Ichinobe»-fort.
Japanerne holdt sig i denne position helt til beleiringens slut, som de maaneder i forveien havde holdt sig
i de erobrede Panlung-forter, tiltrods for russernes stadige
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og ihærdige forsøg paa at drive dem ud. Af alle de glimrende bedrifter, som japanerne udførte foran Port Arthur,
er der efter min formening intet, som kan sammenlignes
med den seige beslutsomhed, hvormed de klyngede sig
fast til disse provisoriske verker, uden hensyn til de svære
tab, udsat for voldsomme bombardementer og ustandselig
rifleilcl fra stillinger, som fuldstændig beherskede dem.
Hvordan japanerne kunde holde ud der, begriber jeg næ'lten
ikke; jeg har staaet oppe i de bagenforliggende batteripositioner og kunde se ret ind i disse forskansninger; det
saa ud, som om det vilde være umuligt for noget menneske
at leve der bare nogle faa minuter; men japanerne greiede
det altsaa i maaneder, og skjønt der nok var adskillige
gange flere, som gik ind der, end der nogensinde kom ud
igjen, formaaede intet uestigin lerrenf at bringe japanerne
til at slippe sit buldogtag.
Kohn «fort» (en anden urigtig benævnelse) er et
ganske lidet provisorisk verk, beliggende paa en liden
bakkeknaus østenfor Nordre Kikuan. Besætningen her
blev uden vanskelighed drevet ud af det 44de regiment.
En liden styrke blev efterladt som besætning, og resten
af regimentet rykkede saa videre frem og forsøgte at
bryde gjennem den kinesiske mur her; men mod den
stærke ild fra denne og fra «Q »-fortet kunde de ingen
fremgang gjøre. Da de forstod, det ikke nyttede, og paa
den anden side var uvillige til at give tabt, før de havde
udrettet noget ordentligt, besluttede regimentskommandøren
sig til uden ordre at forsøge at gjøre et angreb fra vest
mod det høie Østre Kikuan fort, mod hvilket han vidste,
at 12te regiment skulde rette et frontalt angreb.
Østre Kikuan var det høieste og fra naturens haand
det stærkeste af alle verker i fortlinjen i den østre sektion,
og det var ikke, som Sungshuh, Erhlung og Nordre Kikuan,
i første linje et infanterifort. Det bestod af to batteripositioner, - en nordre, helt bygget i beton og umaadelig
stærk, armeret med fire 16 cm. Canet'. kanoner og flere
stykker feltskyts og maskingeværer, og en søndre, adskilt
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fra den første ved en kort bakkeryg. Det søndre batteri
var en provisorisk konstruktion, armeret med to stykker
15 cm. skibskanoner, der var forsynet med en-torns staalskjolde og monteret paa tømmerbrikser. Mellem de to
batterier kom den kinesiske mur op. Fra Kobu-fortet,
rundt hele Østre Kikuan høiden, noget over midtveis op
ad bakken, strakte der sig en skyttergrav hen til det
næste fort i sydøstlig retning; denne skyttergrav var meget
stærkt bygget og forsynet med traverser og bombesikre
rum; den kom senere mellem os korrespondenter til at gaa
under det Ycl fortjente navn «Tragedie-skansen ». Afstanden
fra denne op til fortet var omtrent 150 meter opefter en
meget brat skraaning.
Mod denne position var det, det -14de rettede sit angreb. Fiendens heftige ild tyndede stærkt op i deres
rækker; men naar de engang havde givet sig ind paa
dette foretagende, fik de holde frem ; et tilbagetog under
den koncentrerede ild fra fortet, den kinesiske mur og de
bagenfor liggende batterier vilde betyde den rene fordærvelse om ikke fuldstændig tilintetgjørelse. Endel af
angrebsstyrken lykkedes det at naa frem til bakkeryggen
mellem de to batterier; men her mødte russerne dem med
blanke bajonetter. ,Japanerne var stærkt decimeret af den
voldsomme ild og udmattet efter den lange opstigning, og
skjønt de kjæmpede med sin vanlige tapperhed, kunde de
ikke staa sig i haandgemænget mod russerne; næsten hele
styrken fik betale for sit dumdristige foretagende med
sit liv.
Imidlertid gjorde det 12te regiment et angreb paa stillingen nordenfra, idet de rykkede frem i to kolonner. I
omtrent ti minuter var skraaningerne op mod fortet sort af
mænd, der arbeidede sig opover den lange, bratte bakke.
De sværmede over Tragedie-skansen, hvor besætningen let
blev overmandet, og begyndte paa den sidste svære opstigning til høidekammen. Det var tungt arbeide, og de
russiske granatkardætsker og riflekugler lyste forfærdelig
op i deres rækker; antallet af dem, som endnu fortsatte
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fremrykningen, blev hurtig mindre og mindre, medens
hele bakkeskraaningen blev som sortprikket af faldne og
saarede. Men fremad gik det alligevel, og endelig naaede
de, andpustne og udmasede, op til toppen af høien; her
svingede de af tilhøire for at naa rundt til bakkekammen
mellem batterierne, da det var umuligt at tænke paa noget
angreb over de stærke, steile brystværn.
Men de blev mødt paa samme maade som deres
kamerater af det 44de, med bajonetter og haandgranater.
Sammenstødet var kort, men blodigt; japanerne havde
ingen chancer. Vi saa dem en kort tid kjæmpe en fortvivlet kamp med hug og stød og vældige kølleslag; saa
med en gang var det, som de faldt sammen. Nogle flygtede i vild uorden nedover mod Kohn-fortet, som dog kun
faa naaede; de fleste blev slaaet til jorden af den ubarmhjertige ild, der regnede ind over dem fra alle kanter.
Andre styrtede tilbage samme vei, de var kommet; men de
var ikke naaet langt, før de fandt retræten afskaaret.
Russerne havde sendt en styrke fra de østlige forter ned
langs Tragedie-skansen, og de flygtende saa sig taget under
dobbelt ild. De var imidlertid heldige nok til at finde et
sted, hvor de var nogenlunde dækket mod ild baade fra
fortet og fra skansen, og her samledes snart en styrke
paa en 100 eller 150 mand under to smaa hvide
kompaniflag.
Rundt om dem var bakken bestrøet med faldne og
saarede. Vinden havde frisket paa og kom med iskolde
gufs fra nord; de havde ingen kapper og næsten ingen
mad. Mange af dem var saarede, og fra stillinger langt
borte sendte russiske skarpskyttere sine kugler ind mellem
dem. De vidste, det vilde tage tid, før nogen undsætning
kunde komme; der var ikke tale om at sende op sygebærere, og den modtagelse, det første angreb havde faaet,
var ikke netop skikket til at egge japanerne til noget nyt
forsøg. Deres eneste haab stod til natten.
Forgjæves. En russisk lyskaster blev rettet mod dem
og mod hakkeskraaningerne under dem, og japanerne
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havde lærepenge fra august-anfaldene i altfor friskt minde
til, at de skulde forsøge et natangreb igjen, hvor lyskasternes straaler kunde naa dem. Den næste morgen
var den ulykkelige lille skare endnu der, og hele dagen
igjennem kunde vi se de to smaa flag vifte sine tause nødraab ned til kameraterne.
Men ingen hjælp kom. Deres skjæbne var beseglet.
Nogle af dem forbarmede de russiske riflekugler sig over,
andre døde af sine saar; men de fleste bukkede under
for kulde og hunger. Den næste morgen var flagene nede;
men skaren deroppe syntes ikke at være blevet mindre,
kun endda stillere. Hvor længe det varede, før de sidste
af dem saa slutten paa sine lidelser, ved jeg ikke; men
saavidt jeg har kunnet bringe i erfaring, mødtes de alle
af den samme skjæbne, en langsom, forfærdelig død under
lidelser, som det er lettere at tænke sig end at beskrive.
Saaledes endte det andet store angreb paa Port Arthur.
Den egentlige kamp havde kun staaet paa et par timer,
og naar vi sammenlign~de den med august-angrebene,
kunde vi ikke andet end blive slaaet af forskjellen
mellem da og nu. Disse anfald blev visselig ikke udført
med tilnærmelsesvis den bravour og det næsten overmenneskelige heltemod, som i saa høi grad karakteriserede
det første store angreb. Folkene havde været der saa
længe og stirret paa de formidable befæstninger, der syntes
at blive mere og mere truende og frygtelige, jo nærmere
de vandt op mod dem; de havde lidt saa svære tab,
medens de arbeidede sig fremover mod dem, og havt saa
mange mindre nederlag, at ikke de alene, men endog
deres officerer begyndte at tabe troen og tabe modet.
Angrebene var ikke blevet ordentlig forberedt; de
blev maadelig udført og slet understøttet.
Efter indtagelsen af «P »-fortet blev dette ladt uden tilstrækkelig
besætning, saa russerne formaaede at tage forskansningen tilbage og Jade praktisk talt den hele besætning
springe over klingen, før understøttelser kunde naa op.
Ved Østre Kikuan blev en forholdsvis betydelig styrke af
11 -
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japanerne efterladt paa den nøgne bakkeskraaning for at
omkomme som hunde, uden at noget forsøg blev gjort
paa at bringe dem undsætning. Begge steder var aarsagen
den såmme: løbegravene var ikke ført helt frem til fiendens
verker. Erfaringerne fra september-kampene maatte endnu
en gang bankes ind hos dem, før de virkelig lagde sig
dem paa hjerte. Major Yamaokos udsagn til os, at denne
gang skulde angrebene føres med al deres kraft og fortsættes hensynsløst, uden at give russerne et øiebliks pusterum, indtil forterne var taget, kom aldrig til at blive indløst. Grave, som var dybere og bedre forsvaret, end de
havde ventet, og russernes modstand, som var langt kraftigere og ihærdigere, end de havde tænkt sig muligt efter
det lange, voldsomme bombardement, brød eggen af anfaldenes magt og gjorde de stolte ord tilskamme.
Japanerne havde erobret to ikke synderlig vigtige forskansninger og havde faaet en meget nyttig lærepenge. De
havde mistet omtrent tre tusinde mand og, hvad der var
,•ærre, nederlaget skulde bidrage meget til at tage modet
fra japanerne og svække deres selvtillid og kraft, da,
næsten en maaned senere, det tredje og langt større angreb
fandt sted paa den russiske fæstning.

XV. HELVEDE
(Se planen, bilag 5.)

I

Port Arthurs beleiring danner kampen om Nord; e
Kikuan fort et -kapitel for sig selv, næsten helt uafhængigt af de øvrige operationer.
Man maa ikke glemme, at de problemer, der fremstillede sig for japanerne under denne heleiring, for en
stor del var helt nye; de havde ingen erfaringer at hygge
paa; de maatte famle sig frem ad utraadte stier og arbeide
med problemer, som blot kunde løses helt eksperimentelt.
Historien kan berette om mange beleiringer; men, med
undtagelse maaske af Sebastopols, er der ingen, hvor forholdene har været af nogenlunde tilsvarende art som ved
Port Arthur. Sebastopols beleiring fandt sted for næsten
et halvt aarhundrede siden, og med den umaadelige udvikling af saavel offensive som defensive midler, der har
foregaaet siden da, kunde selv erfaringerne herfra ikke
blive til synderlig nytte- eller veiledning for japanerne.
Som jeg har nævnt, begyndte sappe-arbeiderne mod
Nordre Kikuan henimod slutten af august, medens de mod
de øvrige permanente forter først kunde paabegyndes i
den sidste halvdel af september, efterat Shuishi-lunetterne
og Lungyen-redouten var erobret. Det følger ,heraf, at
operationerne mod Nordre Kikuan var mere fremrykket
og derfor af en endnu mere eksperimentel natur end ved
de øvrige forter, hvor japanerne kunde drage sine erfaringer
herfra til nytte.
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Russernes «vedholdende obstruktion > mod løbegravene
foran Nordre Kikuan var af en endda mere haardnakket
og ihærdig natur end paa noget andet sted. Distancen
fra den første parallel frem til fortet var under 800 meter,
og for at tilbagelægge denne strækning maatte der graves
approcher af over 2 000 meters længde, ledende i 46 vindinger, - deri ikke indbefattet de seks paralleler, som de
maatte bygge paa veien til forsvar for approcherne. De
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russiske snigpartier og sortier, deres uophørlige bombardementer og stadige «sniping> havde været yderst generende
og foraarsaget japanerne store tab og megen forsinkelse.
Løbegravene havde maattet gjøres mere end almindelig
solide og omhyggelig udførte, og uagtet jorden var løs og
let at arbeide i, havde det derfor taget japanerne næsten to
maaneder, før de fik arbeidet sig saa langt frem, at de
kunde bygge sin sidste parallel - den sjette - paa en
afstand af omtrent firti meter fra kontra-eskarpen.
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Størsteparten af veien havde terrænet været fladt eller
svagt skraanende opover; men paa det sidste hundrede
m"eter eller saa blev bakken brattere, og fra den sjette
parallel op til graven var den saa steil og desuden saa
udsat for granatilden fra de høitliggende batteri-stillinger,
at japanerne besluttede sig til at grave sig frem det sidste
stykke gjennem en tunnel. Russerne mærkede snart, ' hvad
de holdt paa med, og begyndte at kontraminere i et lavere
jordlag. De japanske sappører kunde høre den svage,
dumpe lyd af hakker i jorden nogetsteds foran sig og
under sig, uden at de med sikkerhed kunde sige hvor.
De vidste, hvad det havde at betyde; men de kunde
naturligvis ikke standse sit arbeide af den grund, skjønt
jeg tænker, at hvert arbeidslag. eftersom det blev afløst,
følte en enorm lettelse over, at eksplosionen ikke var
kommet i deres skift. Eftersom arbeidet skred frem, blev
lyden tydeligere og tydeligere, og man kan let tænke sig
sappørernes følelser, som de arbeidede derinde i den
mørke tunnel, bogstavelig paa toppen af en vulkan. Men
hvad deres følelser end kan have været, viste de aldrig
noget ydre tegn derpaa, og de kjække folk arbeidede lige
uforsagt videre.
Den 23de oktober sprængte russerne sin mine. Der
hørtes en voldsom eksplosion, og en tæt sky af jord og
støv og graahvid røg steg høit tilveirs; jorden revnede
med et vældigt brag; tunnelen blev ødelagt paa en længere
strækning, og de sappører, som arbeidede derinde, blev
begravet levende dybt nede i jorden. Men paa et vis blev
det til hjælp for japanerne. I kanten af den svære revne,
som eksplosionen havde slaaet i jorden, viste der sig et
stykke af en lysgraa væg. Det var let at forstaa, at dette
maatte være en del af den bagre betonmur af en kaponiere,
bygget under kontra-eskarpen til forsvar af graven.
Graven, der gik helt rundt fortet, var omtrent 9 meter
bred og omtrent 6 meter dyb. Den var meget stærkt
bygget og vel forsvaret. Dens flanker var fuldt udsat for
enfilerende ild fra Wantai og «Q>-fortet; men den hentede
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sin største styrke fra det kaponiere-galleri, der var opført
under kontra-eskarpens front, dens østre og endel af dens
vestre flanke. Dette galleri var bygget helt af beton med
ydervægge af to meters tykkelse. Langs fronten og vestre
flanke var den ved tykke betons mellemvægge delt i otte
rum, der stod i forbindelse med hverandre ved smale,
hvælvede døraabninger. En større kaponiere, ch », sprang
frem i graven; herfra kunde gravens front og vestre flanke
beherskes.
Fra rummet «g> førte en svær massiv
staaldør ud til graven. Langs den østre flanke var galleriet kun halvanden meter bredt og ikke afdelt ved tvervægge; det var i virkeligheden kun en lang gang eller
passage, der gjennem en tunnel, «lo , under graven stod i
forbindelse med det indre af fortet. Denne gang var omtrent et hundrede meter lang og forsynet med nogle faa
skydehuller i sin nordre del.
I de følgende dage efter eksplosionen af den russiske
kontramine fik japanerne den derved foraarsagede skade
udbedret. Dybe løbegrave med ualmindelig stærke sandsækbrystværn blev ført frem til det punkt, hvor eksplosionen
havde blottet en liden del af kaponiere-muren, og forberedelser blev truffet til at sprænge en aabning i denne.
Japanerne begyndte ogsaa at bygge en sidste (7de) parallel
paa toppen af kontra-eskarpen.
Det er unødvendigt at sige, at russerne ikke lod
japanerne udføre disse arbeider uforstyrret. Foruden sine
almindelige maader at forurolige og genere sine modstandere paa - snigpartier og udfald, granater, riflekugler
og dynamitbomber fra de smaa morterer - havde de
opfundet et nyt middel til at forhale sappe-arbeidernes
fremskriden; de satte ild paa sandsækkene i brystværnet,
saa at jorden randt ud, og voldene faldt sammen. For
dette øiemed betjente de sig af messinghylser for hurtigskydende kanoner, fyldt med et stof, der brændte meget
længe og meget voldsomt med en flamme, som ikke kunde
-slukkes med vand. Disse kastede de mod sækkene, som
de under sine udfald ofte havde overøst med petroleum,
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og som derfor brændte lystig. Det var vanskeligt for
japaperne at opdage disse patroner, før ilden havde faaet
godt tag, og selv naar røgen havde varet dem ad, var
det ingen Jet sag at slukke ilden, skjønt de havde baade
haandpumper og vandspande, fordi de ikke kunde stikke
hovedet op og se, hvad der foregik paa ydersiden af brystværnet, uden at risikere at faa en kugle gjennem det.
Bygningen af den 7 de parallel viste sig at være et
meget vanskeligt stykke arbeide under den stærke granatild, som kunde rettes mod dette punkt. Japanerne mistede
mange folk her, og arheidet gjorde kun langsomme fremskridt. De tænkte derfor et øieb]ik paa at rette sit angreb
mod andre dele af fortet.
Nat til den lste november blev en liden rekognosceringspatrulje under en officers kommando sendt ud for
at forsøge at snige sig rundt til bagsiden af fortet og
undersøge, om det skulde være ]ettere at komme over
graven her. Det var en begsort nat, og den lille trop
farnlede sig fremover med den yderste forsigtighed; officeren krøb i spidsen for sine mænd.
N øiagtig paa samme tid kom et af de smaa russi1>ke
snigpartier listende sig frem paa en af sine vanlige natlige
ekspeditioner mod løbegravene. Disse to afdelinger mødtes
pludselig og uventet. Ogsaa russerne var ført af en officer,
og ingen af parterne havde formærket noget til den anden,
før de to officerer mødtes. De greb øieblikkelig fat paa hinanden i et basketag paa liv og død. Russeren var større
og stærkere og fik sin modstander under sig, men de
t.jujitsu :a -kneb1, som alle japanske officerer lærer paa
militærskolerne, kom ham nu til god nytte. Han fik
uden vanskelighed snoet sig ud af russerens favntag, fik
fat i en arm paa ham og fik tvunget ham til jorden med
ansigtet mod bakken, hvorpaa han lynsnart drog sit sværd
1 <Jujitsu • er en eiendommelig art af brydning, der er udviklet til
høi fuldkommenhed i Japan. Ved de mange listige kneb, den lærer,
alle baseret paa et grundigt anatomisk kjendskab, har selv en forholdsvis svag mand gode chancer inod en langt kraftigere modstander.
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og gjennemborede ham. Folkene paa begge sider affyrede
sine geværer og kastede sine haandgranater ; men da der
nu var givet alarm, vendte begge parter skyndsomst tilbage til sine kamerater uden at opnaa sit øiemed.
Om morgenen den 30te oktober, netop som det andet
store angreb paa fæstningen skulde foretages, havde ingeniørtropperne alt rede for et forsøg paa at trænge ind i graven
paa Nordre Kikuan. De havde meislet ud et hul i den
haarde beton, fyldt det med dynamit og antændt det; ved
eksplosionen fremkom der en bred revne i den nedre del
af bagmuren paa kaponiere-galleriet (ved «i»). Soldater
stod færdige og styrtede hen til aabningen og krøb ind i
det mørke rum uden at bekymre sig om følgerne. De
kom aldrig ud igjen. Eksplosionen havde fundet sted nær
ved døraabningen mellem «b » og «c ». Da japanerne krøb
ind i «b », sprængte russerne dem i smaabiter med sine
haandgranater fra «c>.
Japanernes næste træk var at placere en ny og større
dynamitladning i den revne, som var slaaet af den første.
Halve væggen ind til cb » blev slaaet ind af eksplosionen,
og russerne, som nu blev bange for, at japanerne skulde
kunne storme hele galleriet, tilstoppede hurtig døraabningen
ind til «c» med sandsække.
Paa denne maade havde japanerne altsaa faaet fodfæste i selve graven, og de gav sig straks ifærd med at
forfølge sin fordel. De brød gjennem muren i det rum,
de havde erobret, ud til graven, og i nattens løb fik de
af tømmer og sandsække bygget en dækket passage over
denne og gravet en slags approche, der i zikzak ledede
opad eskarpen til brystværnskronen.
Om morgenen den 31te blev en styrke paa omtrent
otti mand sendt over og naaede op paa toppen af brystværnet, h vor den halve styrke straks begyndte at forskanse
sig, medens den anden halvdel forsvarede dem og holdt
russerne i schak, til de var færdige. Denne afdeling havde
en meget tragisk skjæbne. Russerne fik bragt en bjergkanon ned i kaponiere-galleriet og skjød den dækkede
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passage over graven i stumper og stykker med sine granater, saa at den lille trop var afskaaret fra tilbagetog.
Oppe paa brystværnet blev haandgranater og dynamitbomber slynget ind over dem, og de blev stadig angrebet
af det russiske infanteri. At komme tilbage over graven
kunde der ikke være tale om; de faa, som forsøgte, blev
øieblikkelig skudt ned af de russiske skarpskyttere i kaponiererne. At bringe op understøttelser var ogsaa umuligt.
Det kunde kun ende paa en maade: de omkom alle; de
fl este af dem blev sprængt til plukfisk af haandgranater.
Men det var først om morgenen den 3die november, at
de sidste mænd bukkede under - efter tre lange, lange
dage og endnu længere nætter af hunger og kulde og
stadige kampe, med en rædselsfuld død stirrende dem
imøde. Hvad mænd har maattet udstaa og lide i denne
krig er værre, end ord kan beskrive.
Paa den samme dag, den 31te oktober, havde japanerne bedre held med sig i et andet af sine foretagender.
Gjennem den aabning, de havde sprængt nd til graven fra
«b • , blev nogle faa sappører sendt ud, forsynet med
dynamitladninger, som de skulde placere i skydehullerne
paa de tre nærmeste rum; dette fik de gjort, skjønt de
næsten alle maatte bøde med livet for sin modige handling; herved blev russerne tvunget til at rømme dem,
hvorpaa japanerne tog dem i besiddelse ; de havde saaledes nu de fem vestre rum i kaponiere-galleriet.
Men medens det saaledes var gaaet forholdsvis let for
dem at komme i besiddelse af denne del af galleriet, viste
det sig at være en meget vanskelig sag at tage den resterende
del. I næsten tre uger kjæmpede de en desperat kamp,
ved dag og ved nat, nede i disse underjordiske hvælvinger,
hvor selv dagslyset kun graablegt og forskræmt seg sig
ind, for at komme i besiddelse at de to næste rum, «f» og cg• .
Da eksplosionen i «c », cd • og «e» fandt sted, maatte
russerne ilsomt fortrække, og japanerne stormede frem saa
lige efter dem, at de ikke fik tid til at spærre døraabningen.
Japanerne forsøgte at trænge gjennem den; men russerne
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mødte dem med bajonetter og haandgranater, og da kun
et par mand kunde komme til ad gangen, formaaede de
ikke at bane sig vei. Nye forsøg paa at angribe disse
rum fra graven mislykkedes fuldstændig, saa uger igjennem
stod modstanderne ligeoverfor hinanden her, med bare en
væg mellem sig, fægtende for besiddelsen af en trang døraabning.
Rummet , e , var størstedelen af tiden tomt; haandgranater og andet fandenskab gjorde det altfor livligt derinde til, at nogen skulde blive der længe. Undertiden
kom en mand krybende fremover paa maven, skubbende
en sandsæk foran sig, og forsøgte at faa kastet sin haandgranat ind gjennem skydeskaarene i den sandsækvold,
hvormed russerne imidlertid havde faaet blokeret døren;
men som oftest gjorde en russisk haandgranat ende paa
hans bestræbelser, før han kunde faa slynget sin dynamitbombe. En stor procent af dem, som blev dræbt nede i
i dette inferno, blev blaast i smadder ved de heftige eksplosioner. Dag efter dag gik hen, og ingen fremgang blev
gjort; japanerne tabte mange folk. Den uhyggelige kamp
nede i de halvmørke kjældere og de gyselige syn af de
lemlæstede lig og de frygtelige saar begynde at have sin
virkning selv paa de japanske nerver. De forstod, at paa
denne maade kunde det ikke gaa i længden; de maatte
forsøge at finde andre veie og midler for at faa russerne
drevet ud.
Deres første ide var at faa opstillet et stort pumpeverk og fylde hele graven, kaponierer og altsammen, med
vand; men det nærmeste sted~ hvorfra de kunde faa tilstrækkelig forsyning, havet, var mange kilometer borte;
det vilde blive et langvarigt og kostbart arbeide og desuden
et meget dubiøst eksperiment, altid med den fare hængende over sig, at russiske udfaldsafdelinger skulde kutte
ledningen. Den plan blev derfor aldrig ført ud i livet.
Dernæst forsøgte de at røge russerne ud; de stablede
op en masse kaoliang (den høie kinesiske hirse) og satte
ild derpaa. Men udfaldet svarede ikke til forventningerne;
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lufttrækket tog røgen den gale vei, gjennem de japanske
rum, saa at de hahi kvalt maatte fortrække fra sin del
af galleriet. Eksperimentet var for farligt til, at de skulde
gjentage det.
Russiske officerer har fortalt mig om en anden invention, af en endda mere djævelsk udspekulerthed, som de
forsikrer, japanerne anvendte. De sendte ned en mand,
rigget ud i fuld dykkerdragt med luftslanger og det hele
tilbehør og forsynet med en liden luftpumpe, hvormed
han pumpede galleriet fuldt af giftige gasarter.
Men,
sagde de, det var el tve-egget sværd; visselig drev det
russerne ud, men det forhindrede ogsaa japanerne fra at
trænge ind, indtil luften atter var ren, - og da fandt de
russerne paa sin gamle plads igjen. Japanerne benegter
<lette paa det bestemteste og paastaar tvertimod, at det
var russerne, som benyttede bomber, fyldt med giftige
.gasarter, mod dem. Uagtet intet vilde overraske mig i
denne underjordiske rædselskrig, skal jeg ikke udtale mig
om, hvilken af parterne taler sandt; der er adskillig grund
til at betvivle, at noget saadant forsøg blev anstillet fra
nogen af siderne, og det er min triste erfaring, at ligeoverfor en krigskorrespondent ialfald - omgaaes begge
parter med sandheden paa en yderst letfærdig maade.
Tilslut bestemte japanerne sig til at grave eu bred
grøft langs bagsiden af hele kaponiere-..galleriet helt ned
til dets grundvold, saa at hele den bagre væg blev lagt
bar; de vilde saa meisle ud huller i muren, fylde dem
med dynamit og sprænge hele galleriet i luften.
De
havde faaet en større del af denne grøft færdig, før russerne under et af sine udfald fik opdaget, hvad de holdt
paa med, og straks begyndte at kontraminere mod dem.
Den 18de november sprængte de sin mine, der ødelagde
japanernes verk; men d,e havde placeret minen saa uheldig, at den paa samme tid slog et stort hul i deres egen
kaponieremur ved dens nordøstre hjørne (ej») med den
følge, at de skyndsomt maatte rømme hele frontgalleriet;
derimod holdt de fremdeles fast ved den trange passage
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langs ved østre flanke, hvortil de spærrede indgangen med
sandsække. Tvervægge af samme materiale blev ogsaa
bygget længere inde i passagen, med bare en smal aabning
i hver, som de let kunde tilstoppe, om de blev tvunget
til at trække sig tilbage. De opførte ogsaa en vold af
sandsække over graven ved «h for at opveie tabet af frontgalleriet til at holde den østre flanke af graven under
enfilerende ild.
Tidlig om morgenen den 21de tilbød fem ingeniørsoldater at forsøge at snige sig ud i graven og placere
dynamitbomber i skydehullerne i den nordre del af passagen. Deres dristige plan lykkedes, og i samme øieblik
eksplosionen fandt sted, styrtede japanerne sig mod sandsækvolden, som spærrede indgangen til passagen, rev den
ned og stormede ind. De blev hurtig drevet tilbage igjen
ved ild fra den første improviserede tvervæg, hvor russerne øieblikkelig havde tilstoppet den lille aabning med
sandsække. Det saa ud, som om japanerne maatte begynde
legen fra frontgalleriet helt fra nyt af.
Men en af folkene fik en lys ide. Han byggede sig
op et lidet brystværn af tre sandsække, to under og en
ovenpaa. Han lagde sig ned paa ryggen bag dem, trak
knæerne opunder sig, stemte fødderne mod væggen og fik
sit lille brystværn skjøvet saa langt foran sig, som han
kunde række med udstrakte ben. Derpaa krøb han tilbage efter flere sandsække; hans kamerater hjalp ham,
og snart fik de bygget op en vold tversover passagen,
fire- fem fod høi. Fra nu af var sagen let. De havde
bygget volden tre sandsække tyk. De tog nu sækkene
fra den inderste række, løftede dem op og lod dem dumpe
ned igjen paa ydersiden, og paa denne maade, fod for
fod, fik de brystværnet langsomt flyttet fremover mod den
russiske tvervæg, indtil det var lfommet helt indpaa den,
hvorpaa de dyttede skydehullerne til med sandsække.
Der var kun nogle ganske faa russere i denne del af
galleriet, da de japanske ingeniørsoldater kom styrtende
frem med sine dynamitbomber. De fleste af dem fik
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kommet sig tilbage gjennem den smale aabning i tvervæggen, før bomberne sprang; men to af dem, der havde
staaet paa post fremme ved volden ved indgangen, blev
alvorlig kvæstet og for en stund bedøvet af eksplosionen.
Da de kom til sig selv igjen, var aabningen i tvervæggen
tilstoppet. De fik slæbt sig derhen og bad og tiggede
sine kamerater om at bryde ned lidt af volden og slippe
dem i'nd.
Det var umuligt. De maatte forblive udenfor og laa
uu paa gulvet tæt op til tvervæggen, haardt saarede og
hjælpeløse. Og hele tiden kom den japanske vold nærmere, langsomt men ubønhørlig, indtil de to ulykkelige
blev klemt ind mellem de to volde og levende begravet
under sandsækene. Da jeg besøgte stedet den samme
dag, kunde man endnu høre dem jamre og ynke sig.
Den følgende dag krøb japanerne op paa toppen af
sin vold og begyndte at rive ned de russiske sandsække.
Snart havde de dannet en aabning, og skjønt russerne
ikke rokkede sig af flekken og kjæmpede som sataner
over den lave vold i flere timer, blev de dog tilslut drevet
ud, hvorpaa de søgte tilflugt bag den næste tvervæg, en
ti-tolv meter længere tilbage.
Paa denne maade arbeidede japanerne sig fremover
fra vold til vold, fra det ene mørke rum til det andet thi ind i denne del af passagen kunde ingen lysstraale
trænge - kjæmpende med en saadan djævelsk vildhed og
under saa oprørende forhold, at det er uden sidestykke selv
i denne lange, frygtelige heleiling, - indtil russerne tilsidst
opgav kampen og trak sig tilbage til fortets indre gjennem
den underjordiske gang under graven, som de sprængte
efter sig.
Dette hændte den 25de november, dagen før det tredje
store anfald paa Port Arthur fandt sted.
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en lære, som japanerne havde høstet under det uheldige andet store angreb og under sine kampe om
gravforsvaret i Nordre Kikuan, var ikke spildt paa dem.
Allerede ved min omtale af japanernes opførsel efter det første
svære nederlag i august gjorde jeg opmærksom paa, hvorledes de efter de første par dages nedbøiethed og modløshed igjen reiste sig med fornyet kraft og mandig saa
situationen i øinene, og hvorledes de begyndte fra nyt
igjen med fris~t mod, idet de hyggede sine nye planer paa
sine dyrekjøbte erfaringer. Det samme var tilfældet efter
deres nederlag i oktober. Der var ingen vaklen eller nølen.
De erkjendte sine feiltagelser; de indsaa, at de maatte rettes; ergo gav de sig ifærd med at rette paa dem. De fire
uger, som forløb mellem det andet og det tredje store almindelige angreb var optaget af alskens for\)eredelser, baserede paa deres nyvundne erfaringer, til at gjøre det næste
angreb til en sukces.
Den første lære, japanerne havde draget af oktoberangrebet, var, at de maatte føre ~ne løbegrave helt frem til
de russiske forsvarsverker. Der maatte ikke være nogen
prutning i denne henseende. Selv en ganske kort aaben
strækning paa en treti- fiiii meter havde vist sig skjæbnesvanger. Den havde kostet dem hundreder af menneskeliv~
havde brudt odden af anfaldet, knækket angribernes mod
og brudt deres selvtillid.
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De havde ogsaa seet, at det var en altfor langsom og
altfor kostbar fremgangsmaade at forsøge at erobre fortgravene paa samme maade som ved Nordre Kikuan, og at
andre og hensigtsmæssigere methoder maatte vælges for at
faa en hurtig ende paa disse operationer.
Videre havde de udfundet, at hvilken tiltro de end
kunde fæste til rapporterne fra sine_mange speidere angaaende garnisonens tilstand og styrke (de anslog den nu
til omtrent ti tusinde mand), saa havde det vist sig, at
Port Arthur var stærkt nok til at modstaa endog et kraftigt
anfald, dersom dette blev rettet mod bare en fæstningssektion ad gangen. Hvis derfor et nyt angreb skulde have
nogen udsigt til held, maatte det udføres i en større maalestok og komme til at omfatte ogsaa den vestre sektion,
saa at russerne blev forhindret fra at koncentrere nogen
betydelig styrke paa noget enkelt af angrebspunkterne.
Endelig indsaa de, at de meget havde overvurderet
virkningen af sit eget bombardement mod de fientlige forsvarsverker. De forstod, at det vilde være bedre at bruge
sin ammunition til at forsøge at skyde skibene paa havnen
isænk og at ødelægge byen med dens magasiner, verksteder
og arsenaler end at forøde den, som hidtil, mod forternes
stærke jordvolde og betonmasser.
I løbet af november blev hele løbegravssystemet derfor meget udvidet; ikke alene blev sapperne ført længere
frem ; men approcherne mellem parallelerne blev paa
mange steder flerdoblet for at lette frembringelsen af tropper, ammunition, proviant etc. Specielt foran Erhlung
kom der til at fremstaa et helt net af løbegrave, der paa
afstand tog sig ud som en umaadelig edderkopvæv. Sapperne blev ogsaa overalt gjort dybere og bredere og forsynedes med kraftigere brystværn, der bedre kunde modstaa den fiendtlige granatild.
Ved Sungshuh-fortet blev en sidste, meget stærk parallel
bygget ca. 30 meter fra graven, og herfra blev to kraftig
udstyrede approcher ført lige op til toppen af kontraeskarpen. Artilleriet blev trukket længere frem mod fortet,

•
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saa at virkningen af ilden lettere kunde observeres og
kanonerne indsigtes direkte paa skydehuller eller andre
specielle dele af forskansningerne. Et batteri paa seks
tolv-punds kanoner blev opstillet nær ved Shuishi-landsbyen,
to 9 cm. morterer i Shikou-landsbyen lige i nærheden, og
flere feltbatterier blev placeret endda nærmere, inden 1200
meters afstand fra fortet.
Fra de erobrede Hachimaki-yama, Østre og Vestre
Panlung, samt «P > forter blev approcher ført frem mod
• forskjellige dele af den kinesiske mur for at forberede et
angreb mod den hele enceinte, saa at russerne skulde blive
tvunget til at sprede sin lille styrke over det størst mulige
omraade.
Ved Østre Kikuan blev løbegravene ført opad den
bratte bakke henimod Tragedie-skansen og langt vesterud
blev stærke paralleler og approcher anlagt mod 208 meter
høiden og dens nabohøide, Akasaka-yama.
Uagtet hele fortlinjen fremdeles med afbrydelser blev
udsat for temmelig stærke bombardementer, rettede dog de
japanske batterier i denne periode sin meste ild mod byen
og mod havnen; specielt var dette tilfældet med marinebatterierne og de svære haubitzer. Virkningerne af bombardementet begyndte snart at vise sig. Granater slog ned
i flere ammunitionsmagasiner og foraarsagede voldsomme
eksplosioner, og rundt omkring i byen slog ilden ud paa
mange steder. Disse ildebrande blev næsten alle foraarsaget af skibskytsets granater, der var forsynet med mere
følsomme brandrør end haubitzernes, saa at de sprang ved
anslag mod vægge eller hustage, medens haubitzerne gik
tvers igjennem og kun sprang ved anslag mod haard
grund.
N resten daglig saa vi tykke røgskyer efter ildebrandene
hænge over den haardt betrængte stad, i særdeleshed en
dag, da et oljeoplag i nærheden af arsenalet blev truffet;
de umaadelige kulsorte røgmasser, som kom væltende sig frem
bag aaserne, gav os det indtryk, at hele byen holdt paa at
gaa op i flammer.
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En meget kraftig ild blev ogsaa rettet mod skibene
paa ham en. De mindre fartøier blev tvunget til at holde
sig i stadig bevægelse, medens slagskibene og krydserne
lagde sig tilankers under Paijushan-høiden, hvor de var
dækket mod indS)ll fra alle punkter af de fiendtlige linjer.
.Japanerne kunde derfor ikke observere virkningen af sin
ild mod dem. Det eneste, som kunde \'ære dem til nogen
veiledning, var naar deres grnnater faldt i sjøen og slyn-

BHAND I ET OL,JEOl'LAG

forgrunden secs to krigsskibe, l'allada tilvenstre, Pobieda tilhoire.
baggrunden tih'cnstre sees Golden Hill fortet , tilhoirc det trange ind•
!oh til havnen mellem dette og Tiger's Tai! halvøen.

gede svære vandsøiler høit tilveirs; toppen af disse kunde
de undertiden se, og cle vidste da, at de ikke havde
truffet; men det var efter alt en daarlig trøst og ikke til
synderlig retledning.
Og dette spørgsmaal om at ødelægge de russiske krigsskibe i Port Arthurs haYn begyndte snart at blive meget
aktuelt og meget alvorligt. Østersjøflaaden var paa vei ud.
Dens første skibe havde allerede passeret Suez-kanalen, og
de andre nærmede sig Kapstaden paa sin vei mod den
12 -
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fælles rendez-\'ous-plads ved Madagaskar. Hvis den russiske Port Arlhur-flaade, fire slagskibe og tre krydsere, foruden kanonbaadene og torpedojagerne, kunde holde ud til
Østersjøflaaden naaede frem til de japa~1ske farvande,
kunde de kombinerede fla~der, med bistand af Vladh·ostokeskaclren, gjøre det meget broget for japanerne. De kunde
enten indlade sig i slag, hvor de vilde have en betydelig
overmagt, eller de kunde simpelthen adoptere Vladivostokeskadre1~s taktik fra juni og juli i større maalestok, gjøre .
forbindelsen mellem .Japan og dets armeer usikker og hindre
t'ller ødelægge den japanske handel. Intet under, at marinekommandoen gjorde de kraftigste forestillinger i Tokio
om, at Port Arthur-flaaden snarest maatte ødelægges eller
drives ud. Disse henstillinger blev inden ret længe saa
indtrængende, at armeen her fik bestemte ordres til at gjøre
sit angreb, før endnu alting var rede for det. Men herom
senere.
Oet første problem, som fremstillede sig for japanerne,
\'ar, hvorledes de skulde komme over graven i Sungshuh- og
Erhlung-forterne. Deres tidligere erfaringer herfra og erfaringerne fra de forfærdelige kampe nede i rottehullerne i
Nordre Kikuan, havde belært dem om, at rlen letteste og
sikreste vei vilde være at anvende den fremgangsmaade,
som de tilslut havde grebet til ved det sidstnævnte fort,
nemlig at grave en grøft helt ned til grundvolden af kaponierens bagmur, meisle ud huller i denne, fylde dem med
dynamit og sprænge hele stadsen i luften. Dette vilde ikke
alene ødelægge kaponiererne og clriYe deres besætninger ud;
men murbrokker og brudstykker og grus fra eksplosionen
' vilde for en betydelig del fylde graven og lette overgangen.
Ved Sungshuh havde japanerne kunnet fon·isse sig
om, at graven var forsynet med en kaponiere under kontraeskarpen ; men om den strakte sig under hele fronten, som
ved Nordre Kikuan , eller om der blot var kaponierer i hjørnerne, kunde de ikke sige for sikkert, da der ikke var
nogen skydehuller i df'n midtre del af den stenmur, der
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vendte ud mod graven. Heller ikke vidste de, naturligvis,
hvor langt tilbage kaponieren strakte sig under kontraeskarpen.
I virkeligheden var gravforsvaret arrangeret som vist·
paa skitsen. Kaponieren (A) strakte sig langs hele frontgraven, men havde kun skydehuller i hjørnerne, hvorfra grnvens flanker kunde tages under enfilerende ild.

"

~

Kaponieren stod i forbindelse med fort ets indre gjennem
den betonbyggede passage B. Toppen af denne laa kun
nogle faa fod over gravens bund og var forsynet med
skydehuller, hvorfra frontgraven kunde lages under cnfilerende ild.
Alt dette kunde japanerne, som sagt, ikke vide, og fot·
at faa rede paa dimensionerne og arrangementet af gravforsvaret bestemte de sig til at synke fire brønde fra toppen af kontra-eskarpen (a, b, c, d). De to yderste af disse
traf hændelsesvis netop paa endevæggene af kaponieren
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medens de to midtre brønde kom ret ned paa toppen af
taget, da de var naaet omtrent otte fod ned. For at naa
frem til bagsiden a[ kaponieren maattc sappørerne grave
sig frem med horizontale stoller eller gange langs taget pg
derpaa atter arbeide sig nedover til grundvolden.
Saasnart dimensionerne af kaponieren paa denne maade
\'ar bestemt, blev tre andre brønde sunket perpendikulært
ned langs bagmuren (e, .r, g), og da de var naaet ned til
grundvolden, blev de alle forbundet med en underjordisk
gang. Bagmuren var hygget af to meter tyk beton, men
grundvolden var, mærkeligt nok, graastensmurel, saa at det
blev en forholdsvis let sag at meisle ud huller, omtrent HO cm.
i kubik, hvor dynamitladningerne kunde indlægges. Resten
af rubeidet var meget møisommeligt. Brøndene og is:..t>r
stollerne var meget trange. Ikke mere end en to- tre
ma11d kunde arbeide i dem ad gangen - ofte bare en - ,
og fjeldet, de maatte grave sig ned gjennem, var meget
haardt. Kun brønden «f» blev gjort noget større; den
ble,· forsynet med en slags vindeltrappe, hugget i fjeldet,
h,•or folkene let kunde komme op og ned med sit verktøi
og med dynamitladningerne; men de andre brønde gav
mig, da jeg krøb ned ad dem, et meget tydeligt begreb om
farerne og ubehagelighederne ved den gammeldagse skorstensfeier-profession, medens stollerne langs kaponiere-taget
bragte mig til at ønske, at jeg for øieblikket kunde hytte
skikkelse med en dachshund, - og jeg er virkelig ikke
nogen korpulent herre.
Ved Erhlnng-fortet var fjeldet endda vanskeligere at
arbeide i end ved Sungshnh; det bestod for en større del
af et meget haardt konglomerat af kalksten, flint og kvarts.
Japanerne havde kunnet konstatere, at graven kun ,·ar forsynet med kaponierer i hjørnerne (se planen, bilag 6), saa
de fandt, at det vilde være tilstrækkeligt at synke tre
brønde ned til grundmuren, to paa østsiden og en
paa vestsiden. Selv dette tog lang tid, uagtet folkene arheidede som negere og blev afløst hver time. De forsøgte
med diamantboring: men det viste sig ikke fordelagtigt,
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saa det hele af de ti meter dybe brønde maatte hugges ud
med meisler.
Russerne gjorde naturligvis alt, der stod i deres magt,
for al forhale arbeidets gang. Hver eneste nat kom de
ud og gjorde forbitrede anfald paa sappespidserne og brøndene. I begyndelsen lykkedes det dem ofte at faa kastet
sine haandgranater ned . i brøndene, hvor de anrettede stor
ødelæggelse og dræbte de folk, som arbeidede dernede.
Senere fik japanerne bygget stærke brystværn omkring
disse steder, hvorved det i regelen lykkedes dem at holde
russerne paa afstand, skjønt den daglige liste over døde
og saarede fremdeles var lang. Del blev mig sagt ved
hovedkvarteret, at japanerne i denne periode brugte gjennemsnitlig ti t1,1sinde patroner i døgnet mod disse udfalds. afdelinger og snigpartier, og - rigtig nok - vaagne, hvad
tid jeg vilde om natten, altid hørte jeg geværskud, 1m
enkeltvis, nu saa vedholdende som regn paa et blik.lag.
Og altid og bestandig, dag og nat, kanonernes dumpe
drøn, undertiden med minuters ophold, undertiden med
mange i minutet.
Den 17de november blev dynamitladningerne i kaponiere-muren ved Sungshuh eksploderet. Resultatet var ha1:e
delvis heldigt; minerne i den østre del slog ind hele betonYæggen, ødelagde kaponieren og fyldte størsteparten af
graven her med brokker og grus, medens de i den vesh'
del slog tilbage gjennem brøndene uden at anrette synderlig skade. Del var imidlertid nok til at drive russerne ud,
og japanerne kom saaledes i hesid1else af fronlgraven. De
satte sig straks i arbeide med at hygge en bombesikkei•
passage, der hvilede paa en ramme af svært tømmer, over
gra,•en, saa al de ved sit næste angreb kunde tage sine
folk dækket helt op til fortets volde.
Den 20de november hlev minerne i Erhlung sprængt.
Ogsaa her vår virkningen af de to østre miner tilfredsstillende og fyldte graven næsten helt op, medens den vestre
ogsaa her slog tilbage uden at gjøre nogen skade. .Japanerne bestemte sig derfor til at hygge en stærk tømmerhro
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over graven paa delte sted, medens de paa østsiden byggede en bombesikker passage paa samme maade som ved
Sungshuh. Broen stod fuldt færdig den 25de; men samme
dag blev den skudt sønder og sammen af 15 cm. granater
fra russernes hatteriposition hag Sungshuh; rlen bombesikre passage, de1· ikke kunde naaes af ilden, forblev
uskadt.
Da vi korrespondenter den 2Ode november kom tilbage til
\"Or leir efter at have været ude for at se paa minesprængningerne
i Erhlung, blev vi overrasket med et besøg af general Nogi.
Ved indgangen til den donga, hvor vi havde opslaaet vore
telte, havde vi sat op et skilt med en indbydelse til soldater,
som kom denne vei, til at komme op og faa sig en kop
the og varme sig lidt; for paa denne tid var det ofte bitterlig koldt. General Nogi, som kom ridende forbi, fik se
skiltet og standsede for at læse det: derpaa tog han sin
adjutant med sig og kom op og sagde Lil os :
«.Jeg har læst Deres venlige indbydelse, mine herrer,
og jeg tager Dem paa ordet. .Jeg er selv en soldat: vær
saa god at give mig en kop the. »
Han vidste altid at finde det rette ord til den rette tid,
den gamle herre.
Han sad og pratede med os en halv times tid og reel
saa hjem. Allerede medens han sad m ed os, havde geværilden været meget heftig, og snart efterat han havde forladt os, knitrede den løs noget ganske forfærdelig; maskin gewcrer hlandedc sig i koret, og hundrede kanoner begyndte
at dundre løs; snart var hele koncerten i fuld gang saa
kraftig som. nogensinde. Vi gik naturligvis ud igjen; men
clet begyndte allerede at skumre stærkt, saa det var umuligt for os at afgjøre, hvad der virkelig foregik. Det hørtes
ud til at være el stort udfald oppe ved Erhlung etsteds;
al · rifle- og maskingevær-ilden var opover i den retning.
Vi kunde ogsaa se, at det meste af a1iillerilden var russisk; granater og shrapnels sprang i hundredevis over de
japanske løbegrave henimod Erhlung og Sungshuh. Kampen, hvad del nu end var, stod paa omtrent halvanden
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time, lworpaa den pludselig stilnede af. Først den næste
morgen fik vi ved hovedkYarteret besked paa, hvad der
egentlig Yar hændt, og hvad resultatet havde været.
Sagen var den: Eflerat sprængningen af minerne ved
Erhlnng havde fundet sted, sendte japanerne omtrent klokken tre om eftermiddagen en patrulje paa en underofficer
og to mand frem over graven for at undersøge og give
melding om, hvad de kunde erfare angaaende konstruktionen og tilstanden af fortets forskansninger. Det lykkedes
dem at komme over uden at blive opdaget, og de lagde
sig saa ned under sandsækbrystværnet paa toppen af vol den. De kigede forsigtig over og fandt, al de laa foran
den ydre forsvarslinje i fortet, der kun var meget svagt
besat. Længere tilbage, over et aabent rum paa omtrent
femti meter, var der et indre, meget høiere og stærkere verk
(reduit), hvor en større del af besætningen syntes at være.
Efter nogen tids forløb blev patruljen opdaget og beskudt,
men kom sig lykkelig tilbage til graven.
Klokken fem om eftermiddagen blev en officer med
2il mand sendt over for at forsøge at recognoscere fortets
flanker og ryg og giye melding om russernes fortifikatoriske
anordninger paa disse steder. Men besætningen var nu
fuldt vaagen , og saasnart den lille Lrop forsøgte at komme
over graven , blev den beskudt. Fortets kommandant, der
antog, at japanerne nu skred til angreb, telefonerede øiehlikkelig efter forstærkninger. Disse blev straks sendt, omtrent hundrede mand fra byen og omtrent femti fra \Vantai; de skyndte sig frem uden al iagttage større forsigtighed, bare ivrige for at komme tidsnok til at hjælpe med
til at afslaa anfaldet. Disse forstærkninger blev opdaget
fra japanernes Yestre batterier, der aahnede ild paa dem,
og den heftige skydning fra fiendens side bestyrkede russe1 ne i deres tro paa et forestaaendc angreb. Batterierne
paa Paijushan, Antzeshan og Itzeshan begyudte derfor at
overdænge de japanske approcher med shrapnels og granater for at vanskeliggjore fremsendelsen af forstærkninger.
Under disse omstændigheder var det naturligvis umuligt
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for. recognosceringspatruljen at udrette noget; den maattc•
søge dækning og trak sig ved mørkets frembrud tilbage.
Det hele havde saaledes været blind alarm.
Japanerne var meget fornøiet. Deres tab o\"ersteg ikke
femti mand, og de havde faaet en anledning til at se,
hvilke midler russerne vilde anvende mod deres tilstun dende angreb, saa den lille affære kom til at blive en slags
generalprøve paa det virkelige anfald. Endelig havde russerne bortødslet en hel del ammunition, h\'ad japanerne
vidste, de havde liden rand til. For det var øiensynligt.
at russernes ammunition, specielt for de sværere kanoner,
begyndte at slippe op. I den senere tid havde de indskrænket sin skydning meget betydelig, og de granater, de
sendte mod de japanske batterier, var af en meget daarlig
kvalitet, - mest gamle kinesiske granater, som var afdreiet
og tilpasset for deres eget skyts,
og som var forsynet med brandrør, der i fire tilfælde af fe1n
ikke sprang. Nogle af disse projektiler blev aalmet og befan<ltes
at indeholde bare en brøkdel af
den sprængladning, de skulde
have, medens resten af hulrum 6
met var fyldt med træ. I enkelte
tilfælde var det hele arrangC'ment meget net udført. Den lille
C
sprængladning (melinit), som hare
veiede nogle faa gram, var indlagt i en raasilkes pung, og denne
var igjen placeret i en smukt
dreiet, vel fernisseret cylinderisk
træ-æske, i hvis nedre del bmnd"· Krucltladningeu
h. Fjær til at fastholdt• hrnnclrørel.
røret var fæstet ved en metalfjær.
c. Brandroret.
Virkningen af russernes artilleriild i denne periode var derfor naturligvis meget ringe :
men det var en feiltagelse af de altid optimistiske japanere
at tro, at deres ammunition praktisk talt var udtømt.
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De svære tab, som russernes al'tilleri tilføiede japanerne
under d!! frygtelige kampe i slutten af november og begyndelsen af december, specielt ved 20:-1 meter høiden
skulde snart vise clem, at i det afgjørende øieblik havde
russerne baade nok ammunition og god ammunition tillige.
Hvad de i mellemtiden fyrede, var ikke saa meget ment
al skulle være af nogen særdeles Yirkning mod de fiendtlige
hatlerier som til støtte for sine egne soldaters moral.
Medens operationerne mod Erhlung og Sungshuh paa
denne maade gik sin gang, førte den llte divisions sappører sine løbegrave langsomt fremover mod det høie Østre
Kikuan forl. Det var el overmande vanskeligt arbeide. .Jo
høiere op de naaede, desto brattere blev bakken, og desto
vanskeligere blev del al beskytte sine folk mod granaterne
og dynamitbomberne fra de smaa morterer. De havde arbeidet sig fremover med to approeher indtil omtrent tredive
meter fra Tragedie-skansen, lwor de havde forbundet dem
, •ed en kort, stærk parallel, udstyret med meget solide
hombesikre rum . Fra centrum af denne parallel ha,1 cle de
begyndt at føre en løbegra v fremover ; men under den
plongerende ild, som kunde rettes mod dette punkt fra
Tragedie-skansen, viste det sig umuligt at gjøre nogen
videre fremskridt her, saa efter at have lidt betydelige tah
opgav de forsøget En meget smal og grund grøft bare
et par meter i længde, ,·iser endnu endepunktet for de
kjække sappørers fremtrængen .
.Japanerne besluttede sig da til at forsøge al tage
Tragedie-skansen med storm . De vidste, forsøget vilde
koste dem mange menneskeli v, og angrebet blev ikke forelagel med noget let hjerte, som saa mange af de tidligere
lignende stormløb, men fordi det var deres eneste alternativ,
medmindre de vilde gra\'e sig frem gjennem en tunnel i
haarde (jeldet, hvilket under de forhaandenværende 0111sht•ndigheder, med det lredie store almindelige angreb nær
forestaaende, vi lde hli Ye en altfor langsom fremgangsmaade.
Anfaldet hlev udførl af del 1~le regiment den 2Hrle
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november omtrent klokken seks om eftermiddagen. Den
sidste parallel og de nærmeste approcher var propfulde af
soldater, og store understøttelser var trukket sammen i de
øvrige paralleler.
Efter ende) meget kraftig granat- og
shrapnel-ild begyndte miløbet.
De uhyggelig tomme
bakkeskraaninger blev pludselig myldrende fulde af mænd,
som stormede opover. Uagtet en voldsom byge af bly og
staalsplinter kom haglende ind over dem, saasnart de viste
sig udenfor løbegraven, og uagtet den lille strækning mellem den russiske og den japanske forskansning i løbet ar
faa øieblikke blev forvandlet til et sandt pandæmoninm af
rædsler :og lidelser og bakken bedækket med lemlæstede
lig og frygtelig saarede mænd, som vred sig i vaande, lykkedes <let dog angriberne at naa frem til Tragedie-skansen
og drive besætningen ud.
Skansen var meget stærkt hygget og forsynet med
bombesikre rum og traverser, saa den bød en fortrinlig
dækning mod angreb fra nord, fra japanernes side; men
imod den herjende ild, som nu blev rettet mod den fra
de russiske stillinger, var den til liden nytte; japanerne
led forfærdelige tab, og det var umuligt for den:. at samle
nogen større styrke her. Da derfor russerne kom stormende
ind over dem igjen med bajonetter og haandgranater, formaaede de ikke at modstaa anfaldets raseri, men blev drevet tilbage til parallelen igjen.
Senere paa aftenen gjordes der flere anfald, og skjønt
det hver gang lykkedes japanerne at erobre skansen, blev
de ligesaa sikkert drevet ud igjen kort efter ved russernes
determinerede modstød. Klokken et om natten bestemte
regimentschefen sig til at opgive alle yderligere forsøg og
udsætte videre operationer til den dag, da det forestaaende
store angreb paa fæstningen skulde finde sted, hvor russerne vilde blive saa optaget af kampe paa alle punkter,
at de vilde være ude af stand til at koncentrere sine kræfter
paa noget enkelt sted.
Russerne forblev saaledes herrer paa valpladsen. I den
haardt omstridte skanse laa ligene af japanere og russere i
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hunger, rent infiltrct i hverandre, og den aabne strækning foran dem var sort af lig og haardt saarede mænd.
Efter et par dages forløb var der kun lig. Det var umuJigt at bringe hjælp til de saarede; de omkom alle. For
anden gang havde Tragedie-skansen gjort sig værclig til sit
navn. Det hlev ikke den sidste.

xvn. DET TREDJE STORE ALMINDELIGE
ANGREB
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mkring midten af november sendte marschal Oyama,
øverstbefalende over samtlige japanske stridskræfter,
sin general-kvartermester, general Fukushima, og sin stabschef, general Kodama, ned til beleiringsarmeen foran Port
Arthur for at undersøge og afgive rapport over stillingen
og tilstanden paa denne del af krigstheatret, hvor frem gangen slet ikke gik efter ønske. Som jeg fremhævede i
forrige kapitel, var der kommet en ny faktor med i spillet :
Østersjøflaaden viste toppen af sine seil over horizonten .
Dette gjorde det til en uafviselig nødvendighed, at fæstningen uopholdelig blev indtaget. Eller ialfald maatte
saadanne stillinger blive erobret, at den russiske Jlaade i
havnen derfra kunde ødelægges eller drives ud. Det er
sandsynligt. at de to høit anseede officerer blev sendt herned for at faa fart paa tingene og paase, at virkelig
alt blev sat ind paa at naa dette maal. Ved sit næste
angreb maatte japanerne fortsætte med sine anfald uden
stands eller hvile, selv om kampen skulde strække sig over
uger, indtil de havde opnaaet sin hensigt, eller deres sidste
mand var omkommet under forsøget.
Oktober-angrebet havde vist, at beleiringshæren ikke
var stærk nok til at gjennemføre dette program, eller
muligens at folkenes moral havde lidt under den lange,
frygtelige kamp, saa at de havde tabt meget af det uhc-
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tvingelige, næsten overmenneskelige mod, der saa høilig
havde udmærket dem under den første del af felttoget.
Der er meget, som tyder paa, at den sidste antagelse
er den rigtige.
Efter det uheldige angreb paa Tragedie-skansen den
23de november maatte det 12te regiment, som havde
staaet tørnen her, trækkes tilbage og remplaceres af et
andet.
Ved angrebet den 1 Kele december paa Nordre Kikuan
blev det 22de regiment, som havde kjæmpet sig frem mod
dette fort fra den første hegyndelse, .og som var udseet til
at foretage den endelige storm , i aller sidste øieblik beordret tilbage af divisionschefen, fordi han, som han selv
udtrykte sig til mig, «læste frygt i deres ansigter ) .
N aar officerer der tog del i angrebene paa Sungshuh,
Erhlung og Nordre Kikuan den 2Gde november, efterpaa
forsøgte at give mig en beskrivelse af de frygtelige kampe
her, fortalte de om, hvorledes det indre af disse forter
havde været konstrueret som en labyrint af bombesikre
sandsæk-volde, i hvis trange, halvmørke passager og snildt
anlagte culs-de-sac de gik sig rent bort, medens deres usynlige fiender meiede dem ned med sin ild fra ritter og
maskinskyts, - eller hvorledes pludselig en russisk styrke,
der havde staaet skjult i en eller anden mørk sidepassage,
uforvarende kom styrtende sig ind over dem med hajonetter og haandgranater.
Denne beretning syntes mig straks meget usandsynlig,
uagtet jeg hørte den fra flere hold. Jeg kunde ikke forstaa, hvorledes en saadan «labyrint» af sandsække, om
den nogensinde havde eksisteret, havde kunnet modstaa
det rasende bomb!1rdement, som i mange timer inden angrebets begyndelse blev rettet mod forterne. .Jeg følte mig
overbevist om, at saadanne improviserede anordninger
maatte være blevet skudt sønder og samm~n og blevet
fuldstændig utjenlige for det nævnte øiemed. Senere undersøgelser paa stedet og samtaler med adskillige russiske officerer, som deltog i disse kampe, har bestyrket mig i denne
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upfatning og overbevist mig om, at nogen saadanne indre
forsvarsverker aldrig har eksisteret. Der var sandsækbrystværn paa voldene og bombesikre rum under banketterne; i Nordre Kikuan var der en sandsæk-vold i
fortets bagre del, og i Erhlung var der en dækket forhindelsesvei mellem det øvre og det nedre batteri; men
alle beretninger om en «labyrint» skyldes ene og alene
den overophidsede sindstilstand og de høit spændte nerver
hos de mænd, der tog del i kampen.
Disse eksempler, der viser, hvorledes japanernes nervesystem foran Port Arthur begyndte at nedbrydes under
det forfærdelige tryk og den stadige spænding, kunde suppleres med mange lignende; men jeg skal nøie mig med
at nævne et eneste andet tilfælde.
Efterat Nordre Kikuan var blevet erobret, led den
japanske besætning her og ligeledes de sappører, der
arbeidede sig fremover mod - Q»-fortet, meget under rus
sernes gevær- og maskinskyts-ild, uden at de med sikkerhed kunde afgjøre, hvorfra denne ild kom. Noget af den,
vidste de, kom fra «Q »-fortet, noget fra den kinesiske
mur; men disse forsvarsverker var ikke saaledes beliggende,
at de syntes, det alt kunne komme herfra. De indbildte
sig, at der mellem Nordre Kikuan og «Q»-fortet maatte
findes en overmaade vel maske1·et forskansning, og da de
var ude af stand til at opdage den, og den begyndte at
fylde dem med en slags overnaturlig gru, gav de denne
imaginære position navnet «Spøgelse-skansen ». Heri er
der selvfølgelig intet særlig mærkværdigt; men nu kommer
den besynderlige del af historien. Umidllelbart efteral
fortet var indtaget, optog japanerne en plan over det, der
paa samme tid viste beliggenheden af . «Q »-fortet og af
Spøgelse-skansen, og det blev os endog fortalt et par dage
senere, at skansen nu var blevet erobret.
Dagen efter Port Arthurs kapitulation tog jeg en tur
over alle forter og forskansninger i den østre sektion af
fæstningen. .Jeg kom til «Q »-fortet og gik derfra over
den aahne mark ned til Noi•dre Kikuan; men af nogen
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skanse her eller nogetsteds i nærheden saa jeg ikke noget
spor. Det var i sandhed en «Spøgelse , -skanse en halludnation , der spøgte i hjernen paa folk med altfor høit
spændte nerver.
Denne sagernes tilstand var blevet indlysende for
japanerne selv. De indsaa, at for at naa sit maal vilde
det være nødvendigt at skaffe nyt blod til hæren , at frem kalde væddestrid at spille paa den gamle skinsyge mellem
de forskjellige provinser og claner og at flytte regimen-terne omkring en smule, saa de ikke altid skulde gaa
mod den samme position, hvor de havde lidt nederlag og
var blevet slaaet tilbage gang efter gang, og som derfor
var kommet til at staa for dem som noget frygteligt, grufuldt, uovervindeligt.
Allerede den lOde oktober var den lOde brigade af
anden reserve ankommet fra .Japan og sendt til forstærkning af llte division. Den 17de november ankom den
7de armedivision til Dalny og blev straks sendt til Shuangtaikou ca. 1 ~ kilometer hagenfor de japanske linjer.
Denne division bestod af unge, friske tropper direkte
fra hjemmet. Den var rekruteret fra Hokaido-distrikterne
og har altid været anseet som en af de bedste og tapreste
i hele den japanske arme. Det var den eneste division,
som hidtil ikke havde taget nogen del i kampen, men
var forblevet hjemme medens deres kamerater var ude i
krigen og vanclt ære og ry. Man kan let tænke sig, med
hvilke følelser de havde hørt og læst om de andre divisi011ers bedrifter, l1Yorledes det værkede og brændte i
dem af harme over at maatte sidde uvirksomme hjemme
i saadanne tider. Men endelig var da forløsningen kommet.
Keiseren hawle anbetroet dem det ærefulde ln·erv at tage
Port Arthur. Nu skulde de vise, hvad mændene fra Hokaido kunde udrette, hvor alle de andre havde maattet
give tabt.
Divisionen blev ikke taget lige frem til fronten med
en gang, men blev holdt tilbage i Shuangtaikou, indtil
dens tjeneste var paakrævet. Folkene fik ikke lov til at
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have nogen forbindelse med de andre tropper, der kunde
fylde dem med beretninger om den formidable fæstning,
om de frygtelige kampe, om gjenvordigheclerne og farerne
og lidelserne og alle de grufulde syn. Med et uhildet
blik og fulde af iver og begeistring skulde de komme til
fronten, og deres unge, længe opstemmede kraft skulde
strømme som en varm flod gjennem hele den krigsslidte
hær og fylde den med frisk energi.
Med disse forstærkninger var beleiringshæren bragt op
til næsten hundrede tusinde mand, hvoraf 24 infanteriregimenter, og med denne overlegne styrke var det, at
japanerne skred til sit tredje store angreb paa Port Arthur.
Japanernes plan var, som allerede nævnt, at foretage
samtidige anfald paa de gjenstaaende verker i fortlinjen
af den østre sektion, nemlig Sungshuh, Erhlung, Nordre
Kikuan, «Q ) og Østr~ Kikuan, og ligeledes mod visse
dele af den kinesiske mur. Operationsomraadet den
26de november var altsaa præcist det samme som under
oktober-angrebet· de regimenter, der gik til storm paa de
forskjellige positioner var, med en undtagelse, de samme,
og hele kampen forløb fra først til sidst paa noget nær
samme maade og udgjordes af en række særskilte, indhyrdes uafhængige stormanfald.
Som ved alle tidligere anledninger indledede japanerne
kampen med et langvarigt voldsomt bombardement. Skjønt
deres mange erfaringer maa have gjort det indlysende for
dem, at dette bombardement var af meget ringe virkning
mod de russiske befæstninger og i virkeligheden nærmest
tjente som en venlig advarsel til fienden om at have alting
rede til at give dem en varm modtagelse, faldt det dem
ikke ind at forandre taktile I militærsager er japanerne
meget orthodokse.
Skjønt det ikke var saa overvældende voldsomt som
i oktober, var dog det indledende bombardement meget
kraftigt og varede fra daggry til omtrent klokken et, da
infanteriet begyndte sine anfald. I de to sidste timers tid
var næsten al skydningen med granatkardætsker; de store
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haubitzer spillede kun en underordnet rolle, sammenlignet
med hvad de havde gjort under det andet store angreb.
Det tredje store almindelige angreb paa Port Arthur
begyndte den 26de november med et forsøg paa at storme
forterne i den østre sektion. Angrebet blev slaaet tilbage
efter femten timers uophørlig kamp af den vildeste og
mest forbitrede beskaffenhed med meget voldsomme tab, de
sværeste, japanerne nogensinde led paa en ~nkelt dag foran
Port Arthur. Ved de to foregaaende store angreb havde
japanerne, uagtet de blev slaaet tilbage, dog opnaaet visse
mindre fordele. Ved det første havde de erobret de to
Panlung-forter ; ved det andet var de kommet i besiddelse
af «P >- og Kobu-fortet; men ved det tredje blev de drevet
tilbage overalt uden at vinde et eneste skridt fremover i
nogen retning. Og alligevel, saadan formede den strategiske
situation sig, med skyggen af Østersjøflaaden som en truende
uveirsky i det fjerne, at japanerne ikke kunde opgive
kampen eller unde sig nogen hvile. At erobre fæstningen
paa det nuværende tidspunkt blev af underordnet betydning; men flaaden maatte ødelægges, det var uomgjængelig nødvendigt, og da døren var blevet saa kraftig slaaet
i for dem i den østre sektion, maatte de forsøge sin lykke
i andre retninger. Fra den 27 de november kom derfor
det store almindelige angreb til at kondensere sig i en
eneste uhyre kraftanstrengelse for at erobre en enkelt
vigtig position, - den berømte ni dages kamp om 203
meter høiden.
Uagtet kampen fortsattes praktisk talt uden afbrydelse
fra den 26de november til den 6te december, danner dog
den første dags angreb en fuldstændig uafhængig del af
operationerne og maa behandles for sig.
Infanteri-angrebene, fra først af mødt med en forfærdelig ild fra rifler og maskingeværer, udviklede sig
overalt snart til en række haandgemæng. Med tienden
saa nær indpaa sig er det vanskeligt for en forsvarer at
forblive rolig og beholde sin selvbeherskelse. Trykket er for
stort. Han maa, maa komme sin tiende ind paa livet, 13 -
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uagtet han vel ved, at hans rifle er ham et langt bedre
og paalideligere vaaben end hans bajonet.
Straks efter middag var angrebsstyrk.en foran Sungshuh
blevet betydelig forstærket. Omtrent klokken to gjordes
det første anfald. Gjennem den bombesikre passage kom
angriberne over graven og naaede op paa toppen af volden,
der i et øieblik blev sort af fremstormende mænd. Ind i
denne myldrende masse af mennesker spyede kanonerne
fra Antzeshan og maskingeværerne fra de nærmeste forter
en saadan skaanselløs ild, at angriberne blev meiet ned,
knust, splittet til alle sider og kastet hovedkuls tilbage til
graven igjen paa mindre end et minut, før en eneste mand
var naaet ind i fortet. Den samme skjæbne havde et nyt
forsøg, der blev udført ved fem-tiden; men efter mørkets
frembrud lykkedes det endel af tropperne at komme over
volden og ind i fortet. Russerne mødte dem mand mod
mand, og der opstod et vildt haandgemæng, der varede i
næsten to timer, og som fra begge sider blev udkjæmpet
med den største dødsforagt og den mest indbidte forbitrelse.
En eneste tanke opfyldte de kjæmpende:
Dræb, dræb, slaa ihjel!
Hæse, gryntende lyd som fra vilde dyr, klang af staal,
knitren af rifler, pludselige brag af springende haandgranater og den ustandselige rullen af maskingeværerne;
jamren af saarede, som vred sig i vaande, skrig og vilde
hyl. - Blodlugt, skarpe dunster af sveden· af ophidsede
mænd, sygelig-søde dampe af dynamit og pyroksilin, og
lugten af krudt, der virker paa en mand som sporehug
paa en hest og driver ham fremad, lige ind i døden.
Dræb, dræb!
Kyl din haandgranat midt ind i det tykkeste af dine
tiender! Der er intet, som kan rive og slite og lemlæste som
den. Hoveder og lemmer og stykker af kjød slænges omkring
til alle sider, og det varme blod sprøiter dig i ansigtet.
Dræb, dræb!
Stød din bajonet eller begrav din klinge dybt i skjælvende kjød! Grib geværet om piben med kraftige hænder,
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sving det over hovedet og lad kolben falde med et knusende slag paa din modstanders isse! Riv ham med negle,
bid ham med hvasse tænder, kvæl ham med senestærke
fingre! Dræb, dræb, slaa ihjel!
I to timer varede det; derpaa gled de to parter som
ved fælles overenskomst fra hinanden, dødsens trætte, og
trak sig tilbage, russerne til den hagre del af fortet, japanerne til skyttergrave, som deres sappører imidlertid havde
gravet paa banketten. Fra disse stillinger fortsattes ilden;
men intet forsøg blev anstillet fra nogen af siderne paa at
drive den anden part ud. Den følgende nat trak japanerne
sig atter tilbage til graven.
Ved E1·hlung var kampen endda vildere og varede
med faa og korte afbrydelser helt til klokken tre om morgenen. Som det vil sees af planen, bilag 6, bestaar fortets
indre af et lavere og et høiere batteri, hvilket sidste danner
en slags reduit for befæstningen. Det ydre, lavere batteri
var armeret med feltskyts, det øvre bestykket med 15 cm.
kanoner og maskinskyts. Japanernes plan var at rette sit
hovedangreb fra graven over voldene af det lavere batteri ;
men paa samme tid sendte de en styrke op langs skaret
mellem Erhlung og Hachimaki-yama, der skulde arheide
sig frem og søge at omgaa fortet og angribe det fra ryggen ;
fremrykningen kunde delvis foregaa gjennem løbegrave,
som var anlagt her. I lang tid blev denne styrke holdt i
schak ved ild fra den kinesiske mur, og da de stærkt
tyndede rækker omsider fik brudt igjennem og naaede
veien, der fra Sungshuh fører langs hele fortrækken, fik
de en saa rasende ild over sig fra batteripositionerne paa
Ny Panlung og Sungshuh replifort, at praktisk talt den
hele styrke blev tilintetgjort.
De angreb, der i løbet af eftermiddagen blev leveret
over volden, blev tilbageslaaet. De blev optaget igjen
klokken ti om aftenen. Her, som overalt ellers, blev
kampen mest til en kamp mand mod mand med blanke
vaaben og haandgranater, uagtet knitringen af rifler og
geværer i denne retning til sine tider var af en ganske
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forfærdelig intensitet. Efter to timers kamp blev russerne
drevet ud af det lavere batteri. Ved midnatstid gjorde
japanerne et fortvivlet forsøg paa at storme det øvre
batteri; men saasnart angriberne viste sig fremme paa
terre-pleinet mellem de to batterier, blev de feiet væk af
maskinskyts-ilden, og de faa, som naaede op til det øvre
batteri, blev styrtet tilbage med en bajonet gjennem livet
eller slidt isønder af en haandgranat. Afdeling efter afdeling blev sendt frem; men det gik ikke dem bedre, og
da kampen tilslut døde hen tidlig paa morgenen, var japanerne atter drevet tilbage til sine improviserede skyttergrave i fortets forreste del; men hele terre-pleinet mellem
batterierne var fuldt af lig, der paa sine steder laa seksotte mand høit. Ved Erhlung som ved Sungsbuh trak
japanerne sig den følgende nat tilbage til graven. Under
den sidste del af natten tog artilleriet paa begge sider
aktiv del i kampen, idet japanernes batterier beskjød den
øvre, russerne den nedre del af fortet. Her, som langs
hele sin angrrbslinje, ledede japanerne ilden fra sine
batterier ved hjælp af smaa hvide lys, der viste, h vor
langt frem de til enhver tid var naaet mod de forskjellige
positioner, medens specielle signaler blev gjort ved hj ælp
af rød bengalsk ild. Mesleparlen af russernes signalering
blev udført ved deres lyskastere.
Foruden det angreb paa den kinesiske mur hag
Hachimaki-yama, som jeg allerede har omtalt, forsøgte
japanerne paa to andre punkter at bryde sig gjennem
denne forsvarslinje, nemlig bag cP , -fortet og bag Østre
Panlung. Paa det første sted gjordes to anfald ; men
begge knustes de under den frygtelige ild paa nært hold.
Bag Østre Panlung gjordes ikke mindre end fire stormløb;
tre af dem mislykkedes ; men ved det fjerde fik angriberne
slaaet sig igjennem og sendte en styrke paa to hundrede
mand frem mod skraaningerne af Wantai-høiden. De
naaede op til bakkeryggen; men her som andetsteds gav
russerne dem en varm modtagelse. Fra «H > og Wantai
styrtede forsvarerne sig mod dem, og fra alle sider kom
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shrapnels og ritlekugler feiende ind over dem. Af den
lille styrke vendte ikke en mors sjæl tilbage, som kunde
fortælle sine kamerater, hvorledes landet saa ud paa den
anden side af aasen. Efter dette blev alle yderligere forsøg paa at bryde sig vei gjennem den kinesiske mur opgivet, og japanerne trak sig tilbage til sine forskansninger
tæt opimod muren, hvorfra begge sider muntrede hinanden
med haandgranater.
Ved Nordre Kikuan fort formede anfaldet sig omtrent
paa samme maade som ved Sungshuh og Erhlung. Ogsaa
her var kampen overordentlig hidsig og udkjæmpedes
hovedsagelig med bajonetter og haandgranater. Fem gange
blev voldene stormet. I det trange rum i fortets indre
bølgede linjerne af kjæmpende mænd frem og tilbage,
eftersom den ene eller anden side for øieblikket havde
overmagten; men i enden blev resultatet altid det samme.
Russerne stod paa sin post med den mest beundringsværdige fasthed og kjæmpede, hvor de stod, til de faldt;
understøttelser blev holdt rede i gorgen af fortet til at
fylde hullerne i deres rækker, og tiltrods for al sin tapperhed blev japanerne hver gang drevet tilbage, efterladende
hundreder af lig paa valpladsen; men i de hauger af døde
og døende, som laa derinde, var der ·mange moskoviter;
med lig af tapre mænd var dæmningen bygget, der havde
standset den japanske flodbølge.
Foran Østre Kikuan fandt nogle af de blodigste sammenstød under det hele angreb sted ved kampene om
Tragedie-skansen. Som jeg har nævnt, var det 12te regiment, der havde udført angrebene den 23de november og
var blevet tilbageslaaet med store tab, blevet taget ud af
fægtningslinjen og stillet i reserve, og det 27de regimei1t
af den nyankomne 7de division sat ind i dets sted. Skansen blev taget og tabt igjen tre gange. Det aabne rum
mellem skansen og japanernes sidste parallel, der var opfyldt med lig efter de to foregaaende angreb i oktober og
november, høstede endnu engang en rig grøde. Næste
morgen saa det paa afstand ud, som om denne strækning
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var dækket med et sort tæppe af døde legemer. Der
gives vel paa den ganske jord neppe noget sted saa vædet
af blod af tapre mænd som denne lille del af bakkeskraaningen op mod Østre Kikuan.
Omtrent klokken ni om aftenen, medens vi sad og
betragted~ kampen og lyttede til lyden af rifler og maskingeværer og forsøgte at danne os et begreb om fægtningens
gang, blev vor opmærksomhed pludselig henledet paa en
af de russiske lyskastere nede i den lavere del af Shuishidalen, som begyndte at gerere sig paa en yderst besynderlig og ekscentrisk maade. Den blev borte og flammede
frem igjen med uendelig smaa mellemrum, kastende blink
i blink til alle sider, som den var forrykt.
Derpaa
blev den pludselig staaende urørlig stille, med sin lyskegle rettet henimod Shuishi-lunetterne; men efter en liden
stund begyndte den igjen at blinke og kaste sine straaler
i alle mulige retninger, rent som i vildelse. Og saa med
en gang blev den borte for os aldeles.
Kort efter hørte vi en heftig infanteri-ild aabne op i
retning af Sungshuh; den tiltag hurtig i styrke og voldsomhed og blev snart af en forfærdelig intensitet. Vi antog at den vilde vinken og blinken af lyskasteren havde
været et signal for at henlede russernes opmærksomhed paa
et eller andet træk fra japanernes side. Og saa viste sig at
være tilfældet. General Nogi havde, i forbindelse med de frontale angreb mod den østre sektion, pJanlagt en omgaaende
bevægelse mod den stærke batteri-position bag Sungshuh,
som japanerne kaldte Sungshuh replifort. Dette skulde
forsøges taget ved et anfald fra vestsiden . Skulde det
fore~agende lykkes for dem, vilde japanerne derved have
faaet fast fod i ryggen af de russiske linjer; de kunde
fyre direkte ned i det indre af Sungslrnh og Erhlung
og gjøre dem uholdbare. Intet træk kunde derfor være
bedre egnet til at fremskynde fæstningens fald.
For at bringe denne plan i udførelse havde general
Nogi formeret et detachement af 2 000 frivillige, alle udsøgte folk, valgt af de regimenter, der udgjorde japanernes
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høire fløi, og kommandoen over denne styrke havde han
anbetroet til den tapre chef for 2den brigade, generalmajor
Nakamura. Tropperne blev trukket sammen i de to søndre
Shuishi-lunetter og de nærmestliggende skyttergrave. Herfra skulde de avancere nedad den bratte bakke til den
nedre del af dalen, rykke over denne og arbeide sig opover slugten mellem Sungshuh og replifortet.
Jeg anfører nedenfor general Nakamuras instruktioner
til sine tropper, baade fordi de giver et godt vidnesbyrd
om den betydning, japanerne tillagde denne bevægelse, og
fordi de afsluttende ord bekræfter mine bemærkninger i
begyndelsen af dette kapitel.
«Detachementets opgave er at kløve fæstningen i to
dele. Ingen maa gjøre sig haab om at vende tilbage.
Hvis jeg falder, vil oberst Watanabe indtage min plads,
og skulde en lignende skjæbne møde ham, vil oberstløitnant Okuno overtage kommandoen. Enhver officer af
hvilkensomhelst grad skal opnævne sin efterfølger. An faldet skal hovedsagelig gjennemføres ved bajonetternes
magt. Hvor kraftig end fiendens ild er, skal vore mænd
ikke løsne et eneste skud, før vi har faaet sikkert fodfæste i den fiendtlige stilling. Officererne bemyndiges til
at skyde ned enhver, som uden gyldig grund bliver
liggende efter eller skiller sig ud af rækkerne eller ti-ækker
sig tilbage.»
Klokken ni, netop som maanen begyndte at titte frem
over aaserne, såtte detachementet ud paa sin vovsomme
færd. Svære og mørke og truende taarnede de russiske
forter og batterier sig op foran dem og paa siderne af
dem, i det vage, fantastiske lys. Tilvenstre for dem
rasede kampen paa det vildeste, og over deres hoveder
fløi granater og shrapnels fra de vestre batterier hylende
og hvinende forbi. Kolonnen rykkede frem i den dybeste
taushed. Den naaede ned i dalen uden at blive bemærket;
men pludselig blev den truffet af straalerne fra en lyskaster,
der langsomt undersøgende gled frem og tilbage over
terrænet. Nogle faa øieblikke blev lyset ubevægeligt, rettet
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mod tropperne, som om det var lamslaaet. Derpaa, da
gjenskinnet i bajonetterne aabenbarede en stor fiendtlig
styrke nær ved deres egne linjer, blev det som forrykt og
sendte sine stumme nødraab i korte, kjappe glimt over
hele himlen. Dets skrig blev seet og forstaaet. En morderisk artilleri-ild blev rettet mod detachementet fra alle
sider, og da det ry~kede ind i slugten og begyndte at
klatre opover de bratte sider mod replifortet, mødtes det
af stærke russiske afdelinger; som i hast var blevet kastet
frem der, og som først overdængte det med en frygtelig
ild og derpaa styrtede sig over det med blanke bajonetter.
Begge sider kjæmpede som løver, specielt russerne, som
paa denne dag overalt kjæmpede med uforlignelig tapperhed; intet kunde staa sig mod deres rasende anfald.
General Nakamura blev alvorlig saaret, oberstløitnant Okuba
faldt, og over et tusinde mand blev -dræbt eller saaret.
Efter næsten tre timers forbitret kamp maatte alt haab
om at erobre stillingen opgives; klokken et om natten gav
general Nogi ordre til kampens afbrydelse, hvorpaa resterne
af detachementet trak sig tilbage.
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en 26de november havde været en ulykkelig dag for
japanerne. Ti tusinde af deres kjække soldater laa
dræbt eller haardt saaret paa de nøgne bakkeskraaninger
og i forter og i skanser, hvor kampen havde raset, eller
fyldte deres hospitaler til trængsel med mænd, der var
lemlæstede og ilde medfarne efter de frygtelige saar, som
bajonetter, haandgranater og geværkugler affyret paa klos
hold foraarsager. Og alle disse ofre havde ikke bragt dem
et eneste skridt nærmere mod maalet.
Deres hele centrum og størstedelen af deres bøire og
venstre fløi havde været i ilden, og tropperne var udmattet
efter de femten timers uophørlige, frygtelige kampe. En
dyb nedslagenhed, en mørk, skummel tungsindighed havde
grebet hele hæren. Veiret var taaget og surt og trist og
passede godt til troppernes sindstilstand, og den besynderlige knugende stilhed, der herskede i japanernes leir, syntes
dobbelt trykkende efter den foregaaende dags larm og
tummel.
Ved hovedkvarteret var denne følelse af modfaldenhed
endda mere fremtrædende end blandt soldaterne. Deres
beregninger og anslag havde endnu en gang vist sig urigtige,
deres planer var gaaet pokker ivold. Jeg havde en bestemt
følelse af, at de var mest tilbøielige til at gjøre, som de
havde gjort efter de øvrige uheldige angreb, give sig
selv en tre- fire uger til nye og mere omfattende for-
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beredelser til et nyt angreb, lade folkene faa en god
hvile og forsøge at bygge op deres selvtillid igjen. Men
denne gang var ingen saadan opsættelse mulig; befalingerne
fra Tokio var utvetydige, og generalerne Fukushima og
Kodama var der for at paase, at de blev udført. Det var
blevet altfor indlysende, at det var haabløst at fortsætte
med at løbe panden mod væggen i den østre sektion; de
maatte forsøge sig i andre retninger. De forstod, at de for
øieblikket maatte opgive enhver tanke paa at indtage fæst ningen i nogen ganske nær fremtid; de maatte nøie sig
med at forsøge at erobre stillinger, hvorfra den russiske
flaade kunde ødelægges. Naar dette engang var erkjendt
kunde der ikke være nogen tvivl om, mod hvilket punkt
de maatte rette sine anstrengelser. Den eneste dominerenpe
position inden mulig rækkevidde og i en rimelig afstand
fra havnen var 203 meter høiden, som de allerede, uden
held, havde angrebet i september.
Denne aas er den høieste paa det store plateau, der
løfter sig op nordenfor havnen og strækker sig næsten lige
op til Louisa-bugten. Den ligger omtrent midtveis paa
den østre rand af plateauet, omtrent fem kilometer fra
Paijushan-høiden, under hvilken de russiske skibe havde
lagt sig tilankers, og fra dens top kan man se hele havnen
og den nye by samt dele af den gamle by som i fugleperspektiv under sig.
Besiddelsen af 203 vilde ogsaa give japanerne andre
fordele. Den behersker fuldstændig den østre rand af
plateauet, og med kanoner opstillet her vilde de kunne
fyre lige ind i gorgen paa Antzeshan og demolere batterierne her. De forskansede fremskudte stillinger foran de
søndie og de østre forter paa plateauet vilde blive uhold bare, og deres besætninger kunde let drives tilbage bag
voldene af de permanente forter·, saa at sappe-operationerne
betydelig kunde indskrænkes. 203 meter høiden var med
andre ord den taktiske nøgle til hele den vestre sektion
og derfor det ·naturlige angrebsobjekt, mod hvilket japanerne
maatte koncentrere sin hele styrke og energi.
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Fra naturens haand er 203 meter høiden en overordentlig stærk position. Adskilt fra de nærmeste lavere
aaser ved dybe, trange smaadale, løfter den sine to toppe
høit over det omgivende land. Paa den nedre del er
skraaningerne nogenlunde slake; men høiere op er dens
sider paa mange steder udbugede og danner bratte sty1ininger, hvor det er særdeles vanskeligt at klatre op. Mod
nordøst forbinder en kort ryg 203 med den betydelig
lavere Akasaka-yama, der ogsaa var meget stærkt befæstet
og ved sin enfilerende beliggenhed til hovedstillingen var
til den største assistance for forsvaret. Om disse høider
havde været udstyret med stærke permanente befæstninger,
vilde de været praktisk talt uindtagelige; men russerne
har enten ikke havt øie for deres store betydning eller
ogsaa ikke havt tid eller midler til at bygge virkelige forter
her. Selv med de provisoriske befæstningsarbeider, hvormed høiderne var forsynet, var deres naturlige styrke
imidlertid saadan, at det tog japanerne hele ni dages
uophørlige, voldsomme kampe at komme i besiddelse af
dem, - for en pris af over otte tusinde døde og saarede.
Det var først, da de havde anvendt over fire tusinde granater
fra sine svære haubitzer til at skyde befæstningerne her
fuldstændig i grus, at de formaaede at tage 203. Med forter
stærke nok til at modstaa en saadan beskydning, som
f. ex. Erhlung og de andre permanente forter i den østre
sektion, er det yderst tvivlsomt, om det vilde være lykkedes
japanerne at storme stillingen, - og at forsøge at arbeide
sig frem gjennem en tunnel i det haarde fjeld vilde i
bedste fald taget dem mange maaneder.
Paa hver af de to toppe var der hygget et lidet fort ,
og omkring høidens front og flanker var der anlagt en
dobbelt række af skyttergrave, forsvaret af stærke staaltraadhindere. Forter og skyttergrave var bygget paa samme
maade. Paa opstandere af svært tømmer var der lagt et
tag af 8 11 X 14" bjælker, dækket af store ½ " staalplader ;
ovenpaa disse et tykt lag af sandsække og jord. De stærke
sandsæk-brystværn naaede helt op til taget og var forsynet
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med skydehuller, der dækkedes af 1/ ~" staalplader, omtrent
12" i kvadrat, hvori en korsformet aabning for geværet
var punchet ud. Forternes hjørner var
afstivet med jernbaneskinner.
Stærke
bombesikre rum var bygget paa bagsiden
af aasen, og fra disse ledede stærke, brede
bombesikre passager frem til hvert af
forterne. Forskansningerne paa Akasakayama var bygget og udstyret paa tilsvarende maade.
De japanske sappører havde havt et meget tungt
arbeide foran 203. Nedover bakkeskraaningen paa den
anden side af den trange dal maatte approcherne gjøres
meget brede og dybe og forsynes med extraordinært
kraftige brystværn for at kunne modstaa den voldsomme
ild fra de svære kanoner paa Taiyangkou og Laotiehshan.
Nede i dalbunden kunde japanerne paa en kortere strækning benytte en dyb cionga for sin fremrykning; men opover de bratte aassider af 203, hvor grunden var meget
haard og den enfilerende ild fra Akasaka-yama meget
generende, skred arbeidet kun langsomt frem, saa at sappespidserne den 27de november endnu var omtrent 175
meter borte fra forterne paa toppen. De løbegrave, der
førte fremover mod Akasaka-yama var ogsaa langt fra
færdige. Japanerne vidste, at de endnu ikke var rede for
noget angreb, og det var et underligt spil af skjæbnen, at
de nu, efterat saa mange bitre erfaringer havde belært
dem om det vanvittige i at skride til anfald, før alting var
rede, skulde tvinges_ til at foretage endnu en saadan storm,
- ved paatryk udenfra og mod sit eget bedre skjøn.
Angrebene begyndte den 27de november klokken syv
om aftenen og fortsattes dag og nat med uformindsket
raseri helt til den 30te, med vekslende held, men med det
endelige resultat, at russerne forblev i besiddelse af toppene og de bagre skraaninger af høiderne, medens japanerne
blev drevet tilbage til sine løbegrave igjen. Den dobbelte
række af skyttergrave var ubesat fra nogen af siderne; de
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var blevet fuldstændig jevnede med jorden af japanernes
28 cm . granater.
De fire første dage af december var optaget af skjærmydsler og mindre anfald og modanfald ; men ingen større
storme blev foretaget; japanerne anvendte tiden fornemmelig til at fuldstændiggjøre sine sappe-arrangements. Mod
den sydvestre top blev approchen ført op forbi de to skyttergravslinjer til et punkt, som jeg paa skitsen har mærket A.
Herfra havde de en udmærket udsigt over byen og havnen,
og for at tage og fastholde den lille plet havde japanerne
maattet kjæmpe med den seigesle haardnakkethed og gjøre
enorme opofrelser. De arbeidede nu med den største kraft

paa at forskanse stedet, saa at det skulde blive umuligt
for russerne at drive dem ud igjen. Selv om det ikke
skulde lykkes dem at erobre hele stillingen, vilde de klamre
sig fast til disse faa kvadratmeter af bakkeskraaningen
med hænder og fødder. For det ·var i virkeligheden alt,
de behøvede, - plads for et par mand, eller bare for en
mand med en telefon, om det skulde knibe, hvorfra han
kunde observere og dirigere artilleri-ilden mod byen og
krigsskibene.
Om eftermiddagen den 5te december var sappearrangementerne færdige, og japanerne skred saa for sidste
gang til angreb paa 203 meter høiden. Efter tolv timers
heftig kamp blev stillingen stormet og taget klokken fire
om morgenen den 6te december. Kraftige demonstrationer
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mod de østre forter gjorde det umuligt for russerne at
trække forstærkninger fra denne sektion, saa det kom til
at blive omtrent de samme afdelinger, som var i ilden
hele tiden ved forsvaret af 203. Deres tab havde været
meget alvorlige, over 4000 faldne og saarede, og den lange
forbitrede kamp havde tilslut aldeles udmattet dem.
At give en detaljeret beskrivelse af de forskjellige
anfald og stormløb og alle de russiske kontra-attakker,
vilde være af liden interesse. De forløb alle omtrent paa
samme maade. Den haardeste kamp havde lste, 15de og
38te regiment af anden reserve at bestaa. Allerede fra
den 28de begyndte tropper af den nyankomne 7de division
at tages i beslag i stadigt voksende antal, indtil den hele
division var engageret. Det maa have været en forfærdelig
ilddaab for disse unge mænd, som aldrig havde seet nogen
fægtning før, at blive sendt frem mod disse formidable
positioner, opover de bratte, staaltraadforsvarede bakkeskraaninger, hvor ligene af deres kamerater laa grufuldt
lemlæstet i hundreder og tusinder, hvor grunden var sleip
af levret blod, og hvor de mest oprørende syn mødte dem
for hvert skridt. Thi ved 203 og Akasaka-yama var
kampen, paa grund af den udstrakte anvendelse af brisantgranater og dynamitbomber, mere rædselsfuld end noget
andet sted foran Port Artur, og folkene kjæmpede med en
mere indædt forbitrelse og med en mere barbarisk vildhed,
ikke blot fordi begge parter forstod, hvad det her gjaldt
om at tage eller forsvare, men ogsaa fordi de forfærdelige,
umenneskelige ødelæggelsesmidler, som her anvendtes fra
begge sider, virkede tilbage paa mændenes sind og gjorde
dem til vilde dyr.
Flere gange lykkedes det japanerne at tage en del af
høiden; men hver gang blev de drevet tilbage igjen ved et
russisk modangreb, der blev udført med den mest hensynsløse energi, og hvor haandgranater var deres fornemste
vaaben. To gange havde de endog, for en kort tid, drevet
russerne helt bort fra stillingen; men første gang kom et
stærkt detachement matroser rykkende frem med fældede
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bajonetter under høie hurraraab og jog japanerne ud igjen.
og næste gang sendte russerne, saasnart deres tropper
havde trukket sig tilbage, saadan en syndflod af granater
ind over stillingen, specielt fra Taiyangkou, men ogsaa fra
Antzeshan, Itzeshan, Laotiehshan og andre batterier, at det
blev umuligt for japanerne at holde sig der.
Japanerne paa sin side bombarderede høiden med
sine 28 cm . haubitzer med om muligt endda større heftighed. Som jeg har nævnt, blev over fire tusinde skud
affyret fra disse, og virkningen af de svære granater og
de voldsomme sprængladninger mod de provisorisk udstyrede verker var enorm. Brandrørene for disse granater
tændte kun ved anslag mod haard grund; de gik derfor
tvers gjennem jordlaget og sandsækkene paa toppen af
de bombesikre forskansninger og eksploderede først, naar
de naaede staalpladerne. Virkningen var da saa voldsom,
at den knuste eller splintrede eller kastede langt bort de
tunge plader, smadrede det svære tømmer og slængte det
omkring i alle retninger, saa det paa afstand saa ud, som
om en fyrstikæske var tøgit ud over høiden. Unde1·
anfaldene den 28de bar japanerne med sig bøtter med
petroleum, hvormed de overhældte tømmeret og sandsækkene, og satte ild paa dem; men da japanerne var
blevet drevet tilbage, besatte russerne igjen skanserne og
holdt sig derinde i ruinerne tiltrods for heden og røgen .
Ved Akasaka-yama, hvor angrebet hovedsagelig udførtes af tropper af den 7de division, kunde japanerne
ikke gjøre nogen større fremgairn end mod hovedstillingen ;
kampene her danner et næsten fuldstændigt sidestykke til
kampene ved 203 og bestod af en række anfald og modstød, hvor haandgranater og brisantprojektiler spillede den
vigtigste rolle.
Den enfilerende beliggenhed af Akasaka-yama var til
god hjælp for russerne til at afslaa anfaldene paa 203.
Den 28de november var saaledes f. eks. en styrke paa om trent fire hundrede japanere trukket sammen i parallelen B,.
hvor de var dækket mod ild fra ethvert punkt paa 203~
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og hvor de ansaa sig for at være i fuldstændig sikkerhed.
Men de russiske matroser paa Akasaka-yama fik bragt to
maskingeværer i position, hvorfra de kunde fyre direkte
ind i parallelen, og før de blev opdaget af japanerne,
aabnede de pludselig ild. Japanerne sad der ganske ubekymret, klumpet sammen i det trange rum, da denne
styrtsjø af bly kom skyllende ind over dem. Inden mange
øieblikke var skansen forvandlet til et veritabelt pandæmonium, en sydende masse menneskelighed, hvor mænd
kjæmpede en fortvivlet kamp for at komme sig unda,
trampede paa de saarede, kløv over de hauger af lig, der
stængte for indgangen eller forsøgte at undslippe over
kanten af parallelen og nedover den nøgne bakkeskraaning.
Men maxim-skytset gjorde sit verk, som bare det kan. I
løbet af faa øieblikke var praktisk talt den hele styrke
tilintetgjort; nogle blev skudt, som de kom løbende nedover bakken; men de aller fleste blev dræbt nede i
parallelen. Det tog japanerne flere dage at faa trukket ud
og baaret bort de frygtelig indfiltrede lig.
Men skjønt maskingeværer saaledes tog en betydningsfuld del i kampen, og skjønt rifler og endog bajonetter
havde sin gode andel i myrderiet, var dog slaget paa 203
meter høiden i fremste række en kamp med haandgranater
og brisantgranater, - en triumf, en apotheose for dynamiten
pyroksilinet og meliniten. Paa nært hold kastede folkene
sine geværer og stolede udelukkende paa sine haandgranater, - og det med god føie, synes det mig; thi virkningen af disse moderne helvedesmaskiner er uhyre og
fylder selv den taprestes bryst med skræk og rædsel.
Jeg vandrede over slagfeltet, et par dage efterat stillingen endelig var erobret, og havde da en leilighed til at
se og dømme for mig selv.
Gjennem dybe løbegrave, hvorover enkelte russiske
granatkardætsker endnu kom flyvende, havde jeg gaaet
den første del af veien; det var jo det sikreste; men nede
her kunde jeg intet se, saa jeg kløv ud og klatrede opover
langs aassiden. Paa de lavere skraaninger var ligene baaret
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bort, saa jeg var kommet halvveis op til toppen, før jeg
fik en liden antydning af, hvad der var ivente for mig.
Det første, som bragte mig til at ,,ære paa min post,
var en almindelig japansk militærhue, som laa paa jorden,
.Jeg tog den op. Den føltes tung. .Jeg saa nøiere paa den
og slap den øieblikkelig. Inde i huen hm hele skalpen og
halve hjernen til eiermanden.
Kort efterpaa kom jeg til en liden grøft et stykke foran
de nedre staaltraadhindere, der var blevet skudt sønder og
sammen af granaterne, saa traaden laa der- i en eneste
uredig floke. En haug paa en femten- tyve lig var hlaast
sammen h er. Øiensynlig havde folkene søgt dækning en
liden stund for at komme til aande igjen, før de satte ud
paa den sidste tunge ops tigning. En dynamitgranat var
blevet slynget ind mellem dem og havde dræbt dem alle,
og nu laa de her saa filtret ind i hverandre, at det var
umuligt at afgjøre, hvilke dele der hørte til en mand og
hvilke til en anden . Eksplosionen havde revet hver
klædestrevl af deres legemer, men havde ikke, som man
kunde ventet, forbrændt dem i nogen betydeligere grad;
kun skoene eller støvlerne sad igjen paa fødderne, og i et
par tilfælde saa jeg et hederbælte endnu spændt om det
nøgne liv paa en mand som forresten ikke havde en traad
paa kroppen .
Der var ikke et af disse lig, som ikke var blevet slidt
isønder paa en forfæ1·delig maacle; nogle havde faaet en
arm eller et ben revet af, andre var hele mavesækken
blaast ud paa; et hoved var blevet slidt fra kroppen og
var rullet nogle skridt bort og laa og stirrede paa en med
et fælt grin. Og alle disse lig eller dele af lig havde
eksplosionen feiet sammen i en hang, en iire- fem fod høi
i den mest haabløse forvirring. Frem af haugen stak
arme og ben, og som et kors paa graven strakte en arm
med udspilede fingre sig mod himmelen som i stum anklage.
Lidt længere mod syd, tæt opunder staaltraadhinderne,
laa de døde,-. ikke i dusin- eller snesevis, men hundreder
af dem, mest i klynger paa en ti- femten mand, saa man
14 -
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kunde se virkningen af hver enkelt haandgranat eller brisantgranat, der var sprunget iblandt dem og havde feiet dem
sammen i dynger, der saa ud som en ragout af lemlæstede
legemer og umage lemmer i en sauce af blod og imh-olde.
Ansigterne paa ligene, hvor de ikke var blevet aldeles
ukjendelige, bar næsten alle et udtryk af usigelig rædsel.
Hele synet var grufuldt over al beskrivelse.
Mange lig laa enkeltvis omkring paa bakkeskraaningen ,
og afrevne lemmer laa strøet omkring overalt. En eien clommelig og yderst uhyggelig ting var det, at eksplosionernes
virkningssfære var saa skarpt begrænset. Jeg saa mænd,
som hovedet eller en arm eller et ben var slidt af paa,
medens resten af legemet syntes aldeles uskadt. .Jeg saa
hovedet paa en soldat kløvet som med et skarpt sværd
fra issen til hagen ; den høire del af hovedet rnr aldeles
urørt; af den venstre fandtes der ikke spor. Dette var en
brisantgranats verk. Disse sprang ofte i tynde knivformede
smaabiter, der kom hvinende gjennem luften med en forfærdelig kraft; et saadant stykke maa det have været, som
havde truffet denne mand og taget halve hans hoved med
sig. .Jeg saa en anden mand, der maa være truffet midt
i livet af en granat, før den sprang. Den øvre del af
kroppen laa der aldeles urørt ; af den nedre var der intet
spor; jorden var lidt fedtet og sleip der, det var alt.
Skyttergravene var, som sagt, aldeles raserede til
grunden; kun en række smaahauger af løsere jord, opblandet med forkullede træstykker og svedne filler af
sandsæk.ker gav en antydning af, hvor disse forsvarslinjer
havde ligget. Ud af ruinerne stak der overalt frem dele
af legemer og lemmer, der viste, hvor haardnakket forsvarerne havde klynget sig til sine positioner, og med
hvilket ubetvingeligt mod japanerne havde angrebet. Mange
hundrede tapre mænd laa begravet i disse grunde grave, som
russerne havde kastet op, og hvorover de japanske granater
havde forrettet jordpaakastelsen.
De syn, som overalt mødte mig paa slagfeltet, havde
været grufulde nok; men hvad jeg saa i hospitalerne, var
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ti gange værre og spøger endnu i mine drømme. Thi de
mænd, jeg saa derude, led ikke længere; deres død havde
været brat og let. Men de o,,erlevende, de som choket
ikke havde dræbt paa stedet, disse rester af levende mænd,
der maatte udstaa helvedes kvaler kanske i uger og maaneder, før døden forbarmede sig over Qem , eller de andre,
der kan komme til at leve eller rettere sagt eksistere i aarevis,
kunstfærdigt flikket sammen af dygtige læger til en slags
levende væsener, uden arme, uden ben, meget ofte blinde,
meget ofte døve, med legemet ofte halvt sønderslidt og hele
systemet fuldstæ1;dig ødelagt af del frygtelige chok, det er
dem, som er mest at beklage. .Jeg saa - dog det kan
være nok med rædsler . .. Men haandgranater og brisantprojektiler er utvivl_somt meget effektive vaaben.
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203 meter høiden var vel værd de ofre, den havde
kostet japanerne, og deres seige udhold_enhed og kjæmpemæssige anstrengelser blev rigelig belønnet ved de store
resultater som besiddelsen af stillingen me(lførte. Ikke
alene blev japanerne sat istand til at ødelægge den russiske flaade i havnen, og ikke alene medførte erobringen
af denne taktiske nøgle til den vestre sektion - som
japanerne havde beregnet - at en hel række mindre for 0svarsverker faldt i deres hænder uden sværdslag, me1{
denne første \'irkelige seier foran Port Arthur havde en
meget gavnlig indflydelse paa troppernes moral og gjengav
dem deres selvtillid, som det lange, forfærdelige tryk og
deres stadige nederlag i de sidste fire maaneder for en
stor del havde undergravet.
Erobringen af 203 var det virkelige vendepunkt i
beleiringen. Fra nu af blev · japanernes fremrykning uimodstaaelig. Uagtet russerne endnu et par uger kjmmpede
med den største tapperhed og forsvared e hver tomme land
med sin vanlige haardnakkethed, faldt dog position efter
position i hænderne paa deres angribere, indtil de bestemte
sig til at opgive den haabløse kamp og kapitulere
Umiddelbart efterat russern e var blevet drevet bort
fra 203, aahnede batterierne paa Tiger's Tail, Taiyangkou ,
Laotiehshan og andre forter en forfærdelig ild mod stillingen; men japanerne, der frygtede for nye kontra-attakker.

STHØm{ÆXTlll;\'C;

213

holdt ikke alene fast ved den ohscrrntionspost, som de
havde etableret deroppe; men de forsøgte endogsaa, midt
under den heftige ild, at bygge op hryshwrn paa toppen
af høiden for at kunne afslaa eventuelle anfald. Noget
saadant hlev dog ikke forsøgt. Russerne var dødsens
trætte efter den lange, frygtelige kamp og demoraliseret
ved angrebenes usvækkede raseri, der aldrig lod dem i
hvile, hvor ofte de end blev tilbageslaaet, saa de opgav
ethvert haah om al tage stillingen tilbage. Kort tid efter

FORSI{IBET AF « PO HI EDA >,

cfternt skibet er skudt isænk.

Dækket beskyttet af askesække.

ophørte endogsaa deres hombardemenl. Deres ammunition begyndte at slippe op, saa de maatte økonomisere og
gjemme, hvad der var tilovers, til forsvaret af de øvrige
forter.
Allerede klokken elleve om formiddagen den Gte
december begyndte japanerne sit bombardement mod krigs.
skibene i havnen med sine 28 cm. hauhitzer, og da ilden
nu kunde observeres og dirigeres ved telefon fra 20~,
varede det ikke mere end tre dage, før alle de større fartøier, slagskibe og krydsere, var sendt tilbunds i det grunde
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farvand tæt under land under Paijushan-høiden. Russerne
forsøgte at beskytte skihsdække1w med sandsække eller
askesække· men, som før nmYnt, var de 28 cm. granater
forsynet med brandrør, der kun sprang, naar de stødte paa
stærk modstand, saa projektilerne gik tversigjennem sækkene,
gjennem det øvre npansrerle dæk og eksploderede først
ved anslag mod det lavere panserdæk, hvor de gjorde en
forfærdelig raYage i skibenes indre. Mange ar granaterne
sprang ikke da engang, men gik tvers gjennem panserclækket ogsaa og ud gjennem hunden eller siden afskibel under
panserbæltet, ln-on·cd de bidrog til synkningen af fartøiet.

CPOLTA\'A

(Tll. \'J•: 11.snrn) OG « P E HESVIET » (TILHØIHE),

skudt isæuk paa havnen . I h11ggrundcn og tilvenstrc Tiger·s Tail hulvocn .

Del eneste skib, der ikke Iod sig ødelægge paa denne
forsmædelige maade uden spor af modstand, var slagskibet
Sehastopol» , ført af den tapre kaptein von Essen, der
indlagde sig saadan berømmelse som chef for den kjække
lille «Novik i krigens første tid. Nat til den Ude december
Log han sit skib, der havde ligget i dokken, ud af havnen
og gik tilankers i ly af Tiger's Tail halvøen, hvor det var
ude af rækkevidde fra noget af landbatterierne. Det blev
senere udsat for rasende torpedoangreb i tre dage og nætter
hYonrnder det fik sendt fem af sine haardnakkede smaa plageaander tilhunds; men det blev tilslnt saa ilde truffet, at
det sank i det grunde farvand her. Anfaldene blev da
opgivet; men efter nogle dages forløb lykkerles det von
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Essen at faa skibet flot igjen, hvorpaa han dampede ud
paa dybt vand og aabnede bundventilerne og sendte
skuden tilbunds. Den ialfald skal japanerne ikke faa op
igjen"
Efter den 8de december rettedes haubitzernes ild
mod den nye og den gamle by, medens ødelæggelsen af
kanonbaadene og torpedojagerne blev overladt til de 12 cm.
skihskanoner. De fire kanonbaade blev skudt isænk inde
paa havnen, medens det lykkedes torpedojagerne at holde
sig oven vande. Ved daggry dampede de ud og søgte ly
under Tiger's Tail; om natten tog de igjen tilflugt i havnen
af frygt for torpedoangreb. Japanerne forsøgte at beskyde
dem, naar de kom ind i tusmørket og de forsøgte ogsaa
at fyre paa dem om natten inde paa havnen, men uden
held. Alle ti torpedojagere lykkedes det ved kapitula tionen at undkomme, fire til Chefoo, fem til Kiaochiao og
en til Shanghai.
Mod byen var bombardementet af stor virkning og
bidrog meget til at demoralisere garnisonen og drive den
til overgivelse. Ilden rettedes først væsentlig mod arsenalet,
der snart blev lagt fuldstændig i ruiner, og derpaa mod
bygninger, som japanerne gjennem sine speidere havd e
erfaret indeholdt bagerier, møller, destiller-apparater o. lign .
Mange huse og oplag gik op i flamm er. Den civile befolkning, hvoriblandt der var omtrent 500 kvinder .og
børn, havde naturligvis en meget haard tid, med de store
granater flyvende omkring overalt; de sprang i gaderne
og kom bragende ind gjennem væggene eller tagene paa
husene, og det er et under at saa forholdsvis faa civile
blev dræbt eller saaret· men dette uafbrudte, ubarmhjertige bombardement , •irkede naturligvis forfærdelig enerverende paa dem og virkede ogsaa tilbage paa dem, der
var ansvarlige for deres sikkerhed.
Uagtet japanerne visselig aldrig med hensigt fyrede
paa hospitalerne i byen, kunde det ikke undgaaes, at
enkelte granater slog ned i disse bygninger, - i flere tilfælde med alvorlige følger for patienter og he~jening. Saa
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mange .af husene var blevet ødelagt, og saa stort ,,ar antallet af syge og saarede, at russerne var hlevet nødt til
at etablere sine hospitaler omkring i hele hyen, undertiden
ganske nær op til huse, som japanerne vidste indeholdt
bagerier, krigsforraad og deslige, som de agtede at ødelR•gge. i\'led haubitzer er det paa saa langt hold umuligt
at skyde med en saadan nøiagtighed, at et enkelt hus kan
hlive taget under ild uden fare for de omliggende. Men
det kan paa den anden side neppe negtes, at japanerne
kunde have gjort mere for at nndgaa den anklage, som
russerne har rettet mod dem: antallet af skud , som i: des-
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værre » traf hospitalerne, var større, end det burde været.
Ovenstaaende fotografi, af militærhospital no. !1, i hvis
nabolag alle bygninger enten var hospitaler eller privathuse, beviser min paastand.
Efter erobringen af 203 meter høiden falder japanernes operationer i to bestemt adskilte grupper. Paa
den ene side forfulgte de de fordele, som besiddelsen af
høiden havde givet dem, og paa den anden side fortsatte
de med sine forberedelser til et nyt,
kraftigt anfald paa
I
den østre sektion.
Med sine angribere fast etableret paa 203 meler høiden,
maatte russerne uden m"l>dstand opgive Akasaka-yama og
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en række fremskudte stillinger paa plateauet foran Antzeshan
og Itzeshan. De Hk ført sine kanoner med sig og trak sig
tilbage til de permanente forter, haardt presset af japanerne,
cler besatte den ene stilling efter den anden, eftersom de
rømmedes. Fra den inderste aabnede de løbegrave mod
ltzcshan.
Paa bakkeryggen mellem 203 og Akasaka-yama blev
et batteri paa to 12 cm . og tre tolvpunds skihskanoner
opstillet for at tage byen og havnen under direkte beskydning. Den 12te december var kanonerne monteret, og
klokken elleve aabnede batteriet ild. Øieblikkelig blev en
sand syndtlod af projektiler sendt ind over det fra de
russiske positioner ; men de japanske sjøgutter stod mandig til sine kanoner, der var opstillet og maskeret med
deres ,·ante dygtighed, og clct lykkedes . ikke russerne at
bringe dem 1il tnushed. Efter en tids forløb tvang knapheden paa ammunition russerne til at lade batteriet ifred,
tillrods for at det anrettede megen skade bamle i den
gamle og den nye by.
Sydover langs plateauet henimocl Taiyangkou-forterne
og nede i den brede Siuchiatun-dal skred japanernes fremrykning frem, uden hast og med al forsigtighed, men saa
sikkert og ubønhørlig som skjæbnen selv. De fremskudte
stillinger paa Gingasa-yama og Yang-shifang blev besat
uden synderlig modstand. Den 17 de blev en provisorisk
hefæstet høide ca. 1 000 meter vestenfor Taiyangkou erobret
efter tre timers kamp. Den 20de blev to smaa lunetter
ved Pigeon Bay taget, og den 25de blev Housanyangtou og to andre nærliggende landsbyer stormet og
holdt mocl en kontra-attak om natten, saaledes at japanerne ved maanedens slutning praktisk talt havde afskaaret landforbindelsen mellem Laotiehshan og de øvrige
dele af fæstningen og kunde begynde sine offensive operationer mod Taiyangkou-forterne .
.Men det var mod den østre fortrække, at japanerne
i den sidste halvdel af december hovedsagelig rettede sine
anstrengelser. De havde opnaaet sit sekundære maal; den

218

PORT AHTHl'US BELEIHI N(i

russiske flaade i havnen var blevet ødelagt. De kunde nu
samle al sin styrke og energi paa sin egentlige hovedopgave, indtagelsen af hele fæstningen . Det første skridt
henimod dette maal maatte blive at gjøre sig til herrer
over den østre sektion.
Der er mellem japanernes taktik op til (og under) det
tredie store angreh og de fremgangsmaader, som de adopterede efter denne dag, en meget udpræget forskjel. Helt
til slntten af november blev alle deres angreb udført over
en bred front og mod et stort omraacle af befæstningerne
i den hensigt at gjøre det umuligt for forsvarerne at kon <'entrere nogen betydelig styrke paa noget enkelt angrebspunkt. Urigtig underrettede som japanerne var angaaende
garnisonens styrke, maa denn e taktik betegnes som korrekt.
Fra hegyndelsen af december blev derimod alle deres angreb r ettet mod en enkelt stilling ad gangen, undertiden,
som ved 203, i forbindelse med demonstrationer i andre
retninger, men som oftest blot mod et enkelt fort. Aarsagen til denne forandring vil man let forstaa, naar man
betragter den tak.tiske situation, hvori deres sidste erobringer
havde bragt japanerne, og de midler, som de havde bestemt sig for at bringe i anvendelse for at naa sit maal.
Efter sil svære nederlag den 26de november havde
japanerne indseet det unyttige i at gaa frem paa samme
maade som hidtil og erkjendt, at de maatte fortsætte
endnu videre paa den vei, langs hvilken begivenhederne
havde ledet dem skridt for skridt. I august havde de forsøgt at gjøre et anfald paa fæstningen paa samme maade,
som de havde gaaet til storm paa Nanshan, Kensan,
Ojikeisau og andetsteds, ved et direkte frontalangreh over
aaben mark fra dækkede stillinge1· Here hundrede meter
tilbage. I oktober, da mange bitre erfaringer havde belært
dem om det haabløse i en saadan fremgangsmaade mod
permanente forter, havde de gravet sig frem ad løbegrave
til foden af glaciset og forsøgt at tilbagelægge den sidste
korte strækning op til fortet i et stormløb ; men dette lille
aahne rnm lrnYcle vist sig skjæbnesvangert og kostet dem
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hundreder af liv, saa rlc bestemte sig til at føre sine sappl'r
helt frem til toppen af kontra-eskarpen. Her ble,· de
imidlertid standset af fortgraven, og deres erfaringer fra
de frygtelige kampe i kaponiererne i Nordre Kikuan havde
bragt dem til at indse, at deres sappe-arbeider endnu ikke
var til ende. I november havde de arbeidet sig frem
gjennem tunneler ned i graven og gjorde sit angreb herfra
over volden; men selv dette viste sig for rnnskeligt et foretagende mod forsvarernes haandgranater og maskinskyts
hag deres stærke sandsæk-bryst\'ærn. Paa denne maade
var japanerne blevet tvunget til at grave sig alt længere
og længere fremover mocl forterne, indtil de nu maatte bekvemme sig til at trække den sidste konsekvens af begivenhedernes logik og lede sine sapper eller tunneler lige
ind i fortets indre.
Det er let nok nu efterpaa at sige, at dette var, hvad
de skulde have gjort med en gang; men, som jeg før gjentagende har gjort opmærksom paa, det maa erindres, at
japanerne ved Port Arthurs beleiring stod ligeoverfor cl
praktisk talt nyt problem, som maattc løses helt eksperimentelt. Jeg fastholder, at det andet store almindelige
angreb aldrig burde været foretaget; men de to angreh i
august og november var, som sagerne stod, fuldt berettigede tiltrods for del uheldige udfald af eksperimenterne.
Allerede før det tredie store angreb havde japaneme
begyndt at grave en tunnel under eskarpen af Nordre
Kikuan fort, og i de fplgende tre uger blev et helt minegalleri opført her med grene under hele frontvolden. Ved
enden af hver gren blev der placeret en stor dynamitladning; elektriske ledninger blev forbundet med delonatorern1,, og minegangene blev derpaa tilstoppet med haardt
rammet jord. Der var to hovedgange med ialt syv grene.
Totalvægten af dynamitladningerne heløh sig til 2 000
kilogram.
Den 18de december var alt rede til at sprænge fortet
i luften. Japanernes plan var at lage fortet ved over-
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rumpling; der skulde intet gjøres, som kunde vare forsvarerne ad. Ved middagstid, naar folkene i graven og
de forreste løbegrave almindeligvis blev afløst, og russerne
derfor var vant til at se en usædvanlig bevægelse i approcherne, blev angrebsstyrken trukket sammen i kaponiererne
og de forreste paralleler. Der skulde ikke være noget
forudgaaende bombardement, som kunde give russerne et
vink om, hvad der forestod. Umiddelbart efter eksplosionen skulde stormløbet udføres, og japanerne følte sig
forvisset om, at det vilde blive en let sag i de første forvirringens og forskrækkelsens øiehlikke at overmande den
panikslagne . besætning. Anfaldet skulde udføres af det
22de regiment, som havde kjæmpet sig frem mod fortet
fra den første begyndelse, medens det 38te regiment af
anden reserve, der havde laget en saadan ærefuld del i
kampene ved 203 og Akasaka-yama, og som altsaa var
veteraner baade i aar og erfaring, blev holdt rede til at
understøtte anfaldet.
De soldater, der havde meldt sig som frivillige for
det første anløb, blev delt i to troppe. Den første paa
seksti mand, der som kjendetegn havde et rødt hind om
armen, stod færdig i kaponiererne, og i samme øieblik
eksplosionen skede, skulde de storme ind i fortet og styrte
sig over forsvarerne; den anden trop, der var trukket
sammen i den sidste parallel, skulde følge umiddelbart
efter; de havde et hvidt haand som kjendetegn. Hvis det
ikke lykkedes de frivillige i de første forvirringens øiehlikke at drive forsvarerne ml, s½ulde hovedstyrken af
regimenterne følge og knuse besætningen under sin overmagt.
Uagtet folkene følte sig sikre paa seier, haYde de lært,
med hvilken uhøielig fasthed russerne stred paa den post,
de var stillet, og specielt havde de folk, der havde taget
del i kampene ved 203, en fuld forstaaelse af de farer, der
ventede dem. De havde derfor skrevet sit fulde navn i
sine ' huer, sine vaahenkjoler, gamascher og andre klædningsstykker, saa at, om hare en arm eller et ben eller
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ende! af deres krop blev fundet af dem, efterat haand granaterne og brisantprojektilerne havde øvet sit verk
mellem dem, det dog skulde være muligt at konstaterl'
deres skjæbne og give et navn til de rester, som blev begravet eller brændt efter slaget. Disse stilfærdige forberedelser taler høiere om den japanske soldats mod og
offervillighed end de mest glimrende bedrifter eller de
dumdristigste vovestykker under selve kampen. Det er lel
at være tapper i slagets hede, naar ens blod er i brand,
og man «ser rødt» . Al melde sig som frivillig til at gaa
foran i en saadan alvorsdyst og med en saadan frygtelig
skjæbne stirrende sig imøde og rolig gjøre alle forberedelser
til sin egen begmvelse udkræver et mod af en høiere art,
<ler maa aftvinge os vor høieste beundring.
Den 18de december var en vakker vinterdag. Blaa
himmel uden en sky; varmt solskin og ikke et vindpust.
Et kraftigt snefald havde kastet et draperi af sølv og glitrende diamanter over de triste graa bakkeskraaninger, der
fremhævede og uddybede aasernes og fjeldenes pittoreske
former og lagde deilige hlaa skygger i folderne af det lette
gevant. Gjennem den lette gyldne dis saa det fjerne
Laotiehshan med sine brudte alpeformationer og sine dybt~
furede sider ud som et eventyrslot, luftigt og fint, - en
Hot fantasi i azurblaat og skinnende hvidt.
.Jeg fandt mig en udmærket observationspost ikke for
langt fra skuepladsen for de forestaaende begivenheder, og
her sad jeg i flere timer, før angrebet begyndte. Der var
intet, som tydede paa, at noget var igjære. I «P »-fortet
havde japanerne faaet opstillet to 15 cm. haubitzer, hvormed cle kunde skyde direkte ind i det indre af Nordre
Kikuan, og de forsøgte nu at ødelægge de bombesikre rum
under banketten her. ~len da blev de store kanoner paa
Østre Kikuan vaagne og rettede en meget kraftig ild mod
haubitzerne, som snart blev bragt til taushed. Derpaa
begyndte japanernes østre batterier at aabne ild op mod
Østre Kikuan; kanonerne her optog udfordringen og svarede
tilbage. Da ilden mod «P »-fortet ophørte, begyndte hau-

l'Ol\T .\HTHl' HS UELEIHI~(;

hitzerne at fyre paa de bombesikre rnm igjen, indtil rus :--ernes ild atter blev for kraftig, og pan denne maade
improviserede artilleriet paa begge sicler en liden lever de
ridean, før det egentlige drama begyndte. Det mindede
mig til en vis grad om den berømte «trekantede cluel» i
en af Marryats romaner. Den lille affære stod paa omtrent en times tid, uden nogen voldsomhed, som en ting,
der hørte med til den daglige rutine under heleiringen.
Eksplosionen var fastsat til klokken to præcis; men
en russisk granat havde kuUet <len elektriske ledning,
saa det var først el kvarter senere, at hegivenheden skede.
Ud fra fortet skjød der pludselig en mægtig søile af
jord og stykker af tømmer - eller kanske det var mennesker - lynsnart tilveirs og standsede først et par hun<lrede fod oppe i luften, hvor den bredte sig ud som en
uhyre, sort baldakin o,,er del ulykkelige fort. Nogle faa
øieblikke efter kom der en anden eksplosion, der sendte
en ny søile af jord og røg og forbrændte rester op i kjølvandet af den første. Allerede før den anden eksplosion
var de frivillige nede i kaponiererne sprunget op og stormet
l'rem paa sin farefulde færd. Samtidig kom en haglbyge
af granater tordnende ind over fortet fra alle de japansk e
hatterier for at forøge forvirringen og gjøre de stormendes
hverv lettere.
Af de to eksplosioner havde kun den første faldt hel dig ud; den sprængte en svær bresche i det Nordøstre
hjørne af volden og ødelagde fuldstændig dem~e del af
fortet. De andre miner slog for størstedelen tilbage gjen nem minegangene, som det havde været meget vanskeligt
at faa ordentlig tilstoppet med den frosne jord. I <len
første trop af frivillige blev hver eneste mand dræbt af
nedfaldende stene og murbrokker og fuldstændig begravet
under ruinerne, og eksplosionen fyldte aldeles approcherne
frem til graven og gjorde det umuligt for de andre tropper
at følge. At angribe over aahen mark, uden nogen dæk ning, under den morderiske ild fra de russiske batterier
kunde der ikke være tale om; japanerne havde forsøgt det
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en gang for ofte. De maatte først faa rensket op gruset
fra sine løbegrave, før noget anfald kunde forsøges, og
herved fik russerne nogle timers udsættelse, som gjorde
<let muligt for dem at sende omtrent 300 mand til forstærkning og at træffe anordninger til at gjøre en haard nakket modstand i den hagre del af fortet, der ingen
s kade havde lidt af eksplosionen.
Tusmørket var allerede begyndt al falde paa, før
folkene af det 22de regiment kunde trækkes sammen
under kronen af frontvolden. Brystværnet her var meget
høit, omtrent tyve fod over terre-pleinet, for at kunne yde
beskyttelse mod ild fra Taknshan, der løftede sig op mørk
og truende omtrent 2 500 meter borte. Det var, som en
af officererne sagde til mig, som at staa paa kanten af et
vaskefad og se ned i, hvad de vidste snart vilde blive
forvandlet til en heksekjedel, sydende af blod og rædsler. Og
i den hagre del af fortet saa de for sig sandsæk-voldene,
bag hvilke de russiske skarpskyttere laa paa lur, og maskingeværerne stod rede til at begynde sit morderiske verk.
Det var et syn, som kunde faa den tapreste til at føle en
kold gysning nedad ryggen.
Efterat general Tsuchiya var blevet alvorlig saarel
under kampene den 21:ide november, havde Ute division
faaet en ny chef. Hans navn var Sameyeda. Han var
en ingeniørgeneral, attacheret generalstaben i Tokio, og
var oprindelig sendt hid for at afgive rapport om ingeniørarbeidernes fremskriden foran Port Arthur. Han var en
besynderlig fyr at se paa, meget lav af vækst, selv for en
japaner at være, med en mager, spændstig krop, lange arme
og senestærke hænder; han havde et eiendommeligt, gammelt
ansigt, rynket og furet paa kryds og paa tvers, med hud
som pergament, men med et par unge, vagtsomme øine,
saa hvasse som dolkeklinger. Hans officerer havde den
største respekt for ham.
cHan er meget stærk, > fortalte de mig, «han kan
endnu kaste den bedste af os til jorden, og han er megel
tapper. »
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Denne mand havde taget den faste beslutning. at han
vilde tage Nordre Kikuan eller omkomme under forsøget.
Paa kampens dag havde han taget et varmt bad , hyttet
rent undertøi og klædt sig i sin bedste uniform med alle
sine ordener og medaljer. Det er et gammelt ord hos
japanerne, at ligesom de altid fægter som gentlemen, saaledes vil de ogsaa dø som gentlemen og klædt som gentlemen . Dette omhyggelige toilette var derfo1· for hans underordnede det udvortes tegn paa hans urokkelige beslutning.
Da folkene af det 22de regiment var trukket sammen
under brystværnskronen, rede til storm, tog general
Sameyeda sig en inspektionstur langs deres rækker.
Mændenes udseende behagede ham ikke:
..Jeg læste frygt i deres ansigter, » sagde han til mig
senere, ~saa jeg beordrede dem tilbage. »
Det var et haardt slag for dette regiment, som havde
havt al kampen og alt arbeidet, at det nu blev afsht•ngt
fra at høste frugterne af sit arbeide og maatte se et andet
regiment vinde den pris, som de mente tilhørte dem med
rette; men generalen havde ingen saadanne sentimentale
skrnpler. Han havde læst deres ansigter; han saa, at de
havde gaaet der for længe og stirret paa fortet og lidt for
svære tab under sine kampe mod det, og han vidste, at
et nyt regiment vilde være bedre skikket for det farlige
hverv, fordi det blev egget frem ved tanken paa al den
hæder og ære. de vilde vinde, om de kunde erobre et
fort, som et andet regiment havde maattet opgive.
En bataljon af del 38te regiment blev beordret op
istedet, og general Sameyeda stillede sig selv i spidsen for
den. For at gjøre sig mindre synlige havde soldaterne
trukket sine graa underbenklæder og uldskjorter udenpaa
sine mørke vinteruniformer og en graa strikket hætte over
hovedet; om livet havde de knyttet en tauglunte, hvis
hrændende ender hang og dinglede nedenfor maven paa
dem og lyste med en rød glød i tusmørket. De frembød
et yderst besynderligt og nifst udseende ; der manglede
dem blot et par horn for at se ud som rigtige djævle.
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De bar intet andet med sig end sin rifle og et par haandgranater.
Angrebet begyndte klokken fem om eftermiddagen.
For at gjøre det vanskeligere for russerne at bruge
sine maskingeværer blev folkene sendt frem enkeltvis fra
forskjellige steder af volden. Saasnart der var et lidet
ophold i knitringen af maxim-geværerne, sprang en mand
op og løb for bare livet over toppen af volden ned i
fortets indre, hvor han fandt dækning bag murbrokker
eller grushauger efter eksplosionen eller i de huller, som
de store haubitzgranater havde slaaet i jorden. Skjønt
mange af folkene blev skudt ned under dette fremløb,
blev der dog lidt efter lidt samlet en styrke paa omtrent
150 mand i den forreste del af fortet, og deres chef,
kaptein Iwamoto, førte dem saa til storm mod sandsækbrystværnet længere tilbage paa terre-pleinet. Her opstod
der en fortvivlet kamp, og skjønt det ikke lykkedes japanerne at drive sine haardnakkede modstandere ud , fik de
dog trukket deres opmærksomhed Yæk fra voldene, over
hvilke stærke understøttelser stadig blev sendt frem . Den
meste kamp var rent haandgemæng; men russernes maskingeværer tog en meget virksom del i forsvaret og anrettede
forfærdelige ødelæggelser mellem angriberne. Japanerne
fik derfor halet et par bjergkanoner op paa voldkronen,
og med disse lykkedes det dem at bringe maxim -geværerne
til taushed.
Men kampen fortsattes endnu i timevis. Mand efter
mand af den tapre besætning blev stødt ned paa sin post,
og den forfærdelige granatild, der rettetles mod alle de tilgange, der førte til fortet, gjorde det umuligt for russerne
at sende yderligere forstærkninger, medens hos japanerne
jo flere hoveder der blev hugget af troldet, desto flere
vokste der ud igjen, Klokken halv elleve om aftenen ,
efter næsten syv timers uafbrudt kamp, opgav de faa overlevende af besætningen (japanerne anslaar dem til tyve
mand) endelig den haabløse kamp og flygtede, idet de
sprængte broen over graven efter sig.
15 -
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Japanernes tab beløb sig til 'syv eller otte hundrede
mand; men de syntes, det var godt kjøb. Det første
permanente fort var nu endelig, efter fire maaneders uafbrudt hidsig kamp, i deres magt. Japanerne var straalende. General Sameyeda fik champagne bragt op; deputationer fra de andre divisioner kom for at gratulere, og der
var en voldsom banzai-raaben og jubilering oppe i det
erobrede fort, der spredte sig som en løbeild over alle de
japanske linjer, eftersom det glade budskab naaede dem.

XX.
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et var ikke alene ved Nordre Kikuan, at japanerne
havde havt travlt med sit underjordiske arbeide. Ved
de to andre permanente forter, Sungshuh og Erhlung, havde
de samme slags mineoperationer paagaaet helt siden det
tredje store angreb i november; men paa grund af den
haardere jordbund, og fordi russerne, ved Sungshuh, havde
kontramineret :i10a dem, tog det dem noget længere tid,
før alt var rede til at sprænge forterne i luften. Lignende
arbeider blev ogsaa udført mod den kinesiske mur bag
Panlung-forterne ; men japanerne havde ikke til hensigt at
gjøre noget forsøg paa at bryde sig igjennem her, før de
I
permanente forter var taget.
Sprængningen af minerne under Erhlung-fortet fandt
sled den 28de december klokken ti ·om formiddagen~
uden noget forudgaaende bombardement, der kunde bringe
russerne til at være paa sin post. Arrangementet af minegalleriet, antallet og vægten af dynamitladningerne var det
samme som ved Nordre Kikuan, ligesaa planen for angrebet; men japanerne havde større held med sine eksplosioner her, end de havde havt ved det første fort. Grus
og brokker fyldte næsten hele graven og sapperne op til
voldkronen ; herved lettedes veien for stormpartierne; men
det udsatte dem rigtignok paa samme tid for en herjende
ild fra Itzeshans kanoner under deres fremrykning.
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Umiddelbart efter eksplosionen blev der sendt en voldsom regn af granater og granatkardætsker ind over fortet
fra alle de japanske batterier, og samtidig skred infanteriet
til angreb.
Anfaldet skulde udføres af det 19de og det 3Gte
regiment. Disse var opmarsch eret i approcherne og de
sidste paralleler. Saasnart eksplosionen havde fundet sted,
blev rekognosceringspatruljer sendt frem for at finde steder
hag de nedfaldne brokker og betonstykker, ll\'or volden
havdf' staaet, hvor en mindre troppestyrke kunde finde
dækning ; dette lykkedes dem, og de signalerede saa
til de andre at følge efter. Over den farlige zone blev
folkene sendt frem to eller tre ad gangen; de løb alt hvad
remmer og tøi kunde holde hen til de dækkede steder, og
det varede ikke længe, før en ret betragtelig styrke var
blevet trukket sammen her lige under voldkronen. Paa
et givet signal reiste de sig alle op og styrtede sig ind i
fortet.
Den samlede russiske besætning i Erhlung beløb sig
til omtrent fem hundrede mand af det 5te østsihiriske
skarpskytter-regiment. Omtrent halvparten af denne styrke
gjorde tjeneste i det lavere batteri i fortet. Eksplosionen
dræbte endel af dem, og de andre blev saa lamslaaet og
fortumlet, at de ingen alvorlig modstand kunde yde mod
japanernes anløb. Hele denne styrke blev tilintetgjort, og
japanerne tog den lavere del af fortet i besiddelse. Inde
mellem jordhaugerne og betonblokkerne efter eksplosionen
kunde de finde dækning, indtil det var blevet bestemt,
om det øvre batteri skulde blive angrebet straks, eller om
mineoperationerne skulde fortsættes mod denne del af
fortet.
En nøiagtig rekognoscering blev foretaget, og i
ventetiden blev soldaterne sat i arbeide med at forskanse
sig i fortets indre og med at sikre sine forbindelseslinjer
ved løbegra ve op fra den sidste parallel til fortet.
Efter at have modtaget rapporter fra de udsendte
officerer bestemte japanerne sig til at fortsætte angrebet
straks, og klokken fire gik de to regimenter til storm side
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ved side med sin fulde styrke. Et detachement arbeidede
sig fremover mod gorgen af fortet, de andre angreb over
brystværnet, og fra alle sider kom japanerne sværmende
ind over forsvarerne.
Men russerne gav sig ikke saa let; de forsvarede sig
med den største halsstarrighed, kjæmp.ende fremme ved
kanonstandene eller henne ved kasematerne, snart ude i
aaben mark i desperat haandgemæng, snart inde i bygningerne, paa lur bag hjørner eller vinduer eller ude
mellem sandsækkene med rifler og haandgranater. Time
efter time forløb; men kampen fortsattes med usvækket
raseri, og japanerne vandt kun langsomt fremover; de
tabte mange folk.
Imidlertid kunde udfaldet ikke være tvivlsomt. Det
var umuligt for russerne at faa sendt forstærkninger ind i
i fortet, og de 250 mand, der var tilbage af garnisonen
efterat det lavere batteri var blevet stormet, maatte naturligvis blive aldeles udmattede, medens japanerne hele tiden
kunde spæde paa med nye kræfter. Alligevel blev klokken
tre om morgenen, før de tapre forsvarere efter elleve timers
uafbrudt kamp paa klos hold opgav striden og trak sig
tilbage efter at have sat ild paa alt, der var brændbart.
Japanerne tog tre fanger; omtrent 150 mand undkom ·
resten døde. Japanernes tab beløb sig til over et tusinde
mand, døde og saarede.
Det havde fra begge sider været en hæderfuld fægtning ; specielt var den lille garnisons lange haardnakkede
kamp mod den svære overmagt beundringsværdig. Men
det var ogsaa sidste gang. Fra denne dag af var det,
som om russerne aldeles tabte modet; den modstand, de
ydede under de følgende angreb, var meget mat og kan
paa ingen maade sammenstilles med det forsvar, hvormed
de havde mødt japanerne ved alle tidligere anledninger
helt fra det første store angreb i august.
Det eneste permanente fort i den østre sektion, som
endnu ikke var faldt i japanernes magt, var nu Sungshuh ;
men at holde dette i nogen længere tid, med tienden fast
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etableret i det høiereliggende, kraftigere nabofort, var
praktisk talt umuligt. Det var paa tre sider omgivet af
dybe, trange slugter, medens paa den fjerde side en brat
bakke ledede ned til Shuishi-dalen; det var saaledes nu
aldeles isoleret og overladt til sine egne ressoucer.
Japanerne havde undermineret fortet paa samme
maade som Erhlung og Nordre Kikuan; men det havde
gaaet noget langsommere med arbeiderne her, fordi russerne havde kontramineret og tvunget dem til at gjøre
forskjellige forandringer i sine minegallerier. Paa den
anden side havde de faaet minegangene bedre tilstoppet,
idet de til dette øiemed havde anvendt beton istedetfor
bare at ramme dem til med jord, som de andre steder.
Eksplosionen, som fandt sted paa aarets sidste dag
klokken ti om formiddagen, var derfor særdeles virkningsfuld, og da choket samtidig antændte et stort oplag af
dynamit, der sprang med forfærdelig voldsomhed, blev
praktisk talt hele fortets indre ødelagt, og de bombesikre
rum, hvor størstedelen af besætningen opholdt sig, blev
begravet under et dybt lag af jord og grus. De andre
heiste derfor det hvide flag og overgav sig. Japanerne
satte sig straks i arbeide med at grave ud besætningen og
fik snart indgangen lagt aaben, hvorpaa hele styrken
herinde, omtrent 160 mand, blev taget tilfange. Den hele
affære havde været meget tam; knapt et geværskud var
blevet affyret; endog batterierne paa de ,,es tre forter, der
var i en udmærket position til at vanskeliggjøre fremrykningen, forholdt sig mærkværdig tause.
Japanerne lod ikke græsset gro under sine fødder.
Uagtet det var nytaarsaften, den eneste rigtig store festdag
i aaret i Japan, som soldaterne længe havde glædet sig
til at feire, forfulgte de dog straks de vundne fordele,
medens forsvarerne endnu var nedbøiede og modløse efter
de gjentagne katastrofer, som var overgaaet dem. Klokken
seks om eftermiddagen blev en mine sprængt under
den kinesiske mur bag Østre Panlnng, og gjennem breschen
her rykkede japanerne frem til angreb paa de forskjellige
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batteripositioner paa toppen af aasen. Ny Panlung, Eboshi
og « H , -fortet blev erobret uden synderlig modstand.
Russerne var som lamslaaet, og kun ved ,vantai gjorde
de en god stand.
Paa toppen af denne bøi var der et ganske lidet
plateau, der saa,·idt gav plads for de to 15 cm. kanoner,
som var bragt i position der. Bombesikre rum var bygget
af tømmer og sandsække lige bag batteriet paa den søndre

DET INDRE AF SUNGSHUH FORT EFTER INDTAGELSEN

forgrunden tilhøire sees indgangen til de bombesikre rum, hvor
størstedelen af lJesætningen blev begravet ved eksplosionen.

bakkeskraaning, og rundt hele den kegleformede høi var
der anlagt en skyttergrav i en afstand af omtrent 25 meter
fra batteriet. Skyttergraven blev efter en haard kamp
erobret i nattens løb, saa den lille besætning var helt omringet; men den holdt tappert ud, og først ved fem-tiden
om eftermiddagen den lste januar kom japanerne endelig
i besiddelse af stillingen.
Den følgende nat faldt alle de øvrige batteripositioner
mellem Sungslmh og Østre Kikuan - med undtagelse af
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Sungshuh replifort i japanernes hænder. Det stærke
Østre Kikuan fort blev sprængt i luften af russerne omtrent klokken to om morgenen. Da jeg et par dage senere
besøgte stedet, var der kun et stort, gabende krater, hvor
uhyre blokke af beton og store stykker af søndersprængte
svære kanoner var kastet sammen i en kaotisk forvirring,
til at vise beliggenheden af dette fort, der sandsynligvis
var russernes stærkeste position, og som japanerne saa
længe ·forgjæves havde forsøgt at erobre.
Samtidig med disse begivenheder havde japanernes
høire tløi angrebet forskjellige fremskudte stillinger ved
foden af Laotiehshan. I virkeligheden blev angrebene paa
de østre batteripositioner foretaget som en demonstration
for at drage russernes opmærksomhed bort fra disse
operationer vesterud; men da japanerne fandt forsvarernes
modstand saa betydelig svækket her, udviklede demonstrationerne sig til en række alvorlige anfald, med det
ovennævnte resultat, medens kampene ved foden af Laotiehshan mere kom til at antage karakteren af en demonstration.
Uagtet japanerne saaledes i de par sidste uger havde
gjort kjæmpeskridt fremad mod sit maal, var der dog,
selv blandt de bedst underrettede officerer ved hovedkva1ieret, neppe nogen, som havde tænkt sig, at enden
var saa nær. Den indre forsvarslinje, der skilte beleirerne
fra den gamle by, var ganske svag, og det blev ikke antaget, at russerne vilde forsøge at gjøre nogen alvorlig
modstand her, da befæstningerne var ganske domineret
fra de nyerobrede stillinger. Japanerne antog, at den
meget fremtrædende slappelse af forsvaret var et tegn paa,
at russerne agtede at opgiYe hele den østre sektion, muligens
med undtagelse af Golden Hill og de øvrige sjøforter; de
tænkte sig, at general Støssel havde indseet, at hans troppestyrke ikke var stor nok til at holde hele den lange forsvarslinje fra kyst til kyst, fra Pigeon Bay til Laolitsui;
men dersom tropperne blev koncentreret i den vestre og
den søndre sektion, som endnu for størstedelen var urørt,
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vilde de være stærke nok til at holde angriber1_ie i schak
endnu i nogle uger. Da jeg paa nytaarsdagen aflagde de
almindelige nytaarsvisitter, mente officerer ved hovedkvarteret, som jeg talte med, at fæstningens fald neppe
kunde ventes før om seks eller otte uger. Russernes tilbud
om overgivelse kom del'for som en fuldstændig, om end
meget behagelig overraskelse for japanerne.
Klokken halv fem om eftermiddagen den lste januar
blev en russisk officer sendt ud fra Port Arthur under et
parlamentærflag. Han red opefter landeveien til den sydøstre Shuishi-lunette, hvor han blev mødt af en japansk
stabsofficer, til hvem han overrakte et brev fra general
Støssel, adresseret til general Nogi. Brevet var affattet paa
engelsk og lød :
Sir.
Taking in consideration the state of aiTairs in the
seat of war in general, I find the fnrther resistance of
Port Arthur useless, and in view of the fruitless loss of
life I would like to negotiate about the capitulation. If
you agree to this, I beg you to appoint delegates for this
purpose who wonld cliscuss about the conditions, order
of capitnlation and to chose a place where my delegates
will meet with them.
I avail myself of the opportunity to express to yon
my sentiments of estime.
(undertegnet) Støssel.
Kyndigheden udi engelsk har tydeligvis ikke været
overvættes i russernes leir. Brevet kan oversættes saaledes:
Under hensyn til den hele situation paa krigstheatret
finder jeg et yderligere forsvar af Port Arthur unyttigt, og
for at nndgaa en unødvendig opofrelse af menneskeliv
skulde jeg ønske at forhandle om overgivelse. Hvis De
gaar ind herpaa, beder jeg Dem om at opnævne delegerede,
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som kan diskutere vilkaarene for og fremgangsmaaden
ved kapitulationen, samt angive et sterl, hvor mine delegerede kan mørle dem.
Brevet var adresseret til hans Ekscellence general M.
Nogi, øverstbefalende for den japanske beleiringsarme
foran Port Arthur. Det var dateret december 1904, med
datoen ladt in blanco.
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aaledes endte Port Arthurs beleiring. Det er ikke min
hensigt at give en fremstilling af de forhandlinger,
der fandt sted mellem de to armeers generalstabschefer
angaaende vilkaarene for kapitulationen eller af den følgende overlevering af fæstningen til japanerne. Heller ikke
agter jeg at beskrive mødet mellem general Nogi og
general Støssel, den seierrige armes indtog i Port Arthur
og deslige begivenheder. Jeg holder mig udelukkende til
de militære operationer, og de kom til en afslutning den
2den januar, da fiendtlighederne blev indstillet i paavente
af forhandlingernes resultat. Men der er et spørgsmaal,
som naturlig paatrænger sig en, og som er vel værd en
nærmere drøftelse: Var det en nødvendighed for russerne
den lste januar 1905 at overgive fæstningen? Kan det
forsvares, at den kapitulerede?
Saa meget er blevet talt og skrevet om denne sag, og
saa mange modstridende opfatninger har gjort sig gjældende i det første øieblik, inden endnu tilstrækkeligt
materiale forelaa til at give et korrekt billede af situationen,
at publikum synes at være i megen vildrede med hensyn
til dette vigtige spørgsmaal. At en overgivelse vilde være
nødvendig inden ret længe, er alle enige i; fæstningen var
dømt, og dens fald kun et tidsspørgsmaal. Men var tiden
kommet den lste januar? Burde ikke garnisonen holdt
ud endnu en maaned eller seks uger? Disse spørgsmaal
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er det, man opstiller, og som jeg skal forsøge at besvare.
Da jeg efter den første sammenkomst af de delegerede
i Shuishi-landsbyen forespurgte ved hovedkvarteret, hvilke
grunde der havde drevet russerne til overgivelse, blev det
mig sagt, at de havde angivet følgende aarsager:
l. Garnisonens utilstrækkelige styrke. Der var kun

GENERAL STØSSEL (paa den hvide hest tilvenstre)
forlader • Plnmtree Collage> i Shuishi efter modet med general Nogi.

-1 000 vaabenføre mænd til at forsvare det store omraade

mod de japanske stridskræfter, der nu beløb sig til næsten
et hundrede tusinde mand. Den øvrige del af garnisonen
var enten syge eller saarede.
2. Mangel paa ammunition og proviant.
Der var
kun ammunition nok for fem dage.
3. Hospitalernes tilstand. Der var næsten tyve tusinde
mand i hospitalerne, syge eller saarede, og der var ikke
medicin, desinficerende midler, bandager eller ordentlige

l{APITULATION EN

-------

237

kompresser og ingen passende føde for dem. Der var
voldsomme epidemier af tyfus, dysenteri og skjørbug,
og antallet af syge voksede med flere hundrede om
dagen.
-!. Indtagelsen af deres stærkeste forter i den østre
sektion gjorde det uundgaaeligt, at den gamle by, hvor de
fleste hospitaler var beliggende, og hvor størstedelen af
den civile befolkning boede, maatte rømmes i den nærmeste
fremtid, og russerne frygtede desuden for, at det vilde
hlive umuligt at forhindre et blodbad, om byen blev taget
med storm.
Disse grunde gjorde selvfølgelig en overgivelse fuldt
berettiget, og jeg tænker, alle og enhver følte det som en
lettelse, at forsvarerne, som gjennem mange maaneder
havde kjæmpet saa tappert og udholdende, blev sparet for
den sidste bitre kamp. De havde gjort sin pligt og mere
end det, og intet andet end lovord blev hørt om deres
beslutning, hverken fra japanerne, som saa længe ha,•de
kjæmpet mod dem, eller fra de fremmede militær-attacheer
og korrespondenter, som havde været øienvidner til deres
ypperlige forsvar. I vores alles øine var de intet mindre
end helte, og kapitulationen var hæderfuld og vel begrundet.
Desværre kom dette første indtryk ikke til at holde
sig længe. I de nærmest følgende dage blev det ved
japanernes undersøgelser fastslaaet, at de fleste af russernes
anførsler 1 enten var fuldstændig urigtige eller meget overdrevne. Sammenlignet med russernes udsagn aabenbarede
japanernes undersøgelser punkt for punkt følgende fakta :
1. Foruden dem, der var syge eller saarede i hospitalerne, men iberegnet flaadens mandskaber, bestod Port
Arthurs garnison paa kapitulationsdagen af omtrent 27 200
officerer og soldater. Denne styrke, der er en god del
større, end japanerne havde anslaaet besætningen til , •ed
beleiringens begyndelse, vilde være fuldstændig tilstrækkelig
1
Sandsynligvis
stabschef.

afgivet

af generalmajor Heiss, general

Støssels.
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til at yde en kraftig modstand i den betydelige del af
fæstningen, der endnu var i russernes hænder.
2. Endnu mere misledende er opgifterne angaaende
beholdningen af proviant og ammunition. Der var mel
nok til at føde garnisonen i maaneder endnu, og der var
over 1 800 heste; private forraad var endnu ikke lagt beslag
paa. Der fandtes, i henhold til japanernes opgivelser,
82 (i70 granater og 2 266 800 geværpatroner i behold i
fæstningen foruden omtrent 30 tons krudt samt maskiner
til at fylde de tomme patronhylser.
Den russiske artilleriofficer, som stod i spidsen for
laboratoriet i arsenalet, gjorde mig i en privat samtale
opmærksom paa, at disse tal, om end antageligvis fuldstændig korrekte, maa tages cum grano salis. Af de otti
tusinde granater var den aller største del enten for 37 mm.
hurtigskydende kanoner eller ogsaa gamle kinesiske granater,
der, selv om de kui1de tilpasses og f·yldes, vilde være til
meget liden nytte; der var ogsaa stor knaphed paa hrandrør. Af større kalibers granater færdige til brug var der
ikke over fem tusinde tilbage. Den ubetydelige rolle, som
artilleriet havde spillet ved erobringen af Sungshuh og
batteripositionerne, synes at bekræfte hans udsagn. Hvad
de 30 tons krudt angaar, paapegede han, at flere magasiner, der indeholdt betydeligt større kvanta, allerede var
sprængt i luften ved heleirernes granater, og at den samme
skjæhne høist sandsynlig vilde ramme ogsaa dette forraad.
Efterat arsenalet fuldstændig var ødelagt ved bombardementet, vilde det iøvrigl ikke være muligt at faa de tomme
patronhylser fyldt igjen.
Selv om man indrømmer dette, havde russerne altsaa
dog ammunition nok igjen for en maaned i det mindste.
3. Russernes opgifter angaaende hospitalerne og sundhedstilstanden blandt tropperne er ogsaa delvis misvisende.
Der var ingen virkelig alvorlige epidemier af tyfus eller
dysenteri; der var 43 tilfælde af den første og 460 af den
anden sygdom. Heller ikke er det sandt, at medicin og
desinficerende midler var sluppet op. Men i andre hen-
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-seender er russernes angivelser fuldstændig korrekte, og
<let er ingen tvivl underkastet, at det var netop disse
sanitære hensyn, der blev de afgjørende for general Støssels
beslutning.
Hospitalernes tilstand var yderst slet. De var overfyldte, og nye syge kom ind i stadigt voksende antal hver
eneste dag. Det var fuldstændig slut paa bandager; hvad
der fandtes, havde været vasket og benyttet gang efter
gang. Kompresser fandtes der heller ikke mere af, skjønt
nye blev lavet af tang, udkogt i en sodaopløsning. Der
var ingen passende føde for patienterne; specielt føltes
mangelen af frugt og grønsager stærkt; grovbrød og hestekjød alene er jo ikke netop den heldigste sygediæt. Der
var ved kapitulationen omtrent 17 000 mand i hospitalerne.
Af disse var kun de 3 387 saarede; de andre var angrebet
af forskjellige sygdomme. Den almindeligste var skjørbugen, af hvilken der var 5 626 alvorlige tilfælde under behandling; men foruden disse havde, ifølge den japanske
sanitetsgeneral, over 90 pct. af hospitalsbelægget lettere
anfald af denne sygdom, der ogsaa oppe i forterne og
batterierne bredte sig med rivende fart. Ti dage før
kapituleringen var der omtrent et hundrede nye tilfælde
om dagen; men antallet steg hurtig til to, fire, otte, endog
ti hundrede de sidste dage, og det var at forudse , at den
hele garnison snart vilde bukke under for denne sygdom,
som de ingen midler havde til at bekjæmpe.
Situationen ved fæstningens overgivelse var da denne :
General Støssel kunde opgive den østre sektion og
den gamle by og koncentrere sine tropper i de to andre
sektioner. Han kunde trygt Jade sine syge og saarede
blive tilbage i hospitalerne under beskyttelse af det røde
kors' flag og føle sig forvisset om, at japanerne vilde tage
sig af dem; men det spørgsmaal maatte naturlig fremstille
sig for ham: Hvad skulde der blive af de mænd, som
blev saarede eller syge i de kommende kampe? Han
vilde ikke have nogen anledning til at behandle eller pleie
dem paa den rette maade, - ingen hospitaler, ingen ban-
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<lager, ingen passende føde. Han kunde visselig holde
forsvaret gaaende endnu i nogle uger; men det vilde betyde
forfærdelige lidelser og svære savn for hans syge og saarede,
og jeg tænker, det maa ansees for ialfald undskyldeligt,
at hån af humanitetshensyn valgte at give ind heller end
at se sine tapre soldater dø en hundedød af mangel paa
ordentlig pleie og næring.
4. Spørgsmaalet om at skaffe husrum for den store
civile befolkning vilde ogsaa blive vanskeligt at løse. Der
var i Port Arthur omtrent fem hundrede kvinder og børn,
tre eller fire tusinde arbeidere og et ikke ringe antal af
andre indbyggere, baade russiske og fremmede, foruden
kineserne. Disse kunde han neppe lade blive tilbage som
de syge i hospitalerne. Personlig er jeg fuldstændig overbevist om, at der ingensomhelst fare var for noget blodbad; men kunde general Støssel tage ansvaret, selv om
han følte sig ligesaa sikker? Der havde været lidet eller
intet kvarter givet fra nogen af siderne under hele beleiringen, og det faar erindres, at den sorte plet fra 1894
paa Port Arthur endnu ikke var afvasket. Havde han
ret til at gjøre det?
Efter indtagelsen af 203 meter høiden var den nye by
intet blivende sted. Bombardementet havde allerede ødelagt
mange af husene og tvunget næsten alle mennesker til at
søge tilflugt i den gamle by, hvor de var hedre dækket,
og hvor mange bombesikre rum var bygget. Men naar
denne var blevet rømmet, vilde naturligvis bombardementet
af den nye by blive saa meget voldsommere og praktisk
talt gjøre det umuligt for mennesker at bo der. Vi havde
antaget, og det var blevet os fortalt af kinesiske speidere,
at der var blevet truffet anordninger paa Laotiehshan til
at huse kvinder og børn her; men senere undersøgelser
har vist, at intet saadant var blevet gjort, saa at general
Støssel havde denne store civile befolkning paa sin samvittighed uden nogen midler til at drage omsorg for dem .
•Jeg synes, det faar medgives, at general Støssel havde
flere stærke grunde for at overgive sig; men vægten og
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betydningen af disse grunde maa naturligvis betragtes
i lys af, hvad han vilde opnaa, om han havde fortsat forsvaret til sidste slut, - det vil i dette tilfælde sige i endnu
fem eller seks uger. Stod de resultater, han kunde vente
at opnaa, i forhold til de ofre det vilde koste?
Der var intet haah om, at fæstningen kunde blive
undsat i tide; fra det synspunkt kan Støssel ikke dadles
for sin beslutning. Men en anden sag var det, at overgivelsen vilde sætte et hundrede tusinde japanske tropper
fri, der kunde sendes nordpaa, og en saadan betydelig
tilvækst til styrken deroppe var naturligvis af den høicste
betydning for den strategiske stilling paa hovedkrigstheatret. Det var general Støssels pligt at holde denne
arme bundet , •ed Port Arthur saa længe som muligt, og
den eneste undskyldning, der kan anføres til hans forsvar,
er, at han, som saa mange andre, vel har antaget, at ingen
krigsoperationer kunde udføres i Manchuriet i vintermaanederne under den intense kulde, som i regelen hersker
der indtil slutningen af marts ; og længe før denne tid maatte
fæstningen i hvert tilfælde falde. Som sagerne udviklede
sig, med den eksceptionelt milde , inter 1 \I0-!-06, kom Port
Arthurs overgivelse til at fremskynde, om den ikke direkte
foraarsagede katastrofen ved Muk.den .
.Jeg tænker, historiens dom vil komme til at lyde paa
at Port Arthurs kapitulation den lstc januar 1905 ikke
var nødvendig og neppe forsvarlig, men at general Støssels
beslutning til en vis grad kan undskyldes, fordi omstændigheder, hvorover · han ikke havde nogen kontrol, og
som det var umuligt at forudse (thi veiret var koldt nok
i hele december), gjorde et skridt skjæbnesvangert, der
under almindelige omstændigheder ikke paa nogen maade
kunde have influeret paa begivenhedernes udvikling i
Manchuriet.
Men den virkelige aarsag til overgivelsen var hverken
mangel paa folk, ammunition og proviant eller sanitære
forhold eller vm1skeligheden med den civile befolkning.
Jo mere oplysning jeg har kunnet skaffe mig om tilstanden
1
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i den beleirede hy fra alle kilder, specielt ved samtaler
merl officerer, soldater og civile i Port Arthur, desto mere
er jeg hlevet oYerheYist om, al den drkelige grund er at
-;øge i den dyhe modløshed, som havde grehel garnisonen,
specielt de menige, ved de sidste par ugers stadige neder
lag. De sukcessive eksplosioner af deres forter og forskansninger havde gjort et dybt indtryk paa dem ; de fik
ganske naturlig en følelse af, at de levede paa en vulkan,
med en stadig frygt for, at deres tur for en slig himmel fart skulde komme mt•ste gang. Den lange angstfulde
spænding, de mange slags savn og strabadser, de blodige,
umenneskelige kampe, det eyige og uophørlige bombardement begyndte ogsaa at , •irke stærkt paa deres nerYer, og
japanernes ustanselige fremgang, visheden om , at de snart
maatle overgive sig, hele det haabløse i en fortsat kamp,
med udsigten til en mulig massakre som afslutningen paa
deres elende, nedsænkede dem i det dybeste tungsind.
Denne moralske faktor i forbindelse med de mere
fysiske aarsager prædisponerede dem i en mærkværdig
grad for skjørbugens og de andre sygdommes angreb.
Det er et ganske bemærkningsværdigt faktum , beknt'ftet
fra japansk saavel som fra russisk hold, at skjørhugens
heijinger, saasnart fæstningen havde overgivet sig og
spændingen pludselig slappedes, næsten med en gang ophørte. Der Yar praktisk talt ingen nye tilfælder, og endog
en meget stor del af patienterne i hospitalerne kom sig i
løbet af faa dage, længe forinden den bedre og sundere
diæt, som nu stod til raaclighed, paa nogen maade kunde
havt nogen indvirkning paa deres helbredstilstand. .Jeg
behøver ikke at nævne, at nogen simulering kunde der
ikke være tale om: tilfrclderne var alvorlige nok.
Men alligevel, selv under de o,·ennmvnte omstændigheder, tror jeg ikke, at fæstningen vilde have overgh·el
sig, dersom general Kondratienko ikke var blevet dræbt
af en 28 cm. granat i Nordre Kikuan fort den lode december. Thi det navn, som vil gaa ned til historien knyttet
til Port Arthurs tapre forsvar, vil ikke blive Støssels.
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Han var, efter alt at dømme, en ren gallionsfigur, en svag
og forf,t•ngelig mand, en «blaasenbart», lidet afholdt
af soldaterne og lidet respekteret af officererne. Den
virkelige 111 an cl var Kondratienko. Sammen med ingeniøroberst Rashefsky havde han planlagt befæstningerne, og
han arbeidede utrættelig, dag og nat paa at faa sat fæstningen i forsvarsstand og at fuldføre og udbedre verkerne.
Han var altid paafmrde, altid fremme i de forreste linjer
baade under kamp og under arheide, ledende og opmuntrende sine mænd og delende deres strabadser, altid
fnlcl af ressourcer, altid færdig til at møde et træk fra
japanernes side med et vel udtænkt, kraftigt gjennemført
modtræk. Han var den fødte leder, for hvem alle høiede
sig, og hans kraftige vilje, omfattende kundskaber og store
personlige tapperhed gjorde ham til sjælen i det hele forsvar. Han var sine soldaters afgud, for hvem de villig
gik i døden, og om hvem de vidste, at han var bestemt
paa, at besætningen skulde kjæmpe til sidste mand . Da
han døde, var det, som om alting faldt sammen; de
fleste mistede modet, og der var ingen, som havde
authoritet eller evne nok til at træde frem og rnlt)'lde
hans plads, saa at det parti, der med general Støssel i
spidsen vilde give sig, fik overtaget. Fæstningen kapitu lerede, - klogelig nok, maaske, men ikke ærefuldt, og
det forsvar, der kunde have gaaet ned til kommende
slægter som en af de stolteste krigsbedrifter i den hele
verdens historie, blev berøvet den helteglorie, der ellers
vilde have kommet til at lyse over Port Arthurs minde.
Historien om Port Arthurs beleiring minder mig til
en vis grad om den skjæbne, som befaldt lbsens mægtige
skuespil Et Dukkehjem . Da der først blev tale om at
opføre dette stykke i Tyskland (eller var det Amerika?},
var publikum endnu ikke vant til saadan kraftig kost,
og ingen direktør vovede at opføre stykket i dets originale
skikkelse, med den udfordrende, oprivende slutning. En
theaterdireklør fandt paa at forandre slutningen, saa at
Nora i sidste øieblik paa sin mands bønner indvilger i at
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forblive i hjemmel «for børnenes skyld ». Den ødelagde
hele dramaet, naturligvis, denne melkeblande-slutning ovenpaa de varme, stærke skaaler, Ibsen havde skjænket os,
og idag er der vel ingen, som ikke med et smil og et
skuldertræk tænker paa manden og den tidsaand, som
tillod ham eller tvang ham til at fingre paa lbsens stykke.
Saaledes, synes det mig, er det drama, der udspilledes
ved Port Arthur. Beundringsværdigt bygget op, er det,
som . om vi ved en mesters haand hlev ledet fra clcn ene
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snilrigt udtænkte og glimrende fremførte scene til den
anden næsten helt til enden, da den stærke haand pludselig slipper sil tag, og hele virkningen af dramaet ødelægges
a[ den flane slutning, der klinger saa mat og falskt mod
stykkets hele brændende aand. Og som i «Et Dukkehjem •
skuespillets virkning skaanselsløst blev spole1·et «for
børnenes skyld », saaledes ofrede den Port Arthurske
direktør, alias general Støssel, dette storslagne heleiringsdramas evige ry og ære «for humanitetens skyld , . Grossc
Geister begegnen sicl1.
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Port Arthurs beleiring er en mægtig tra·g edie, men
det mest tragiske Yed den er, at den ikke fik lov til at
ende som en tragedie.
Alligevel, clet Yilde være uretfærdigt paa grund ar svagheden af de afsluttende optrin at glemme det store, mesterlige drama, som russerne har skjænket historien ved sin syv maaneders heltemodige kamp.
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et er muligt, at jeg i den foregaaende fremstilling for
stærkt har fremhævet det glimrende forsvar paa
angrebets bekostning. Da jeg \'ar attacheret det japanske
hovedkvarter og saaledes kunde følge alle deres operationer paa nærmeste hold, er d et naturligt, at jeg skulde
blive opmærksom ikke blot paa de gode sider af deres
di~positioner, men ogsaa paa de adskillige feil og mindre
vel betænkte træk, som de unegtelig gjorde, medens jeg
om de russiske dispositioner blot kunde dømme efter de
resultater, de medførte, og disse var for størstedelen af
tiden, indtil slutten af november, i det væsentlige gunstige
for forsvarerne.
:\fan kan indvende, at russerne, der hele tiden kunde
holde sig paa defensiven og stocl i saa overordentlig shl'l'ke
positioner, var saa meget gunstigere stillet encl japanerne, al
dette ikke var mere, end man kunde vente ; og til en Yis
;grad er dette visselig sandt. Ikke alene maatte japanerne hele
tiden kjtl'mpe en offensiv kamp; men den hele anordning
:af fæstningsverkerne, der indbyrdes forsvarede og understøttede hverandre, og hvis begge tlanker var etableret paa
kysten af havet, gjorde enhver omgaaende bevægelse
umulig og tvang japanerne til overalt og bestandig at
gjøre sine angreb frontalt, hvilket naturligvis i høi grad
vanskeliggjorde deres opgave.
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Paa den anden side maa man imidlertid erindre, at
en heleirer ogsaa har visse fordele, der for en meget
væsentlig del opvcier den større vanskelighed af hans
hverv. Den vigtigste er, at han altid kan vælge sin egen
tid.
Han kan tage tropper, der har havt mere end
almindelig tungt arbeide eller lidt sv[9re lab, nd af fægtningslinjen og sende dem tilbage til hvileleire udenfor
fiendtlig skudvidde, hvor de kan komme til ro og kra.·fter.
Han modtager hele liden forstærkningei· til at fylde hullern e
i sine rækker og gyde nyt blod i den krigsslidte lul'r. An griberen har altid initiativet· han kan tvinge modparten
til at kjæmpe, naar omtændighederne er i hans favør,
naar alle forberedelser er truffet og tropperne vel udhvilte
og færdige til kamp, medens forsvarerne er nødt til al
modtage slag, naar det behager deres Jiender. De kan
aldrig tage sig en virkelig hvile, ubekymret og i fnlcl
tryghed ; de maa altid holde sig vaagne, rede til at møde
ethvert tnl'k fra modpartens side.
Og de hliver aldrig
forstærket: de ser den ene efter den anden af sine kamerater falde ud af geleddet, ser hullerne i rækkerne stadig
blive større, og aldrig er der et nyt ansigt, som kan opmuntre dem og gjøre deres hyrde lettere.
Disse fordele, der i større eller mindre grad er fælles
for alle offensive operationer, bliver under en beleiring
særlig fremtrædende.
Angrebene foregaar ad løbegrave,
hvorved heleireren kommer i en mt•sten ligesaa gunstig
stilling som forsvareren. Denne er, for at standse eller
forsinke fiendens fremrykning, tvungen
hyppig seiv at
tage offensiven og gjøre modstød, der maa udføres over
aaben mark, saa at rollerne til en vis grad bliver ombyttede. Dersom angriberen ikke forsøger at forcere sig
frem, men avancerer methodisk ved approcher og paralleler,
er han med sine overlegne stridskræfter sikker paa tilslut
at naa sit maal, medmindre da forsvareren bliver undsat,
eller hans egen tilgang paa folk er begrændset; det kan
tage uger, eller det kan tage aar; men det endelige resultat
maa uvægerlig blive det samme, og visheden herom er en
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moralsk faktor af den høieste betydning. Føi hertil al
han er bedre født, bedre klædt og i stadig forbindelse
merl sit hjem og udenverdenen, og forskjellen mellem
heleirerne og dP beleirede bliver ikke saa stor endcla.
Men uagtet dette vel maa erkjendes af alle, og uagtet
Port Arthur, som jeg har vist, ikke tilnærmelsesvis var
den stærke fæstning, som det var antaget, anser jeg dog
erobringen af .Port Arthur paa saaviclt kort tid som en
meget ærefuld bedrift, der føier et nyt blad til cle mange
laurb,t•r, japanerne har vundet i denne krig. Russernes
forsvar var overordentlig kraftigt og vel udført, og deres
soldater kjæmpe<le med den største tapperhed og døds foragt. Ikke et skridt fremover kunde japanerne vinde
uden at maatte betale derfor med enorme opofrelser.
Uagtet ingen officielle opgaver foreligger fra Tokio, har
jeg det dog fra udmærket kilde, at japanemes samlede tab
i døde, saarecle og syge beløb sig til 105000 mand og da
heleiringshæren ved kapitulationen talte !)7 000 mand, har
general Støssel saaledes sukcessive havt at hekj.t'mpe ikke
mindre end 200 000 mancl.
Denne store arme holdt han i schak i syv maaneder
og forhindrede den fra at tage del i operationerne mod
Kuropatkin.
Dette burde altid erindres, naar general
Støssels regnskab gjøres op.
Men jo kraftigere og seigcre forsvaret har været, dPsto
mere paaskjønnelsesværdigt er naturligvis det angreb, som
tik bugt med det. Hvad er det da, som har gjort japanerne til seierherrer overalt, naar aarsagen ikke kan søges
i deres modstanderes svaghed? Hvad er det, som overalt
har gjort deres fremgang saa uimodstaaelig?
Disse spørgsmaal, der uvilkaarlig paatrænger sig enhver, som har fulgt begivenhederne i den sidste krig med
nogen opmærksomhed, har mange forsøgt at besvare.
~ogle kritikere tillægger japanernes fortrinlige armeorganisation æren for de glimrende resultater; andre finder aarsagen i deres vidunderlige efterretningsvæsen; nogle har
følt sig mest slaaet af den til det utrolige grænsende nøi -
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agtighed, hvormed de mindste enkeltheder i deres forbereclelser har været gjennemtænkt; andre har fundet løsningen
i de fysiske og moralske egenskaber hos officerer og soldater.
Alt dette er rigtigt, alle disse faktorer har medvirket
til at gjøre den japanske arme saa fuldkommen; men
enkelte momenter er af større betydning end andre, og
cler er et, som i mine øine overstraaler dem alle, og mere
encl noget andet kan forklare os japanernes fremgang i
clen nu værende krig.
Deres arme er organiseret fuldstændig efter tysk
mønster, og systemet har i denne krig staaet sin første
praktiske prøve paa en udmærket maade. Det vilde imidlertid føre for langt at gaa i enkeltheder her.
Hvad efterretningsvæsenet angaar. ved jeg, at det paa
cle øvrige operationstheatre har fungeret paa en aldeles
fortrinlig maade og holdt armeen a jour med alt, der
kunde interessere dem angaaencle fiendens tropper og bevægelser, hans forsvarsverker og magtmidler, terrænets
beskaffenhed, veienes tilstand, lokal transportevne og arbeidskraft, mulighed for kantonnering o. s. v., o. s. v.; men det
samme kan ikke siges om denne tjeneste;.1;ren foran Port
Arthur. Ikke alene var japanerne fcil underrettet an gaaende antallet af besætningstropperne, som de ved beleiringens begyndelse an slog til mindre end halvdelen af
deres virkelige styrke; men deres kjendskah til befæstningernes konstruktion og anordning var yderst mangelfuldt og tild·e ls fuldstændig urigtigt, noget der ved flere
leiligheder, som jeg har paavist, ledede til meget alvorlige
feil i deres taktiske dispositioner. Forklaringen er sandsynligvis den, at Port Arthurs befæstninger ved krigens
udbrud var i en saadan ufuldendt stand, og at betydelige
dele deraf slet ikke eksisterede engang. Efter det første
angreb af flaaclen i februar tog russerne naturligvis alle
forholdsregler, forat ingen meddelelser om deres forberedelser skulde sive ud.
Det er visselig saa, at japanerne i alle sine foretagender har præ-arrangeret» - for at bruge deres gjængse
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talemaade - alting, ned til de mindste detaljer, med en
forudseenhed og en indgaaencle nøiaglighed, der er enestaaende i krigshistorien, og det er utvivlsomt, al netop
denne fuldstændighed i deres forhaandsanordninger, hvor
intet har været glemt og alting har v:eret vel gjennemtæn kt, for en stor del kan forklare deres stadige held .
.Jeg kunde nævne hundreder af eksempler for at belyse,
hvad jeg mener; men jeg skal nøie mig med at anføre et
eneste tilfælde, det første, der mødte mig under krigen.
Om aftenen den Hde februar 1!)04 landsatte japanerne
sine førstP tropper paa koreansk grund i Chemulpo. Fire
transportskibe førte tropperne fra .Japan. Chemulpos havn ,
hvor tidevandsforskjellen gaar op til tredive fod , er saadan, at skibe maa gaa til ankers et par sjømil udenfor
kaien. For at sikre sig en hurtig landing medfø1:te transportskibene store barkasser, der hver kunde tage seksti til
hundrede mand; clampchaluper fra krigsskihene slæhte
barkasserne ind.
Ved ankomsten til bryggen steg soldaterne iland med
gev:t•r og pakning og blev opstillet paa kaien. Her blev
de afclelt i troppe paa ti, tolv, Ol_) til tyve mand og under
en underofficers kommando sendt til de forskjellige steder
i byen, hvor de skulde indkvarteres. Enl1Yer af tropscheferne modtog en skriftlig ordre, og uagtet cle aldrig
havde været i byen før, syntes de ikke at være
nogen
tvivl om, hvor de skulde føre sine mænd hen .
.Jeg fulgte efter en af disse smaa troppe gjennem
gaderne, hvor der imidlertid var blevet en hel illumination; store hvide papirlanterner bemalet med røde kinesiske
skrifttegn hang udenfor hvert eneste hus i det japanske
settlement. Ledet af disse lygter og sin skrevne ordre tog
underofficeren uden nølen sine folk langs kaien og ind
i byens hovedgade, fulgte denne et sl) kke, svingede ind i
en af sidegaderne og derfra ind i en anden, hvor han
gjorde holdt udenfor et af husene. Folkene blev dimitteret
og traadte ind, tog sin pakning af og koblede sine geværer,
og to minuter efter sad de paa matten derinde og røgte
1
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og pratede og spøgte med pigerne, som om de hav,le boel
der al sin Lid. Fire bataljoner ble,· landsat i løbet af
aftenen; alt gik saa sikkert og stilfa•rdig som et uhrverk ;
der var ingen støi, ingen kommandoraab, ingen høirøstet
tale, knapt et ord; en halv snes skolepiger vilde gjort
mere opstyr end disse fire tusintle mand tilsammen.
Foruden tropperne blev flere heste og betydelige oplag af pro,,iant, ammunition og hospitalsrekvisiter bragt
iland, og den maade, hvorpaa dette hlev udført, vat· endda
mere bemærkelsesvn.'rdig. Som ved et trylleslag fyldtes
kaien pludselig af kulier i sine besynderlige dragter med
de paasyede store kinesiske skrifttegn, der viste, at de var i
armeens tjeneste. Pokker ved, hvor de var kommet fra; ingen
havde seet dem før: de kom ikke fra skibene; men ligegodt var de paa pletten, da ile behøvedes. Det nm'rkeligste er, at uagtet naturligYis den store japanske befolkning i Chcmulpo maa have vidst om den forestaaende
landgang, og skjønt alle disse kulier maa have opholdt sig
i hyen i nogen 1icl, saa var sagen alligevel blevet holdt
fuldstændig hemmelig. Dei· fandtes i Chemulpo ikke en
eneste europæer, der haYCle den (jernesle anelse om, hvad
enhver japaner maa have vidst var igjære. ~Iærkelig var
ogsaa den maade, hvorpaa 1.n·ovianten og de andre sager
blev bragt iland og opstablet paa kaien. Enhver kuli
syntes at vide akkurat, hvad han skulde gjøre, hvilken
sæk eller kasse han skulde tage, og hvor han skulde
hringe den hen . SaaYidt jeg kunde se, blev ingen instruktioner af noget slags givet ; men kulierne tog op sine byrder
og bar dem, nogle til el sted andre til et andet, hvor
andre kulier stod frerdige til at stable dem op. Og den
hele tid ikke et orcl, ikke en lyd, bare klapringen af
mange travle fødder. En slig fuldstændighed og delaljerel11ed i «prn•-arrnngementernc har jeg aldrig seet eller en gang tænkt mig mulig.
Men den mest udmærkede organisation. det ypperligste eflerretningsva·sen eller de mest fuldkomne «præarrnngementer » vilde været til liden nytte, dersom de
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tropper, som skulde udkjæmpe deres kampe, ikke havde været
af det rette stof, med officerer, der forstod at benytte disse
fordele, og med soldater, der gjorde sin pligt til det yderste
haade uforfærdet og forstaaelsesfuldt. Det er i soldaternes
moralske og fysiske egenskaber og endda mere i officerernes grundige uddannelse og store dygtighed, at den
virkelige styrke af den japanske arme er at finde.
Læg mærke til et kompani japanere komme marscherende forbi. Folk.ene er smaa, men kraftig bygget,
næsten alle af samme høide og figur. De har alle sort
haar, skjæve øine, runde hoveder ; næsten alle stumpenæser, fremspringende kindben og kraftige underkjæver.
De ligner hverandre alle i ansigt og legemsbygning· man
ser, at de tilhører en race, som har udviklet visse fysiske
egenskaber, visse former og træk til en meget mere fremtrædende grad end nogen af Europas nationer. Synet
giver en derfor indtrykket af noget helstøbt, kompakt,
solid, regelret, som om man betragtede et vel konstrueret
maskineri, hvor alle de mange smaadele er fuldstændig
homogene og passer vel ind i h verandre.
Og saadan er det. Vore dages japanske arme er
sandsynligvis den mest fuldkomne krigsmaskine, som
nogensinde har eksisteret. De egenskaber, der er blevet
bragt til den høieste udvikling hos den japanske race, er
netop saadanne, som frembringer gode krigere. Fysisk
seet er folkene meget kraftige, istand til at udholde svære
strabadser, meget smidige og kjappe i alle vendinger og
paa samme tid saa seige og haardnakkede som buldogge ;
de har en meget sund konstitution, som gjør det muligt
for dem at leve paa mindre og h vad vi vilde kalde
daarligere føde (skjønt, Gud bedre det, den er nok utvivlsomt sundere) end nogen europæisk arme.
Fra et moralsk synspunkt er de cle bedst disciplinere~le
soldater i verden, meget intelligente og absolut fryglløse.
De elsker sit skjønne land, paa hvis vegne de er meget
ærgjerrige, med en dyb kjærlighed. De betragter keiseren
som sin gud og hans officerer som hans stedfortrædere
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hvis mindste ord og , 1 ink de lystrer, lige ind i døden. De
er meget stolte af sin uniform, der giver dem ret til at
kjæmpe side om side med de virkelige Samuraier, den
gamle krigerkaste i .Japan, og de vilde heller dø end at
gjøre noget, som kunde bringe vanære over de1~. Deres
disciplin er medfødt, fostret af aarhundreders liv som en
lavere kaste under Samuraiernes vælde, og deres tapperhed
har sin rod i og henter sin kraft fra deres fatalisme, deres
tillid til sine officerer og deres ærefrygt for sin Gud-keiser.
Tænk, hvad et intelligent samarbeide af et hundrede
tusinde mand, alle praktisk talt af de samme moralske og
fysiske egenskaber og udgjørende en hær af slig enestaaende homogenitet, vil kunne udrette under ledelse af
fuldt kompetente officerer, og man vil ikke længer forundre sig over japanernes held og fremgang.
Om officererne kan jeg ikke tale høit nok; de danner
hærens virkelige rygrad . Intet andet sted i verden finder
man samtlige officerer saa gaaende op i sit arbeide, saa
interesseret og saa udelt. Efter at ha,·e gjennemgaaet udma~rkede skoler, der giver dem et solid grundlag for deres
videre uddannelse, tilbringer de h ele sit liv med samvittighedsfuldt at stnl·he efter at opnaa den størst mulige dygtighed i sit fag. De er ikke fornøielsessyge eller frivole
(skjønt slet ikke nogen dødbidere heller) og øder ikke sin
tid paa at lægge sig efter kundskaber, der ikke kommer
dem til direkte nytte for deres gjerning. De studerer og
.arbeider bestandig, og de kjender sin tjeneste tilbunds, i
alle detaljer. De behandler sine folk mecl venlighed og
deler alle deres strabadser. Ved Port Arthur levede de
med sine mænd i jordhuler eller telte fremme i løbegravene; cle fik samme mad og havde praktisk talt samme
beklædning. De førte bestandig sine mænd og kappedes
med dem om at melde sig frivillig til de farefuldeste
hverv.
De havde ingen sentimentale skrupler med hensyn til at ofre menneskeliv, hvor de ansaa dette for
nødvendigt; men saa nølede de paa den anden side heller
.aldrig merl at vove sit eget; de gik altid selv i spidsen og
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udsatte sig selv mest haacle under de store anfald og ved
de mange mindre amcrer, der kunde være fuldstændig
ligesaa farlige og risikable .
.Jeg vilde ønske, jeg kunde falde i det næste angreb, ~
sagde en oberst til mig, <let vilde være en herlig død. A
~len vilde det ikke være bedre at leve og virke for
Deres land'! • spurgte jeg, - lierregn<l, noget maa man
jo sige.
"Nei, sagde han meget ah'orlig, «om jeg falder, er
der hundrede kompetente 1mend, som kan tage min plads ;
men forstaar De ikke ? Dersom jeg falder her foran Port
Arthur - og husk , der gives intet navn under solen , der
vil komme til at s taa for japanernes tanke som Port
Arthur - saa vil mine bøm og børnebørn gjennem mange
generationer føle det som en forpligtel se al leve slig, at de
gjør det navn ære, som deres stamfader gjorde berømt
ved sin heltedød foran Pmt Arthur. Der vil komme til
at staa en glans af det navn, som for mine efterkommere
vil være som et bydende noblesse oblige, der vil afholde
dem fra enhver slet eller lumpen handling og som v il
give mit land hundreder af gode og loyale borgere. Er
ikke det værd at dø for? ,
Saaledes talte ohersten, og han mente, hvad han sagde,
uagtet hans ønske ikke gik i opfyldelse. Hvad mere er,
slig som jeg kjender de japanske officerer, er der neppe
en, som ikke vilde underskrive hans ord . Om det sunde
eller rigtige i hans opfatning kan der disputeres ; men en
arme hvis officerskorps er besjælet af slige følelser, er
uovervindelig.
Det er de japanske officerer, som har
vundet .Japan dets seire.
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Langt ude i det fjerne Østen kommer et folk af krigere,
sjømænd, kunstnere og udmærkede haandverkere, med en
gammel og i mange retninger høit udviklet kultur, i berøring med en anden civilisation, Vestens, der har udviklet

sig efter helt andre linjer. De indser, at ~lenne nye kultur
er deres egen overlegen, og at det for al opnaa det samme
høie dannelsestrin vil blive nødt til at omlægge hele grnndvolden for sit nationale liv. Udstyret med en sjelden evne
til at opfatte og skjelne og tilegne sig, antager folket, hvad
clet finder godt og tjenligt i den fremmede kultur, og formaar virkelig at absorhere det og gjøre det til sit eget.
Paa vidunderlig kort tid er forvandlingen skeet; den nye
civilisation er fordøiet, har blandet sig med og gaaet op i
deres egen ældre kultur; en renaissance, hvis mage verden
aldrig har seet, er gjennemført paa mindre end et halvt
aarhnndrede og et halvt barbarisk folk løftet op i høide
med de mest fremskredne af Vestens nationer.
Den europæiske renaissance i det sekstende aarhnndrecle var v~esentlig aandelig og var hygget paa et beslægtet folks kultur ; japanernes, derimod, er væsentlig praktisk
og bygget paa fuldstændig fremmede folkeslags erfaringer og
udvikling. Men et punkt er der, som er fælles for begge
disse begivenheder, - den hegeistring, hvormed den hele
nation omfatter den 1megtige bevægelse, det energiske, udholdende arbeide hos alle klasser i folket for at tage del i
denne udvikling henimod et klart forstaael, tydelig afmærket maal, og den selvtillid, stolthed og ærgjerrighed,
som bevægelsen skaber i selve folkesjælen. I et historisk
øieblik som dette udvikler alle dens bedste egenskaber sig
til sin høieste fuldkommenhed ; dens energi og skabende
kraft springer frem med en uimodstaaelig vælde, og den
formaar at gjøre underverker i hvilkensomhelst opgave,
den stiller sig.
I .Japan, de1· jo i saa fremtrædende grad er et folk af
krigere og sjømænd og i saa fremtrædende grad et praktisk folk, var det naturligt, at det først og fremsl skulde
vende sin opmærksomhed mod udviklingen af sine militære og maritime magtmidler. Et stort antal officerer
blev sendt til de forskjellige europæiske lande for at sætte
sig ind i de forskjellige tjenestegrene og studere den nyeste
udvikling paa vaahenteknikens og skihshygningens ornraade.
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Man kunde se dem overalt, i de store militærcentrer, i
skydeskoler, ved manøvrer, i flaadeverfterne.
Høflige,
smidige, med behagelige manerer, men med en utrættelig
arbeidskraft, altid studerende, iagttagende alting med klare,
kloge øine, fik de samlet en utrolig masse fakta, theorier
og nye ideer og bragte med sig hjem en bunke med
kundskaber og erfaringer, som der blev gjennemgaaet og
prøvet og drøftet og ordnet, saa at de kunde tjene til
hærens og flaadens udvikling og forbedring.
AlmindeJig værnepligt blev indført.
Enhver mand
skulde tjen for sit land og følte sig umaadelig stolt over
dette som han betragtede som en stor ære, fordi det
løftede ham, den simple menige mand, op i Samurai krigerklassen ; hans uniform gav ham adelsrang.
Med en fuld forstaaelse af storheden af den paagaaende udvikling i enhver retning og af den høide, hvortil i særdeleshed deres hær og 11aade har naaet, er del
ikke at undres paa, at japanerne har kastet sig ind i den
nuværende krig med en kraft, en begeistring, en altopslugende hengivelse, der har gjort dem uovervindelige.
Andre faktorer har medvirket: folkets fysiske styrke og
sundhed deres sobre levemaade, deres simple, forstandige
diæt, lwilket alt har sat dem istand til at udholde den
forfærdelige paakjending af en moderne krig. De har
slaaet russerne, som jeg føler mig overbevist om, de vilde
have slaaet enhver anden arme, og dersom de, efterat
krigens spænding og stimulans er over, kan holde sig oppe
paa de høider, hvortil de nu er naaet, er det sandsynligt,
at .Japan vil blive en verdensmagt af første rang. Naar
man betænker · hvad de har udført, og ser hen til folkets
moralske og fysiske egenskaber, er der liden tvivl om, at
dei1 unge gamle nation har en mærkelig fremtid for sig
og vil komme til at udøve en indgribende indflydelse paa
den hele verdensudviklings historie.

