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Udarbejdelsen af efterfølgende Fremstilling af Sø-

strategien, som er beregnet at anYendes som Grundlag

ved Undervisningen i delte Fag paa Søværnets Officersskole, er, foruden de i første og tredje Afsnit anførte Værker samt andre almindelig kendte søkrigshistoriske Værker,
benyttet -

delvis utrykte -

Arbejder af Admiral Fournier,

Kommandørkaptajn H. G. Wrangel m. fl. samt Afhandlinger i forskellige maritime Tidsskrifter og Aarbøger.
Endvidere benytter jeg her en kærkommen Lejlighed
til at fremføre min bedste Tak til daværende Chef for den

svenske Søkrigshøjskole, Kontreadmiral Sidner, og Læreren
i Strategi og Taktik ved samme Skole, Kommandørkaptajn
H. G. Wrangel, for den elskværdige Beredvillighed, hvormed de under mit Studieophold i Stockholm i Januar 1904
stillede deres indhøstede Erfaringer til min Dispo's ition,
hvorved Udarbejdelsen af nærværende Værk, som i alt
væsentligt er foretagen i Vit~teren 1904-05, er bleven mig
lettet i høj Grad.

København, i Oktober 1906.

Kay Reinhard.
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FØRSTE AFSNIT

Om Krig og Søkrig i Almindelighed.

Foredrag i Strategi

KAP.I.

Indledning: Om Studiet af Søkrigskunst.
Saaledes som allerede Navnet angiver, er Søkrigskunst
ikke nogen eksakt Videnskab, men en Kunst, hvis Udøvelse
for at give gode Resultater ikke alene kræver stor Viden,
men ogsaa stærk Karakter, skarp Dømmekraft og Opfindsomhed, ja, helst endog et Anstrøg af Geni eller dog Talent hos
Udøveren.
Det er jo ikke faa Egenskaber at fordre samlede hos en
Mand, og for en Del af dem er Forholdet oven i Købet
det, at de til en vis Grad maa være medfødte, men de
fleste kan dog gennem Arbejde og Studium udvikles betydeligt, og hvad angaar det indgaaende Kendskab til hele Søkrigens Væsen, som en Flaadefører maa være i Besiddelse af
for at kunne udfylde sin Post, saa erhverves det kun ved
et maalbevidst Studium af Søkrigen i dens mange forskelligartede Former.
Bedst vilde det selvfølgelig være, om et saadant Studium kunde drives saavel i Teori som i Praksis, men nu
om Stunder, hvor Krigene baade er sjældnere og af kortere
Varighed end fordum, ~ e t høre til Sjældenhederne, at
en Flaadefører har synderlig personlig Krigserfaring at bygge
paa, naar han overtager sin ansvarsfulde Post, og selv om
der gennem praktisk anlagte og energisk gennemførte Manøvrer i Fredstid kan opnaas en vis Grad af Praksis, som
t•
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har sin store Betydning, saa kan selv de mest "krigsmæssigt" anlagte Manøvrer dog aldrig blive andet end et forholdsvis farveløst Billede af virkelig Krig. Denne sidste skaber
Forhold og Situationer, som - ikke mindst paa det moralske
Omraade - sætter Kræfter i Bevægelse og stiller Krav,
om hvis Tilstedeværelse, endsige Omfang og Betydning,
Fredsmanøvrer kun kan give et svagt Begreb.
For enhver Officer er det derfor af tvingende Nødvendighed at søge at tilegne sig en saa fyldig Kundsk:Lb
som muligt om Krigen og dens Væsen gennem et rent teoretisk Studium. - Ved et saadant kan følges en af to - eller,
om man vil, tre - Fremgangsmaader: enten kan man undersøge de Kræfter, der virker i Krigen, for ud fra disses
Natur og de Forhold, hvorunder de virker, at drage Slutninger
om de Resultater, de maa frembringe, eller man kan studere Krigshistorien for derigennem rent empirisk at opstille
Principperne for en rationel Krigsførelse. Heldigst turde det
dog være, saaledes som det for øvrigt ogsaa i Reglen gøres,
at benytte begge Fremgangsmaader jævnsides paa en saadan
Maade, at de passende supplerer hinanden.
Man kan af og til træffe den Mening fremsat, at et
historisk Studium kun har ringe reel Værdi for Søkrigens
Vedkommende, idet det paastaas, at de sidste to Menneskealdres noksom bekendte tekniske Fremskridt paa Søkrigsmateriellets Omraade har medført en saa radikal ForrLndring
af Søkrigens hele Væsen, at dot er næsten haabløst at ville
forsøge paa at drage Sammenligninger mellem Forholdene
nu om Stunder og i Sejlkrigsskibenes eller Rokrigsskibenes
Tid.
En saadan Paastand er imidlertid ganske uholdbar. Thi
det lader sig f. Eks. næppe bestride, at det taktiske Princip,
som Skotten Clerke of Eldin i Slutningen af det 18de Aarhundrede formulerede saaledes: ,,Den Admiral, der fører i;in
Flaade paa en saadan Maade, at han med stor Overlegenhed

l
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kan angribe en enkelt fjendtlig Division, som ingen Understøttelse kan faa, har gjort det første Skridt til Sejr", er
endnu den Dag i Dag lige saa sundt og fuldgyldigt, som
da det praktiseredes af Niels Juel i Slaget i Køgebugt 1677
eller af Nelson i Slaget ved Abukir 1798. Og lige saa uomtvisteligt turde det være, at det strategiske Synspunkt, ud
fra hvilket Nelson baade i 1798 og i 1805 betragtede den
franske Toulonflaade som den Brik i Spillet - henholdsvis :
Ekspeditionen til Ægypten og Invasionen i England hvoraf hele dettes Udfald afhang, ogsaa nu om Stunder bør
anlægges, hvor Talen er om kombinerede Ekspeditioner af
lignende Art. Det maa desuden erindres, at Materiellet,
hvor meget det end udvikles og forbedres, dog kun er og
bliver et Middel i Hænderne paa Mennesket, som til alle
Tider vil danne en paa mange Maader konstant Faktor at
regne med i Søkrigen. Og at denne personelle Faktor har
mindst lige saa stor Indflydelse paa Resultatet som den
materielle, synes i den allernyeste Tid at være bleven lige
saa klart og overbevisende demonstreret i Slaget i Koreastrædet, som det i sin Tid blev det i Slaget ved Trafalgar.
Der er i Virkeligheden ingen Mangel paa Holdepunkter
for Sammenligninger mellem før og nu paa Søkrigskunstens
Omraade, det gælder fuldt ud her, at "Historien er Erfaring og danner som saadan Grundlaget for Fremskridtet
akkurat paa samme Maade, som Eksperimentering danner
Grundlaget for videnskabelig Udvikling (Mahan)".
En anden Sag er det, at saadanne Sammenligninger
maa foretages med en vis Skønsomhed, eller, som Admiral
Colomb udtrykker det, at "Historien og Traditionen er fortrinlige Venner at have, saa længe de behandles med forstandig Tillid, men dødelige Fjender, hvis man tillader dem
at løbe løbsk med Kritiken." Naar saaledes en moderne
amerikansk Søkrigshistoriker (E. Maclay) udtaler, at "naar
Deweys Bedrift ved Manila ses i Historiens Lys, saa finder
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man, at ban utvivlsomt overtraf Nelson ved Abukir, fuldtud
stod paa Højde med Lord Howe i 1794 og afgjort ledede
en Søstyrke lige saa stor som Nelsons ved Trafalgar samt
vandt en mere komplet og glimrende Sejr end Englænderne
sidstnævnte Sted", og baserer disse dristige Paastande paa
en Sammenligning af, hvad han kalder Angrebs- og Forsvarskraft, hvilket hovedsagelig repræsenteres ved den af
de respektive Styrker i en vis Tid udskudte Projektilvægt saa er det et smukt Eksempel paa, hvordan man kan komme
paa Afveje ved at drage Sammenligninger. Grundlaget for
disse maa dannes af de Principper, hvorefter de i Krigen
virkende Kræfter ledes og bringes til Anvendelse, men kan
aldrig udstrækkes til at omfatte, endsige udgøres af, rent
tekniske Detailler ved disse Kræfters Præstationsevne.
Derfor egner Søkrigshistorien sig ogsaa særlig som Grundlag for Studiet af den Del af Søkrigskunsten, der benævnes

Strategi.
Naar Strategi her er omtalt som en Del af Krigskunsten,
er dette for saa vidt mindre korrekt, som Strategi ordret
oversat betyder Feltherrekunst, d. v. s. Kunsten at anvende
Stridskræfter og Stridsmidler til Opnaaelse af Krigens Maal,
altsaa Krig~kunsten i hele dens Omfang. Det har imidlertid
efterhaanden faaet Hævd at udsondre den Del af Krigskunsten, der omfatter Anvendelsen af Stridskræfter og Stridsmidler i selve Kampen med Fjendens, under Navn af 'l.'aktik .
Tilbage til Strategien bliver da "fra alle Sider at undersøge alle Spørgsmaal, som angaar Krigsførelsen under en
given Forudsætning, og løse disse Spørgsmaal efter de for
Haanden værende Forhold, d. v. s. at opstille et fornuftigt
Maal og sætte samtlige Kræfter og Midler i Bevægelse for
at naa dette Maal i korteste Tid og med de mindste Ofre.
(Leer)". - Eller, som en anden bekendt strategisk Forfatter (Horsetzky) har udtrykt det: ,,Strategien er Læren om
de Betingelser, under hvilke man i Krig kan regne paa

,
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Fremgang, og som er nødvendige for militære Operationers
heldige Udfald."
At drage en skarp Grænse for, hvor Strategiens Felt hører op, og Taktikkens begynder, er for øvrigt meget vanskeligt, og de Definitioner, som af forskellige Forfattere opstilles af de to Begreber, afviger ofte en Del fra hverandre.
Spørgsmaalet har imidlertid for saa vidt mindre Interesse,
som det dog er nødvendigt at studere Søkrigskunsten i hPle
dens Omfang, og der skal derfor heller ikke gaas nærmere
ind derpaa her.
Derimod skal det forsøges at give en kortfattet Orientering i det Materiale, der foreligger for Studiet af $østrategi. *)
Af Arbejder, der behandler større eller mindre Dele af
denne, og som nærmest er af filosofisk Natur, skal da nævnes :
af amerikanske :
The Interest of America in Sea Power;
Lessons of the War with Spain ;
Prospect and Retrospect ;
samtlige af Kaptajn A. T . Mahan;
af eBgelske :
P. H. Colomb: Essays on Naval Defence;
af franske:
R. Daveluy: Etude sur la Strategie Navale;
• • • : Etudes sur la Marine de Guerre ;
Commandant Z. & H. Montechant: Essai de Strategie
Navale;
samme : Les Guerres N avales de demain ;
samme : Les Lois du N ombre et de la Vitesse ;
F. Fournier : La Flotte N ecessaire ;
af østrigske :
F. v. Attlmayr: -Ober den Seekrieg.
•) Den i det følgende givne Litteraturoversigt gør af let forklarlige Grunde
langtfra Fordring paa at være udtømmende. - Yderligere Litteraturangivelser findes i 3die Afsnit: Om Søkrigsførelse under forskellige
Forhold.
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Endvidere er der i de sidste 15-20 Aar, hvor Studiet af
Søkrigskunst overalt er kommen til Ære og Værdighed, i de
forskellige krigsmaritime Aarbøger og Tidsskrifter fremkommen en Mængde Afhandlinger om strategiske Spørgsmaal.
Saavel paa disse Afhandlinger som paa de ovennævnte Værker mærkes det dog tydeligt, at den teoretiske Behandling
af Søkrigskunsten og særlig Søstrategien endnu ikke bar
traadt sine Børnesko. Det er saaledes bl. a. endnu ikke lykkedes at faa fastslaaet en overalt anerkendt Terminologi for alle
forekommende Begreber og Forhold, og denne Omstmndighcd
sinker og vanskeliggør naturligvis paa mange Maader
Studiet.
Langt bedre stillet er i saa Henseende Landkrigskunsten, hvis teoretisk-videnskabelige Behandling allerede er
halvandet Hundrede Aar gammel. Da nu imidlertid Strategien beskæftiger sig med de videre Begreber og Forhold,
Krig og Krigsførelse vedrørende, saa findes der ogsaa i V a-rker, som behandler Landstrategi, en Del, der mere eller
mindre direkte kan overføres paa Søkrigen, og her skal derfor
angives nogle af de mest bekendte Værker om Landstrategi :
Derrecagaix: La Guerre Moderne. (fransk) ;
Clausewitz: Vom Kriege.
Blume : Stratcgie.
(tyske) ;
v. d. Goltz: Da~ v _~lk in Waffen.
,,
: Knegfuhrung.
Leer: Positive Strategie. (russisk) ;
Horsetzky: Vortriige i.iber Strategie. (østrigsk).
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Samtlige hidtil nævnte Værker gaar, som allerede antydet, ved Anlægget af Studiet nærmest den filosofisk-analyserende Vej, om end historiske Eksempler - for nogles
Vedkommende endog i saa vid U dstrælming, at det kan
være tvivlsomt, til hvilken Gruppe Arbejder de bør henregnes
- anvendes til Belysning af de behandlede Spørgsrnaal.

g

Imidlertid kan man jo ogsaa gaa den modsatte Vej,
d. v. s. gøre det krigshistoriske Studium til det principale
og anvende Analysen paa de historiske Begivenheder.
Det er dog ikke al Historie, der egner sig som Grundlag for et strategisk Studium. For at dette skal give Udbytte, maa Historieskrivningen give Oplysning om en Del
forskellige Forhold, som af Kommandørkaptejn H. G. Wrangel angives saaledes:
1) de kæmpende Flaaders Organisation (Administration,
Personellet, dettes Uddannelse, Disciplin og Moral i det
hele taget) ;
2) :Flaadernes Materiel (Skibenes offensive Ofs defensive
Egenskaber) ;
3) Betingelserne for Anvendelsen og Vedligeholdelsen
af Materiellcts Kampdygtighed (Flaadestationernes Beliggenhed i Forhold til Krigsskuepladsen og deres Anvendelighed
som Operationsbaser) ;
4) Krigsskuepladsens Beskaffenhed og Kendskabet
til den;
5) Mobiliseringsforanstaltningerne ;
6) Anførernes Egenskaber og deres Forhold saavel til
deres undergivne som til deres respektive Regeringer ;
7) de almindelige -politiske Forhold under Krigen;
8) de krigsførende Magters Søhandel og deres Afhængighed af Udlandet med Hensyn til Livs- og Krigsfornødenheder;
9) Flaadernes og Hærenes strategiske Samvirken og Afhængighed af hinanden ;
10) Folkestemningens Indflydelse paa Krigsførelsen.
Medens det kun sjældnere er Tilfældet, at ældre Historieskriveres V ærker tilfredsstiller de her fremsatte Fordringer,
kom Søkrigshistorieskrivningen henimod Slutningen af forrige Aarhundrede ind i et nyt og bedre Spor ved den omtrent
samtidige Fremkomst af den engelske Admiral P. H. Colombs

Hovedværk: ,,Naval Warfare" og den amerikanske Kaptajn
A. T. Mahans berømte Arbejde: ,,The Influence of Sea Power
upon History". Disse Værker kan i Virkeligheden betragtes
som grundlæggende paa det søstrategiske Studiums Omraade.
Fra Kaptajn Mahans Haand foreligger endvidere: ,,The Life
of Nelson", ,,Admiral Farragut", ,,Types of Naval Officers"
med flere fortrinlige Arbejder, og af andre, nyere krigshistoriske Værker, der egner sig til et nærmere Studium, skal
nævnes:
H. W. Wilson: ,,Ironclads in Action";
C. E. Callwell: ,,Effect of Maritime Command on Land
Campaigns since Waterloo";
R. Daveluy: ,,La Lutte pour l'Empire de la Mer";
samt det store af Sir Wm. Laird Clowes under Medarbejderskab af Mahan, Wilson m. fl. udgivne Værk: ,,The Royal
Navy". - Af ældre Arbejder skal desuden fremhæves:
E. J urien de la Graviere : ,,Guerres Maritimes", og
C. Chabaud-Arnault: ,,Histoire des Flottes Militaires".
Desuden findes der i den saakaldte Memoire-Litteratur
ofte Oplysninger af stor V rordi. Der er her gaaet lidt nærmere ind paa Spørgsmaalet om
Studiet af Søkrigskunsten, fordi det maa fastholdes, at et
teoretisk Studium nu om Stunder er en tvingende Nødvendighed, og tillige, at det langt fra er tilstrækkeligt at erhverve
sig et mere eller mindre løst Overblik over Søkrigskunstens
Hovedprincipper, saaledes som det kan gives gennem Undervisning paa en Skole. Det gælder om at gøre sig til Herre
over Princippernes Anvendelse paa de mangfoldige og forskelligartede Former, som Krig og Krigsførelse kan antage,
og her kan kun Selvstudiets og Selvarbejdets ofte noget
trange Vej føre til Maalet.
I sit "Life of Nelson" udtaler Kaptajn Mahan i Anled:
ning af, at Nelson i Sommeren 1796, da Bonaparte besatte
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Livorno, heri saa et forberedende Skridt til en Ekspedition
mod Corsica :
"Denne Ide med dens Mangel paa Hensyntagen til de
fuldstændig øjensynlige Forhold var næppe Nelsons medfødte Skarpsind værdig og viser klart, hvor stor en Klods
om Benet Mangel paa den systematisk ordnede og skolede
Tankegang, som Uddannelsen skal bibringe, er selv for en
genial Mand, naar han skal bedømme Forhold i det virkelige
Liv. Geni er een Ting, en velinstrueret Officers Uddannelse
en anden, dog er der intet Modsætningsforhold mellem dem,
snarere det modsatte ; og naar til den første, som alene
Naturen kan give - og havde givet Nelson - er føjet den
bevidste Erkendelse af Principper og den vanemæssige Øvelse
i ved disses klare Lys at undersøge alle en Situations Forhold, tildelende hvert af disse den V ægt og forholdsvise Betydning, som med Rette tilkommer det, - da, og kun da,
er det højeste Trin af militær Storhed naaet."
Gennem et Liv tilbragt under næsten uafbrudte Krigsforhold fik Nelson en sjælden Lejlighed til praktisk U ddannelse i at tumle med Krigsførelsens Problemer og naaede
derved til Slutning Maalet. Men allerede hans samtidige,
Napoleon - der saa at sige ved sin første Fremtræden stod
fuldt færdig som Mester i sin Kunst - anbefalede som Vej
dertil : ,,Læs og læs igen de store F<;lltherrers Historie, uddan
Eder efter dem, det er det eneste Middel til at blive en
stor Feltherre og udgrunde Feltherrekunstens Hemmeligheder."
Studiet maa imidlertid anlægges saaledes, at man ikke
alene gør sig det fuldstændig klart, a.t der er handlet sad.
og saaledes, men ogsaa hvorfor der under de givne Forhold
handledes netop paa den Maade. Først derigennem er det,
at der opnaas den Færdighed i at tumle med strategiske og
taktiske Problemer, som alene kan gøre en til Situationens
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Herre ogsaa under Krigens alvorlige Forhold, saaledes at
man kan drage Fordel af enhver Chance, der frembyder sig.
Og i denne Forbindelse skal da endnu kun mindes om en bekendt Udtalelse af Napoleon, nemlig at "den heldigste Inspiration paa Kamppladsen er ofte ene og alene en Erindring."

KAP. II.

Om Krig og Politik.
Hvad nu angaar Begrebet Krig, d. v. s. Staternes Magtytring for at gennemføre deres Hensigter, saa har der fra
forskellige Sider været gjort Forsøg paa, dels at hævde det
Standpunkt, at Krig overhovedet manglede ethvert Retsgrundlag, dels i alt Fald at skelne mellem retfærdige og uretfærdige Krige.
Da imidlertid den faktiske Tingenes Tilstand for det
første Spørgsmaals Vedkommende utvivlsomt er den, at Krig
for Tiden indgaar og i en uoverskuelig Fremtid vil indgaa
som en , uundgaaelig Faktor i Verdenssamfundsordningen*) ,
er det i hvert Fald næppe klogt at forsøge paa· at frakende
den Berettigelse. Thi først naar Retsgrundlaget anerkendes,
bliver det muligt at opstille Retanormer for Krigstilstanden,
hvorved de store Onder, som denne altid medfører, dog noget
kan formindskes. Saadanne Retsnormer er i Virkeligheden
under Navn af "Krigens Ret" eller "Krigslovene" bleven almindeligt anerkendte af alle civiliserede Stater, og disse vil
vel ogsaa som Regel under Krig rette sig derefter, men der
skal dog erindres om, at i den saakaldte "Raison eller N e*) Forholdet er ganske klart udtrykt i følgende Udtalelse af Præsident
Roosevelt: >Som Verden er nu, er kun den Nation udrustet for Fred,
der forstaar at slaas og ikke vil vige tilbage for at slaas, dersom Forholdene nogensinde bliver saaledes, at Krigen fordres i den højeste Morals Navn.< (Præsidentens Budskab til Kongressen 1905.)
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cessite de Guerre" findes der en lille Bagdør, hvorigennem
en Stat, som i et givet Tilfælde ikke finder det stemmende
med sine Interesser at respektere Krigslovene, kan slippe
uden om disse. Eller med andre Ord: der er faktisk i .Krigen ingen anden Grænse for Magtanvendelsen end den,
som Hensynet til egne Interesser sætter.
Det andet Spørgsmaal: hvilke Krige er retfærdige, og
hvilke er det ikke, vil næppe nogensinde faa en Besvarelse,
der anerkendes af alle, dertil afhænger det sete alt for meget
af, hvilke Øjne der ses med. De krigsførende Stater - eller
i alt Fald deres politiske Ledere - vil altid hver for sig og
for sig alene kræve Retfærdigheden som allieret. Da nu
imidlertid Krigen, ogsaa med Hensyn til Krigens Ret, er
ganske ens, hvad enten den er retfærdig eller ej, har Spørgsmaalet ogsaa kun praktisk Betydning for saa vidt, som hele
det moralske Element nu om Stunder, hvor det er selve N ationerne, der udkæmper Striden, har en overordentlig stor
Betydning for Krigsførelsen, og der næppe findes noget bedre
Middel til at hæve Moralen, end Troen paa at kæmpe for en
retfærdig Sag.
Allerede den ovenfor givne Definition af Krig : at det er
Staternes Magtytring - d. v. s. sidste Middel - for at gennemføre deres Hensigter, fremgaar, at der er en meget nær
Forbindelse mellem Krig og Politik, eller, som Clausewitz
udtrykker det : ,,Krigen er Politikkens Fortsættelse, det er
kun de til Maalets Opnaaelse anvendte Midler, der forandres." Heraf følger nu, at der bestaar en stærk Vekselvirkning mellem en Stats Udenrigspolitik og dens militære
Magtmidler, det ene maa nødvendigvis afpasses efter det
andet. Særlig iøjnefaldende bliver dette Forhold, saa snart
Udenrigspolitikken antager Karakteren af Ekspansionspolitik, eller med et moderne Udtryk bliver "imperialistisk". Repræsentanter for denne Art Politik har der i den senere Tid
ingen Mangel været paa; her skal blot nævnes Tyskland, de
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nordamerikanske Fristater og Japan, hvilke tre Staters Forhold har særlig Interesse under Behandlingen af Søstrategi,
fordi de Maal, deres Udenrigspolitik har taget Sigte paa,
har nødvendiggjort Skabelsen af en kraftig Flaade hos hver
af dem.
Men selv om en Stat er ganske fri for at nære imperialistiske eller overhovedet agressive Tendenser, har dog ingen
Fred længere, end hans Nabo vil, og det stadigt voksende
internationale Samkvem har under Indflydelsen af de moderne Samfærdselsmidlers store Ydeevne og Hurtighed allerede nu antaget et saadant Omfang, at en Stat nu om Stunder
snart sagt er Nabo med hele Verden. For enhver suveræn
Stats Regering foreligger derfor Nødvendigheden af at bringe
Overensstemmelse til Veje mellem Politik og militære Magtmidler, hvis den ikke vil udsætte sig for, at Statens vigtigste
Interesser eller endog dens Eksistens sættes paa Spil under
en Konflikt.
Iblandt de Faktorer, der bestemmer, hvor stor en militær
Magtuqfoldelse en Stat overhovedet kan præstere, er den
vigtigste Statsborgernes fysiske og aandelige Kræfter, særlig
Pligtfølelse, Selvopofrelse og Fædrelandskærlighed. Dernæst
spiller Folketallet og Statens materielle Hjælpekilder en fremtrædende Rolle, og endelig kommer saa Statsterritoriets naturlige Beskaffenhed, saasom dets Størrelse, Befolkningens
Fordeling, Grænsernes Udstrækning og Art samt Kommunikationsforholdene.
I hvor høj Grad disse naturlige Elementer kan udnyttes
for Militærvæsenet af Statsledelsen, afhænger af Forfatningen og hele Administrationens Organisation, og bestemmes
ved Værnesystemet. Det spiller herved en betydelig Rolle,
i hvor høj Grad dette tillader, at de ikke-militære Organer i
Staten, f. Eks. Kommunikationsvæsenet, kan beslaglægges
til Fordel for Militærvæsenet.
Medens saaledes Værnesystemet bestemmer det Kvan-
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tum af menneskelig og materiel Kraft, Staten vil sætte ind
paa sit Militærvæsen, bestemmes Kvaliteten af Hær- og Murineorganisationen, hvis Opgave det er at omdanne og udvikle
de ved Værnesystemet tilvejebragte Raastoffer til de for Krigsførelse anvendelige Produkter: Stridskræfter og Stridsmidler.
Men dette kræver to Ting: '.rid og Penge. Allerede i
Fredens Tid maa der derfor finde et intimt Samarbejde Sted
mellem Politikerne og de militære sagkyndige. De første
maa angive de Baner, Statens Politik bør følge, og de Konflikter, en saadan Politik kan medføre, medens de sidste mua
afgøre, hvor kraftigt et militært Apparat Staten maa raade
over for at kunne gaa sejrrig ud af Ifonflikterne, hvis disse
fører til Krig, samt hvorledes det militære Apparat bør sammensættes for at koste mindst Tid og Penge. Det bliver
saa atter Politikernes - for de fleste Staters Vedkommende
i sidste Instans selve Nationens - Sag at afgøre, om man
vil og kan ofre saa meget, og lyder Svaret benægtende, maa
man afstaa fra den omhandlede Politik, thi ellers vil den
ufravigelig føre til Nederlag. Dette vil naturligvis ogsaa
blive Resultatet, hvis de militære sagkyndige ikke har været
kompetente til at løse deres Del af Opgaven.
En særlig vigtig Periode i Samarbejdet mellem Politik
og Strategi indtræder i det Øjeblik, truende Skyer begynder
at trække op paa den politiske Himmel. Thi med moderne
Værnesystemer vil Reglen være, at en ikke ubetydelig Del af
Stridskræfterne i Fredstill ikke er under Vaaben og for at
indkalde dem samt i det hele taget bringe det militære Apparat fra Fredsfod over paa Krigsfod, kræves en Mobilisering. At skaffe Tid til i alt Fald at forberede denne, saa at
Fredsbruddet ikke indtræffer før man er nogenlunde klar til
at tage Krigen, er Politikernes Sag, men Opgaven er meget
vanskelig, thi det gælder ikke blot gennem de diplomatiske
Forhandlinger at skuffe Modstanderen, men Folkestemningen
i eget Land vil ofte være tilbøjelig til at presse paa og give
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Begivenhederne et langt raskere Forløb end Klogskaben tilraader.
Ogsaa efter at Krigstilstanden er indtraadt, vil saavel
den ydre sopi den indre Politik ofte paatrykke de militære
Operationer sit Stempel. For den ydre Politiks Vedkommende er det da ikke længere saa meget Hensynet til Modstanderen som til de neutrale Magter, der gør sig gældende.
Det kan herved først og fremmest dreje sig om at bevæge
en tredie Magt til at deltage i Krigen paa eg'en Side _:_ eller
afstaa fra at slutte sig til Modstanderen - , men for øvrigt har
'. det internationale Samkvem nu om Stunder antaget et saadant
Omfang, at de neutrale Magters Interesser under en Krig
berøres paa mange Maader, og alene Hensynet hertil vil ofte
tvinge til at anlægge Operationerne paa en Maade, som
rent militært set ikke er den bedste.
Lige saa ofte, om ikke oftere, paavirker dog Hensynet,
til indrepolitiske Forhold Krigsførelsen i uheldig Retning.
Historien har talrige Eksempler herpaa at opvise, og der er
næppe nogen Udsigt til, at Fremtiden vil forbedre dette Forhold, skønt Erfaringerne paa dette Punkt ofte har været
saa dyrekøbte, at man skulde synes, de kunde fortjene at
sætte Spor. Gaar man saaledes blot tilbage til den spanskamerikanske Krig, byder denne Eksempler nok. Af den ved
,,Maine"-katastrofen ophidsede Folkestemning blev den amerikanske Regering dreven frem til en saa agressiv Holdning
overfor Spanien, at Krigen brød ud, længe inden man i Amt>rika var klar til at lade Handling svare til de udfordrende
Ord, og næppe var Krigen en Kendsgerning, før den fu1dstændig paniske Skræk for et Angreb af Cerveras Eskadre,
der greb Byerne paa de Forenede Staters Atlånterhavskyst,
yderligere tvang Regeringen · til at ai:ivende saa store Dele
af den søgaaende Flaade til rent og skært Kystforsvar·, at
Amerikanerne saa godt som overalt stod paa Defensiven,
skønt selve Krigens Maal, o: Cubas Frigørelse fra Spaniens
Foredrui: i Strnlegi.

2
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Herredømme, bydende fordrede Offensiv. Paa den anden
Side kan det anses som givet, at Cerveras Eskadre, hvis
tarvelige 'l'ilstand var den spanske Regering vel bekendt, af
denne ofredes paa det politiske Alter, idet man frygtede indre
Uroligheder i Spanien, hvis der ikke gjordes noget, som i
alt Fald havde Synet af at være til Støtte for Koloniernes
Forsvar.
Af det her om Forholdet .Krigsførelse og Politik udviklede fremgaar, at en kraftig Regering eller Statsledelse er
militært set en uhyre Styrke. Stærkest bliver selvfølgelig
Statsledelsen, hvor den faktisk er lagt i Hænderne paa en
enkelt l\Iand, der i sig forener en fremragende Politikers og
Strategs Egenskaber, saaledes som Tilfældet f. Eks. var med
Napoleon, Frederik II og Cæsar, men ogsaa godt Samarbejde
mellem flere kan give store Resi.iltater. Der behøver jo 1
saa Henseende blot at peges paa Forholdene ved Genoprettelsen af det tyske Kejserrige - Samarbejdet mellem Politikeren Bismarck og Strategerne Moltke og Roon - og ved
Japans Fremvækst til Rtormagt i den allerseneste Tid.
Som Forholdet m1 om Stunder er for de fleste Staters.
Vedkommende, at det ikke længere er Monarken, men Folket, Nationen selv, der er Staten, beror den Kraft, hvormed
en Regering udadtil og indadtil kan optræde, paa dP.n Tillid,
den nyder hos Nationen, og gennem den almindelige Værnepligts Indførelse er det tillige blevet selve Folket, der direkte
fører Kampen og bmrer dens Byrder. Vil man derfor nutil dags sikre sig, at det militære Apparat svarer til de Fordringer, som under en Krig vil blive stillede til det, og at Ledelsen
af Operationerne under denne kan foregaa i Overensstemmelse med militært set rigtige Principper, saa maa Nationen
have en vis Forstaaelse for disse. Arbejdet herfor er en
vigtig Opgave for de militære sagkyndige i Fredens Tider;
at det ogsaa kan give praktiske Resultater, ses eksempelvis
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af Forholdene i Tyskland, hvis nuværende mægtige Flaade
er skabt i Løbet af den sidste Menneskealder.
Som en uundgaaelig Betingelse for, at der kan komme
Resultat af Arbejdet, maa imidlertid sættes, at de militære
sagkyndige selv er i Besiddelse af en klar Opfattelse af Krigen og dens Væsen, saa at man er paa det rene med, hvad
der med de for Haanden værende Midler kan naas, og hvorledes det kan naas.
U oder Overvejelserne, disse Spørgsmaal vedrørende, maa
der da bl. a. træffes Afgørelse om, hvorledes de til '.Raadighed
staaende Kræfter og Midler skal fordeles til det militære Apparats tre Hovedgrene : Hær, Flaade og fast Forsvar.
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KAP . III.

Om Sømagt og dens Elementer.
Hvor stor Vægt en Stat bør lægge paa sit Søforsvar afhænger i første Række af Omfanget af de Interesser paa
Søen, den har at forsvare.
Af Interesser paa Søen er Skibsfart den vigtigste, men
et Lands Skibsfart afhænger i høj Grad af Landets Vareomsætning, og denne igen af Landets Produktion. Endvidere
vil, saa snart Produktion, Handel og Skibsfart naar en vis
Størrelse, Trangen til Kolonier, der kan afgive Markeder for
de første og Støttepunkter for den sidste, gøre sig gældende .
Udviklingen af en Stats Interesser paa Søen betinges imidlertid af forskellige Forhold, som her kortelig skal omtales,
og som falder i to Hovedgrupper: de, der vedrører Territoriet, og de, der vedrører Befolkningen.
Iblandt de Forhold, der vedrører Territoriet, kommer i
første Rmkke selve dettes geografiske Beliggenhed. Det er
klart, at et Land som Schweiz vanskelig kan faa betydelige
Interesser paa Søen, og lige saa indlysende er det, at
England saa at sige fra Naturens Haand er bestemt til
at blive Verdens første Sømagt. De Stater - Spanien,
Holland, Frankrig - der fordum har forsøgt at gøre det
Rangen stridig, har været slemt handicappede i Kampen
alene derved, at de har Landgrænser. Det samme gælder
ogsaa om en af dets nyeste Konkurrenter, Tyskland. Den
Omstændighed, at Søen er den eneste Vej for al Forbindelse
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med Omverdenen, maa nødvendigvis give hele Nationens
Stræben og Tragten en Enhed i Tanken, som er af uhyre
stort Værd, og ydermere frembyder Englands Beliggenhed
endnu en gunstig Betingelse for Søhandelens Udvikling derved, at det ligger umiddelbart op ad en af Verdem,samfærdselens Hovedrouter, nemlig den fra og til hele Nordeuropa,
medens det selv besidder fuldstændig uhindret Adgang til
Verdenshavene.
Foruden selve Beliggenheden spiller ogsaa Territoriets
fysiske Beskaffenhed en Rolle for Søinteressernes U dvikling. I et Land med rig og frodig Jord bund vil Befolkningen
føle sig mindre fristet til at søge ud paa Søen for Erhverv
end i mindre frugtbare La,nde, ligesom ogsaa Kysternes Formation her vil gøre sin Indflydelse gældende, eftersom den
letter eller v;:i,nskeliggør Adgangen til Havet for Landets Indbyggere. Interesser paa Søen .opstaar uvilkaarligt i et Land
som Norge, hvor de talrige dybe Fjorde skærer sig langt ind i
Landet, samtidig med at dettes fysiske Beskaffenhed dels
ikke opfordrer i særlig høj Grad til Jordbrug, dels lægger
store Hindringer i Vejen for Udviklingen af et Rommunikationsnet' af Veje og Jærnbaner.
Ogsaa hvor dybe sejlbare Vandløb ikke alene frembyder
et naturligt Kommunikationssystem mellem Landets forskellige Dele, men ydermere danner bekvemme Adgange til
bagved liggende Stater, der selv savner fri Adgang til Havet,
saaledes som Forholdene stiller sig med de store "Floder, der
løber gennem Nederlandene, er Kyststatens Chancer for at
faa en betydelig Søhandel og Skibsfart udviklet meget
store . Vender vi os nu fra selve Territoriets Egenskaber til Befolkningens, saa spiller naturligvis først og fremmest Befolkningstallet en Rolle, og derefter ogsaa dens Fordeling som
Ryst- eller Indlandsbeboere, men denne Fordeling vil jo
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som Regel i Hovedsagen rette sig efter 'rerritoriets tilsvarende Fordeling.
Det næste Forhold af Betydning er Nationalkarakteren.
Fælles l{araktertræk for alle Mennesker er det vel nok at
søge at gøre sig Livet bekvemt, men Anskuelserne om, hvori
dette bestaar, og Maaden, hvorpaa det søges naaet, varierer
efter de forskellige Nationers Ejendommeligheder og vil have
stor Indflydelse paa, om Nationen bliver søfarende eller ej.
Gaar man tilbage til Oldtiden, var det ikke do aristokratiske,
krigerske Spartanere og Romere, der udmrorkede sig som
søfarende Nationer, det var de mere demokratisk og merkantilt anlagte Fønikere, Atheniensere og Kartager, og senere
hen i Tidernes Løb har det ogsaa været "Kræmmernationerne" - som de ofte er bleven kaldte - Englænderne
og Hollmnderne, der i det lange Løb trivedes bedst paa Søen.
Der kræves for Handel og Søfart en vis Foretagsomhedsaand,
en vis Lyst til at vove for at vinde; nrnngler disse Egenskaber eller almindelig Produktionsevne, kan der mulig nok
endda af og til under særegne Forhold opstaa endog betyde. lige Interesser paa Søen for en Nation, men de sav1wr
virkeligt Grundlag og vil blive vejrede bort af den første
ugunstige Vind, de møder.
Endelig skal nævnes, at det altid til en vis Grad vil
ligge i Regeringens Magt at hernme eller fremme Udviklingen af en Nations Interesser paa Søen, mindre dog med de
moderne Regeringsformer, end det i tidligere Tider har været Tilfældet. Ingen Regering vil nu om Stunder ret længe
kunne undlade at lade "Flaget følge Handelen", hvorimod
det er højst tvivlsomt, om det i nogen synderlig Grad vil
lykkes en Regering at faa "Handelen til at følge Flaget", hvis
der ikke i Nationen selv findes en indre Trang dertil. Det her fremsatte forstaas maaske bedst ved et Par Eksempler. Ser vi da først paa don pyrenæiske Halvø, saa har
denne territorialt set saa godt som alle Betingelser for Ud-
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viklingen af Søinteresser. Pyrenæerne danner - og dannede
navnlig med tidligere Tiders Kommunikationsmidler - en
saa stor Hindring for Samkvem med Omverdenen, at Søvejen uvilkaarlig maa virke indbydende, og Beliggenheden
med den ene Side ud mod Verdenshavet og den anden ind
mod det Vandbækken, som i hele den ældre Historie har
spillet den afgørende Rolle, er overordentlig gunstig, ligesom
endelig tah-ige fortrinlige Havne findes. Paa et vist Tidspunkt synes da ogsaa Befolkningen at have haft Øjet aabent
for disse naturlige Fordele, og man ser den i Løbet af det
15dc Aarhundrede, da den staar styrket og hærdet af de lange
Kampe for at afkaste det arabiske Aag, optræde som Pionerer
paa Søfartens Omraade og udfolde en Virksomhed, der lige
omhing Aar 1500 førte til Erhvervelsen af et Kolonialrige
af fabelagtige Dimensioner. Det skortede altsaa heller ikke
paa en vis Grad af Foretagsomhed hos Befolkningen.
Men der manglede Lyst og Evne til at producere, og der
manglede Handelstalent. Nogen synderlig Omsætning mellem Moderlandene, Spanien og Portugal, og deres Kolonier
kom egentlig aldrig i Stand, og de mange tapre og haardføre
Folk, der af Fortællingerne om de nye Æventyrlandes Frugtbarhed og Rigdomme droges derover, kom ikke som egentlige
Kolonister i den Forstand, at de vilde gøre det nye Land til
fast Bolig og udvikle dets Hjælpekilder og Produktionsmuligheder, men de kom som Erobrere og Herskere, der i deres
Jagen efter det eneste Produkt, de ret forstod at vurdere,
nemlig de ædle l\Ietaller, ødelagde de erobrede Landes indfødte Befolkning i Bund og Grund, uden selv at tilføre ny
Livshaft. Samtidig affolkedes Moderlandene, hvor Lysten
til virkeligt Arbejde svækkedes ved Synet af de Masser af
ædle Metaller, ,,Sølvflaaderne" bragte hjem og som for en
stakket Stund gjorde Spanien til et af Europas mægtigste
Riger.
Men Herligheden varede kun kort, thi Udryddelsen af
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~e erobrede Landes Befolkning gik fremad med rivende Hast
- for blot at nævne et Eksempel havde Øen Hai:ti, da Spanierne i 1493 satte sig fast der, en indfødt Befolkning paa
c. 1 Million; i 1514 var denne svunden ind til 14000 - og
derved blev Koloniernes Bevarelse som U dsugningsobjekte1· afhængig af stadig Mennesketilførsel fra Moderlandet, medens
paa den anden Side dettes Magtstilling for største Delen beroede paa, at den tynde Sølvstrøm fra Kolonierne blev ved at
flyde. Handel og Skibsfart, der som et Net af Blodkar
skulde holde hele Organismen i Live, manglede, og Koldbranden fra Lemmerne - Kolonierne - forplantede sig derfor hurtig til hele Legemet, saa at det spanske Vælde sank
sammen til en vegeterende Masse uden Modstandskraft hverken mocl indvortes Sygdomme eller mod Angreb udefra, som
siden i Forening har hærget det saaledes, at Spanien nu
ligger hen som et alle Erobringer berøvet, forarmet Land,
skønt faa Stater, om da overhovedet nogen, har haft saa rige
U dviklingsmulighecler.
Medens det altsaa her nærmest maa siges at være Mangler ved Befolkningens moralske Egenskaber, der i Forbindelse
med en ofte elendig Regering er Skyld i, at Territoriets mange
gode naturlige Betingelser ikke er blevne udnyttede, som de
burde, til at gøre Staten til en Sømagt af første Rang, saa er
Forholdene anderledes for den Stats Vedkommende, der først
forsøgte at løfte den spanske Arv, nemlig Holland.
Det lave Land ved Deltaet af de tre store Floder, Rhinen ,
Maas og Schelde, har saa langt, som Historien gaar tilbage,
været beboet af en ualmindelig tapper og haardfør Befolkning, som endogsaa forstod at hævde sin Uafhængighed over
for det ellers overalt sejrrige Rom. Befolkningens Haardførhed og Kraft bevaredes gennem Tidernes Løb ved saa godt
som uafbrudt Kamp, dels mod de langt større Riger, der
omgav Landet, dels indbyrdes imellem den Mængde Smaastater, hvori det selv stadig forblev delt, dels endelig mod
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Havet og de store Floder, der gentagne Gange ved Stormflod og Oversvømmelse anrettede store Ødelæggelser.
Dette sidste Forhold : den stadige Kamp mod det vaade
Element, maatte nødvendigvis frembringe en forholdsvis talrig Sømandsstand, samtidig med at et andet Forhold, som
allerede er berørt, nemlig at Landet forblev delt i et sto:rt
Antal indbyrdes uafhængige Smaastater, bevirkede, at der
her tidlig opstod en kraftig Borgerstand, med hvilken ogsaa
Handel og Industri voksede frem.
Visse gunstige Betingelser frembød . ogsaa Territoriet:
Beliggenheden mellem Havet og et stort Opland, hvortil de
store Floder giver bekvem Adgang, var meget heldig.
Allerede paa den Tid, hvor de italienske Republikker
behersker Verdenshandelen, ser man cla ogsaa de nederlandske Byer - særlig Brilgge - være Stabelpladser for ~tørste
Delen af Handelen paa Nordeuropa, hvor de mere og mere
udvidede deres Handelsomraade paa Hansestædernes Bekostning. Dette Forhold fortsattes ogsaa, efter at Opdagelsen
af Søvejen til Indien og af Amerika bevirkede, at Ledelsen
af Verdenshandelen gled fra de italienske Republikker over
til Spanien og Portugal, saaledes at Antwerpen i Begyndelsen af det 16de Aarhundrede bliver Centrum for en overordentlig stor Handel. Denne By havde da en Befolkning
paa over 200000 Mennesker - kun Paris var større - , flere
Hundrede Skibe laa ofte paa en Gang i dens Havn, og flere
Tusind Købmænd mødtes daglig paa dens Børs. Da saa
Nederlandene lidt efter Midten af det 16de Aarhundrede rejste
sig mod det spanske Tyranni og begyndte den Kamp for Friheden, der med korte Afbrydelser varede c. 100 Aar, blev
Nationen saa at sige dreven ud paa Søen, som baade var det
Felt, hvor Modstanderen lettest kunde rammes, og det Omraade, hvorfra Ressourcerne til Stridens Førelse maatte hentes, thi Spanierne -var som Regel de stærkeste til Lands og
holdt til Tider saa godt som hele Landet besat.
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Havet viste sig at vmre Holland en trofast Ven. Til
Trods for at Landkrigen af og til gik saa uheldig, at der ikke
var stort mere tilbage til at fortsætte Kampen end den smalle
Strimmel Land mellem Zuidersøen og Havet, og at mtm for
at forhindre Spanierne i at trænge frem ogsaa der maattc
stikke Digerne igennem og oversvømme store Strækninger,
saa blev det endelige Resultat dog, at det frie Holland 16·18 gik
ud af Kampen som en opblomstrende mmgtig Stat, der gl'nncm en stadig voksende Skibsfart og et stort Kolonialrig<· do111inerede Verdenshandelen fuldstændig, medens dets Modstander sank tilbage i en Afmagt, hvoraf den siden ikke har kunnet
hrove sig, ligesom ogsaa den Del af Nederlandene, der ikke
formaaede at afryste det spanske Herredømmes klamme
Haand, stagnerede eller sygnede hen. Saaledes gik J3efolkningstallet i Antwerpen, hvis Pnlsaare blev underbunden, da
Hollænderne lukkede Scheldeu for al Sejlads, yderligere ned
fra de 55000, hvortil det ved Frihedskrigens Rædsler var reduceret, til c. 40000 i Aaret 1790.
Men ret længe varede Hollands Storhcdsperiode dog ikke.
Den lille Nations Rigdom kunde' ikke andet end vrokke baade
Misundelse og Lyst til Efterligning, og under Kampen med
l\fodbejlerne maatte nødVl'ncligvis baacle Nationens Lidenlwd
og de mindre heldige Forhold ved Territoriets Beliggenhed
gøre sig gældende. De sidste bC'staar foruden den forholdsvis
udstrakte Landgrænse deri, at den geografiske Position er
tilbagetrukken i Forhold til Verdenshavet, saa keles at hele
Landets oversøiske Skibsfart paa en lang Strækning maa
følge Router, der fører tæt langs andre Staters Territorium,
hvorfra den da følgelig, saa snart disse Stater er fjendtlige,
er stærkt udsat for Angreb.
Det var imidlertid netop disse Stater, England og Frankrig, som Holland fik at kmmpc med, saa snart det vel havde
faaet sin Uafhængighed befæstet. Allerede Aaret efter den
westfalske Fred fik England i Cromwell en ualmindelig
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kraftig Statsleder, der havde Øjet aabent for de rige Muligheder, Havet frembød for England som Vej til Storhed, og
som derfor i den Hensigt at opmuntre engelsk Handel traf
saa skrappe :Forholdsregler (Navigationsakten) mod fremmed Skibsfart, at Hollænderne, som blev haardest ramte,
saa sig foranledigede til at gaa til Krig. Nærmest paa Grund
af indrepolitiske Stridigheder og en for vidt dreven Sparsommelighed gik denne dog uheldigt for Hollænderne, saa at de
ved Fredens Afslutning 1654 maatte anerkende Navigationsakten. Englænderne fik herved yderligere Blod paa Tanden,
og faa Aar efter udbrød en ny Krig, hvis egentlige Aarsag
karakteriseres ved den engelske Admiral Moncks Yttring:
,,Hvad kommer det an paa en Grund mere eller mindre?
Det, vi vil have, er mere af den Skibsfart og Handel, som
Hollænderne nu har." Denne Gang tog Hollænderne sig dog
bedre sammen, samtidig med at Stuarternes tarvelige Regimente begyndte at gøre sine Virkninger gældende for Englændernes Vedkommende, saa at Englænderne ikke opnaaede
noget synderligt ved Freden i Breda 1667.
Endnu i den næste Krig (1672-1678) var Hollands Flaade
under Ruyters glimrende Anførsel stærk nok til at byde Englands og Frankrigs forenede Flaader Spidsen og fremtvinge
en ærefuld Fred, men Krigen, hvor Frankrigs Overmagt til
Lands føltes haardt, tog meget paa Holland. Og Alliancen
med England under de derefter følgende Krige mod Ludvig
XIV viste sig at være næsten mere skæbnesvanger for Hollands Sømagt, end Englands Fjendskab havde været det, idet
Hollands Regent, efter 1688 som William III at være bleven
Konge i England, i høj Grad - om end vistnok ganske ubevidst - gik sit nye Fædrelands Ærinde ved Fordelingen af
Krigens Byrder, uden for øvrigt at møde nogen Modstand i
Holland, hvis ledende Mænd ikke synes at have haft Øjet
aabent for Rækkevidden deraf. Naar de 3 Landes indbyrdes
geografiske Position tages i Betragtning, er det i og for sig
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ogsaa naturligt, at det under en Kamp mod Frankrig blev
England, der stillede Søstridskræfterne, medens Holland
maatte sørge for en Hær, men Virkningen maatte lige saa
naturligt blive, at Interesserne paa og for Søen stadig voksede
i England, medens de svækkedes i Holland, som desuden
direkte led meget under denne Krigsperiode.
V el blomstrede Holland hurtig op paa ny, saa snart fredelige Forhold indtraadte, saaledes at Amsterdam endnu ved
Midten af det 18de Aarbundrede var Verdens første Handelsstad, men Landgrænsen tillod under Revolutionskrigene den
franske Republiks sejrvante Hære at erobre Landet og tvinge
det til nye Krige mod sin gamle, nu langt overmægtige Medbejler paa Søen: England. Resultatet var, at Holland ikke
alene atter en Gang fik hele sin Søhandel ødelagt i Bund og
Grund, men ·ogsaa blev berøvet flere af sine bedste Kolonier,
der vandrede over paa Englands Hænder.
Hermed var det for bestand{g forbi med Hollands Stormagtsaspirationer, Landet formaaede end ikke at bolde fast
paa de østrigske Nederlnnde , som ved Wienerkongressens
store Opgør 1815 forenedes med det for at danne en Stat , der
kunde holde Frankrig i Skak. Allerede 1830 rev disse Lanclstrækninger sig løs og blev til Kongeriget Belgien. Vender vi os endelig til England, saa synes, som alt sagt,
dette Land fra Naturens Haand at være udset til at blive
Verdens første Sømagt. Helt omflydt af Vand og med fri
Adgang saavel til Verdenshav som til Indhave - Nord- og
Østersøen - med stort Opland, er den geografiske Position
ideel , ligesom ogsaa I(ystformationen paa de allerfleste Steder byder let Adgang til Havet for en Befolkning, hvis mest
fremtrædende Egenskaber er sejg Ihærdighed og Koldblodighed, blandet med en vis dristig Foretagsomhed og en sjælden
Evne til at finde sig til Rotte under alle Forhold.
Bevidstheden om Britannias Prædestination .,to rule tbe
waves" synes ogsaa tidlig at have gennemtrængt Nationen og
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dens Begering; thi allerede fra Kong Edgars Tid (959-975)
- altsaa længe inden Landet besad tilstrækkelige Magtmidler til at sætte en saadan Fordring igennem - forlanges
Suverænitet over de Have, der omgav England. Først fra
Begyndelsen af det 17 de Aarhundrede fik Fordringen praktisk Betydning, idet Stuarterne da søgte at faa den offentlig
anerkendt ved at ville tvinge alle andre Nationers Skibe til at
stryge baade Sejl og Flag, naar de mødte et engelsk Krigsskib
i de brittiske Farvande, der regnedes at strække &ig fra Kap
Stat i Norge til Kap Finisterre. Karl I forlangte endog af
den hollandske Regering, at den skulde straffe den berømte
Retslærde, Hugo Grotius, fordi han havde hævdet Ret til fri
Adgang til det aabne Hav for alle Nationer i sit Skrift "Mare
liberum", som for øvrigt ikke var rettet mod England, men
mod de spanske og portugisiske, paa Pave Alexander VI's
bekendte Buller baserede Krav paa Monopol paa den oversøiske Handel. Den hollandske Regering vilde selvfølgelig
ikke gaa ind paa at straffe Grotius, og den engelske Fordring
om "Mare clausum"*) mødte stærk Modstand baade fra Hollands, Frankrigs og Spaniens Side. Karl I greb da til det
"tydelige Sprog, en kraftig Flaade taler" og sendte 1636 en
Flaade paa 60 Skibe ud for at fordrive Hollænderne fra
Fiskerierne - særlig Sildefiskeriet - i Nordsøen. Da disse
paa den Tid spillede en enorm Rolle for Holland, der indviklet i Krigen mod Spanien ikke ogsaa kunde føre Krig mod
England, opnaaede Karl I virkelig, at Hollænderne gik ind
paa at betale en aarlig Afgift for at faa Lov til at fiske i Fred.
Men allerede næste Aar nægtede de at betale, og den Strid
mellem Karl I og hans Folk, der endte med Karls Henrettelse,
var da allerede saa fremskreden, at Karl ikke kunde faa Penge
til at udruste en Flaade, der kunde overtale Hollænderne .
. For øvrigt var der egentlig ingen · Uoverensstemmelse
"') Bl. a. paa ·Foranledning af Karl I fremsat i et af John Selden forfattet
Skrift.
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mellem Karl I og det engelske Folk om selve det Princip, at
England burde udvikle sine Interesser paa Søen, som, om
end i kraftig Udvikling, ikke var af synderlig stort Omfang
paa dette Tidspunkt. Engelske "Merchant Adventurers" og
"Buccaneers" var vel i Løbet af det 16de Aarhundrede i stedse
stigende Antal optraadt i Vestindien og Amerika, men først
under Dronning Elisabeths Regering kan man tale om en
oversøisk Handel af nogen Betydning, ligesom ogsaa da
det første Forsøg gjordes paa Anlæg af Kolonier. (Virginien). Disse sidste gik det i Begyndelsen kun smaat med, og
Handelen havde store Vanskeligheder at kæmpe med, ikke
mindst fordi Spanien og Portugal ansaa de oversøiske Lande
for deres private Ejendom og derfor gjorde kort Proces med
ethvert Skib af frnmmed Nationalitet, der viste sig i vestindiske eller-ostindiske Farvande, selv om det kun kom for
at handle. Desuden forbød Spanien og Portugal Ifolonierne
at handle med de fremmede, som derfor meget ofte maatte
introducere sig med Krudt og Kugler, før det lykkedes dem
at faa en Han.del i Gang. Ikke desto mindre gav Handelen
saa stor Gevinst, at Euglmnderne ikke lod sig afskrække,
men stadig i større og større Antal vendte tilbage i baacle
Vest- og Ostindien. Dog anvendte Englænderne samtidig
stor Energi paa at finde en ny Vej til Ostindien og Cathay,
som J{ina dengang kaldtes; Masser af Ekspeditioner udsendtes for at finde en Nordøst- eller Nordvestpassage, hvilket,
som bekendt, imidlertid ikke lykkedes.
Paa den gamle Vej omkring Kap var Hollænderne komne
Englænderne i Forkøbet ved at anlægge Kapkolonien, og i
det hele taget var Hollænderne afgjort et godt Stykke forud
for Englænderne paa Søhandelens Omraade i hele den første
Halvdel af det 17de Aarhundrede.
Omslaget kom først, da England i Cromwell fik en Hersker, der ikke alene har Øjet aabent for Sagens Betydning,
men ogsaa den fornødne Myndighed ti] at handle derefter.

•
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Ifølge Navigationsakten af 1651 maatte oversøiske Varer af
enhver Art kun tilføres England og dets Besiddelser i engelske Skibe, hvor Kaptajnen og ¾af Besætningen var Englændere, og europæiske Varer kun tilføres i engelske Skibe
eller i Skibe tilhørende det Land, hvor Varerne stammede
fra eller først kunde indskibes fra. Endvidere forbeholdtes
Kystfarten engelske Skibe, og Overtrædelser af Lovens Bestemmelser strafiedes med Konfiskering af Skib og Ladning.
Det er allerede omtalt, hvorledes Hollænderne ved Krigen 1652-1654 blev tvungen til at finde sig i disse Bestemmelser, som virkede kraftigt stimulerende for engelsk Handel og Søfart. Ogsaa Kolonierne begyndte nu at blomstre
op; Jamaica erobredes fra Spanien og flere af de smaa Antiiler .samt Punkter i Afrika og Indien besattes ogsaa.
Denne Udvikling af Kolonierne fortsattes efter Restaumtionen 1660, særligt i Nordamerika, hvortil en stor Del af
Cromwells gamle Tilhængere udvandrede, utilfredse med Forholdene i det gamle Land. Men i øvrigt betyder Stuarternes.
Tilbagekomst Stagnation for Skibsfartens og Handelens Udvikling for Resten af det l7de Aarhundrede. Karl II's Krige
mod Hollænderne var ikke synderlig heldige, og imidlertid
skabte Colbert i Frankrig en Flaade, som under de første
Krige ved Aarbundredets Slutning, efter at England og Holland var bleven forenede under William III, var de allieredes
Flaade jævnbyrdig. Men efterhaanden som Landkrigen, hvor
William III's store diplomatiske Evner i Forbindelse med
Ludvig XIV's Overmod stadig kaldte nye Modstandere frem
mod Frankrig, udtømte dette Lands Kraft, lagdes der her
mindre og mindre Vægt paa Flaaden, for hvilken Ludvig
XIV personlig tilmed kun havde ringe Interesse, og ved det.
18de Aarhundredes Begyndelse gik England frem til at blive
Verdens første Sømagt.
Denne Position har England siden da ikk~ alene formaaet.
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at hævde, men endog baade i Fredstider og under alle senere
krigerske Konflikter - den nordamerikanske Frihedskrig
undtagen - at udbygge og befæste paa sine Modstanderes
Bekostning. Landets Omsætning er nu større end noget
andets, dets Handelsflaade lige saa stor som alle andre Landes
tilsammen, og dets Kolonialrige ligesaa. Et saadant Resultat
er naturligvis kun naaet ved Tilstedeværelsen af usædvanlig
gode naturlige Betingelser i Forbindelse med klar Forstaaelse
for disse hos Nation og Regering, hvilken sidste dog for øvrigt
kun sjældnere har været Lederen i Bevægelsens Udvikling.
Det eneste alvorlige Misgreb, der er begaaet, er Behandlingen af de nordamerikanske Kolonier, men disses Frafald har
paa den anden Side bevirket, at engelske Ifolonier siden hen
er bleven stillede saaledes, at det er vanskeligt at se nogen
synderlig Grund til Utilfredshed for dem.
Kravet om Suverænitet over frit Hav har England
maattet opgive, men at Nationen stadig er tilbøjelig til at
betragte Havet som et fortrinsvis engelsk Territorium og er
overordentlig ømfindtlig for alt, hvad der generer dets Skibsfart, har den russisk-japanske Krig givet talende Eksempler paa. Inden hermed Spørgsmaalet om Interesserne paa Søen
forlades, skal fremhæves, at der bestaar en vis Vekselvirkning mellem disse og den militære Beskyttelse, de kræver i
Form af en Krigsflaade. En saadans Trivsel og hele indre
Værd afhænger i mange Retninger af, om den kan støtte sig
til en stor Handelsflaade og hele den industrielle Virksomhed,
der knytter sig til en saadan.
Dette gælder for det første Materiellet : god, bilJig og
hurtig Krigsskibsbygning kan vanskelig udvikle sig i et
Land, der ikke raader over et veludviklet almindeligt Skibsbyggeri og dermed forbundne industrielle Virksomheder som
Staalværker, Maskinfabrikker, Dokanlæg o. s. v. Det er i
saa Henseende betegnende, at England bygger sine Krigs-
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skibe baade hurtigere og billigere end noget andet Land. Og
under en Krig, hvor det gælder om baade hurtig at reparere
opstaaede Skader paa for Haanden værende Materiel og at
skaffe saa. rueget nyt Materiel frem som muligt, er Landets
Ressourcer i disse Henseender af stor Betydning. De kan
endog komme til at indvirke paa selve Maaden at føre Krigen
paa, saalcdes som det eksempelvis fremgitar af den russiskjapanske Krig, hvor det japanske Skibsbyggeris begrænsedt:
Leveringsdygtighed utvivlsomt har sin Del af Skylden for
den noget forsigtige Maade, hvorpaa den japanske Flaade
anvendtes under den første Del af Krigen.
Men ogsaa for Personellets Vedkommende spiller det en
vis Rolle, at Krigsflaaden kan støtte sig til en Handelsflaade,
hvorfra den kan drage det Supplement, som en Mobilisering
altid kræver af Besætning, og de Erstatninger, der bliver
nødvendige for at fylde de under Krigen slaaede Huller. Selv
om det rent sømandsmæssige Element nu om Stunder hos
Krigsskibsbesætningerne er traadt noget i Baggrunden for
det militære, saa. har det dog under mangfoldige Forhold stor
Betydning. Thi det maa ikke glemmes, at selve Kampen,
hvor den rent militær-tekniske Uddannelse skal staa sin
Prøve og ogsaa vil gøre Udslaget, til syvende og sidst kun
udgør en - om end en overordentlig vigtig - Del af Krigens
Tilskikkelser, som paa mangfoldige andre Maader stiller store
Fordringer til Personellets fysiske og moralske Kræfter,
som navnlig i Længden vanskelig tilfredsstilles af Folk,
der ikke paa Forhaand er vante til at udholde de Besværligheder og Savn, som Sølivet ufravigelig fører med sig.
Desuden udgøres en stor og særdeles vigtig Del af Besætningerne, nemlig Maskinfolk og Fyrbødere, af Folk, for hvem
militær Uddannelse er af forholdsvis ringere Betydning, men
den skibsfagmæssige af saa meget desto større.
Endelig kræver en moderne Krigsflaade, saa snart den
skal optræde i lidt Afstand fra de egentlige Flaadestationer,
Foredrag I Strategi.
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et meget betydeligt Tilbehør af Kulskibe, Proviantskibe,
Ammunitionsskibe, Værkstedskibe, Hospitalsskibe m. m.,
som det ikke kan betale sig at have liggende i Fredstid, men
som det i mange Retninger er heldigst i paakommende Tilfælde at kunne vælge blandt den nationale Handelsflaades
Skibe. Specielle Forhold under en Krig vil ogsaa ofte bevirke,
at Handelsskibe, omdannede til Hjælpekrydsere, kan gøre
god Nytte. Saaledes vilde det f. Eks. under den spansk-amerikanske Ifrig 1898 have været den amerikanske Flaade umu~
ligt at gennemføre Blokaden af Cuba uden saadanne Skibe.
At der, saa snart der bliver Tale om kombinerede Ekspeditioner med Troppetransporter, stilles ofte meget store
Fordringer til Handelsflaaden for at . faa fornødent 'l'ransportmateriel, behøver ikke nærmere Paavisning, der skal kun
gøres opmærksom paa, at Muligheden for Udførelsen af en
saadan Ekspedition kan, særlig hvor det spiller en Rolle, at
den udføres som et Coup de main, afhænge af Handelsflaadens Præstationsevne i Retning af passende Transportmateriel. Vekselvirkningen mellem Interesserne paa Søen og det
Rygstød af militær-maritim Kraft, som de fordrer, men paa
den anden Side selv til en vis Grad leverer Marven til, er
saaledes klar nok. Tilsammen udgør disse Ting den Kraftfaktor, som kaldes Søm.agt, og som baade har udøvet og sikkert ogsaa i Fremtiden vil udøve en betydelig Indflydelse paa
Verdenshistoriens Gang.

KAP. IV.

Om Krig med Hensyn til Maal og Midler
i Almindelighed.
En Krigs Maal er , for saa vidt Krig betragtes som fortsat
Politik, givet ved den Konflikt, der fører til Krigen: det gælder for den ene Stat om at faa en vis politisk Fordring sat
igennem, og for den anden Stat om at fremtvinge Fordringens Opgivelse, eller med andre Ord : det gælder for enhver
af Parterne om at sætte sin Villie igennem. Mere direkte
set er Krigens Maal altsaa at gøre Modstanderen villieløs,
d. v. s. modstandsløs, og Midlet dertil er Anvendelsen af
Vold, fysisk og morltlsk.
En Stats Modstandskraft repræsenteres i første Række
af dens Stridskræfter, og de krigerske Ha,niljjng,er maa derfor
først os: fremmest gaa ul paa at tilintetgeire, M',od.standerens
o.rnanis*rede Stridskræfter. Er dette opnaaet' overgaas til at
forhindre Organisationen af nye Stridskræfter, og Midlet hertil er Okkupation af Modstanderens Territorium , navnlig de
militære og økonomiske Centre.
Herved er dog tænkt paa Forholdene under en Krig mellem to nogenlunde jævnbyrdige Modstandere, thi er den ene
af de krigsførende Magter militært set saa underlegen, at han
overhovedet ikke kan tænke paa at modtage en Kamp i aaben
M8irk, men maa indskrænke sig til et Forsvar af de vigtigste
Afsnit eller Punkter af sit Territorium, saa er Forholdet
s•
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det, at Krigen straks fra Begyndelsen er indtraadt i 2den
Fase, hvor Modstanderen jævnsides med at optræde mod de
organiserede Stridskræfter kan skride til Besættelsen af Territorium.
Som 'rerritorium betragtet, er Forholdet for Havets Vedkommende jo saaledes, at der - Kystfarvande undtagne i Fredstid ~ b"r~ker et Kondominium : alle Nationer kan frit
udbytte Havet, og alle har der Lov at færdes frit overalt.
Den direkte Udbytning af Havet - hovedsagelig gennem
Fiskeri - kan vel undertiden økonomisk spille en Rolle for
en Nation, men som Regel vil dog det andet Forhold, den fri
Adgang til at benytte Havet som Transportvej, være af størst
Betydning.
Denne er under Krigsforhold endvidere af dobbelt Art,
idet der til den almindelige økonomiske Betydning, ½3enyttelsen af Havet som Transnortvej for Landets Omsætning
har, yderligere kommer den specielt militære Bet:tl,:i-pKz..
Søen kan have som Transportvej for Tropper og for særlige
Krigsfornødenheder.
Tages Søkrig for sig, bliver dennes direkte Maal derfor
at ombytte Kondominiet med et Herredømme paa Søe,n for
den ene krigsførende Part, saalcdes at denne udelukker den
anden saavel fra direkte Udbytning af Havet som fra Benyttelse af dette som Transportvej og samtidig selv kan udnytte sin uhindrede Adgang til frit at færdes paa Havet for
Opnaaelsen af Krigens almindelige Maal : at gøre Modstanderen villieløs.
Ogsaa Søkrigens Middel er Anvendelsen af fysisk og
moralsk Vold. - Gangen i Søkrigen bliver derfor, at man
først gennem Ødelæggelse af Modstanderens organiserede
Stridskræfter tilkæmper sig Herredømmet paa Søen , og derefter udnytter dette til at lægge fysisk og moralsk Pres paa
Modstanderen ved at brandskatte hans Kyster, ødelægge hans
Søhandel og lamme hele hans Omsætning ved Handelsblo-
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kade og Krydserkrig, samt endelig i Forbindelse med Landstridskræfter ved kombinerede Foretagender at okkupere hans
Landterritorium. Krigens Middel er altsaa Vold : hver af de krigsførende
Parter søger at overvælde Modstanderen og udtømme hans
Kræfter for at gøre ham modstandsløs og villieløs. Men
Løsningen af denne Opgave kræver, ligeledes for hver af
Parterne, at egne Kræfter opretholdes og bevares, og der vil
derfor altid under Krigsførelsen gøre sig to temmelig modstridende Principper gældende : Tilintetgørelsesprincip et og
9pretholdelsesprincippaj;. Efter som det ørs e e er et sidste
af disse har Overhaand i Krigsførelsen, vil denne blive angribende eller forsvarende, eller, med de almindeligst anvendte Udtryk: qjjensiv eller defensiv.
Valget af den offensive Krigsførelse fordrer som nødvendig Betingelse 1 at man føler sig den taktiske Afgørelse, o:
selve Kampen med Modstanderens Stridskræfter, voksen,
men i øvrigt er Offensiven ifølge Sagens Natur den mest
rationelle Form for Krigsførelse i al Almindelighed. Thi naar
man vil sætte sin Villie igennem - hvilket jo altid er Krigens Maal - ligger det nærmest at fremtvinge det ved positiv
Handling, og ved straks at tage Initiativet og handle hurtigt
og raskt bereder man desuden Modstanderen betydelige Vanskeligheder ved at bedømme ens Hensigter, ligesom man
tvinger ham til at opgive Forfølgelsen af selvstændige Planer,
fordi han stadig maa imødegaa ens Foretagender. Derved
svækkes imidlertid hans moralske Kraft, medens ens egen
styrkes ved den maalbevidste Handlen. Endelig er det ogsaa
ved aktiv Handlen lettere at drage Nytte af de Fejl, Modstanderen bega.ar, og de Uheld, der rammer ham, thi kun
den, der er paa Pletten, kan benytte et heldigt "Tilfælde"
eller en gunstig Chance, saaledes som de altid vil forekomme,
hvad enten det er Vejret - Taage, Tykning o. s. v. - eller
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misforstaaede Ordrer og Signaler eller Uheld med Materiellet
- Grundstødning, Havari e. l. - der frembringer dem.
Historien viser da ogsaa, at alle store Anførere baade til
Lands og til Søs, har ført Krigen offensivt, saa længe de paa
nogen Maade saa sig i Stand dertil, og fra en af de største Napoleon - foreligger følgende betegnende Udtalelse: ,,Grib
kun til Defensiven, hvor det er umuligt at gøre andet. Dersom man er reduceret til denne beklagelige Tilstand, maa det
være for at vinde Tid, afvente Forstærkninger, organisere
Tropperne, slutte Alliancer eller fjerne Fjenden fra hans
Operationsbasis, og en senere Overgang til Offensiven rnaa
være det stadige Maal for ens Handlinger."
I denne Udtalelse karakteriseres baade de Fordele, som
Defensiven byder paa, og de uheldige Forhold, der knytter
sig til den offensive Optræden. Hvad disse sidste angaar,
skyldes de den Omstændighed, at Offensiven kræver et betydeligt Overskud af Kraft. Thi ikke alene bevirker Stridskræfternes Forflytning fra Hjemlandet til Modstanderens Opholdssted et Kraftforbrug, men Erstatningen af dette og af
det yderligere Kraftforbrug, der nødvendigvis fremkommer
ved Sammenstødet med Modstanderens Stridskræfter og de
derefter følgende krigerske Handlinger, bliver vanskeligert•,
jo længere man fjerner sig fra Kraftkilden, o : eget Land,
ikke mindst fordi disse Krafttilførsler ofte paa deres Vej gennem det fjendtlige Territorium kræver en vis Dækning, altsaa endnu en Gang Kraftforbrug. Det er dette Forhold, som
udtrykkes i Sætningen, at "Operationernes Kraft staar i om-.
vendt Forhold til O leratiodsliniens Længde", og som der
maa
s ·y gt Hensyn til, inden man bestemmer sig for
Offensiven. Thi bar man her regnet galt, saa at man i selve
Kampen møder som den underlegne, kan Følgerne blive
skæbnesvangre, og det saa meget mere, som et eventuelt Tilbagetog vil være desto vanskeligere, jo længere man har vovet
sig frem.
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I Modsætning til den her omtalte uheldige Egenskab ved
Offensiven, at den paa en vis Maade æder sig selv op, staar
som en af de største Fordele ved Defensiven, at den tillader
at møde paa Kamppladsen med alle til Raadighed staaende
Kræfter.
Dette dog kun for saa vidt, som der er Tid og Villie til at
koncentrere disse. - Villien maa her tages med, eller burde
maaske endog nævnes først, fordi Erfaringen viser, at det altid
falder en Stat svært paa Forhaand at opgive Forsvaret af
nogen Del af sit Territorium. Dette er i og for sig forstaaeligt nok, men det gælder her at mærke sig en anden bekendt
Udtalelse: ,,:e:n, der vil dække alt , dækker inpcli, " At
sprede Kræfterne ved ]'orsøg paa direkte Forsvar paa
alle Punkter er kun at forøge Udsigten til Nederlag paa
alle Punkter. Man maa paa Forhaand gøre sig det klart,
hvor og hvori Statens vitale Interesser ligger, og paa Forsvaret af disse maa alle Kræfter koncentreres for om muligt
at opnaa Overlegenhed paa disse Punkter, thi der vil den
endelige Afgørelse af Krigen falde.
Her er imidlertid et af de Forhold, hvor den indre Politik, o : Hensynet til Folkestemningen, ofte har grebet og
sandsynligvis ogsaa i Fremtiden ofte vil gribe forstyrrende
ind i de militære Dispositioner. Defensiven kræver derfor
en moralsk meget krafti Kri sled! se. Det er ved offensiv
igs øre se angt lettere at faa Ry som en dygtig Anfører,
den store Hob, som har hele sin Opmærksomhed henvendt
paa Fremrykningen, overser forholdsvis nemt alt det, der
ikke bliver gjort. ,,Fremgangen retfærdiggør alt," siger Leer,
,,i Defensiven har de ubetydeligste Fejltagelser de fordærveligste Følger; Frygten overdriver Nederlagene, og man giver
Anføreren og ikke Omstændighederne Skylden for Ulykkerne.
Alles Blik rettes paa Nederlagene ; og ingen tænker paa, at
man maaske er undgaaet en meget større Ulykke, som det
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burde regnrs Anføreren til Fortjeneste, at det er lykkedes
ham at afvende ved sin Dygtighed." Da Forholdene ved offensiv og defensiv Krigsførelse
senere vil blive nærmere behandlede, skal der ikke gaas videre
ind paa Spørgsmaalet her, men indskydes nogle Definitioner
af forskellige Udtryk, som jævnlig gaar igen ved Behandlingen af strategiske Forhold.
Saaledes forstaas ved O p e r a t i o n e r de Bevægelser
og krigerske Handlinger, som de til større Enheder - Hrore,
Flaader o. s. v. - sammendragne Stridskræfter foretager
........"~
overfor Modstanderen for at naa Krigens" Maal, eller, taget
i noget snævrere Forstand : de Bevægelser og Handlinger en
enkelt større Styrke under Krigen eller et Afsnit af denne
udfører over for Modstanderen. - Selve Sammendragningen
af Stridskrmfterne til større for de tilsigtede Operationer afpassede Enheder benævnes den strategiske Opmarch.
Ved Kr i g s s k u e p 1 a d s eller Krigsteater forstaas det
Territorium, hvorpaa Operationerne foregaar. Ofte skelner
man under en Krig mellem forskellige Krigsskuepladser, naar
der samtidig opereres paa flere langt fra hverandre fjernede
Steder. (I den spansk-amerikanske Krig var der saaledes
en vestindisk og en østasiatisk Krigsskueplads).
Strategisk vigtige Pnnkte r er saadanne,
som enten har særlig militær Betydning - Befæstninger,
Krigshavne o. l. - eller som spiller en fremtrædende Rolle
for vedkommende Stats Livskraft i det hele taget, saasom
Hovedstaden, Regeringens Sæde, Handelsemporier, Kulturcentre o. l. - Paa samme Maacle som enkelte Punkter kan
hele Terrænafsnit antage særlig strategisk Betydning. Saaledes kan f. Eks. vore Nabolandes Skærgaarde under en Krig
komme til at spille en betydelig Rolle, idet de dels frembyder
en Del N avigeringsvanskelighecler, dels under mange Forhold
kan tænkes at give Forsvareren Lejlighed til at foretage ind-
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ledende Operationer - Opmarch, Koncentrering - dækket
og skjult, hvilket er en ikke ringe Fordel. En anden Maade,
hvorpaa et Farvandsafsnit kan faa speciel strategisk Betydning, er, naar vigtige Søhandelsrouter løber sammen der saaledes, som f. Eks. Tilfældet er i den vestlige Udgang af Kanalen mellem England og Frankrig.
Blandt strategisk vigtige Punkter har atter saadanne
særlig stor Betydning, der kan tjene som O p e r a t i o n s basis for en større Styrke. Som allerede berørt repræsenterer Operationernes Udførelse et Arbejde, d. v. s. Energiforbrug, og dette maa, hvad enten det drejer sig om Tab af
Mennesker og Materiel eller om Forbrug af Ammunition,Kul,
Proviant o. s. v., erstattes, hvis den paagældende Styrke skal
kunne bevare sin Operationsdygtighed eller Arbejdsevne. Den
Kraftkilde - o : Operationsbasis i videste Forstand - , hvorfra Erstatningen i Hovedsagen maa drages, er Moderlandet
med Kolonier eller dets allierede, og det Udløb - By, Egn
- hvorfra Styrken umiddelbart øser, kaldes Operationsbasis
for denne, medens de Veje, ad hvilke Erstatningerne føres fra
Operationsbasis til Styrken, udgør dennes Forbindelses1 in i c r.
Endelig forstaas ved Operationsobjekt Maalet
for Operationerne - o : en Del af Fjendens Stridskræfter,
der skal ødelægges; et strategisk vigtigt Punkt, der skal erobres; Modstanderens Søhandel, der skal ødelægges o. s. v. - ,
og ved O p e r a t i o n s li ni e den Vej, en større Styrke
følger under sine Operationer.

KAP . V.

Om Landkrig og Søkrig.
l"J-rr-c, - 19 t 3

Saaledes som Forholdene nu engang er, at Menneskene
hovedsagelig lever paa Landjorden og ikke paa Havet, og
at Staternes Territorium for Størsteparten bestaar af Land
og ikke af Vand, vil det som Regel blive Udfaldet af Landkrigen, der direkte afgør Krigen, og dette bevirker, at man
ofte er tilbøjelig til at overse den indirekte, men derfor dog
i adskillige Tilfælde overordentlig betydningsfulde Indflydelse, som Sømagt og Søkrig har udøvet paa Verdensbistonens
og Landkrigens Gang i tidligere Tider, og som vel snarest vil
blive forøget i Fremtiden.
Thi ikke alene er der de Tilfælde, - nemlig saa snart de
krigsførende Parter ikke bar nogen fælles Landgrænse - hvor
Søkrig danner en uomgængelig første Akt af Krigsdramaet,
men Landkrigens Gang kan ogsaa paa mange Omraader paavirkes stærkt af Søkrigens Udfald. Jo mere Arbejdets Deling , Arbejdsspecialiseringen, gennemføres i Verdenssamfundet saaledes , at nogle Stater i overvejende Grad bliver industridrivende, andre gennemgaaende agerclyrkende o. s. fr.,
desto større Rolle kommer ogsaa Vareombytningen, o: Handelen og den dermed forbundne Varetransport, til at spille i
Staternes Liv. Allerede nu er Forholdet saaledes, at ingen
af Europas større Stater, Rusland undtagen, kan undvære Tilførsel af Levnedsmidler selv i Fredstid, og endnu ugunstigere
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stiller Sagen sig i Krigstid, hvor et krigsførende Lands Produktion som Regel vil formindskes alene af den Grund, at
Iuigshaandværket lægger Beslag paa en meget betydelig Del
af Landets arbejdsdygtige Befolkning. Ogsaa paa mange
andre Omraader end netop Levnedsmidlernes vil en krigsførende Stat behøve forøgede Tilførsler, hvis Udeblivelse eller
Forsinkelse kan lamme hele Krigsførelsen.
Selv om nu en krigsførende Magt vel nok i de fleste Tilfælde vil have Landgrænse mod neutrale Stater, saa at den
vil kunne dirigere sine Tilførsler over disse, hvis den selv afskæres fra Havet, saa er dog Søtransporten, saa snart det
drejer sig om større Kvanta, Landtransport saa overlegen,
ikke mindst i økonomisk Henseende, at Udelukkelse fra
Havet altid for en Stat vil medføre økonomisk Svækkelse og
Forstyrrelser i baade Landkrigsmagtens og den civile Befolknings Forsyninger.
Disse Ulemper kan, naar de bliver af nogen Varighed,
faa betydelig Indflydelse paa hele Krigens Gang, og at Besiddelsen af Sømagt i sig alene er en kraftig Støtte til at
bære en Krigs Byrder er da ogsaa en historisk Kendsgerning.
Dette Forhold er allerede tidligere - under Omtalen af
Sømagt og dens Elementer - strejfet ; her skal til dets bedre
Forstaaelse gives et Par rent krigshistoriske Eksempler.

Den spanske Arvefølgekrig 1702-1714. ·
I Slutningen af Aaret 1700 uddøde med Karl II den habsburgske Linie i det spanske Monarki, som da omfattede:
det egentlige Spanien , Dele af Lombardiet, Syditalien, Sicilien, Sardinien, Dele af Nederlandene (det nuværende Belgien), Sydamerika undtagen Brasilien, Mellemamerika, Florida, Cuba, Puerto Rico, den østlige Del af St. Domingo,
flere mindre Øer i Vestindien, Filippinerne m. m. i Ostindien samt store Besiddelser i Afrika.
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Karl II testamenterede sin Krone til Ludvig XIV's
Sønnesøn Filip, men Ludvig havde for tydelig vist sin Lyst
til at lade Frankrig spille en ilominerende Rolle i Europa til,
at de øvrige Magter vilde fin~ sig i, at hans Magt blev
forøget paa denne Maade. Allerede inden Karl II's Død
var der mellem Ludvig og Østrig, hvis habsburgske Fyrstehus
gjorde Arvekrav gældende, samt England-Holland, der saa
sine vigtigste Handelsinteresser truede, naar det uhyre spanske Kolonialrige kom under den kraftige franske Kontrol,
indledet Forhandlinger om Deling af det spanske Monarki,
men disse var endnu ikke afsluttede, da Karl døde samtidig
med, at Østrig var optagen af Uroligheder i Ungarn, og England-Hollands Regent, William III, heromedes i at træde
kraftigt op ved en i begge Lande stærkt mod Krig stemt
offentlig Mening. Men denne vendte sig, da Ludvig ikke
alene akcepterede Testamentet og 1701 besatte en Del Fæstninger i Nederlandene, men yderligere udfordrede Englænderne ved efter don fordrevne Jakob H's Død at anerkende
hans Søn som retmæssig Konge af England. Østrig og do
to Sømagter sluttede da en Alliance med det Formaal : 1) at
erobre de spanske Nedcrlande for at sikre Holland mod Frankrig, 2) at erobre de spanske Besiddelser i Norditalien for at
sikre Kejserens Lande mod Frankrig, 3) at erobre SyditaliL•n
og Sicilien for at hindre Frankrig i at opnaa en for Sømagternes Interesser skadelig dominerende Position i Middelhavet, 4) at sikre, at Frankrig og Spanien aldrig foreneclbs
under samme Konge. Desuden fik Sømagterne frie Hænder til at gøre saadanne koloniale Erobringer fra Spanien,
som kunde befordre deres Handelsinteresser.
Denne Traktats Indhold karakteriserer Sømagternes Politik, som i første Række tog Sigte paa deres Handelsinteresser, og som ogsaa paatrykte de første Operationer sit Stempel. De allierede var Frankrig temmelig overlegne til Søs,
og allerede inden Krigens Udbrud sendtes en engelsk Flaade
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til Vestindien, medens kort efter at Krigen var erklæret i
Foraaret 1702 en større kombineret Ekspedition afsendtes
mod Cadiz, der var Hovedsædet for den spanske Handel paa
Kolonierne. Den allierede Flaade under Admiral Booke, der
talte 50 Linieskibe, skræmmede straks en underlegen franek
Flaade, som laa ved Cadiz, tilbage til Toulon, men Angrebet
paa Byen mislykkedes, for en stor Del paa Grund af Ubeslutsom.hed og Uoverensstemmelser hos de allierede. Paa Hjemvejen var imidlertid disse saa heldige i Vigo at erobre eller
ødelægge en fransk Flaade (18 Linieskibe) med dens af 15
spanske Sølvskibe bestaaende Konvoj , og denne Begivenhed
bevirkede, at Portugal sluttede sig til de allierede, som derved fik en god Operationsbasis i Lissabon.
England og Holland havde lige saa liden Lyst til at se
Østrigs og Spaniens som Frankrigs og Spaniens Kroner forenede, og den oprindelige Alliancetraktat indeholdt derfor
heller intet om, at Filip skulde fordrives fra selve Spanien.
Men 1703 gik Sømagterne dog med til at opstille Ærkehertug
Karl - der paa det Tidspunkt kun havde ringe Udsigt til
at blive Kejser - som spansk Tronprætendent, og dette bevirkede, at Operationerne fra det følgende Aa,· lagdes an paa
at skaffe ham Fodfæste i Spanien. Rooke førte i Begyn~
delsen af 1704 Ærkehertugen til Lissabon og gik derpaa ind
i Middelhavet. Hans Flaade, der talte 35 engelske og hollandske Linieskibe, medførte en Troppestyrke, og et Angreb
paa Barcelona foretoges, men mislykkedes, ikke mindst fordi
det udførtes temmelig valent, da de allierede nødig vilde ophidse Befolkningen mod Ærkehertugen ved at bruge skrappe
Midler. Rooke vilde da gaa til Rivieraen for at støtte en
,østrigsk Hær, der opererede her, men paa Vejen meldte pludselig hans Krydsere en fjendtlig Flaade i Sigte. Booke jagede
straks, men saa snart han fik Fjenden i Sigte, sammenkaldte
han Krigsraad, hvis Forhandlinger - som for øvrigt endte
med B eslutningen om at angribe - tog saa lang Tid, at
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Fjenden, som var den underlegne franske Bresterfl.aade, fik
Forspring og slap ind til Toulon. Menende, at der nu her
var koncentreret c. 40 franske Linieskibe - i Virkeligheden
var der 50 - faldt Rooke tilbage mod Lissabon, men mødte
ud for Lagos en Forstærkning, der bragte hans Flaade op
paa 53 Linieskibe, og han gik da atter til Middelhavet. Men
paa Vejen fik han Unden-etning om, at Gibraltar var yderst
svagt garnisoneret, og han besluttede da - efter atter n,t have
holdt Krigsraad - at angribe dette Punkt, som ogsaa hurtigt
overgav sig. Faa Dage efter meldte hans Krydsere ham
den franske Flaade, 50 Linieskibe stærk, under Opsejling
fra Toulon, og Rooke maatte i Hast tage den storste Del
af den Gibraltar tildelte Garnison om Bord, hvorpaa han
sejlede Fjenden i Møde. U clfor Malaga kom det til en hidsig,
men uafgjort Kamp, der varede til Mørket afbrød den, og
under hvilken de allierede kom betænkelig nær til Bunden
af deres Ammunitionsbeholdninger, som allerede var medtagne fra Angrebet paa Gibraltar. Men Franskmændene
gjorde den næste Dag intet Forsøg paa at forny IfampPn
og gik snart efter hjem til 'roulon, saa at ogsaa Rooke med
sin Hovedstyrke kunde gaa hjem, efterladende en Eskadre i
Lissabon.
Denne kunde dog ikke hindre, at en overlegen fransk
Eskadre fra Toulon tidlig paa Aaret 1705 lagde sig udfor Gibraltar, som samtidig indesluttedes fra Landsiden. · Men saa
snart der var ankommen Forstærkning fra England og Holland, blev den franske Eskadre fordreven - og delvis ødelagt - , hvorpaa de allierede ved en kombineret Ekspedition
bemægtigede sig Barcelona. Franskmændene indesluttede vel
tidlig det næste Aar dette Punkt baade fra Sø- og Landsiden,
men en overlegen allieret Flaados Ankomst tvang dem til
at opgive Belejringen, og medens en allieret Hær fra Portugal
trængte frem til Madrid og tvang Kong Filip til at flygte til
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Frankrig, erobrede de allierede ved kombinerede Ekspeditioner Cartagena, Alicante og Majorka.
1707 forsøgte de allierede at erobre Toulon : en stor
engelsk-hollandsk Flaade flankerede og støttede Fremrykningen fra Norditalien af en østrigsk Hær samt medvirkede ved
selve Angrebet paa Byen. Dette mislykkedes, men bevirkede,
at alle de franske Krigsskibe sænkedes for ikke at blive ødelagte ved Bombardementet, og da de senere genoptoges, viste
de sig næsten alle ubrugelige.
Slaget ved Malaga havde været Franskmændenes sidste
Forsøg paa en Kamp om Herredømmet paa Søen, nu opgav
Ludvig XIV, hvis Finanser efterhaanden var i en betænkelig
Tilstand, definitivt at udruste virkelige Flaader og større
Eskadrer. Derimod opmuntrede han paa alle Maader Kaperiet, bl. a. ved at stille Krigsskibe til Disposition derfor, og
dreven i ret stor Stil under Anførere som Duguai-Trouin,
Forbin, Cassard m. fl. betalte Kaperiet sig ogsaa gennemgaaende godt for Rederne, og tilføjede ogsaa adskillige Gange
Modstanderne følelige Tab.
Men til Gengæld brandskattede Englænderne Frankrigs
og Spaniens Kyster og gjorde talrige mindre Erobringer saavel i Europa - bl. a. Sardinien og Minorca - som i Kolonierne. Nogen Indflydelse paa Krigens Udfald havde Kaperierne ikke heller, og trods disse trivedes Englands Handel
særdeles godt, først og fremmest naturligvis paa Bekostning
af Frankrigs og Spaniens, men dernæst ogsaa af Hollands.
Thi dette Land, som ma-atte bære store Byrder ved Landkrigen, der for en stor Del førtes paa dets Territorium, blev
haardt medtaget økonomisk og formaaede derfor bl. a. ikke at
udruste den fornødne Flaade til Beskyttelse for sin Søhandel, saa at Befragterne efterhaanden over alt foretrak de bedre
beskyttede engelske Skibe. Takket være sin ved Handel og
Søfart opblomstrende økonomiske Kraft kunde England ogsaa
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baade direkte og gennem Subsidier til sine allierede tage kraftig Del i Landkrigen.
N aar denne alligevel kun førtes med vekslende Held,
maa Grunden hertil hovedsagelig søges i betydelig Friktion
mellem de allierede, som jo ogsaa delvis havde forskellige politiske Maal med Krigen. Dette kom klart frem, da Ærkehertug Karl i 1711 ved sin Broders Død blev Kejser; England havde nu ikke længere mindste Lyst til at hjælpe ham
til Spaniens Krone, trak sig efterhaanden ud af Krigen og sluttede 1713 i Utrecht Fred med Ludvig XIV. Berøvede Englands Støtte opgav da ogsaa Ludvigs øvrige Modstandere
Aaret efter Kampen ved Fredslutningerne i Rastatt og Baden.
Ved disse tre Fredslutninger blev Filip anerkendt som
Konge i Spanien mod Garanti for, at Frankrigs og Spaniens
Kroner aldrig skulde blive forenede. Endvidere fik England
Minorca og Gibraltar som Støttepunkter i Middelhavet og i
Amerika Newfoundland, Nova Scotia og Hudsonbugtlandene,
foruden at Spanien og Frankrig maatte afslutte for England
meget gunstige Handelstraktater med dette Land, og Frankrig endelig sløjfe det som Kaperrede i England forhadte
Dunkerque's Befæstninger. Spanien maatte til Østrig afstaa
sine Besiddelser i Nederlandene, Nord- og Syditalien samt
Sardinien, og Sicilien til Østrigs allierede: Hertugen af Savoyen. Holland derimod opnaaede kun en Regulering af sin
Gramse samt gunstige Handelstraktater med Frankrig og
Spanien. Denne Krig er for sin maritime Dels Vedkommende
for saa vidt ejendommelig, som der kun forekommer det ene,
oven i Købet uafgjorte, virkelige Slag ved Malaga. Grunden
hertil er Frankrigs frivillige Opgivelse af en Kamp om Herredømmet paa Søen, som derefter af de allierede, særlig England, udnyttes til talrige kombinerede Ekspeditioner og Ødelæggelse af den franske og spanske Søhandel.
Englands Udbytte af Krigen var i Virkeligheden ogsaa
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langt større, end Fredsbetingelserne umiddelbart angiver.
Medens dets farligste Konkurrenter, Frankrig og Holland, ved
Krigens Afslutning var økonomisk set fuldstændig udmattede,
var England i kraftig Udvikling, Handelstraktaten med Spanien gav det faktisk et Monopol paa Handelen paa dette
Lands rige Kolonier, og en lignende Stilling havde England
ved en gunstig Traktat opnaaet overfor den under Krigen
erhvervede allierede, Portugal. Allerede naaet frem til at
være Verdens første Sømagt, baade hvad Krigs- og Handelsflaade angik, stod England klar til at gøre den rige Høst,
en saadan Position forjættede, og som heller ikke udeblev. -

Østrigske Arvefølgekrig og Syvaarskrigen.
Den ved den spanske Arvefølgekrige Afslutning skabte
Situation var langt fra stabil. Spanien havde der maattet
betale de største Omkostninger og lurede ret naturligt paa
en Lejlighed til at vinde noget af det tabte tilbage. Filip V's
dygtige Minister, Alberoni, arbejdede kraftigt paa at genoprejse Landet og udvikle dets militære Magtmidler, særlig
Flaaden, men han 7:!.r endnu kun ved Begyndelsen, da det
i 1717 af ret ubetydelige Aarsager kom til et Brud med Østrig.
Spanien erobrede allerede samme Aar ved en kombineret
Ekspedition Sardinien, og Aaret efter paa lignende Maade
Sicilien, men nu blandede England og Frankrig samt snart
efter ogsaa Holland sig i Sagen, hvorved den saakaldte Kvadruplealliance fremkom mod Spanien.
Baade England og Frankrig ønskede, nærmest af indrepolitiske Grunde, paa dette Tidspunkt den europæiske Fred
opretholdt og havde efter Utrechterfreden nærmet sig til
hinanden for at kunne holde de spanske Ambitioner i Tømme.
Da disse nu gav sig Udslag i Handling, ankom 1718 en engelsk
Flaade til Middelhavet, hvor den - for øvrigt uden Krigserklæring - ved Kap Passaro tilintetgjorde den ved Siciliens
Foredrag i Strategi.
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Erobring medvirkende spanske Flaade og derpaa overførte
en østrigsk Hær til Sicilien, som atter fravristedes Spanierne.
Samtidig rykkede en fransk Hær ind i Spanien selv og gav
bl. a. her Alberonis Anstrengelser for at skabe en spansk
Flaade et haardt Stød ved at ødelægge spanske V mrfter med
16 under Bygning værende Linieskibe.
Spanien maatte da bekvemme sig til at slutte Fred og
atter udlevere Sardinien. Men dette dæmpede naturligvis ikke
den spanske Misfornøjelse, som nu navnlig rettedes mod
England, som her havde forhindret Generobringen af de tidligere spanske Besiddelser i Italien, som selv sad inde med
Gibraltar og Minorca, og som endelig mere og mere bemægtigede sig Handelen paa de spanske Kolonier i Læ af Utrcchterfredens Handelstraktat. Ifølge denne havde England Lov
til, dels at sende et vist Antal Slaveskibe til de spanske Kolonier, dels aarligt at sende et enkelt Skib til Vestindien for
at drive almindelig Handel, men da de spanske Kolonier følte
sig brøstholdne ved den Maade, hvorpaa Moderlandet besørgede deres Omsætning, kom der hurtig paa alle Omraader
en stor Smughandel i (fang mellem dem og Englænderne.
I 1725, da Spanien havde opnaaet Forsoning med Østrig, var
det lige ved at komme til Krig med England, og et Overfald
paa Gibraltar blev forsøgt, men Ankomsten af en engelsk
Flaade her, samtidig med at en anden engelsk Flaade i Vestindien (Puerto Bella) blokerede de spanske Sølvskibe, <ler
skulde bringe Midlerne til Krigens Førelse, betog Spanien
Modet for den Gang, saa meget mere, som Frankrig endnu
var det fjendtlig stemt.
I Frankrig lededes Regeringen da af Fleury. Efter
Utrechterfreden blomstrede Industri og Handel stærkt op
her, ligesom ogsaa Ifolonierne begyndte at udvikle sig, for
øvrigt uden at Fleury selv interesserede sig synderligt for
disse Sager. Den franske Handelsflaade, der ved Ludvig
XIV's Død (1715) kun talte 300 Skibe, voksede i Løbet af

51
20 Aar til det seksdobbelte. Denne hurtige Opblomstring
rummede imidlertid den Fare, at den kllllde føre til Forviklinger med England, som Fleury ønskede at holde sig gode
Venner med for .at faa Fred til at forfølge sin europæiske
Politik, der gik ud paa at sætte Bourbon'er paa saa mange
af Europas Troner som muligt. Denne Politik førte ganske
naturligt efterhaanden Fleury nærmere til Spanien, som
med Glæde genoptog det gode Forhold. Dette bevirkede da
ogsaa, at den polske Arvefølgekrig (1733-1735) blandt sine
Resultater havde det, at en spansk Bourbon blev Konge af
Neapel, medens Ludvig XV's Svigerfader, den polske Tronprætendent Stanislaus Leszinsky, fik Lothringen, som efter
hans Død tilfaldt Frankrig.
Til disse Udvidelser af Bourbon 'ernes Magtsfære var
~.,n15 land en rolig Tilskuer. Den engelske Regering lededes
nemlig paa den Tid af den overordentlig fredelskende Robert
W alpole. Men det blev snart denne umuligt at bevare Freden, thi Spanien, som nu i Forbund med Frankrig følte sig
stærk, begyndte nemlig at gaa skrapt frem mod den engelske,
mere eller mindre lovlige, Handel paa dets Kolonier. Navnlig
den lVIaade, hvorpaa Spanierne gik frem ved Visiteringen af
de engelske Skibe, vakte en uhyre Ophidselse i England, hvor
man ogsaa efterhaanden var meget interesseret i at opretholde
Handelen paa de spanske Kolonier, og 1739 kom d(:\t da til
aabent Brud mellem Spanien og England. Allerede Aaret
efter brød Uvejret dog ogsaa løs paa Fastlandet, hvor den
største Del af Staterne i de følgende 8 Aar derpaa var mere
eller mindre i Krig med hinanden, medens England i Søkrigen
foruden Spanien fik Frankrig til Modstander. Forholdene var
dog til Tider meget indviklede : saaledes var Frankrig traktatmæssigt forpligtet til at yde Spanien Hjælp under en Krig,
og støttede det ogsaa med Skibe mod "England, men hævdede
i øvrigt lige til 1744 ikke selv at være i Krig med dette Land ;
paa lignende Maade hævdede Holland ikke at være i Krig
4•
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med Frankrig, skønt det understøttede Frankrigs Modstander
Østrig baade med Subsidier og med Tropper, og endelig førte
rundt i de andre Verdensdele de respektive Kolonier lystig
Krig med•hin3:nden, aabenlyst støttede af de ikke i Krig værende Moderlande.
For at kunne bedømme Resultatern~ af Krigene ved det
18de Aarhundredes Midte - den østrigske Arvefølgekrig *)
(med sideløbende Konflikter: de schlesiske Krige) og dens
Kontinuation: den preussiske Syvaarskrig (Kolonialkrigen)
- er det nødvendigt kort at resumere de deltagende Magters
koloniale Position ved deres Udbrud:
I Nordamerika havde Frankrig i Canada en megeli
lovende Koloni, hvis Befolkning dog kun talte c. 80,000 Kolonister, men disse, som hovedsagelig ernærede sig ved Jagt,
afgav paa den anden Side et fortrinligt Soldatermateriale.
Endvidere besad Frankrig det svagt befolkede Louisiana, hvis
Grænser ikke var nøjagtigt fastslaaede, og hvortil Franskm~ndene krævede baade hele Mississippidalen og Obiodalen
henregnede. - Dette Krav bestredes energisk fra engelsk
Side, da dets Anerkendelse vilde afskære de engelske Kolonier ved Atlanterhavskysten fra enhver Udviklingsmulighed.
Disse Kolonier, hvor der foruden Agerdyrkning allerede blev
dreven nogen Handel og Søfart, havde c. 1200000 hvide Indbyggere. England besad desuden Newfoundland, Nova Scotia
samt Hudsonbugtlandene, medens Spanien ejede Florida,
som dog var lidet koloniseret.
I Vest ind i en besad Spanien: Cuba, den østlige Del
at Haiti, Puerto Rico og Trinidad; England: Jamaica, Barbados samt nogle Smaaøer; Frankrig den vestlige Del af
Haiti, Guadeloupe, Martinique samt et Par Smaaøer; Holland: Cura9ao og nogle Smaaøer.
") Deltagerne i denne var paa den ene Side Spanien, Frankrig, Bayern og
Sachsen, paa den anden Østrig, England og Holland samt senere Sardinien.
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Hele M e 11 e m a m e r i k a var spansk, ligesaa S y d amerika undtagen Brasilien, der var portugisisk, og Guyana, som var delt mellem Frankrig, England og Holland.
I O s t i n d i e n var der for Fastlandets Vedkommende
ikke Tale om nogen egentlig Kolonisation, men de respektive
Handelskompagnier besad rundt om Faktorier som Støttepunkter for den indbringende Handel og søgte ved Benyttelse af de indfødte Fyrsters hyppige Stridigheder at udvide
deres Indflydelse over større og større Strækninger. - Englændernes vigtigste Poster var: Calcutta ved Ganges, Madras
og Cuddalore paa Coromandelkysten samt Bombay paa Ma.
labarkysten ; Franskmændenes : Chandernagore ved Ganges,
Pondichery paa Coromandel- og Mabe paa Malabar~ysten,
desuden besad Frankrig i Øerne Ile de France (Mauritius)
og Ile de Bourbon (Reunion) en meget vigtig Mellemstati0n
paa Routen til Europa. - Af Øerne i disse Egne ejedes i øvrigt Ceylon af Hollænderne, som ogsaa havde sat sig fast adskillige Steder paa Sundaøerne og Molukkerne, medens Spanien ejede Filippinerne.
I Afrika var den hollandske Kapkoloni langt den vigtigste europæiske Besiddelse, ikke mindst i sin Egenskab af
Mellemstation paa Routen Europa-Ostindien. Spredte paa
Vestkysten besad Spanien, Portugal, England og Frankrig
mindre Stationer, og Spanien ejede desuden de kanariske Øer,
Portugal Kapverderne, Madeira og Azorerne.
Gaar vi dernæst over til at betragte de krigsførende
Parters Flaadestyrker, saa var Holland, som for øvrigt ikke
deltog synderligt i Krigene, sunket ned til kun at kunne udruste en Snes, gennemgaaende endda smaa Linieskibe og
nogle mindre Skibe. Ogsaa i England stod Flaaden ved
Krigens Udbrud paa et forholdsvis lavt Standpunkt; medens
man i 1727 raadede over c. 125 Linieskibe og 55 Fregatter,
havde man i 1740 kun c. 90 Linieskibe og 84 Fregatter, og
Personellets Uddannelse lod en hel Del tilbage at ønske. -

54
Paa Modstandernes Side havde Spaniens Forsøg paa at genoprejse Flaaden som omtalt mødt store Vanskeligheder; ved
Krigens l:Jdbrud havde dette Land kun c. 25 brugelige Linieskibe, som dog "var i yderst daarlig Stand, hvad Vedligehol•
delse angaar , med næsten ingen og kun elendig daarlige
Forraad, og som havde modige men uduelige Officerer gamt
Besætninger, der for en stor Del bestod af Folk af alle mulige og umulige Livsstillinger, som pressedes til 'l'jenesten,
gik halvt nøgne, blev daarlig bespiste og slet ikke betalte.
(Chabaud-Arnault: Histoire des Flottes Militaires)". Hvad
endelig Frankrig angaar, nærede Fleury som nævnt ingen
Interesse for Flaaden ; skønt Handelens og Koloniernes Opblomstring skulde synes at kræve en kraftig Flaade, havde
Frankrig omkring 17 40 kun e. 45 Linieskibe og 70 Fregatter
med et knapt og ikke synderlig godt uddannet Personel.
Imidlertid var de første Aar af Krigen ikke videre heldige for England, som i Vestindien gjorde flere, for en stor
Del paa Grund af daarligt Samarbejde mellem de paagældeni1e
Sø- og Landofficerer forgæves Forsøg paa ved kombinerede
Foretagender at sætte sig fast i de spanske Besiddelser. Heller ikke i Middelhavet udrettede Englænderne noget sy11derligt. til Dels paa Grund af de forvirrede Forhold, som
Frankrigs efter moderne Begreber noget besynderlige Neutralitet frembragte, idet franske Flaader gentagende dækkede spanske Skibe mod Angreb af Englænderne. Dog bevirkede den engelske Flaade dels i 1742 ved Trusler om Angreb paa Neapel, at Kongen her opgav at støtte Spanien i
dets i Norditalien førte Kamp mod Østrig, dels i 1743 at
Sardinien, som ogsaa fik Løfte om engelske Subsidier, allierede sig med Østrig. Herved blev Spanien, for at kunne
fortsætte Krigen i Norditalien, tvungen til at basere sig paa
den neutrale Republik Genua, men da en større spansk Ekspedition i Slutningen af i 743 var paa Vejen hertil, blev den
af den engelske Flaade jaget ind til Toulon. Den franske
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Flaade her fik da Ordre til at eskortere Spanierne hjem,
men saa snart den fransk-spanske Flaade - 28 Linieskibe
under Admiralerne de Court og Navarro - i Februar 1744
løb ud fra Toulon, blev den angrebet af den engelske Flaade
(28 Linieskibe under Admiral Mathews). Kampen blev
fuldstændig uafgjort*), og de allierede naaede Spanien, men
Slaget havde politisk set det Resultat, at der officielt blev
erklæret Krig mellem England og Frankrig,
Frankrig-Spanien følte sig dog for svage til at optage
en Kamp med England om Herredømmet paa Søen og forsøgte kun, naar deres Kolonier trængte til Understøttelse i
Kampen mod Englænderne, at klare sig med for Tilfældet
udrustede kombinerede Ekspeditioner. Største Delen af disse
mislykkedes dog. Saaledes blev i Marts 17 47 en større til
Canada og Ile de France bestemt fransk Konvoj under Eskorte
af en halv Snes Linieskibe og Fregatter angrebet paa Højden
af Kap Finisterre af 14 engelske Linieskibe under Admiral
Anson, som erobrede næsten hele Eskorten og splittede Konvojen for alle Vinde. Senere paa Aaret blev en anden fransk,
til Vestindien bestemt Konvoj paa c. 250 Skibe med en
Eskorte af 8 Linieskibe under Chef d'Escadre l'~tanduere
ligeledes paa Højden af Kap Finisterre angrebet af 14 engelske Linieskibe under Admiral Hawke. Denne erobrede 6
Linieskibe samt en Del af Konvojen og sendte straks en Krydser til Vestindien med Underretning om Sagen , saa at en
større Del af den franske Konvojs Skibe, da de naaede ud til
Vestindien, blev opbragt af den engelske Eskadre her.
"') Store Dele af begge Flaader undlod at deltage i Kampen, som baade i
Frankrig og England affødte en Hoben Krigsretssager. Saadanne fulgte
for øvrigt i England næsten ethvert Sammenstød paa Søen under denne
Krig, hvor de engelske Admiraler gennemgaaende ikke viste synderlig
Lyst til at slaa afgørende Slag, dels vel noget paa Grund af mangelfuld
Organisation og Disciplin i det hele taget hos Personellet, dels ogsaa paa
Grund af en hos dette fremherskende højst uheldig - men hos et ikke
krigsvant Personel ret almindelig - Opfattelse af den rent formelle
Taktik som Udtrykket for Taktikkens højeste Maal.
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Men paa den anden Side skortede det den engelske Krigsledelse paa Initiativ til at udnytte det Herredømme paa Søen,
man faktisk sad inde med. Man inskrænkede sig til som
i de nys nævnte Tilfælde at parere Fjendens Slag, men drev
i Krigens senere Aar ikke selv Krigen i Kolonierne med
Kraft. Hertil medvirkede dog ogsaa andre Forhold: man
havde i England indre Vanskeligheder at kæmpe med, idet
den stuartske Prætendent allerede 1745 landede i Skotland,
hvor han straks fik saa stor Tilslutning, at han endog kunde
rykke ind i selve England og først 1746 ved Culloden led et
saa afgørende Nederlag, at han atter maatte flygte til Frankrig ; dernæst var Franskmændene gennemgaaende heldige i
Krigen paa Fastlandet, hvor navnlig England og dets allierede forgæves søgte at standse den dygtige Marskal af Sachsens Fremtrængen i Nederlandene, og England desuden
maatte holde store Styrker til Forsvar af Hannover *), og
endelig skortede det ogsaa flere af de engelske Admiraler paa
Dygtighed og Foretagsomhed .
I Forening bevirkede disse Forhold, at Englands :i.\Iodstandere overalt i Kolonierne - Nordamerika dog undtagen,
hvor Kolonisterne med en lille engelsk Eskadres Hjælp erobrede Kap Breton - formaaede at holde det Stangen. I Indien
havde Franskmændene, som i Handelskompagniets Repræsentant, Dupleix, og Guvernøren paa Ile de France, La
Bourdonnais, havde overordentlig dygtige Ledere, endog
Overtaget og erobrede Madras, men Uoverensstemmelser
mellem Dupleix og La Bourdonnais kom her Englænderne
til Hjælp.
Den Fred, som 1748 sluttedes i Aachen, og hvorved
Østrig betalte Krigens Omkostninger, maa imidlertid nærmest opfattes som en Vaabenstilstand for Søkrigens Vedkommende, thi de for denne vigtigste Stridsspørgsmaal:
Handelen paa de spanske Kolonier, de fransk-engelske Græn•) Dette Land var da i Personalunion med England.
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sestridigheder i Nordamerika og Konflikterne mellem Handelskompagnierne i Ostindien, blev ikke afgjorte ved den.
Men Frankrig var økonomisk udmattet, og England, som
navnlig i det Øjeblik ikke saa sig i Stand til at forhindre
Hollands Erobring, trængte ogsaa til at trække Vejret.
At Situationen var ret ustabil fremgaar dog af den Omstændighed, at saavel de respektive Handelskompagnier i Ostindien som Kolonisterne i Nordamerika vedblev at føre mere
eller mindre aabenlys Krig, og efterbaanden tog Sagerne sidstnævnte Sted en saadan V cnding, at den franske Regering
saa sig foranlediget til i Foraaret 1755 at afsende en Konvoj med Tropper og Krigsfornødenbeder til Canada. England, som havde faaet Nys om Sagen, posterede en Eskadre
i Nærheden af Newfoundland for at stoppe Franskmændene,
som dog i Taage slap forbi med Tabet af 2 Skibe.
Nu sendte England en Flaade ud for at krydse ud for den
franske Atlanterhavskyst, hvor den i Løbet af Aaret opbragte
c. 300 franske Handelsskibe, hvis Besætninger - c. 5000 Søfolk - blev boldt tilbage i Fangenskab. Frankrig paa sin
Side forberedte i al Hemmelighed i Toulon en Ekspedition
mod Minorca, medens det samtidig ved Troppekoncentrationer i Normandiet gav det Udseende af, at en Invasion i
England paatænktes. Dette Fif lykkedes; da den franske
Ekspedition Foraaret 1756 ankom til Minorca, var Øen
ganske uforberedt paa Angreb, og der fandtes ingen engelsk
Flaade i Middelhavet. Først efter at der var lagt Breche i
det svagt garnisonerede Port Mabons Volde, ankom en engelsk Flaade paa 13 Linieskibe under Admiral Byng udfor
Øen, men efter en uafgjort Kamp med den lige saa stærke
franske Flaade under Admiral La Galissonniere, som dækkede Angrebet paa Øen, gik Byng atter sin Vej*), og Franskmændene gjorde sig da til Herre over hele Øen.
• ) Byngs Ledelse kostede ham hans Liv; han blev skudt efter ved Krigsretsdom at være funden skyldig i ikke at have gjort, hvad han burde, for at
ødelægge den franske Flaade.
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Tre Dage før Slaget fandt Sted havde England erklæret
Frankrig Krig. - England var denne Gang bedre forberedt
og stod med c. 130 Linieskibe - i 1760 havde det 120 Linieskibe udrustede - mod Frankrigs c. 65, hvoraf dog kun c. 45
var i virkelig god Stand, og til disse kneb det endda at
skaffe gode Besætninger.
Men desuden lod Frankrig sig kort efter drage ind i
den preussiske Syvaarskrig mod Frederik II. England holdt
sig derimod denne Gang - i Modsætning til Forholdet under
den østrigske Arvefølgekrig - fra at tage direkte Del i
Landkrigen, om end det støttede Frederik II i denne med betydelige Subsidier. Under Ledelse af en kraftig Regering,
hvori den berømte William Pitt den Ældre fra Slutningen af
1756 var Sjælen, koncentrerede England sine Kræfter paa
Søkrigen, og Resultatet var, at "the Kingdom of Great Britain had become the British Empire (Mahan)", da Krigen
var forbi.
Endnu lykkedes det dog Franskmændene i Slutningen
af 1756 at erobre Corsica ved en kombineret Ekspedition og
at kaste Forstærkninger ud til forskellige af deres Kolonier,
men derpaa blev Krigsførelsen fra engelsk Side sat i System
paa følgende Maade :
1) de franske Krigshavne blokeredes,
2) flyvende Eskadrer anvendtes til jævnlige Brandskat- •
ninger paa Frankrigs Kyster for at binde saa mange franske
Tropper som muligt til Kystbevogtning,
3) ved kombinerede Ekspeditioner erobredes de franske
og senere, da Spanien allierede sig mecl Frankrig, ogsaa de
spanske Kolonier.
1757 begyndte Englændernes Fremgang med heldige
Begivenheder i Indien, men i øvrigt gik dette Aar nærmest
med Forberedelser til Kampagnen 1758, hvor en kombineret
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Ekspedition under Admiral Boscawen og General Amherst
erobrede Louisbourg og dermed Øerne Kap Breton og Prins
Edwards 0, medens mindre Ekspeditioner erobrede Senegal
og Goree (Dakar) i Afrika, og atter andre Ekspeditioner i
Europa brandskattede St. Malo's Omegn, erobrede og ødelagde Cherbourg samt erobrede Ile d' Aix, hvis Befæstninger
ødelagdes . Dette sidste Kup forhindrede ogsaa en til Canada
bestemt fransk Ekspedition, der sammendroges ved Ile d' Aix.
Frankrig, hvor den kraftige Hertug af Choiseul imidlertid var kommen til Roret, besluttede nu at forsøge at ramme
England ved en formelig Invasion. En Hær paa 20000 Mand
sammendrages i Bretagne for, efter at være indskibede i
Q,uiberonbugten paa der samlede Transportskibe, at gaa
vestenom Irland til Clyden og, med forventet Tilløb af
Stuarternes Tilhængere, gaa mod Glasgow. Andre 20000
Mand koncentreredes i Flandern, hvor ogsaa et større Fartøjsmateriel samledes for at landsætte dem i Nærheden
af London. Endelig skulde en lille Fregateskadre L.ied c.
1200 Mand Tropper fra Dunkerque foretage en Diversion til
Irland, hvor man ogsaa ventede Tilløb af Befolkningen. 'l'il Beskyttelse af Landgangene skulde Toulon-, Rochefortog Bresterflaaderne koncentreres i Brest og først eskortere fra
Quiberonbugten vestenom Irland, og derpaa fortsætte nordenom Skotland ned til Flandern for at dække Overgangen
herfra til Kent.
I 17 59 kommanderedes den engelske Blokadeflaade for
Toulon af Admiral Boscawen, som imidlertid hen paa Sommeren blev tvungen til at gaa til Gibraltar for at forsyne
sig og reparere, da flere af hans Skibe under Engagement
med nogle Landbefæstninger havde faaet en Del Havarier.
Den franske Toulonflaade (12 Linieskibe) under Chef d'Escadre La Clue løb da ud, men blev ved Passagen af Gibraltarstrædet om Aftenen d. 11/ . opdaget af de engelske Forpost-
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skibe, hvis Signaler hurtig fik Boscawen til at lette med
13 Linieskibe og jage La Clue, som forsøgte at undslippe.
Om Natten forlod 5 franske Skibe uden Ordre La Clue og
slap ind til Cadiz - hvor de senere holdtes blokerede af Englænderne lige til Aarets Slutning - næste Dag mdhentedes
og erobredes et fransk Skib, 2 andre forlod i Løbet af den
følgende Nat La Clne, som da med de resterende 4 Skibe
den næste Dag søgte Tilflugt i Lagosbugten, hvis Neutralitet
dog ikke respekteredes af Boscawen, der tog de 2 af La
Clues Skibe og brændte de to andre.
Koncentrationen af de franske Flaadestyrker var hermed
forhindret , men endnu resterede Bresterflaaden, der blokeredes af Admiral Hawke. Denne havde posteret mindre Styrker i Indløbet til Brest og udfor Quiberonbugten - for at
passe paa de her samlede Transportskibe - medens han
selv holdt sig mPd sin Hovedstyrke noget vestenfor Ouessant.
I November tvang vestlig Storm ham dog til at søge Læ
i Torbay, og Bresterflaaden (21 TJinieskibe) under Admiral
Conflans løb da, saa snn,rt Vej ret bedagede sig , ud for at
overrumple den engelske Styrke udfor Quiberonbugten (6
Linieskibe). Men Hawke havde heller ikke været sen i
Vendingen med at gaa fra Torbay, efter at Stormen havde lagt
sig, og netop som Conflans havde begyndt at jage den engelske Eskadre udfor Quiberonbugten, dukkede Hawke op
med 25 Linieskibe og gav sig til at jage Conflans. Denne
søgte ind mellem Quiberonbugtens Grunde, men skønt det
blæste op til Storm - 2 franske Linieskibe kæntrede og
sank, da de aabnede underste Batteris Porte - og Mørket
begyndte at falde paa, fulgte Hawke dog efter. Begge Parter
maatte snart ankre op for Natten, men fortsatte Kampen
næste Morgen. Da laa allerede 2 engelske og 3 franske Skibe
strandede ; af de resterende 16 franske Skibe blev et taget,
7 reddede sig ved at kaste Kanoner m. m. over Bord op i Vilainefloden - som det først næste Aar atter lykkedes at faa
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dem bragt ud af - medens de sidste 8 slap op i Charentefl.oden .
Dette Nederlag gjorde Ende paa de franske Invasionsplaner,*) og imidlertid erobrede Englænderne ved større kombinerede Ekspeditioner i 17 59 Guadeloupe i Vestindien og
Quebec i Canada, hvis Erobring det følgende Aar afsluttedes
med en Række Operationer, der i September bevirkede den
franske Generalguvernørs Kapitulation i Montreal.
I 1761 erobrede Englænderne Dominica i Vestindien
og ødelagde i Europa nogle nye paa Ile d'Aix anlagte Befæstninger samt erobrede Belle-Ile , der holdtes besat til Krigens
Slutning som Støttepunkt for de engelske Blokadeeskadrer
ved Frankrigs Vestkyst. - I øvrigt var der dette Aar Fredsforhandlinger i Gang, men de løb ud i Sandet, og den 15de
August sluttede Frankrig og Spanien da den bourbonske Familiepagt.
Pitt vilde straks have erklæret Spanien Krig og gik,
da hans Mening ikke trængte igennem i Ministeriet, ud af
dette, men Begivenhederne gav ham hurtig Ret, thi næppe
var den spanske Sølvfl.aade fra Kolonierne vel beholden ankommen til Spanien i Slutningen af September, før Spanien
begyndte at optræde udfordrende, og i de første Dage af det
nye Aar kom da Krigserklæringen.
Spanien-Frankrig forsøgte at true Portugal til at slutte
sig til dem, men Portugal valgte da at kaste sig i Armene
paa England, som ogsaa, da en fransk-spansk Hær faldt ind
i Portugal, sendte dette Land en Hjælpehær, som snart førte
Krigen over i Fjendens Land.
") Diversionen fra Dunkerque, der i Oktbr. 1759 iværksattes med 6 Fregatter under Kaptajn Thurot, var ogsaa uheldig: da Storm d. 15/to drev
den engelske Blokadeeskadre bort, slap Thurot vel uhindret ud fra
Dunkerque og naaede over Geteborg, Bergen og Færøerne med 4 Fregatter Irland, hvor han erobrede Carrick-Fergus, men mere kunde han
ikke udrette, og paa Hjemvejen blev han angrebet af Englænderne, som
tog 3 af hans Skibe i en haard Kamp, hvor Thurot selv faldt.
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Og imidlertid erobrede engelske kombinerede Ekspeditioner i Vestindien Martinique, Grenada og Byen Habana,
hvor der gjordes et enormt Bytte - c. 3 Millioner Æ - og
erobredes 9 Linieskibe, foruden at 2 paa Stabel staaende
Linieskibe brændtes og 3 andre var bleven ødelagte af Spanierne selv ved at forsænkes i Havneindløbet. Endvidere
blev Newfoundland, som det var lykkedes en lille fra Brcst
undsluppen fransk Ekspedition at erobre, hurtig tagen tilbage af Englænderne, som ogsaa i Ostindien erobrede Manila, der maatte betale c. 1 l\Iillion Æfor at undgaa Plyndring,
foruden at Englænderne her tog et spansk Sølvskib til en
Værdi af over } .Million Æ.
Om I(rigen i Ostindien mellem Franskmændene og Englænderne skal for øvrigt bemærkes, at de første straks ved
Krigens Udbrud var heldige og 17 56 endog erobrede Calcutta,
men saa snart 1757 en engelsk Eskadre under Admiral Pocock naaede derud, vippede Vmgtskaalen øjeblikkelig til den
modsatte Side. Endnu en Gang kom der Balance, da Foraaret
17 58 en fransk kombineret Ekspedition under Admiral d' Achc
og General Lally ankom til Indien, og i forskellige Træfninger som Pocock og d' Ache i det paafolgcnde Aars Tid leverede
hinanden med deres jævnstærke Eskadrer, vandt ingen af
Parterne nogen afgjort Fordel. Men Pocock viste større
Evne end Modstanderen til at vedligeholde sin Eskadres
Operationsdygtighed, og da i Slutningen af 1759 d' Ache gik
hjem til Frankrig var dermed ogsaa Udfaldet af den i Land,
for en stor Del ved indfødte Fyrsters Hjmlp førte Krig givet :
de indfødte Fyrster faldt efterhaanden fra Franskmændene,
hvis Positioner den ene efter den anden - den sidste, Pondichery, i Januar 1761 - erobredes af Englænderne. 1762 fornyedes Fredsforhandlingerne. Englands allierede, Preussen, var da fuldstændig udmattet, og i England
selv var ogsaa et Parti, som med nogen Ængstelse saa paa

.
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den stadig voksende Statsgæld
denne var løben op til
122 Millioner
stemt for Fred, saa at Frankrig og Spanien opnaaede forholdsvis billige Betingelser ved Freden i
Paris i 1763 (Præliminarier afsluttedes allerede i November
1762).
England erhvervede dog: i Nordamerika Canada med
tilliggende Øer, Ohiodalen, den østlige Side af Mississippidalen og Florida; i Vestindien Grenada, St. Vincent, Dominica og Tabago samt i Afrika alle gjorte Erobringer. Desuden fik det i Europa Minorca tilbage, medens Frankrig,
der havde lovet Spanien denne Ø, maatte afstaa den vestlige Side af Mississippidalen som Ækvivalent derfor til Spanien, som af England fik Habana tilbage.
Frankrig bibeholdt ved Fredstraktaten en Bet for sine
Fiskere til at fiske og tilberede Fisk ved Newfoundland,
som senere har givet Anledning til en Del Bryderi med
England,*) og fik i Vestindien Martinique og Guadeloupe
tilbage samt erhvervede den tidligere herreløse Ø St. Lucia.
I Ostindien fik det Pondicbery og nogle mindre Stationer
tilbage, men den ved Dupleix's og La Bourdonnais's Anstrengelser skabte Chance for Skabelsen af et fransk Kolonirige i
Forindien gik ved Krigen tabt for bestandig.
Af Krigsskibe mistede Franskmændene under Kolonialkrigen 41 Linieskibe - hvoraf 20 erobredes af Englænderne,
Resten ødelagdes - 63 mindre Skibe og flere Hundrede
Kapere, der næsten alle blev tagne af Englænderne. Spanien
mistede 14 Linieskibe og 6 mindre Skibe, hvoraf henholdsvis
9 og 6 erobredes af Englænderne. Disse mistede 17 Linieskibe og 37 mindre Skibe, hvoraf henholdsvis 2 og 12 erobredes af Modstanderne, som ved Krigens Slutning ogsaa kun
havde c. 1200 engelske Krigsfanger mod Englands c. 25000
franske og spanske.
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•) Forholdet er først bleven endelig ordnet ved den engelsk-franske Overenskomst 1904.
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Derimod mistede Englænderne - delvis dog ved Søulykker - op mod 4000 Handelsskibe under Krigen, medens
de kun tog c. 1700 Priser fra deres Modstandere. Forklaringen paa dette tilsyneladende Misforhold ligger imidlertid
deri, at medens det franske - og spanske - Flag under
Trykket af Englændemes Herredømme paa Søen efterhaanden forsvandt fra Havets Overflade,*) gik Englands Handel
og Søfart under Krigen stadig fremad, og Omsætningen steg
alene fra 1757 til 1761 med 29 %.
Ved at koncentrere sig paa Søkrigen og drive denne fuldstændig rationelt , d. v. s. ved de udfor de fjendtlige Krigshavne posterede Blokadeflaader, som uden Betænkning Boscawen ved Gibraltar, Hawke i Quiberonbugten - slog til,
saa snart Fjenden vovede sig ud, at opretholde Herredømmet
paa Søen og samtidig udnytte dette til Diversioner - Brandskatninger paa de franske Kyster, Krigen i Portugal - , til
Erobring af Modstandernes Kolonier og Ødelæggelse af deres
Søhandel, havde England saaledes gjort en rig Høst, overfor
hvilken den betydelige Statsgæld var af forholdsvis ringe Betydning. Den ved Pitt personificerede Del af den offentlige
Mening i England var for øvrigt ogsaa af den Anskuelse,
at Krigen burde vmrct fortsat for at opnaa endnu merc.
Englands Vinding ved Søkrigen var imidlertid i alt Fald
enorm, naar den sammenlignes med den til Lands førte
Syvaarskrigs Resultater. Syvaarskrigen kostede Preussen c.
180000 Soldater - af en Befolkning paa c. 5 Millioner og dets Modstandere c. 460000 Mand, men ved Freden i
Hubertsburg i Februar 1763 blev alt, som det havde været
før Krigen. •) Til Sammenligning skal anføres, at under den østrigske Arvefølgekrig,
hvor England paa Grund af de tidligere omtalte Forhold - se Side 56 ikke opretholdt og udnyttede sit Herredømme paa Søen med J{raft, tog
Englænderne e. 3400 Priser fra Modstanderne og disse c. 3200 fra Englænderne. Fordelen var dog ogsaa her noget mere paa Englændernes
Side, end disse Tal angiver, idet deres Priser var c. 2 Millioner ! mere
værd end Modstandernes.
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I de hidtil tagne Eksempler har der nærmest været lagt
an paa at skitsere Indflydelsen af Sømagt og Søkrig paa
et vigtigt Afsnit af Verdenshistorien.
Men Søkrigens Gang kan ogsaa under mange Forhold
udøve en mere direkte, betydningsfuld Indflydelse paa en
samtidig ført Landkrig, end det hidtil har været fremhævet,
idet den af de krigsførende Parter, der besidder Herredømmet paa Søen, ogsaa for Landkrigs Vedkommende derved opna.a.r en særlig Frihed i Bevægelserne.
Nærmere betegnet gør denne Frihed sig gældende paa
følgende Punkter :
1) Valget af Operationslinie og ofte tillige Operationsobjekt og Operationsbasis samt Evne til under Krigen at
skifte disse ;
2) i\Iuligheden af at kunne benytte indre Operationslinier;
3) Sikring og Understøttelse, ogsaa i taktisk Henseende,
af en Hmrs Flanke eller Flanker.
4) Lettelser paa det vigtige Omraade, der omfatter Hærens Forsyning og Vedligeholdelse i det hele taget. - Dette
sidste Punkt er ikke det mindst betydningsfulde nu om Stunder, hvor de Menneskemasser, der i Landbigen sættes i Bevægelse, er saa store, at Spørgsmaalet om deres fysiske og
moralske Velvære er af allerstørste Vigtighed for hele Krigens
Gang., og hvor en af Landstrategiens vigtigste Opgaver er
at finde en Løsning for Problemet : at lade Hærene marchere
adskilt for at leve, men dog samlet for at slaas. For Landjordens Vedkommende vil Hensynet hertil i Forbindelse med
politiske og fysisk-geografiske Forhold ofte paatvinge Hærene
,ganske bestemte Operationslinier, men den Magt, der har
Herredømmet paa Søen, har paa en Maade hele Verden til
Operationsbasis, og Havet besidder som Forbindelseslinie en
Bøjelighed og en Transportevne, hvormed Landjorden kun i
de færreste Tilfælde kan konkurrere.
Foredrog i Strategi.
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Denne Søkrigens Indflydelse, rent militært set, paa
Landkrigsførelsen er imidlertid ofte bleven overset eller i alt
Fald næppe vurderet tilstrækkeligt. Ved et Par Eksernpler
skal søges vist, at den til Tider har været af den største Betydning .

Russisk-Tyrkiske Krige.
(Hertil en Kortskitse.)

Rusland og 'ryrkiet har i forrige Aarhundrede tre G~ngc
været i I~rig med hinanden, og hver Gapg har H errcdpmmc t
paa Søen udøvet en betydelig Indflydelse paa KrigL• ns Gang .
I ,det ene Tilfælde, Krimkrigen , gav fremmede Magters lndblanding Krigen en særlig Karakter, den vil i disse Foredmgs
tredie Afsnit blive gjort til Genstand for en noget nærmere
Behandling, medens her kun Krigene 1828-29 og 1877-78
skal gennemgaas.* )
Et Blik paa et Kort over de pa.agældende Egne vil hurtig give det Indtryk, at Herredømmet paa det Sorte H:w
maa spille en Rolle for Krigsførelsen, idet dettes nordlige
Halvdel beskyller russisk Territorium, den sydlige derimod
tyrkisk eller hvad der lige til Slutningen af det 19de Aarhundrede var tyrkiske Vasalstater. Under samtlige russisktyrkiske Krige har det· ogs~a været en Krigsskueplads fjstcnfor
og en anden vestenfor Sortehavet, og Herredømmet paa dette
gav saaledes Indehaveren Chancen for at kunne operere pa.a
"indre Linier" . Desuden er Konununikationernc i Egnene
omkring Sortehavet meget tarvelige, for det asiati ske Tyrkis
Vedkommende endog saa elendige , at man endnu i nag
kan sige, at der ikke findes en eneste Kommunikationslinie,
der kan benyttes af en større Hær , og i forrige Aarhundrede
var Forholdet ikke stort bedre paa Russernes Side, særlig omkring den østlige Side af det Sorte Hav.
. Tyrkiet er, og i endnu højere Grad var, imidlertid ogsaa
"') Hovedsagelig efter Callwell : The EtTcct of ;\laritime Command.
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en Middelhavsmagt: i 1828 adlød endnu Ægypten, Tripolis
og Tunis Stortyrkens Befalinger. Men for at Sultanen skulde
kll.1).ne koncentrere sine Hære paa Krigsskuepladserne ved
Sortehavet og i det hele taget udnytte sit Middelhavsriges
latente Kræfter i en Krig mod Rusland, var det en nødvendig Betingelse, at han havde Herredømmet paa Søen
i Middelhavet. Fra Naturens Haand er Betingelserne for,
at den tyrkiske Flaade skal kunne løse den Opgave at hævde
Herredømmet paa Søen samtidig i Sortehavet og i Middelhavet, særdeles gunstige, thi man skal lede efter en saa god
Basis for Operationer til begge Sider - eller, om man vil,
paa indre Linier - som Positionen ved Konstantinopel. Da
begge Adgangene, Bosporus og Hellespont, forholdsvis let
lader sig spærre for fjendtlig Passage, har Tyrkerne de bedste
Chancer for at kunne operere med fuldstændig Sikkerhed for,
at den ikke angrebne Del af Fjendens Flaade ikke blander
sig i Opgøret med den angrebne.
Men i 1828 besad Tyrkiet ikke nogen nævneværdig
Flaade. Siden 1821 kæmpede Grækenland for sin Frihed for
det tyrkiske Aag, og i Juli 1827 var England, Frankrig og
Rusland blevne enige om at tvinge Tyrkiet til at give efter.
Resultatet heraf var, at en allieret Flaade den ' 0 / 10 1827 i
Bugten ved Navarino havde ødelagt saa godt som hele den
tyrkiske Flaade, hvorefter Rusland, da Sultanen stadig vægrede sig ved at opfylde de allieredes Fordringer, paatog sig
med en Hær at tvinge disse igennem.
Medens den russiske Operationsplan for 1828 gik ud paa
at trænge ind i Donaufyrstendømmerne (Moldau og Wallachiet) og besætte disse, derefter overskride Donaus nedre
Løb, erobre Silistria, Varna og Schumla for eventuelt over
Balkan at trænge frem mod Adrianopel, vilde Tyrkerne,
støttede til Fæstningsfirkanten Varna-Schumla-Silistria-Rustschuk, søge at bolde Donaus nedre Løb eller i alt Fald forhindre Russerne i at gaa over Balkan.
5•
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Saavel Donau som Balkan danner ret betydelige Hindringer for en .Fremtrængen nordfra mod Adrianopel og lionstantinopel. Donau er i sit nedre Løb meget bred, og der
fandtes den Gang ingen Broer derover, medens der over
Balkan kun fører nogle faa for en større Hær· anvendelige
Marchveje. - Foruden den nævnte Fæstningsfirkant besad
Tyrkerne i Dobrudscha nogle mindre Fæstninger, af hvilke
Braila, Hirsova, Schernovoda, Matchin og Kustendje var de
vigtigste .
Hvad de respektive Stridskræfter angaar, var Russerne
i Besiddelse af et uomstridt Herredømme paa Søen, som i
Sortehavet hævdedes af en Flaade paa 16 Linieskibe og 13
Fregatter foruden mindre Skibe, medens der i Middelhavet
laa 4 Linieskibe og 4 svære Fregatter. For Landkrigen mobiliseredes i Løbet af Vinteren 1827 -28 c. 100000 Mand hvoraf dog kun c. 70000 Kombattanter - som mentes tilstrækkelige for Donaufelttoget. - Tyrkerne maatte af Hensyn til de truende russiske Flaader opstille c. 40000 Mand ved
Konstantinopel og Hellcspont, og der resterede da for den
egentlige Operationshmr kun c. 80000 Mand, hvoraf 25000
stod i Dobrudscha og ved Donau, andre 25000 ved Schumla
og de sidste 30000 ved Adrianopel.
I Begyndelsen af Maj 1828 gik en Del af den ru ssiske
Hær over Pruth, kastede de foran staaende svage tyrkiske
Styrker tilbage, og belejrede Braila og Matchin, som lmpitulerede medio Juni, hvorpaa Bukarest og Størstedelen af \Vallachiet besattes. Selve Hovedstyrken af Russerhæren under
General Wittgenstein kunde først medio Juni gaa over Donau,
da den nødvendige Broslagning ved Satunovo tog over en
Maaned, og den følgende Fremrykning gik ogsaa paa Grund
af Forplejningsvanskeligheder meget langsomt*). Hirsova og
"') Ved Satunovo maatte der bygges en c. 1 Mil lang Dæmning over Marskland, før selve Floden naaedes. - Wittgcnstcins Hær fulgtes af Czar Nikolaj og hans Hof, som alene brugte 10000 Heste, og de Egne, hvorigennem
Fremrykningen gik, frembragte ingen Furage.
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Schernovoda erobredes dog, samt, i Slutningen af Juli, Kustendje, hvorved Forsyningen lettedes noget, da der nu kund~
etableres en Forbindelseslinie søværts herfra til Odessa. Wittgenstein rykkede derefter frem og indesluttede Varna, men
mente sig nu tvungen til, for at sikre sig, at skyde den
største Del af Hæren frem mod Tyrkernes ved Schumla samlede Hovedhær*),. Saaledes delt var Russerne imidlertid
for svage til at gaa kraftigt angrebsvis til Værks ; hverken
overfor Varna eller Schumlahæren udrettedes der noget, før
en kombineret russisk Ekspedition, der havde indtaget den
tyrkiske Fæstning Anapa paa Sortehavskysten nordfor Kaukasus, indtraf ved Varna, som da omsider i Begyndelsen af
Oktober blev tvungen til at kapitulere, efter at et Unds'.Btningsforsøg fra Schumlahærens Side var strandet.
Men hermed var Russernes Kræfter udtømte, og Wittgenstein gik med Hovedstyrken af sin Hær tilbage til Bessarabien under Forhold, der kommer en slagen Hærs Tilbagetog nær. (Masser af Materiel, ja, selv Kanoner efterlodes
paa Vejen). Om Vinteren afløstes Wittgenstein som Overgeneral af
Diebitsch. Denne reorganiserede Hæren, som atter bragtes
op til c. 70000 Kombattanter, og baserede hele sin Operationsplan paa Flaadens Medvirkning, idet han vilde nøjes med at
erobre Silistria, for saa, ladende Schumla og Rustschuk ligge,
at gaa østenom Balkan mod Adrianopel. Allerede den 15 / ,
1829 erobrede en kombineret russisk Ekspedition Sizopol
sydfor Balkan. Tyrkerne, som dog aldeles ikke gennemskuede Diebitsch's Plan, gjorde et forgæves Forsøg paa at
tage Sizopol tilbage, og fordelte i øvrigt deres Styrke med
• ) Kræfterne burde været koncentrerede paa Erobringen af Varna, hvis
Besiddelse bedst sikrede Forbindelseslinierne for Russernes Fremrykning
over Balkan. - Tilfældet er et Eksempel paa, hvorledes et strategisk
Punkt kan blive det vigtigste Operationsobjekt fremfor de fjendtlige
Hovedstridskræfter.
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10000 Mand i Rustschuk og i Silistria, 30000 i Schumla og
25000 ved Ajtos sydfor Balkan.
Ad Søvejen transporterede Russerne nu Materiel til Silistrias Belejring til Varna, hvis Besætning ogsaa forstærkedes
saa meget, at en mindre Styrke kunde skydes frem ad Vejen
mod Schumla til Pravodi, som befæstedes. I Begyndelsen af
1\faj gik Diebitsch selv over Donau med Hovedstyrken og
indesluttede Silistria, men da den tyrkiske Hovedhær stødte
frem mod Pravodi, tog Diebitscb den ved nogle hurtige Marcher i Flanken og slog den grundigt, hvorpaa han gik til
Varna for at forberede Fremrykningen udenom Balkan. Belejringen af Silistria forsinkedes dog herved, saa at Fæstningen først faldt Midsommer, hvorpaa Diebitsch efter at have
trukket Forstærkninger til sig marcherede over Balkans Udløbere mod Sortehavet til Burgas, som den videre Fremrykning efter Aftale med Flaaden skulde baseres paa.
Tyrkerne vilde ikke tro paa, at Scbumla ikke skulde
angribes, og dirigerede kun utilstrækkelige Kræfter fra. Nordsiden af Balkan over paa Sydsiden, saa at Diebitsch, da
han, for øvrigt nu kun med e. 20000 Mand, genoptog ]l'rc>mrykningen fra Burgas, kunde slaa de sydfor Balkan staaencle
tyrkiske Kræfter ved Ajtos og Slivno og naa Adrianopcl med
c. 15000 Mand. Diebitseh 's Stilling var i Virkeligheden noget
vovet : Tyrkerne stod med overlegne Kræfter langs ha ns
ene Forbindelseslinie (den over Donau), og en albansk Hær
paa c. 40000 Mand stod ved Sofia, men regnende rigtig med,
at hans dristige og hurtige Operationer havde bragt Tyrkerne
ud af Fatning, skød ban yderligere sit Rytteri frem : til den
ene Side til M:idia, hvor det fik Forbindelse med Sortehavi:;flaaden, som under Admiral Greigh blokerede Bosporus, til
den anden Side til Enos (ved Maritzaflodens Udløb), hvor
det fik Forbindelse med den russiske Middelhavsf:laade.
Den moralske Virkning af det russiske Baand, der saa-
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ledes var trukket gennem Tyrkiet fra Sortehav til Middelhav,
var saa stor, at Sultanen bad om Fred.
Inden dennes Betingelser omtales, skal kun om Krigen
paa den østlige Side af Sortehavet nævnes, at Russerne paa
denne Krigsskueplads ved Krigens Udbrud disponerede over
en lille men fortrinlig Hær under General Paskievich, som
netop havde besejret Persien og nu fra Georgia vendte sig
mod Tyrkernes Hovedfæstning i disse Egne, Kars. Denne
erobredes, og da nu, som tidligere nævnt, en russisk kombineret Ekspedition havde erobret Anapa, skød Paskievich en
mindre Styrke frem mod Poti ved Sortehavet, som ogsaa
erobredes, saa at han nu kunde lægge sine Forbindelser over
Sortehavet. Tyrkerne var 1828 ret uforberedte paa Krig her,
men gjorde om Vinteren store Anstrengelser for at blive
Paskievich jævnbyrdige i 1829. Denne forstærkedes imidlertid
over Poti og kunde om Foraaret 1829 trænge frem og besætte
Armeniens Hovedstad, Erzerum. Dette var imidlertid kun
muliggjort ved den gennem Erobringen af Anapa og Poti opnaaede Basering paa Forbindelse over Sortehavet, thi de i det
vestlige Kaukasus levende Bjærgbeboere var Russerne meget
fjendtligt stemte, og Kommunikationerne der tilmed ret
umulige.
Ved Freden i Adrianopel blev baade Grækenland og
Donaufyrstendømmerne befriede, og Rusland fik desuden
nogle Punkter paa Østh.-ysten af Sortehavet. Den Indvirkning, som Russernes Herredømme paa Søen
havde paa deres Krigsførelse 1828-29, fremgaar imidlertid
klarest, naar der foretages en · Sammenligning med Forholdene under Krigen 1877-78.
Anledningen til denne Krig var, at Serbien og Montenegro i 1876 havde erklæret Tyrkiet Krig for at støtte Oprør
i Bosnien og Herzegovina samt Bulgarien, men blev qaa
haardt medtagne af Tyrkerne, at det til Indblanding meget
villige Rusland saa sig foranlediget til at skride ind og for-
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lange, at Tyrkiet skulde rømme det delvis besatte Serbien
og tilstaa Bulgarien Autonomi. Dette nægtede Tyrkiet, 0g
Rusland begyndte da allerede 1876 at mobilisere, men udskød sin Krigserklæring til Foraaret 1877 for at opnaa bedre
Tid til sine Forberedelser.
Den russiske Flaadestation (Sebastopol) og Flaade i
Sortehavet var bleven fuldstmndig ødelagt under Krimkrigen,
og ved den Pariserfred, der afsluttede denne, havde Rusland
forpligtet sig til ikke at holde nogen Krigsflaade i Sortehavet.
Denne Forpligtelse havde Rusland vel sagt sig løs fra i 1870,
men det havde endnu ikke i 1877 nogen Flaade af Betydning
i Sortehavet: kun et Par "Popoffka"er *), et Par mindre
Skibe og et Dusin Torpedobaade, hvortil ved Krigens Ullbrnd føjelles nogle hurtige Handelsdampere, som indrettedes
til Hjælpekrydsere, og hvoraf et Par kunde transportere Torpedobaade**). Rusland havde vel i Østersøen nogen Flaadestyrke, men turde af politiske Grunde - navnlig af Hensyn til Englands ikke synderlig velvillige Holdning - ikke
lade denne gaa til l\Iiddelhavet. Tyrkerne, som efter dPn for
dem heldige Krimkrig havde faaet stiftet store Laan, havde
anvendt en Del Penge paa Købet af Krigsskibe, saa at den
tyrkiske Flaade ved Krigens Udbrud talte 13 Panserskibe
(2500-9000 Tons) , 7 Panserkanonbaacle og en Del mindre
Skibe. l\Ien det var ikke lykkedes de af Sultanen indkal<lte
engelske Officerer at faa sat Skik paa den tyrkiske :i\Iarine,
Skibene var daarlig vedligehold te, Officererne uduelige, og
Besætningerne baade uuddanncdc og udisciplinerede. Heller
ikke forstod Tyrkerne under Krigen at hævde det Herredømme paa Søen, som de faktisk sad inde med baade i Middelhavet og i Sortehavet - sidstnævnte Sted nilfoldede Rus") Disse Skibe, eller snarere bevægelige nydende Batterier, opfundne af den
russiske Admiral Popolf, var cirkelrunde, stærkt pansrede og armerede,
men havde kun ringe Sødygtighed og Fart.
••) Disse var alle Stangtorpedobaadc.
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serne med deres beskedne Midler en betydelig Aktivitet i
Søkrigen, navnlig ved Torpedobaadsangreb, som flere Gange
gav godt R esultat og endnu mindre at udnytte det for
offensive }foretagender.
Alligevel fik Tyrkernes Herredømme paa Søen flere
Gange betydelig Indliydelse paa Landkrigsoperationerne og
satte straks sit Stempel påa den russiske Operationsplan.
Denne gik ud paa at benytte Rumæniens Velvillie til
at lade Hovedhæren marchere gennem Rumænien, gaa over
Donau mellem Widdin og Rustschuk og derpaa udenom (vestenom ) lfæstningsfirkanten at trænge frem over Balkan mod
Adrianopel og Konstantinopel.
Tyrkerne vilde som sædvanlig ved Donauforsvaret støtte
sig til Fæstningsfirkanten, men deres Styrke stod endnu Foraaret 1877 noget spredt, idet kun c. 50000 Mand stod ved
Schumla, medens den i Krigen mod Serbien sejrrige Osman
Pasha stod ved "\Yiddin med c. 30000 M. og Sulejman Pasha
i Montenegro med c. 40000 Mand.
Russerne, som af Hensyn til mulige Angreb af den
tyrkiske Flaade maatte opstille betydelige Troppestyrker til
Kystforsvar ved Sortehavet, regnede for øvrigt kun med en
tyrkisk Operationshær paa c. 60000 Mand, og ansaa det derfor
for fuldstændig tilstrækkeligt, at Storfyrst Nikolaj i de sidste
Dage af April 1877 kunde begynde Fremrykningen over
Pruth med c. 200000 Mand, hvoraf Hovedstyrken derpaa
gik over Bukarest, medens et venstre Flankekorps gik til
Galatz, hvor Donau afspærredes mod den tyrkiske Sortehavsflaade. Ovenfor Galatz befandt sig imidlertid paa dette Tidspunkt 3 tyrkiske Panserskibe (a 2500 Tons) og 5 Panserkanonbaade, og Russerne transporterede da paa Jærnbane
nogle Torpedobaade (paa 10-20 Tons) fra Kronstadt til Donauen (Slatina) samt anlagde paa Flodens venstre Bred talrige Batterier. Disse og Torpedobaadene gjorde det af med
nogle af de tyrkiske Skibe, og de resterende af disse opgav
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da at forstyrre Russerne, som nu forsænkede Floden paa to
Steder - ved Corabia og lidt vestenfor Rustschuk; Donau er
her c. 1000 m bred og 4-7 m dyb - og slog Bro ved Sistova.
Her gik da ogsaa i de sidste Dage af Juni den russiske Hovedstyrke over, medens Flankekorpset et Par Dage forinden
gik over ved Galatz for at give det Udseende af, at man vilde
gaa mod Fæstningsfirkanten. Saa snart Hovedstyrken var
klar med Donauovergangen, skød den imidlertid en mindre
Styrke frem under General Gurko, som i hurtige Marcher
omgik det af Tyrkerne befæstede Shipkapas, hvis Besætning
blev tvungen til at forlade det, saa at Vejen over Balkan nu
laa Russerne aaben.
Men de omfattende Forberedelser, hvortil de tyrkiske
Skibes Nærværelse paa Donau havde tvunget Russerne, før
disse kunde foretage Overgangen, havde bevirket et højst velkomment Pusterum for Tyrkerne, der som sædvanlig, hæmmede af korrumperet Administration og Balkanhalvøens elendige Kommunikationer,*) var bagud med deres Krigsforberedelser. Gurkos Tilsynekomst sydfor Balkan aabncde omsider Øjnene paa den tyrkiske Krigsledelse for Russernes Plan
om denne Gang vestenom at gaa udenom Fæstningsfirkanten, og Tyrkerne tog sig da sammen. Medens Scbumlahæren
- om end kun langsomt - satte sig i Bevægelse vesterpaa,
indskibedes Sulejman Pasha i Dalmatien og førtes rundt til
Enos, hvorfra han rykkede mod Gurko. Men størst Betydning fik det dog, at Osman Pasha fra Widdin gik frem til
Plevna, thi her, kun 3 Dagsmarcher fra Russerni>s eneste Bro
over Donau, kunde de ikke lade ham blive staaende, medens
de selv gik over Balkan. Og da Osman to Gange tilbageslog
") Medens Ruslands Kommunikationer, navnlig efter Krimkrigen, var bleven en Del udviklede, saa at Russerne nu baade for Operationermt i
Donaulandene og i Kaukasus kunde disponere overJærnbanelinier, stod
Tyrkernes Kommunikationer omtrent paa samme Standpunkt som 50
Aar tidligere, kun hist og her i det europæiske Tyrki fandtes nogle løsrevne Stumper Jærnbane uden stor strategisk Betydning.
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den russiske Hovedstyrkes Angreb med store Tab for denne,
saa Russerne sig nødsagede til at kalde Gurko tilbage over
Balkan - hvor Passerne dog besattes stærkt - samt til at
modtage Rumæniens Hjælp, fordi de Tropper fra Rusland,
hvis Mobilisering blev beordret, ikke kunde indtræffe paa
Krigsskuepladsen før 2 Maaneder senere (::>: Begyndelsen af
Oktober).
Alligevel lykkedes det Osman Pasha, der i sin feltbefæstede Stilling kun raadede over c. 30000 Mand med 70
Feltkanoner, at afslaa en Storm, som i Dagene den 6te-12te
September blev foretagen af c. 100000 Mand støttet af 400
Feltkanoner og 24 Stkr. Belejringsskyts. Men Tyrkerne lod
Chancen slippe sig ud af Hænderne, Sulejman Pasha kunde
ikke tiltvinge sig Overgangen over Balkan, og Schumlahæren
udrettede heller ikke noget, medens Russerne nu kaldte selve
General Todleben frem til at lede Angrebet paa Plevna, hvor
Osman Pasha da overfor den stadig voksende russiske Styrke
omsider maatte kapitulere den l0de December.
Nu væltede de russiske Hærmasser hurtigt frem ov,•r
Balkan, slog Sulejman Pasha og omringede en under Organisation værende tyrkisk Hær, som maatte kapitulere.
Endnu lykkedes det Tyrkerne søværts at transportere en Del
af Schumlahæren til Konstantinopel, hvorfra den gik frem
til Filipopel, men her blev den slaaet og trængt vesterud, saa
at kun Resterne, atter søværts, naaede tilbage til Konstantinopel.
Situationen var imidlertid nu paa den europæiske Krigsskueplads haabløs for Tyrkerne, og Sagerne saa for disses
Vedkommende heller ikke lyse ud paa den asiatiske. Takket
være overlegne Kommunikationer paa deres Side, var Russerne om Foråaret 1877 med overvældende Styrke her trængt
frem imod Kars. Ankomsten i Maj Maaned af en tyrkisk
kombineret Ekspedition til Sortehavskysten sydfor Kaukasus
bragte en kort Tid Balance i Tingene : et Par russiske Kyst-
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byer erobredes af den tyrkiske Ekspedition , hvis Nærværelse
ogsaa bragte Bjærgbeboerne i det vestlige Kaukasus til at rejse
sig mod Russerne. Men da Situationen snart blev saaledes
i det europæiske Tyrki, at der ikke herfra kunde sendes yderligere Forstærkninger, og selv det nærmeste asiatiske Tyrkis
ikke ubetydelige Ressourcer paa Grund af elendige Kommunikationer kun langsomt og dmabevis kunde udnyttes af Tyrkerne paa Krigsskuepladsen i Armenien, fik Russerne, som
stadig forstærkedes landværts , snart igen Overtaget. De af
Tyrkerne erobrede Punkter paa Kysten blev tagne tilbage,
Opstanden i Kaukasus dæmpet, og i Slutningen af November
faldt Kars, hvorefter Russerne langsomt begyndte Fremrykningen mod Erzerum.
Denne By var dog endnu ikke falden, da Sultanen den
3die Marts 1878 indgik den haarde Præliminærfred i San
Stefano, hvis Bestemmelser dog mildnedes noget for Tyrkerne ved den om Sommeren af Stormagterne afholdte Kongres i Berlin, der overfor Rusland hovedsagelig blev fremtvungen ved Englands truende Holdning. (England sendte
en Flaade til Konstantinopel og begyndte at ruste sig).
Den Indvirkning paa lfrigsførelsen, Herredømmet p1,a
Søen udøver, er iøjnespringende. Under Felttoget 1828
mangler den russiske I{rigsledelse tilstrækkelig Forstaaelse
for dets Betydning, men dets Indflydelse spores dog ved
\.Vittgensteins delvise Omlægning af Forbindelsesliniernc efter
Kustendjes Erobring, Paskievieh's Om basering efter Potis
Erobring og ved Benyttelsen af indre Linier (russisk kombineret Ekspedition optræder først ved Sortehavets Østkyst og
derpaa ved Varna). I 1829 baserer Diobitsch hele sin Operationspl;111 paa Samvirken med den russiske Flaade : de søværts Forbindelser til Varna benyttes for Operationerne mod
Silistria, Balkan omgaas i den østlige Ende, hvor den russiske
Hær er sikret og støttet i Flanken af Flaaden, hvorefter delvis Ombasering paa Sizopol og Burgas foretages ved Flaadens
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Hjælp, saa at Diebitsch trods sin forholdsvis ringe Styrke
kan operere med en Hurtighed og Kraft, der ganske tager
Vejret fra Tyrkerne og fremtvinger Freden.
Anderledes 1877. '11yrkernes Herredømme paa Søen faar,
paa Grund af deres Mangel paa Evne til at udnytte det, ikke
stor direkte Betydning - dog benyttes indre Linier : den
tyrkiske kombinerede Ekspedition til Iiaukasus, Imødegaaelsen af Russernes Fremtrængen sydfor Balkan - men indirekte derimod stor: Russernes Operationslinier kan ikke følge
Sortehavskysten, men maa lægges langt ind i Landet, Overgangen over Donau kræver store Anstrengelser, og Sikringen
af Forbindelseslinierne lammer i maanedsvis den russiske Offensiv og kræver uhyre Ofre. (Plevna). Angaaende yderligere fremragende Eksempler paa· Søherredømmets Indflydelse paa Landkrigsoperationer skal særlig henvises til den nordamerikanske Borgerkrig, som fortrinligt illustrerer baade det fri Valg af Operationslinier og Operationsobjekter, Ombasering, Benyttelse af indre Linier, Sikring af Hærens Flanker ved Flaadestyrker og søværts Forbindelsesliniers Anvendelse i Forsyningstjenesten.

ANDET AFSNIT

Om Søkrigsførelse i Almindelighed.

KAP. VI.

Om strategiske Beregninger. Simple og
sammensatte Operationer.
Uden at gaa ind paa, hvorvidt i det givne Tilfælde
Hovedvægten i første Instans bør lægges paa Land- eller
Søkrigen, og idet der tillige foreløbig ses bort fra Arten af
det Operationsobjekt, der vælges, kan det i al Almindelighed siges, at Strategiens Opgave, saavel i Landkrigen som
i Søkrigen, ved enhver Række Operationers Anlæg er at
sikre, at disse hidfører den tilsigtede Virkning paa Operationsobjektet.
For at kunne løse denne Opg1;1,ve er det nødvendigt, saa
godt det lader sig gøre, at anstille en Beregning over Modstanderens og egne Kræfter og Ressourcer for Krigen og
specielt for den foreliggende Situation.
Nu kunde man fristes til at tro, at den ene Del af disse,
nemlig egne Kræfter og Ressourcer, temmelig let lod sig
bedømme, men dette er i . Virkeligheden ikke saa lige til.
Det hele Krigsapparat er nu om Stunder saa indviklet og saa
kostbart, at der i Fredstid ikke kan være Tale om at sætte
det i Bevægelse i hele, eller blot tilnærmelsesvis hele dets
Omfang, og dette bevirker, at der altid bliver nogen Usikkerhed i Beregningen af den Tid, der vil medgaa til Mobilisering og Opmarch. Tid er imidlertid netop en overordentlig
vigtig Faktor i al Krigsførelse. Dertil kommer saa endForedrog i Strntegi.
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videre, at en Del andre Forhold , særlig alt hvad der angaar
Personellets moralske Egenskaber, kun vanskeligt kan bedømmes fuldstændig korrekt. - Den bedste Vej til at opnaa
nogenlunde paalidelige Holdepunkter for Bedømmelsen af
egne Kræfter er dog at drive Flaademanøvrcr i Fredstid saa
omfattende og saa krigsmæssigt som muligt ; alle Stater er
da ogsaa efterhaanden komue ind herpaa til Trods for de
betydelige Udgifter derved.
Men er det allerede vanskeligt nok at bedømme egne
Forhold korrekt, saa vokser naturligvis Vanskelighederne
yderP.J.ere, naar Opgaven bliver at vurdere en Modstander.
Til at fremskaffe og bearbejde Oplysninger om fremmede
Magters Militærvæsen findes i de fleste Stater et organiseret
Efterretningsvæsen. De Veje, ad hvilke Oplysningerne indhentes, er forskellige : dels drives Spioneri ved købte Spioner
i ikke ubetydelig Maalestok, dels søger man ved Militær- og
Marineattacheer ved Gesandtskaberne samt ved at udsende
Officerer paa officielle eller ikke-officielle Tjenesterejser at
følge Udviklingens Gang, og dels kan endelig over for Stater med parlamentarisk Forfatning et fornuftigt anlagt og
omhyggeligt gennemført Studium af vedkommende Lands
Presse give gode Oplysninger.
For Marinernes Vedkommende angaar de Oplysninger,
som det gælder om at fremskaffe, særlig følgende Forhold :
a. M a t e ri e l l e t. Om fremmede Mariners Materiel vil
man som Regel kunne opnaa ret fyldestgørende Oplysninger ,
hvad Skibenes Antal og Indretning angaar, men der er dog
her fra endnu et langt Spring til at kunne tillægge et givet
Skib en vis, absolut eller relativ, Kampværdi. Spørgsmaalet, som bl. a. har en vis praktisk Interesse ogsaa ved Fastsættelsen af de Skibe, man vil bygge til sin Flaade, er
drøftet en Del, men de betydelige indre Forskelligheder i
Retning af Beskyttelse, Fart samt Armering og dennes Opstilling, Beskyttelse og Ammunitionstilførselsforhold, som
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Skibe af samme Klasse nu om Stunder - i Modsætning til
Forholdet i Sejlkrigsskibstiden - frembyder, gør at alle
Løsninger dog bliver temmelig approksimative.
b. Person e 11 et. Om dette er det endnu sværere at
danne sig en fornuftig Mening end om Materiellet. Uddannelsen og dens Længde danner naturligvis en Slags Maalestok for dets Præstationsevne, men denne afhænger dog
maaske endda nok saa meget af hele den nationale Aand, og
den sikreste Maalestok turde derfor udgøres af det Forhold,
der er udvist i tidligere Krige, selv om det ikke er samme
Slægtled som det for Haanden værende , der har deltaget i
dem. Nationer kan selvfølgelig, lige saa vel som Individer,
udvikle sig, men det er sjældent, at de helt forandre Karakter, man vil saaledes f. Eks. se, at Spaniernes Optræden
under Krigen 1898 er præget af de samme Karaktertræk som
under deres Krige 100 Aar tidligere. Et omhyggeligt Studium af en Nations Historie, særlig dens Krigshistorie, samt
af, hvorledes den efter sine Krige har udviklet sit indre
Liv, vil derfor være det bedste Middel til at danne sig en
paalidelig Mening om Perrmnellets Præstationsevne. - Særlig maa desuden de Mænd studeres, som under en Krig kan
antages at blive Lederne af denne.
c. F 1 a ad es t at ion c r og Søbe fæstninger.
Om de egentlige Flaadestationers Beliggenhed samt til Dels
om deres Ressourcer - Dokker, Værksteder o. s. v. - vil
gode Oplysninger oftest kunne faas uden altfor store Anstrengelser, men hvad Befæstninger angaar, er Forholdet anderledes, thi de her hen hørende Sager holdes, i alt Fald i
Detaillen, overalt strengt hemmelige.
d. Kysts i g n a 1- og E f t 'er retnings væsen.
Ogsaa om disse Forhold er det som Regel vanskeligt at erholde gode Oplysninger. Hvad specielt angaar det for Efterretningsvæsenet vigtige Kabelnet, vil man nok som oftest
nogenlunde kende Antallet af Modstanderens Kabler og den
o•
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omtrentlige Beliggenhed af dem, men, som Amerikanernes
Erfaringer fra deres Krig mod Spanien tyder paa, er dette
ikke tilstrækkeligt.
e. Krigs beredskabet. Det er her særlig de Foranstaltninger en Modstander har truffet mod Overrumplinger,
det har sin Interesse at kende, og her kan Fredsmanøvrer eller
lVIobilisP.inger under tidligere Krige nu og da give Antydninger, ligesom de ogsaa kan give et Begreb om, hvor hurtigt
og hvorledes Modstanderens hele Krigsapparat kan udfoldes.
f. Foruden de hidtil nævnte specifik militære Forhold,
bør ogsaa de klimatologiske Forhold - Hydrografi, Meteorologi - hos Modstanderen samt dennes Søhandel - Omfang,
Hovedrouter, Ressourcer med Hensyn til Værfter, Maskinværksteder, Dokker o. s. v. - underkastes et indgaaende
Studium. Af de her givne Antydninger vil det ses, at Tilvejebringelsen af Oplysninger om egne og Modstanderens Forhold
baade i sig selv repræsenterer et betydeligt Arbejde og tillige
stiller store Fordringer til det Personel, der skal tilvejebringe
og bearbejde dem saaledes, at de kan tjene som Grundlag for
de strategiske Beregninger, som gaar forud for Operationernes Anlæg og Forberedelse. For at faa den fornødne Metode
ind i dette Arbejde er det, at man efterhaanden over alt har
sot sig nødsaget til at indføre særlige Organer i den højeste
militære Styrelse, de saakaldte Generalstabe, Admiralstabe,
Flaadestabe o. s. v., hvis Opgave det er at studere alle Forhold
vedrørende Krigsførelse og angive den Maade, hvorpaa N ationens Kræfter bedst kan udnyttes og udvikles for denne i
al Almindelighed, samt anvendes for de særlige Konflikter,
som den af Staten drevne Politik kan medføre.
En indgaaende Forberedelse til Krigen allerede i Fredstid er i Virkeligheden ogsaa absolut nødvendig nu om Stunder paa Grund af de store Dimensioner, som Krigsførelse
lige saa vel som alle andre Udslag af Statslivet efterhaanden
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har antaget, og som atter er en Følge af hele den kulturelle
Udvikling. Saa længe den Ludvig XIV tillagte - men for
øvrigt vistnok apokryfe - Udtalelse: ,,L'etat, c'est moi"
havde Gyldighed, prægedes alle Statssamfundets Forhold af,
at det var Individer, der overalt var Drivfjedrene, men efter
at Nationerne selv har taget Affære og sat alt paa Aktier
og Andele, har alle Forhold antaget ganske anderledes Dimensioner, det er nu overalt Masser, der sættes i Bevægelse.
Men derved er ogsaa det hele Apparat bleven mere kompliceret og fordrer større Driftsomkostninger og bedre Eftersyn
for at holdes gaaende paa rette Maade.
Dette gælder ikke mindst paa Krigsførelsens Omraade.
Saa længe Fyrsterne førte deres, Krige med hvervede Hære,
var disses Størrelse ret beskeden, og saavel denne Omstændighed som den noget valne, skabelonmæssige Maade, man
førte Krigene paa, bevirkede, at kun forholdsvis smaa Dele
af de krigsførende Magters Territorium og Befolkning blev
direkte berørte deraf, ligesom ogsaa de indirekte Virknipger
først lidt efter lidt gjorde sig gældende.
Anderledes nu, hvor den almindelige Værnepligts System drager snart sagt hver eneste Familie i Nationen direkteind med i Krigen, foruden at de Legioner, der derved føres i
Marken, fordrer et saa uhyre Apparat til sit Underhold og
· for at kunne bevæge sig, at Virkningerne deraf gør sig gældende øjeblikkeligt indenfor enhver Gren af Nationens Liv.
Skal Anstrengelserne føre til et godt Resultat, saa fordrer
tvingend~ Nødvendighed, at alle til Raadighed staaende
Kræfter og Ressourcer med Tilsidesættelse af alle Specialhensyn og Specialinteresser udnyttes for det store Maal : snarest og med saa smaa Ofre som muligt at tvinge Modstanderen til Eftergivenhed. Krigstilstanden vil føles saa intensivt,
at det bliver nødvendigt at handle hurtigt og sikkert, men
dette er umuligt uden planmæssig Forberedelse.
En saadan vil ogsaa forefindes hos alle civiliserede Sta-
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ter, Krigsapparatets forskellige Dele og deres Virkemaader
studeres paa det omhyggeligste, og der gøres alt for at gøre
det saa effektivt og hurtigt virkende som vel muligt, samt
for at gøre Gangen saa jævn som muligt ved at fjerne al
Friktion mellem de arbejdende Dele og fordele Trykket paa
bedste Maade.
Denne Stræben efter at udvikle Krigsberedskabet hvortil maa henregnes, at ikke alene Materiellet, men ogsaa
Personellet er klar til Brug med kort eller intet Varsel til en saa høj Grad af Fuldkommenhed som muligt , har
blandt andet medført, at de fleste Mariner efterhaanden e1·
bleven drevne frem til at holde større eller mindre Dele af
Flaaden fuldt udrustet altid. Ved en saadan Forholdsregel
opnaas en dobbelt Fordel: dels haves en Styrke klar til øjeblikkelig Brug, dels gives der Lejlighed til en rationel Uddannelse af Personellet, hvilket sidste er af overordentlig stor
Betydning, thi det har gennem alle Tider vist sig, at Materiellets eller Vaabnenes Ydeevne ikke saa meget afhænger af
deres indre Egenskaber som af det Personel, der betjener
dem. Og efterhaanden som Vaabnene og Søkrigsmateriellet
i det hele taget under Pnavirkning af den fremadskridende
Teknik antager Former, hvor Personellets fysiske Kraftndvikli!lg mere og mere erstattes af Maskiner, medens der til
Gengæld stilles stadig voksende Krav til dets intellektuelle
Kræfter, maa Uddannelsen, der skal gøre Personellet fuldt
fortroligt med Materiellet baade ad teoretisk og praktisk
Vej, nødvendigvis kræve baade længere Tid og større Apparat end forhen, hvor Springet fra Sømand til Søkriger langt
lettere lod sig udføre, fordi Krigsskibene kun frembød
ret uvæsentlige Konstruktionsforskelligheder fra Handelsskibene, og Vaabnene var enkle !made i Konstruktion og i
Betjening. Derfor er ogsaa Ordningen af Krigsberedskabet
i nok saa høj Grad et Personel- som et Materielspørgsmaal, og den Stat, der ikke raader over et tilstrækkelig stort
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Kvantum fuldt uddannet Personel, vil straks fra Krigens Begyndelse være haardt handicapped. Materiel og hvad dertil
hører kan til Nød tænkes at kunne skaffes til Veje "ready
made", men det lader sig ikke gøre med Personel.
Ingen Stat mægter dog under moderne Forhold i Fredstid at bolde alle sine Stridskræfter, hvad enten de nu tilhører Hær eller Flaade, klar til øjeblikkelig Brug, der vil
for at kunne gaa over fra Fred til Krig kræves en M obilisering af de i Hviletilstand værende Stridskræfter, og tillige
som Regel en af den bestemte foreliggende krigerske Situation betinget Opmarch eller Koncentrering af Kræfterne.
Thi dels fordrer - eller dog ønskeliggør - Hensynet til
disses Underhold og Vedligeholdelse i Fredstid en vis Spredning af disse, og dels maa der ved Dispositionerne for Fredsfordelingen ofte regnes med flere forskellige Modstandere,
med hvem der kan opstaa Konflikt, og derved tages Hensyn
til geografisk Beliggenhed og Naturforhold. Hensyn af
denne Art tvinger jo saaledes Tyskland til at bolde Flaadestyrke baade i Nord- og i Østersøen, Frankrig til at holde
det baade i Middelhavet og i Atlanterhavet, medens Rusland endog maa gøre Front til hele tre Sider: Østersøen,
Sortehavet og Stillehavet. For Tysklands Vedkommende
har Anlægget af Nord-Østersøkanalen dog givet dette Forhold en speciel Karakter, idet der egentlig ikke længere kan
skelnes mellem en N ordsø- og en Østersøflaade, men snarere
maa siges at være een tysk Flaade, som besidder to Udfaldsporte. Taget i Almindelighed er imidlertid Spredning af
Kræfterne uheldig i Krig, hvor det i hvert givet Tilfælde
kommer an paa at ramme en bestemt Modstander paa det
mest afgørende Punkt, d. v. s. der, hvor Slaget vil føles
haardest, thi paa dette Punkt vil Modstanderen ifølge Sagens Natur koncentrere sin Modstandsevne, og for at bryde
denne maa den anden Part foretage en parallelt løbende
Koncentrering af sine Kræfter. Begivenhederne i den rus-

88
sisk-japanske Krig samt i adskillige af de mange franskengelske Krige i det 17de og Begyndelsen af det 18de Aarhundrede har da ogsaa med al ønskelig Tydelighed demonstreret de svage Sider ved en initial Spredning af Kræfterne,
som den her omhandlede.
Men ogsaa efter at Mobilisering og Opmarch er endte,
og de egentlige Operationer begyndte, vil Krigens stadigt
vekslende Situationer som oftest tvinge til Omfordelinger i
Kræfternes Gruppering, og disse kræver i Forbindelse med
Kræfternes Forflytning under Operationerne en strategisk
Beregning over egne og Modstanderens Styrkeforhold samt
de Muligheder, som Tid og Rum aabner for de respektive
Styrkers Anvendelse til forskellige Operationer.
Vcd Operationernes Anlæg fremtræder straks en vis
Forskel mellem Sø- og Landkrig. I den sidste er Ledelsen
til Stadighed i flere Retninger stærkt bunden af H ensyn til
Terrainet. Dettes Beskaffenhed spiller nemlig en stor Rolle
for dets Benyttelse dels som M archvej, baade for saa vidt
angaar Fremkommeligheden fo: Kommunikationernes Antal
og Beskaffenhed) og hvad angaar de R essonrccr , det frembyder for Troppennderhold, dels som Kampplads, idet atter
her Fremkommeligheden (i denne Forbindelse ogsan udenfor de egentlige Jfommunikationer) samt Dækningsforholdene er af Betydning.
Med Hensyn til Anvendelighed som Kampplad s er i
Søkrigen det frie Farvand derimod overalt ens , idet det frembyder uindskrænket Bevægelsesfrihed, men paa den anden
Side heller ikke yder mindste Dækning.
Her skal nu dog indskydes den Bemwrlming, at der kun
er ringe Sandsynlighed for, at større Søstyrkers Operationsfelt vil komme til at ligge i synderlig stor Afstand fra
Kysterne ; allerede i Sejlkrigsskibenes - endsige Rokrigsskibenes - Tid var det Undtagelsen, og med Indførelsen af
moderne Søkrip-$materi·el er Chancerne derfor blevne yder-
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]igere formindskede. Den Bevægelsesfrihed, som Indførelsen af Damp som Fremdrivningsmiddel har givet Flaaderne,
er jo nemlig ikke ubegrænset, men afhænger af Forholdet
mellem Kulforbrug og Kulbeholdning. N aar denne sidste er
opbrugt, maa Skibet befinde sig et Sted, hvor den kan fornyes. Anderledes med Sejlskibet, der fandt sin Fremdrivningskraft, Vinden, overalt. Yderligere var det Apparat,
Rejsning og Sejl, hvorved Vindens Kraft omsattes til Fremdrivning for Skibet, ret simpelt i sin Konstruktion, saaledes
at selv meget betydelige Havarier lod sig reparere ved Hjælp
af Skibets egne Hjælpekilder, som derimod nu om Stunder
ikke rækker langt over for Maskinskader. Og hvad der her
er sagt om Fremdrivningsapparatet, gælder i det hele · taget
om alt Materiellet og Vaabnene : Ydeevnen i
f r e
·
kortere Tid er bl v
et
øgelse er betalt m.ecLen Kpmp_Iicw,:" ng , der bevirke~ t Vedligeholdelsen og Forn e
n
h
i ere end tidli ere
kræver s ørre Hjælrn@idler
Skih!; s.elv raader over.
Endelig VIr" ogsaa Hensyn til P1::rsonellet medvirke til, at
Skibets Evne til "at holde Søen" er bleven forringet; moderne Søkrig gaar- under mange Forhold saa stærkt løs paa
Nerverne, at passende Hvile for Besætningerne er nødvendig, hvis deres Kræfter skal vedligeholdes, men saadan
Hvile vil kun kunne opnaas i en Havn eller paa en Ankerplads , der er baade nautisk og militært fuldstændig sikret.
- Virkningen af de her fremdragne Forhold vil uvilkaarlig
blive, at Flaadernes Arbejdsfelt vil falde i relativ Nærhed af
Kysterne. Den samme Virkning vil selve Flaadernes Sammensætning have. I tidligere Tider var Flaadernes Kampkraft saa godt som udelukkende koncentreret i Linieskibene,
som spillede en fuldstændig dominerende Rolle. Slet saa
klart ligger Forholdet ikke for vore Dages Linieskibe eller
Kampskibe, den selvbevægende Torpedos Fremkomst har
medført Skabelsen af helt nye Skibstyper, Torpedobaade,
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Torpedobaadsjagere, Undervandsbaade, som savner Sidestykker i Sejlskibsflaaderne, men som maa medtages ved Beregningen af en moderne Flaades Kampkraft. Imidlertid er
samtlige disse Typers Ydeevne begrænset af forskellige Forhold, som der ikke her skal gaas nærmere ind paa, men som
alle i st~rre eller mindre Grad bevirker, at disse Typer i
deres Optræden er strorkt bundne til Kysterne, hvilket ogsaa
vil medvirke til at drage de øvrige Dele af Flaaderne ind
mod disse. Gaar vi nu tilbage til at se paa Forholdene ved det
frie Hav som Marchvej betragtet, vil man ogsaa her finde,
at Havet frembyder større Frihed for Bevægelserne end
Landjorden, baade hvad Fremkommelighed og hvad Stridskræfternes Underhold angaar. Den første er atter her ubegrænset, medens Bevægelsesfriheden i sidste Henseende er
noget begrænset, om end ikke for saa vidt, som der for en
Flaade ikke som Regel er nogen Grund til at "marchere
adskilt for at leve", men den under Marchen kan holdes
parat til at "slaas samlet" .
Men som allerede berørt har de af Skibene medførtc
forskellige Forraad dog deres Begrænsning, og navnlig gælder dette om Kulbr holdningen. Ved et Skibs Aktionsradius
forstaas det Antal K vartmil, som Skibet - med økonomisk
Fart - kan dampe med sin Kulbeholdning, menAktionsradien
har kun Betydning, saa længe der er Tale om en ren Rejsemarch, d. v. s. hvor Skibet ikke kan komme til at optræde
overfor Modstanderen . Saa snart det sidstnævnte Moment
kommer til, maa Strategen regne med Skibets Aktionsomra.ade, hvilket bestemmes af det Antal Kvartmil, som Skibet
med fuld Kulbeholdning kan dampe og endda beholde Kul
nok til at kunne operere overfor Modstanderen - o: kæmpe,
holde Blokade e. 1. - samt derefter dampe til et Sted, hvor
Forraadene kan fornyes.
Naar Operationsobjektet befinder sig indenfor egen Styr-
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kes Aktionsomraade, er Flaadeledelsen saa temmelig fritagen
for de tusinde Bekymringer med Hensyn til Styrkens Forplejning og Forsyning, som daglig beskæftiger Hærledelsen,
og Operationer indenfor Aktionsomraadet kan derfor passende benævnes simple Operationer.
Om saadanne simple Operationer kan baseres paa Hjemlandets Krigshavne, afhænger imidlertid af Afstanden mellem
disse og Operationsobjektet. Er denne for stor, maa først
en ny Operationsbasis i passende Afstand erhverves og indrettes for herfra at kunne iværksætte simple Operationer,
og man tvinges da til de sammensatte Operationer, hvis første
Del gaar ud paa saa at sige at slaa Bro fra den egentlige
Operationsbasis, Hjemlandet, til den nye, specielt for det
foreliggende Tilfælde valgte Hjælpebasis.
Ved sammensatte Operationer kommer en Del af de
ovenfor berørte Vanskeligheder ved Hærledelse frem ogsaa
for Søstrategen : den V ej , han maa vælge som Marchvej ,
bliver afhængig af Forsyningsspørgsmaalet. Der skal i
denne Forbindelse gøres opmærksom paa, at Englands store
Overlegenhed som Sømagt ligger ikke alene i dets numeriske
Overvægt i Materiel (med tilhørende Personel), men tillige,
og ikke mindst, i de særlig gode Betingelser for at gøre denne
Overvægt gældende paa snart sagt hvilket som helst Punkt
af Jordkloden, som dette Land besidder i Kraft af sine
ubrudte Kæder af fortrinlige Operationsbaser over alle Have.
Enhver anden Magt vil i en Søkrig være stærkt bunden i
sine Bevægelser, thi det maa erindres, at neutralt Territorium ifølge moderne Opfattelse af Neutralitet*) kun er
"') De allerfleste Stater har efterhaanden sluttet sig til den oprindelig 1861 af
England fremsatte Opfattelse, der gaar ud paa, at en Stat bør bevise sin
Neutralitet ved at tillade de krigsførende Magter saa faa Friheder som
muligt, og da særlig deres Krigsskibe kun et meget kort Ophold (24 Timer)
paa sit Territorium. - Den ældre Opfattelse, efter hvilken en neutral
Stat blot skulde behandle begge stridende Parter paa samme Maade, men
i øvrigt saa vidt muligt tillade dem det samme i Krigstid som i Fredstid,
hævdes nu egentlig kun af Frankrig.
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til meget ringe Glæde for en krigsførende Flaade. Denne er
for Opretholdelsen af sin Operationsevne i alt væsentligt
henvist til eget - eller allieret - Territorium og Tros.
Tros, d. v. s. Kulskibe, Ammunitionsskibe, Værkstedsskibe, Proviantskibe o. s. v., er imidlertid et tveægget Sværd.
Skal det medføres i større Omfang, sinkes ikke alene
Marchen, men det er ogsaa under en eventuel Kamp en
saare ubehagelig Klods om Ben.et. Desuden er Trosset kun
et Surrogat for en Basis, idet det langtfra kan benyttes under
alle Forhold, og de Hjmlpekilder, det byder paa, dog alligevel
er ret begrænsede. Det kan saaledes være vanskeligt nok
at gennemføre alene en ren Rejsemarch kun ved Hjælp af
Tros, de Genvordigheder, som Cerveras Eskadre i den
spansk-amerikanske Krig og Rojestwenskys Eskadre under
den russisk-japanske Krig bar haft at kæmpe med, er i saa
Henseende talende Beviser.
Men langt værre bliver Forholdet, hvis man skal iværksætte Operationer overfor en fjendtlig Søstyrke eller blot
etablere en Handelsblokade af nogen Udstrækning. Saadanne Foretagender kræver aldeles nødvendigt simple Operationer, baserede paa en fast Basis i Land, og besidder man
ikke en saadan i passende Afstand paa eget (allieret) Territorium, maa en dertil egnet Plads paa selve l\Iodstandercns
erobres, eller en neutral Magt overtales eller tvinges til at
overlade den. Saaledes besatte Amerikanerne i deres Krig
mod Spanien Guantanamobugten for at kunne opretholp.e
Blokaden af Cerveras Eskadre i Santiago, samt Guam og
Cavite for at kunne genn:emførc Operationerne paa Filippinerne, og paa lignende Maadc besatte Japanerne i Krigen
mod Rusland Elliotøerne for at kunne gennemføre Operationerne over for den russiske Flaade i Port Arthur. Her skal imidlertid fremsætte s nogle Bemærkninger om
de Fordringer, der maa stilles til en Søstyrkes Operationsbasis.
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Dennes Opgaver er: 1) at skaffe Erstatning for alt hvad
Søstyrken forbruger af Personel, Materiel og Udrustning
(Vaaben, Kul, Ammunition, Proviant etc.); 2) at kunne
optage og reparere Materiel, der har lidt Skade, samt optage
syge, Fanger, Priser, Transportfartøjer o. 1., 3) at• kunne
afgive Beskyttelse i nautisk og militær Henseende for hele
Søstyrken.
Efter den større eller mindre Evne til at løse disse Opgaver skelnes mellem primære og sekundære eller H~ælpebaser.
Til de primære Baser, hvortil kun kan henregnes egentlige Krigshavne, maa navnlig stilles Fordringer i Retning af:
1) Plads, 2) Beskyttelse, 3) Ressourcer og 4) Besejlingsforhold.J
ad. 1. Hvad Pladsen angaar, maa der være tilstrækkelig
saadan til, at hele den Søstyrke, der kan blive baseret derpaa,
kan ankre, og desuden god Kajplads for en passende Del af
Styrken til at fylde Forraadene op, reparere o. s. v. Herved
er at bemærke, at er der Tidevande, maa der altsaa findes
Lastedokker, foruden at der naturligvis maa findes Reparationsdokker, som er store nok til at tage selv de største
Skibe.
ad. 2. Beskyttelsen maa være fuldstændig i nautisk
Henseende, hvilket ofte kan medføre store Bekostninger,
naar Naturen ikke rækker en hjælpende Haand. Saaledes
har England ved Dover og Frankrig ved Cherbourg maattet
opføre vældige Moler, men disse medvirker saa ogsaa til den
militære Beskyttelse, navnlig mod direkte Beskydning samt
mod Angreb af Torpedo- og Undervandsbaade. I øvrigt tilvejebringes den militære Beskyttelse af Forter og Batterier i
Forbindelse med Minespærringer og Torpedobatterier, men
bør ikke lægge Beslag paa flydende Materiel ud over Torpedo- og Underva,ndsbaade. - At Befæstning mod Landsiden
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er nødvendig, saafremt Angreb fra denne Kant kan ventes,
er en Selvfølge.
ad. 3. Ressourcerne maa omfatte Forraad af enhver
Art samt Reparationsværksteder og Hospitaler.
ad. 4. Besejlingsforholdene er af stor Betydning. Helst
maa en Flaadestation ligge noget tilbagetrukken fra det frie
Hav, saa at den alene ved sin Beliggenhed er sikret mod Beskydning herfra, men paa den anden Side maa Adgangen dog
være saaledes beskaffen, at selv de største paa den baserede
Skibe til enhver Tid kan komme ind og ud derfra, og Indog Udpassage kunne foretages med hele Styrken nogenlunde
samtidig. (Port Arthur burde alene paa Grund af sine Besejlingsforhold aldrig have været valgt til Hovedstation for
den russiske Stillehavsflaade). - En stor Fordel er det, om
Stationen har flere Adgange til det fri Hav, og jo længere
deres Indløb fra dette ligger fra hverandre, desto bedre, thi
desto vanskeligere bliver det at gennemføre en Blokade af
Stationen. Til en Hjælpebasis behøver Fordringerne ikke at stilles
saa højt, men man maa dog ogsaa af en saadan fordre, at
den ikke alene har tilstrækkelig rummelig, mod Vind og
Vejr beskyttet Ankerplads med bekvem Adgang fra Havet
for den Søstyrke, hvis Operationer skal baseres derpaa. Tillige maa fordres, at den i nogenlunde stor Udstrmlrning kan
forsyne Skibene med alt fornødent for at vedligeholde deres
Kampkraft, samt at Skibene, naar de opholder sig der, er
sikrede mod Angreb af Fjendens lettere Materiel (Krydsere
og Torpedobaade). Herved maa erindres, at en saadan
Hjælpebasis, naar den skal muliggøre simple Operationer,
ikke kan have større Afstand fra Operationsobjektet, end at
den vel snarest som Regel vil komme til at ligge inden for
Aktionsomraadet af saadant lettere Materiel hos Fjenden.
Angreb af dette maa Basis kunne afværge ved egne Kræfter
uden at lægge Beslag paa de Skibe af den operative Søstyrke,
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der mulig opholder sig der, thi dels vil jo ofte selve den Aarsag, - Havari, Kulmangel - der foranlediger deres Tilstedeværelse, gøre dem helt eller delvis uskikkede til at
kæmpe, dels vil i hvert Fald den Hvile, Besætningerne bør
have under Opholdet ved Basis, blive ganske illusorisk, naar
de stadig skal være paa Vagt mod Torpedobaadsangreb og
Krydserbombardement. Ligeledes maa Basis, hvis den er
landfast med Fjendens Territorium, være beskyttet mod Angreb af mindre Styrker (Streifkorps) fra denne Kant. Kommer nu hertil, at Basis skal have Kul-, Ammunitionsog Proviantdepoter m. m. samt kunne yde Værksteds- og
Reparationshjælp i saa stor Udstrækning som muligt, vil det
ses, at alene Oprettelsen og Vedligeholdelsen af en Hjælpebasis for en større Søstyrke kræver et betydeligt Arbejde og
Kraftforbrug, hvis man ikke til dens Anlæg kan vælge et
Punkt, der i sig selv besidder nogle Ressourcer. Som det fremgaar af det oven for udviklede, er de Organer, hvormed der arbejdes i Søkrigen, dels Flaaden, dels
Støttepunkterne for denne, idet de sidste dog undertiden kan
erstattes af flydende Depoter : Trosset. - Der er spildt meget
Papir og Blæk paa Diskussioner om, hvilket af disse Organer, Flaaden eller Støttepunkterne, der er det vigtigste.
Striden er i Virkeligheden lige saa ørkesløs, som det vilde
være at diskutere, om Kedlerne, der fremstiller Dampen,
eller om Maskinen, der omsætter dens Tryk i Bevægelse, er
den vigtigste Faktor ved et Dampskibs Fremdrivning. Begge
er nemlig nødvendige, for at Skibet kan flyttte sig, og ligesaa
er saavel Flaade som Støttepunkter nødvendige for Søkrig.
Vanskeligheden bestaar i at faa dem afpassede til hinanden
i det rette Forhold. Ligesom det er Maskinkonstruktørens
Sag at fordele den bestemte Vægt, der af et givet Skibs Deplacement er bestemt til det samlede Maskinanlæg, saaledes
at Maskineri og Kedler kommer til at svare til hinanden i
Præstationsevne, saaledes skal ogsaa Strategen fordele den
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bestemte Sum Penge, der er fastsat til Forsvaret, paa dettes
forskellige Grene. Men der er herved at bemærke, at medens
Maskinkonstruktøren regner med bestemte Tal, fordi et
Kilogram Vand altid frembringer samme Kvantum Damp,
saa er de Størrelser, hvormed Strategen regner, altid beheftede med Koefficienter, hvis Værdi kan variere meget betydeligt efter Forholdene. Gibraltar og Malta er saaledes f.
Eks. under en Krig mod Frankrig uundværlige som Støttepunkter for den engelske Flaade, der imidlertid under en
Krig mod Tyskland vil have forholdsvis ringe Nytte af dem.
Hvad der gør Afgørelsen af Spørgsmaalet : større Flaade
eller flere Støttepunkter særlig vanskelig, er den Omstændighed, at Støttepunkternes Værd i adskillige Tilfælde ganske
eller dog hovedsagelig afhænger af, om den Flaade, de skal
støtte, besidder Herredømmet paa Søen eller ej. Thi rettes
et kombineret Angreb med fornøden Styrke til at foretage
en effektiv Indeslutning mod et Punkt af det fj endtlige
Territorium, der for at eksistere maa have Tilførsler , saa
maa det falde i Løbet af kortere eller længere Tid, efter som
de Forsyninger, der ved Indeslutningen var for Haanden,
var mindre eller større. Nu hører imidlertid netop Flaadestøttepunkterne som oftest til de Punkter, som er stærkt
afhængige af Tilførsel andet Steds fra; jævnfør saaledes f.
Eks. de to nævnte engelske Støttepunkter, Gibraltar og
Malta. Lige saa vigtigt det er for den engelske Flaade,
der skal hævde Herredømmet paa Søen i Middelhavet, at
besidde disse Støttepunkter, lige saa nødvendigt er det for at
holde dem, at England virkelig har Herredømmet paa Søen.
- Omstændigheder af denne Art kan som sagt undertiden
gøre den rette Afvejelse af Forholdet mellem Flaadestyrke
og Støttepunkter overordentlig vanskelig.

KAP. VII .

Om Valg af Operationsobjekt.
La jeune ecole.
Idet Forholdene er betragtede fuldstændig abstrakt, er
det tidligere - i Kapitel IV - sagt, at da Krigens Maal var
at gøre Modstanderen villie- eller modstandsløs, og da hans
Modstandsevne var saa at sige krystalliseret i hans organiserede Stridskræfter, gjaldt det i Krigsførelsen først og
fremmest om at ødelægge disse og derefter om at forhindre
Organisationen af nye Stridskræfter samt at lægge et saadant materielt og moralsk Pres paa Modstanderen, at han
gav efter. Endvidere bemærkedes i Konsekvens heraf, at
den almindelige Gang i Søkrigen maatte blive den, at man
i første Instans ved at ødelægge eller fordrive Modstanderens
Søstridskræfter fra Havet, erhvervede sig Herredømmet paa
dette, og dernæst overgik til at udnytte dette til at kue Modstanderen ved at ødelægge mulig endnu tiloversblevne Søstridskræfter, brandskatte hans Kyster, rette kombinerede
Angreb mod hans Territorium og ødelægge hans Søhandel.
Men det gaar imidlertid paa Krigens som paa saa mange
andre Omraader: det virkelige Livs konkrete Forhold modificerer de rent abstrakte.
Mange, ja, de fleste Krige er endte, før den ene af de
krigsførende Parter var bleven gjort modstandsløs i den Forstand, at alle hans Stridskræfter var sat ud af Spillet. Thi
Foredrng i Strategi.
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Sagen er den, at Modstandsevnen nok saa meget beror paa
et moralsk Element som paa det rent fysiske, og saa snart
der da naas et Punkt i Krigen, hvor den ene af Modstanderne blot mistvivler om at kunne føre
1 til en heldig Afslutning, vil han vmre tilbøjelig til ved lu ømmeiser at købe
sig Fred, og paa den anden Side vil ogsaa den sejrende Part
ofte under Krigens Forløb komme til den Overbevisning, at
en Fortsættelse ikke, ud over det allerede opnaaelige, vil
bringe Resultater, der staar i ]forhold til Indsatsen.
Dernrost er vel Nederlaget i Kampen med hele dets gribende Virkning af Død, Lemlæstelse, Tilfangetagelse o. s. v.
i al Almindelighed det kraftigste Middel til at svække Fjendens Modstandsevne, men Stater har, ligesom Individerne ,
ædlere Organer, hvis Funktionering er af særlig indgribende
Betydning for det samlede Statslegemes Liv. Fjendtlig Besættelse af Hovedstaden eller et andet kulturelt eller økonomisk Centrum kan have en lige saa kraftig Virkning paa
Modstanderens Moral som Nederlag i et stort Slag, og paa
det rent militære Felt kan Erobringen af et eller andet strategisk vigtigt Punkt være den nærmeste Omvej - for at
bruge en Paradoks - til de fjendtlige Stridslml'fters Ødelæggelse eller Lammelse.
Man maa med andre Ord vel vogte sig for at blive doktrinær i .sin Krigsførelse - ,,i Krigen hersker kun Omstændighederne" mente Napoleon - , og dette gælder selvfølgelig ogsaa Søkrigsførelse, som tilmed ofte maa lempes af
Hensyn til en samtidig ført Landkrigs Operationer.
I Praksis vil der da heller næppe i Søkrigen fremkomme
to skarpt afgrænsede Afsnit : Kampen om Herredømmet paa
Søen og Udnyttelsen af dette. Man vil selvfølgelig ikke lade
en Lejlighed til at tilføje Modstanderen en følelig Skade
gaa fra sig, fordi Kampen om Herredømmet paa Søen endnu
ikke er afgjort, og for øvrigt kan Hensynet til Landkrigens
eller endog selve Søkrigens Operationer - f. Eks. Nødven-

99
<ligheden eller blot Ønskeligheden af at erhverve en Operationsbasis - medføre, at man gaar til Foretagender - her
tænkes specielt paa kombinerede Ekspeditioner - som henhører under Udnyttelsen af Herredømmet paa Søen, længe inden
dette er betrygget. I saa Henseende skal her blot erindres om
Forholdene i den russisk-japanske Krig: Udfaldet af den
japanske Invasion i Korea og Manchuriet var fuldstændig
afhængig af, om Japanerne bevarede Herredømmet paa Søen,
men skulde de have ventet med at begynde Invasionen, til
de ved Slaget i Koreastrædet den 27 / 6 1905 blev endelig Herrer paa Søen, havde deres Chancer for et heldigt Udfald af
Landkrigen kun været ringe.
Angaaende Begrebet : Herredømmet paa Søen skal nu
for øvrigt her bemærkes, at det som Regel næppe hverken
vil være muligt eller nødvendigt at opnaa et fuldstændig
absolut saadant, Krigens politiske og militære Maal i Forbindelse med de til Raadighed staaende militære Magtmidler vil næsten altid skabe Begrænsninger saavel med Hensyn
til Tid og Rum som i Grad. I 1781 var f. Eks. saaledes den
franske Flaades temporære Herredømme i Chesapeake tilstrækkeligt til, at Cornwallis's Kapitulation, som betegner
det afgørende Vendepunkt i Koloniernes Frihedskrig, kunde
fremtvinges, og ser vi paa den spansk-amerikanske Krig
1898, der opstod paa Grund af Amerikas Fordring om Autonomi for Cuba, saa var det i og for sig tilstrækkeligt for Amerika at besidde Herredømmet i de nordamerikanske og vestindiske Farvande for at faa denne Fordring opfyldt.*) Ameri•) Højere sigtede den amerikanske Krigsledelse heller næppe til at begynde
med, den i Østasien værende Eskadre havde i Virkeligheden en ren defensiv Opgave, nemlig Beskyttelse af den amerikanske Søhandel i disse
Egne. Admiral Dewey valgte - i Overensstemmelse med fuldtud korrekte militære Principper - at løse den ham stillede Opgave ved at gaa
offensivt til Værks, men naar Træfningen ved Cavite-fik saa vidtrækkende
Følger som Filippinernes Erobring, skyldes dette ikke en forud lagt Plan,
men er en Bekræftelse paa Rigtigheden af det gamle Ord, at >!'appetit
vient en mangeant<. Overfor Opnaaelsen af Krigens egentlige Maal:
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kanerne gjorde jo ej heller noget Forsøg paa at optræde i de
europæiske Farvande, lige saa lidt som Japanerne har gjort
det under deres Krig mod Rusland.
Med Hensyn til Grad endelig vil det sjældent være muligt at opnaa et saadant Herredømme paa Søen, at Modstanderen, i alt Fald til en Tid, ikke kan holde enkelte hurtige
Krydsere og Blokadebrydere gaaende, eller, hvor de særlige
Farvandsforhold begunstiger det, etablere den Art Smaaskibs-Krigsførelse , som vor Kanonbaadskrig 1808-14 og Sydstaternes Forsvar af visse indre Farvande under den amerikanske Borgerkrig afgiver Eksempler paa. Større Resultater
kan der dog ikke naas ad denne V ej , og det samme gmlder i
Hovedsagen ogsaa om en noget særegen Art Krigsforetagender: Overrumplingsforetagenderne.
Fælles Karaktertræk for disse er, at de søger at ramme
Modstanderen overraskende, o: til en Tid eller paa et Sted,
hvor han er uforberedt. Midlerne hertil er Hemmelighed
og Hurtighed.
I øvrigt kan Ovorrumplingsforetagenderne være af noget
forskellig Art, nemlig :
{e)a.. Rene Brandskatningsforetagender. - Krigene i
Slutningen af det l 7de og Begyndelsen af det 18de Aarhundrede mellem England-Holland paa den ene Side og Frankrig-Spanien paa den anden, vrimler af denne Art Foretagender, som af og til antog ret store Dimensioner.
Saaledes angreb en fransk Styrke paa 7 Linieskibc og en
Snes mindre Skibe - hvoraf en Del var Buccaneers - under
du Casse i 1697 Byen Carthagena i Ny Grnnada, indtog den
og gjorde et Bytte paa en halv Snes Millioner Kroner.
1711 angreb Duguai-Trouin med en Eskadre paa 6 Linieskibe, 6 Fregatter og nogle mindre Skibe, som medførte c.
Cubas Autonomi kunde Filippinernes Erobring kun have moralsk Virkning, og faktisk var da Filippinernes Skæbne helJer ikke afgjort ved
Fredspræliminarierne.
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'2000 Mand Tropper, Rio de J aneiro, som ogsaa blev indtaget
og brandskattet saa godt, at Ekspeditionen, som dels var
udrustet af den franske Regering, dels ved privat Initiativ,
indbragte sine Aktionærer 92 %.
I 171'2 plyndrede en fransk Eskadre paa 6 Linieskibe
og 2 Fregatter under Cassard først Kapverderne, og gik derefter til Vestindien, hvor Montserrat, Antigua, St. Eustatius
og Cura9ao fik samme Behandling.
Ogsaa her i Norden bar vi set den Art Foretagender. I
1719 kneb det i Sverige med Finanserne, og Orlogsflaaden i
Carlskrona kunde derfor ikke udrustes. Czar Peter benyttede
sig heraf til med en Flaade af Skærgaardsfartø~er, ialt c.
300 med op mod 30000 Mands Besætning - hvoraf en stor
Del Soldater - at brandskatte hele den stockholmske Skærgaard undtagen selve Hovedstaden, der forsvaredes af Søbefæstningerne og en mindre Skærgaardsflaade. En godt organiseret Efterretningstjeneste, som bl. a. omfattede en
Kæde af Fregatter mellem Dars og den svenske Kyst med
fremskudte Skibe i Opgangen til Sundet, tillod Russerne at
trække sig tilbage, inden en i Carlskrona i Hast udrustet
Eskadre i Forbindelse med en fra Sundet kommende allieret
engelsk Flaade kunde afskære Tilbagetoget. - Denne Ekspedition er vistnok det største Brandskatningsforetagende,
Historien kender. Russerne gjorde for øvrigt ogsaa i Aarene
1720 og 1721 Tog af lignende Art, men i mindre Skala, da
den svensk-engelske Flaade disse Aar var tidligere paa
Færde, om end den paa Grund af Englændernes temmelig
valne Optræden langtfra udrettede, hvad den kunde have
gjort, for at stoppe Russernes Røvertog. b. Diversioner, n: have til Hensigt at faa Fjenden til
at splitte sine Kræfter. - Villeneuves Optræden i Vestindien under Trafalgarkampagnen tilsigtede jo saaledes at
trække saa meget som muligt af den engelske Flaade derover,
for derved at skabe bedre Betingelser for, at Napoleon kunde
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opnaa det saa ivrigt eftertragtede temporære Herredømme i
don engelske Kanal. Cl, Endelig kan
Overrumplingsforetagenderne rettes
mod en Del af Fjendens Søstridskræfter eller et vigtigt strategisk Punkt. - Som Eksempler paa saadanne Foretagender
kan nævnes Japanernes Angreb paa den russiske Flaade ved
Port Arthur d. 8 / 2 1904 og den engelske Admiral Rookes
Erobring af Fæstningen Gibraltar 1704, hvor denne , der
kun havde en Besætning paa c. 100 Mand, maatto give sig
for et Stormangreb. Yderligere kan vied Overrumplingsforetagondorne det
overrasker.ide Moment deri gøre sig gældende paa noget forskellige Maader.
Den ene er don, at Hensigten er Overraskelse af selve
Angrebsobjektet for derved at opnaa bedre Betingelser for
den taktiske Afgørelse, der danner Slutningen af Foretagendet. - Herpaa er Japanernes Angreb paa den russiske Port
Arthurflaade og Rookes Angreb paa Gibraltar Eksempler.
Det er imidlertid klart, at man her kun har Chancer for at
opnaa sin Hensigt, naar man staar overfor en Modstander,
som enten er meget skødeskis. eller hvis hele Forsvar f'J· slet
organiseret. Mon i sna Tilfælde kan der ogsaa, saalodes som
de anførte Eksempler viser, opnaas store Resultater.*)
Don anden Maacle kommer frem. naar Angrebsstyrken
for overhovedet at kunne komme i Berøring mod Angrebsobjektet, maa tage sin Tilflugt til Hemmelighed og Hurtighed for derved at undgaa overlegne fjendtlige Stridskræfter.
*) Japanernes Angreb d. B/2 1904 demonstrerer tillige et andet, tidligere
omhandlet Forhold, nemlig at der til et vel organiseret Forsvar hører
Samarb~jde mellem Diplomati og de militære Myndigheder. Efter at
Japan allerede d. 6/ 2 havde afbrudt den diplomatiske Forbindelse med
Rusland, idet Japan erklærede videre Forhandling for >haabløs< og
• forbeholdt sig Ret til at foretage saaclanne uafhængige Handlinger, som
Regeringen anser for de bedste til at styrke og forsvare Japans truede
Position, < burde Angrebet Natten mellem d. Bde og 9de ikke være kommen Russerne overraskende.

103
Foretagender af denne Art er Duguai-Trouins Ekspedition
til Rio de J aneiro og de øvrige nævnte franske Ekspeditioner
samt Bussernes Brandskatninger i den svenske Skærgaard i
1719 og følgende to Aar. Samtlige disse Foretagender havde
kun Chancer for et heldigt Udfald, saafremt det lykkedes
at undgaa Sammenstød med Fjendens langt overlegne
Flaader.
Der er selvfølgelig intet til Hinder for, at Foretagender
af denne Art tillige kan tilsigte at overraske selve Angrebsobjektet , men det er ikke nødvendigt, Ekspeditionens Styrke
kan godt være Angrebsobjektet saa overlegen militært set,
at Overraskelsen af dette ingen Rolle spiller.
Dette vil vistnok oven i Købet som Regel være Tilfældet,
hvor Maalet for Ekspeditionen er Brandskatning eller Tilføjelse af anden materiel Skade som f. Eks. Ødelæggelse af
en strategisk vigtig Jærnbane e. 1. Det er nemlig ikke sandsynligt, at der til Maal for en saadan Ekspedition vil blive
valgt et særlig modstandsdygtigt Objekt, navnlig ikke i vore
Dage, hvor de udviklede Meddelelsesmidler, som jo øjeblikkelig, naar Angrebet iværksættes, vil blive sat i Bevægelse for
at tilkalde Assistance, ikke levner lang Tid til at gennemføre selve Aktionen, inden de overlegne Stridskræfter, som
det er Forudsætningen, at Modstanderen raader over, vil
give Møde.
Dette Forhold saa at sige udelukker ogsaa, at Overrumplingsforetagender af nogen synderlig Betydning vil kunne
iværksættes som sammensatte Operationer. Anløbning af
Mellemstationer vil gøre det af med Hemmeligheden og give
Modstanderen Tid til at træffe sine Dispositioner ; noget bedre
Betingelser for Hemmelighedens Bevarelse er der vel, naar
Ekspeditionen kan klare sig ved Hjælp af Tros, men Tros
er, som tidligere omtalt, altid en Klods om Benet, og dette
gælder naturligvis særlig ved Overrumplingsforetagender,
hvor Hurtighed er af største Betydning.
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Noget anderledes stiller Forholdene sig, hvis Overrumplingsforetagender kan udføres som simple Operationer, man
maa her sikkert regne med, at navnlig den under ~ nævnte
Art af overraskende Angreb paa Modstanderens Stridskræfter og strategisk vigtige Punkter ofte vil blive forsøgte, og det
ikke alene, hvor de - som ved Torpedofartøjsangreb - kan
udføres med forholdsvis ringe Indsats fra Angriberens Side,
men ogsaa hvor han vover en Del.
Det er ovenfor - Kap. VI - sagt, at enhver fornuftig
anlagt Operation kræver en strategisk Beregning over egne
og Modstanderens Styrkeforhold samt Tid og Rum lor de
respektive Styrkers Anvendelse. Men tillige blev der gjort
opmærksom paa, at det Materiale, der forelaa til at anstille
Beregningen paa, altid vilde være mere eller mindre mangelfuldt, og at specielt Vurderingen af Styrkeforholdene dog
altid til Slut i væsentlig Grad kom til at afhænge af et rent
subjektivt Skøn.
Dette bevirker, at man i Krig ved enhver Operation til
en vis Grad maa regne med Held, eller som Napoleon udtrykte det: ,,man kan ikke føre Krig uden at løbe Risilco;
den Operation, der for de to Trediedeles Vedkommende er
baseret paa Beregning og for den sidste Trediedel paa Tilfældet, hviler paa god Grund. Den, der ikke vil ofre Tilfældet noget, maa det tilraades hellere ingen Ting at foretage
sig."
Risikoen maa dog selvfølgelig staa i Forhold til Gevinsten, men denne kan ved den her omhandlede Art Overrumplinger være stor nu om Stunder, hvor den Omstændighed, at Staterne, navnlig Stormagterne, allerede i Fredstid
raader over et betydeligt militært Apparat - Hær- og Flaadestyrke - , som er klar til Brug uden Varsel, aabner Mulighed
for at rette dem mod virkelig værdifulde Objekter. Der skal her gøres opma•rksom paa, at Overrumplinger
ogsaa kan rettes mod neutrale Stater, hvis Holdning er af
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Betydning for en opdukkende Konflikt ; i saa Henseende er
Danmarks Medfart i 1807 og Koreas under Japans to seneste
Krige talende Eksempler. Traktater og Folkeret er her uden
Betydning for saa vidt, som Krig er en Nødstilstand, der som
saadan bryder alle Love undtagen dem, som egne Interesser byder de krigsførende Parter at overholde. En neutral
Stat bør derfor vogte sig vel for ved Uforberedthed at friste
disse til ved et coup de main at tvinge den til at tage Parti,
og for smaa Stater, hvis Position er saaledes, at deres Neutralitet staar i Fare for at blive krænket under visse Stormagtskonflikter, er Situationen nu om Stunder meget prekær, naar en af disse trækker op. Og det saa meget mere,
som netop de Skridt - Mobiliseringsforanstaltninger - den
foretager for i givet Tilfælde at kunne forsvare sin Neutralitet, kan fremskynde Katastrofen, idet det ligger snublende
nær for en af de interesserede Parter at tvinge den neutrale
Stat til at bekende Kulør paa et saa tidligt Stadium af dens
Mobilisering som muligt, fordi det da kan gøres med mindst
Kraftanvendelse. Kan denne indskrænkes til et coup de main
mod et enkelt strategisk vigtigt Punkt, som enten militært
eller politisk-økonomisk set er af vital Betydning for den
neutrale Stat, er Fristelsen til at forsøge et saadant særlig
stor. - Der er derfor for Smaastaterne fuldt saa megen
Grund som for Stormagterne til at holde deres Forsvarsvæsen paa Højde med Tidens Krav, og ikke mindre til at
sørge for at være diplomatisk godt betjent, det sidste saa
meget mere, som for en Stormagts Vedkommende en diplomatisk Fejl ofte kan redresseres ved militær Kraftudfoldelse, medens den lille Stats Skæbne ofte paa Forhaand er
afgjort ved Mangel paa diplomatisk Skarpsyn, naar den militære Overrumpling tillige er en diplomatisk, saaledes som
f. Eks. vort Forhold i 1807. Det ligger dog i Sagens Natur, at Overrumplingsforetagender af denne Art - hvad enten de rettes mod ~en egent-
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lige Modstander eller mod neutrale Stater - kun har Chancer for at lykkes, naar de iværksættes lige ved U dbrnddet af
Krigen, senere hen under denne kan Overraskelse ikke
ventes opnaaet overfor Objekter af den Art, og Overrumplingsforetag-ender vil da heller næppe bringe synderlig store
Resultater, naar de udføres af den paa Søen underlegne Part.
Thi dels vil den Styrke, lmn kan anvende dertil, ikke kunne
være stor, naar den skal have Udsigt til skjult at kunne naa
sit Maal, dels vil den Tid, der kan anvendes paa selve Angrebet, sjælden kunne blive ret lang, naar henses til Meddelelsesmidlernes Udvikling og den ved Dampens Indførelse
som Fremdrivningskraft opnaaede Frihed i Bevægelserne.
Den paa Søen underlegne Part maa indskrænke sine Overrumplingsforetagender til at gælde Angreb paa J ærnbanelinier, Signalstationer, Fyr o. l. samt mulig Brandskatning
af fuldstændig ubeskyttede eller meget svagt beskyttede Kystbyer. Alene Tilstedeværelsen af Minespærringer - helst
· med nogle faa flankerende Kanoner - vil dog sikkert i de
fleste Tilfælde være Beskyttelse nok mod disse Foretagender,
der ikke byder nogen rimelig Gevinst i Forhold til Risikoen
ved en voldsom Forcering af en Spærring, medens den angribende Styrke vil savne baade Tid og Midler til at foretage et
Angreb med Kontraminering og Drægning paa denne.
Langt gunstigere stillet er den paa Søen overlegne Part,
hvad enten han nu vil anlægge sine Operationer som Overrumplings- eller som almindelige, paa overlegen Kraftudfoldelse baserede Foretagender. Herredømmet paa Søen
aabner ikke alene ved den opnaaede Frihed i Bevægelserne
og i Valget af Operationsobjekt Mulighed for at ramme
Modstanderen der, hvor Slaget vil føles haardest, men tillader ogsaa ved Operationernes Anlæg en Sikkerhed i Beregningen af Omkostninger og Forbrug af Tid derved, som er af
overordentlig stor Betydning, ikke mindst hvor det drejer
sig om Samvirken med Landstridskræfter.
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Den logiske Konsekvens heraf maa da blive den, at rent
principielt set maa Søkrigsførelsen i første Instans tage
Sigte paa at opnaa Herredømmet paa Søen og først i anden
paa at udnytte det, og de fjendtlige Søstridskræfter maa derfor ogsaa, saa længe de danner en Hindring for Opnaaelsen af
det ønskede Herredømme paa Søen, blive det principale Operationsobjekt i Søkrigen.
Mod denne Betragtningsmaade er der dog fra en vis Side,
den saakaldte "jeune ecole" i Frankrig, rejst Indvendinger,
og da Skolen baade i Frankrig selv og enkelte Steder udenfor
har vundet nogen Tilslutning, skal dens Ideer kort belyses.
Som Fader til "la jeune ecole" maa regnes Admiral Aube,
der i 80erne var fransk Marineminister, og som dels selv har
skrevet nogle Afhandlinger, dels vistnok for den største Part
inspireret sin ivrige Tilhængers - Journalisten Gabriel Charmes's - Skriverier. Klarest og mest systematisk er Skolens
Ideer dog fremsat i det allerede tidligere nævnte Forfatterfirmas, Comrnandant Z. et H. l\fontechant, Bøger: ,,Strategie navale", ,,Guerres navales de demain" og "Les lois du
nombre et de la vitesse", som alle udkom i 90erne.
Pointet i hele "la jeune ecole's" Krigsføringssystem er,
at den ganske vil springe hele Kampen om Herredømmet paa
Søen over og straks tage fat paa at tilføje Modstanderen saa
megen økonomisk Skade, at han giver efter. Kampskibe er
derfor ganske overflødige, ja, endog skadelige, fordi de er
saa kostbare, thi: ,,den der har Kampskibe, kan miste dem,
den der ingen har, kan ikke miste dem." Og Kampskibene
er kun svage overfor talrige smaa Skibe, thi disse har, hvad
Kampskibene mangler: Hurtighed og Talrighed. Princippet
i Krigsførelsen maa derfor for en Nation, der har Kampskibe,
blive at forsvare sine Kampskibe, medens derimod det sande
Princip bør være at beskytte de store Kystbyer dels ved
Hjælp af Batterier og Minespærringer, dels ved Hjælp af
talrige smaa Fartøjer , 6: Krydsere, l{anonbaade og Torpcdobaade, idet dette Materiel menes at kunne :
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"i Kraft af sin Hurtighed : unddrage sig Kamp med
Kampskibe, vælge sin Modstander og ramme ham paa det
Punkt, hvor han paa samme Tid har mest at tabe og er
mindst modstandsdygtig,"
"i Kraft af hnrtigskyclende Skyts og stærkt eksplosive
Sprængstoffer : angribe aabne Byer og Handelsskibe med stor
Virkning,"
"i Kraft af de mindre Anskaffelsesomkostninger (som
tillader stort Antal) : forcere Passager, hvis Forsvar har
kostet umaadeligt, og udholde Ilden fra de stærkeste Forter
og Batterier."
Saasnart derfor Frankrig har følgende Materiel:
4 Krydsere (omtrent af »New-York•-typen
med 20 Knobs Fart og paa c.
8000 Tons),
8
(formindsket •New-York •-type,
do.
20 Knob, 6-7000 Tons),
36 do.
(22 Knob, c. 1000 Tons)
66 do.
(20 Knob, c. 2500 Tons)
375 Torpedobaade (a 125 Tons)
125 Kanonbaade (20 Knob, c. 360 Tons)

I

I

l
(

I
J

beregnede
til Krydserkrig,

) beregnede til Forsvar
( af eget og Angreb paa
J ijcndll. Territorium,

kan det føre sin Søkrig "videnskabeligt" mod hvilken som
helst europæisk Stat og være vis paa Sejr. Frankrigs egne
Kyster vil være sikrede mod ethvert Angreb af selv de kraftigste Kampskibe, dels fordi alle Kystbyerne er befæstede,
dels fordi Kampskibe overhovedet ikke vil kunne nmrme sig
Kysterne paa Grund af de talrige Torpedobaade. - Paa den
anden Side vil de 48 hurtige Krydsere være tilstrækkelige til
at ødelægge Fjendens Søhandel i Bund og Grund, og Kanonbaadene vil kunne bombardere alle hans Kystbyer, hvilket
ogsaa militært set vil faa Betydning, fordi alle Dokker og
Reparationsværksteder vil blive ødelagte.
Dette er i korte Træk "la jcune ecole's" Krigsføringssystem.
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Ser vi først paa dettes offensive Del, bestaar denne altsaa
hovedsagelig i en Handelskrig ført ved Hjælp af hurtige
Krydsere og særlige Bombardementsfartøjer, og som skal
føres som en ren Ødelæggelseskrig : Krydserne skal ødelægge
deres Priser, og Bombardementerne skal rettes mod de aabne
Byer. At dette sidste er folkeretsstridigt, generer ikke Skolens Tilhængere, af hvilke en i Fortalen til "Strategie navale"
kort og godt afgør den Side af Sagen paa følgende Maade :
"Den, der kan haandhæve de Love, som hans Interesser
foreskriver, har ogsaa Retten paa sin Side - - - - Folkerettens Love er kun Lov for den, der ikke k a n krænke
dem. Den svage, som bliver knust, har Ret til at beklage
sig, men den stærkere, der knuser ham, har Ret hertil."
Det er rene Ord, og som allerede tidligere bemærket gør
man vel i at regne med, at Krig er en Art Nødstilstand, hvor
Magt og ikke Ret spiller Hovedrollen. Men der er imidlertid ingen Anledning til at tro, at Magten vil blive anvendt
i større Udstrækning eller paa anden Maade, end det ligger
i vedkommende Stats Interesse at gøre det, og det er i høj
Grad tvivlsomt, om der kan tænkes Tilfælde, hvor en systematisk Bombardering af aabne Byer vil svare Regning. Rent
fraset at en saa barbarisk Krigsførelse i hele den civiliserede
Verden vil vække en Storm af Uvillie, som alligevel paa
mange Maader kan give sig Udslag, der er ubehagelige for
vedkommende Stat, saa er der rent praktiske Grunde, der
taler imod Anvendelsen deraf.
Ødelæggelsen af en lille By vil nemlig ikke have ringeste
Indflydelse paa Krigens Gang, medens Ødelæggelsen af en
stor By k~æver et ganske anderledes Ødelæggelsesapparat end
nogle Skud fra Kanonbaade, som oven i Købet kun kan optræde om Natten. De er nemlig fuldst~ndig ubeskyttede
og kun armerede med 1 Stk. 27 cm Morter og 3 Stk. 65 mm
H. K., saa at de dog vist om Dagen vil blive tvungne til at
benytte Harens Gevær overfor en selv ret beskeden Modst8'n-
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der, om end deres Opfindere erklærer, at de - bl. a. egner sig til "at angribe store Skibe, først og fremmest Panserskibe". Denne noget dristige Paastand er dog ikke nærmere motiveret, og det er for øvrigt ogsaa forudsat, at de
omhandlede Bombardementer skal foretages om Natten, hvor
de Ifanonbaadene ledsagende Torpedobaade menes tilstrækkelige til at holde Modstanderens Skibe paa Afstand, medens
Ild fra Forter og Batterier anses for virkningsløs overfor de
smaa Fartøjer, og passive Hindringer skal skaffes af Vejen
ved Kontraminering. For øvrigt spiller det heller ingen
Rolle, om der mistes et Par Fartøjer, da disse paa Grund af
deres Lidenhed ikke repræsenterer nogen synderlig Kapital.
Dette kan være rigtigt nok, men der er blot heller ikke nogen
rimelig Udsigt til, at de ved et natligt Bombardement paa
Maa og Faa vil foraarsage Fjenden noget synderligt Kapitaltab. Skal et Bombardement - som overhovedet altid er et
Foretagende, hvis Virkninger er saare tvivlsomme - give
nævneværdigt Resultat, maa det i hvert Fald være systematisk saaledes, at Ilden rettes mod bestemte Maal og vedligeholdes konstant i længere Tid, men et Bombardement
af den Art er de omtalte Ifanonbaade ikke i Stand til at
prmstere.
Medens Bombardementerne nmrmest er beregnede paa
at anvendes ov rfor Italien, skal England, hvis dette Land
er Modstanderen, hovedsagelig rammes ved Krydserkrigen.
Denne Plan er ikke ny, den er i tidligere Krige mellem
England og Frankrig forsøgt udført adskillige Gange, naar
den franske Kampflaade var bukket under i Kampen om
Herredømmet paa Søen, og hver Gang har Resultatet været,
i1t de franske Krydsere og Kapere vel nok kunde tjene en Del
Prisepenge, men Englands Handel og Søfart trivedes ikke
desto mindre fortrinligt (jvnf. f. Eks. det Side 64 om Forholdene under Kolonialkrigen anførte). For en nogenlunde
nøgtern Betragtning synes Forholdene efter Dampens Ind-
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førelse som Fremdrivningskraft at stille sig endnu ugunstigere for den paa Søen underlegne Part end i Sejlskibstiden. Vel har hans Krydsere nu opnaaet en betydelig Fartoverlegenhed overfor Byttet, o: de fjendtlige Handelsskibe,
men rent fraset Mulighederne for, at disse kan konvojeres, er
det Forholdet overfor de fjendtlige Krydsere, der spiller Hovedrollen. At Frankrig i dette skulde kunne beholde Monopol paa nogen nævneværdig Fartoverlegenhed, er højst usandsynligt, og desuden er det i Længden Kulforsyningsspørgsmaalet, hvorpaa det kommer an, og her er England langt
gunstigere stillet end Frankrig, blandt hvis oversøiske Besiddelser der snart vil blive gjort lyst. At dette sidste vil indtræffe - samt at al fransk Søfart fra Krigens første Dag
vil være blæst bort fra Havets Overflade - staar ogsaa "la
jeune ecole's" Tilhængere klart, men naar saa er, virker det
unægtelig noget overraskende, at de kan mene, at deres 48
Krydsere, inden de opbringes eller tvinges til Uvirksomhed,
kan tilføje England en saadan økonomisk Skade, at dette
Land beder om Fred og tilbageleverer de erobrede Kolonier.
Hele "la jeune ecole's" System hviler paa den Vildfarelse, at Hurtighed kan erstatte Kampkraft. At overlegen
Fart skaber bedre Betingelser for Udnyttelsen af et vist Maal
af Kampkraft er ubestrideligt, og for saa vidt kan man
maaske sige, at Fart kan forøge Kampkraft r e l a t i v t set,
men den kan aldrig forøge den a b s o l u t set : selv nok saa
mange Knobs Fartoverlegenhed forøger ikke Kanonernes
Gennembrydningsevne eller Panserets Tykkelse med en
Centimeter. I Krig er det imidlertid i de afgørende Situationer den absolute Kampkraft, hvorpaa det kommer an, det er
den, der betinger Anvendelsen af den Vold, som skal bryde
Modstanderens Villie. Og for denne Voldsanvendelse er der
Objekter nok, som ikke kan løbe deres Vej.
Ret beset er "la jeune ecole's" System ikke andet end en
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ren og skær Defensiv uden den Mulighed for senere Overgang til Offensiv, der som af Napoleon fremhævet (se Side 38)
bør være Defensivens fornemste Maal. Det er dog ikke
lykkedes "la jeune ecole" at overbevise deres Landsmænd
om, at en saa passiv Holdning er stemmende med Frankrigs
maritime Interesser.

KAP. VIII.

Om Offensiv og Defensiv.
FJeet- in-being-Princippet.
I Kapitel IV er de almindelige Synspunkter for Offensiv
og Defensiv fremsatte, og det betonedes der, at det er mest
overensstemmende med hele Krigens Natur at føre den offensivt og straks ved dens Begyndelse tilrive sig Init'iativet og
gaa angrebsvis til Værks.
I Almindelighed vil da Gangen i en offensivt ført Søkrig
være den, at man for at opnaa Herredømmet paa Søen tager
Modstanderens Flaader og Eskadrer til Operationsobjekt.
Kan de ved et dristigt coup de main rammes endnu, inden de
er fuldstændig mobiliserede, bør et saadant muligen forsøges,
men i hvert Fald gælder det saa hurtigt som muligt at faa
Føling med dem ved Hjælp af Efterretningstjenesten og derpaa søge den taktiske Afgørelse. ·Unddrager de fjendtlige
Flaader eller Eskadrer sig denne ved at holde sig i en befæstet Havn eller i Farvand, hvor aet af nautiske eller militære Grunde er utilraadeligt at angribe dem, maa deres Operationsfrihed indskrænkes til det mindst mulige ved Hjælp
af en saa snæver Blokade, som Forholdene tillader at iværksætte , og ved at anvende sine overskydende Kræfter til Angreb paa Modstanderens Territorium - Brandskatninger,
kombinerede Ekspeditioner - og Søhandel - Handelsblokade, Krydserkrig - maa Angriberen da søge enten direkte
Foredrag i Strategi.
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at opnaa Krigens Afslutning paa et for ham heldigt Gruudlag,
eller at tvinge de fjendtlige Søstridskræfter til at forlade deres
beskyttede Positioner og modtage den taktiske Afgørelse.
Men saa længe denne ikke bar funden Sted, fordres der
altsaa i den strategiske Offensiv "overskydende" Kræfter, o:
Kræfter udover dem, der holder de fjendtlige Søstridskræfter
i Skak. De fastholdende Kræfter maa være saaledes afmaaltc,
at de med Udsigt til Sejr kan fremtvinge den taktiske Afgørelse, saa snart de fjendtlige Eskadrer vover sig ud i frit Farvand. Saa længe Modstanderen besidder operationsdygtige
Eskadrer, er imidlertid Herredømmet paa Søen, o: Dispositionsretten over Havet som Transportvej, ikke endelig vundet af Angriberen, som derfor ved sine Operationer - og
særlig alle kombinerede Foretagender - maa regne med forholdsvis stor Risiko.
Alene Eksistensen af fjendtlige operationsdygtige Kampeskadrer vil saaledes til en vis Grad virke lammende paa
den strategiske Offensiv, og herpaa hviler Begrundelsen af det
for den strategiske Defensiv opstillede saakaldte Flcct-i11being-Princip, der gaar ucl paa : naar undtages Tilfælde, hvor
Fjenden retter alvorligere Angreb mod Territoriet, ikke at
udsætte den underlegne Flaade for afgørende Slag, men give
den en til en sikker og god Operationsbasis støttet Positio11,
hvorfra den saa længe som muligt kan hindre Angriberen i
at opnaa et tilstrækkelig sikret Herredømme paa Søen til at
kunne iværksætte større kombinerede Foretagender eller
Handelsblokade i stor Stil.
Udtrykket: ,,Fleet-in-beiug" stammer fra 1690. - Den
fordrevne engelske Kong Jacob II var 1689 landet med en
lille fransk Hær - 5000 Mand - i Irland, hvor han havde
mange Tilhængere og ogsaa gjorde saa god Fremgang, at
hele den engelske Hær efterhaanden maatte sættes derover,
og medio Juni Hi90 gik Kong William III selv til Irland,
kun efterladende Landeværnet i England.
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Af den engelske Flaade var en mindre Eskadre under
Admiral Shovell beskæftiget ved Troppetransporten over det
irske Hav; en anden større engelsk-hollandsk*) Eskadre
under Admiral Killigrew var tidlig om Foraaret sendt med
en Konvoj til Middelhavet, hvor den derefter skulde passe
paa den franske Touloneskadre, medens Hovedstyrken af den
engelsk-hollandske Flaade sammendroges ved St. Helens
(Østsiden af Wight) under den engelske Admirals - Lord
Torringtons-Overkommando. Det gik dog noget smaat med
Udrustningerne, saa at Torrington kun disponerede over 50
Linieskibe, da han den 3 / 7 pludselig fik Underretning om, at
en fransk Flaade paa 70 Linieskibe under Admiral Grev
Tourville var ved Vestenden af Wight.
H ermed var det gaaet saadan til, at Killigrew ikke havde
kunnet stoppe den franske Touloneskadre, som i Brest var
stødt til Tourville, medens Killigrew, som vidste, at Franskmændene var slupne forbi ham, gav sig gode Stunder med at
følge efter til Kanalen. Desuden var den allierede Hovedfl.aades Efterretningstjeneste som Følge af en i allierede Styrkers Ledelse ikke usædvanlig Friktion bleven daarligt passet :
Torrington havde, da han selv midlertidig ikke raadede over
dertil egnede engelske Skibe, anmodet Hollænderne om at
detachere lettere S:kibe til Observation af Brest, men der blev
smølet, saa at de hollandske Krydsere stødte paa Tourville
allerede tæt vestenfor Wight.
Næste Dag - den 4 / 7 - stødte endnu 5 Linieskibe til
Torrington, men denne saavel som et Krigsraad, der efter
Datidens Skik blev sammenkaldt, var af den Mening, at den
allierede, endnu løst organiserede Flaade vilde lide et N ederlag, hvis den indlod sig i Slag. Det besluttedes derfor at
undgaa et saadant og forsøge at slippe vesterpaa udenom
Franskmændene for at opnaa Forening med Killigrew og Shovell, som begge vidstes at vær~ under Opsejling, men pressede
") Holland var allieret med England mod Ludvig XIV.
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Tourville paa for at opnaa Slag, vilde Torrington gaa østerpaa og om fornødent ind bag Grundene udfor Themsens Munding, ,, thi," siger Torrington i en Skrivelse til den engelske
Regering, ,,hvis vi bliver slaaede, og Franskmændene derved
uindskrænkede Herrer paa Søen, saa har de frie Hænder til
at gøre mange Ting, som de ikke vil vove at prøve paa, saa
længe vi iagttager dem." - Det Torrington frygtede, at
Franskmændene vilde gøre, var at landsætte en Hær i England selv, hvor de haabede at finde Støtte hos Stuarterncs
Tilhængere, og som, medens den engelske Hær var i Irland,
var ret forsvarsløst.
Men den af William III i England efterladte Regering
var af en anden Mening og sendte Torrington en bestemt
Ordre til at modtage Slag. Det kom da til dot uafgjorte Slag
ved Beachy Head, hvor de allierede dog lod mest, og Torrington gjorde derefter Alvor af at gaa til Thomsmundingen. Tourville brandskattede saa en lille engelsk By, men nogen
Landgangsekspedition af den ovennævnte Art blev ikke ivmrksåt af Franskmændene, skønt Tropper dertil var disponible i
Normandiet.
Torrington blev afsa.t og anklaget for hele sit Forhold
og særlig, fordi ban under Slaget ved Beacby Head, hvor de
allierede havde Luven, ikke havde engageret til Bunds. I
sit Forsvarsskrift siger Torrington da l1ertil: ,, .... havde jeg
kæmpet anderledes, var vor Flaade blevcn totalt ødelagt, og
Kongeriget vilde have ligget aabent for en Invasion. Hvad
vilde der da være blcven af os under Hans Majcstmts og største
Parten af Hærens Fraværelse? Saalcdes som det gik, var
allerede de fleste bange for, at Franskmændene vilde foretage
en Invasion, men jeg har stadig været af en anden Mening,
thi jeg har altid sagt, at saa lrcnge vi havde en "Fleet-inbeing", vilde de ikke vove at gøre Forsøg derpaa. - I mit
Brev af 29de Juni har jeg udviklet Forholdet fuldstændig
klart: saa lmnge vi iagttager dem, kan Franskmæn-
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dene kun under meget ufordelagtige Vilkaar foretage sig
noget, hvad enten det er paa Søen eller paa Landjorden,
men dersom vi er tilintetgjorte, er alt overladt til deres
Forgodtbefindende."
Torrington blev frikendt, og hans Anskuelser altsaa saaledes godkendte af hans Dommere. I de senere Tider har
særlig den bekendte Admiral Colomb i sit Værk "Naval
Warfare" søgt gennem omfattende Undersøgelser at vise, at
dot af Torrington fremsatte Princip : at saa længe man besidder en operationsdygtig Flaade kan en selv ret overlegen
Modstander ikke uden at løbe en uforholdsmæssig Risiko udføre noget større Angreb paa ens Territorium indenfor denne
Flaades Aktionsomraade, - praktisk talt har vist sin Gyldighed i alle tidligere Søkrige.
Men det maa dog bemærkes, at ved en "operationsdygtig
Flaade" maa underforstaas, at Flaaden ogsaa er operationsdygtig i den FC1rstand, at dens Chef har Villien til at lade
den operere. Dl t er Mangel i saa Henseende, der berøver f.
Eks. den russiske Sortehavsfl.aade under Krimkrigen og Cerveras Eskadre efter Indeslutningen i Santiago ethvert Krav
paa at kaldes en Fleot-in-being, medens derimod den østrigske Flaade under Krigen 1866 er et lysende Eksempel paa
en saadan, ligesom ogsaa dens Optræden ved Lissa afgiver
en fortrinlig Prøve paa, hvad der kan udrettes af en virkelig
Fleet-in-being. *)
Hvor meget der kan udrettes af en Fleet-in-being afhænger, foruden af den aldeles uomgængelige Villie hos dens
Chef til at udrette noget, af forskellige Omstændigheder og i
første Række da Forholdet mellem dens og den angribende
Flaades Styrke. Er den sidstes Overlegenhed betydelig,
•) Til en Fleet-in-being i Søkrigen svarer i Landkrigen nogenlunde en flankerende Styrke, der truer en fremrykkende Hærs Forbindelseslinier,
saaledes som f. Eks. Osman Pasha ved Plevna 1877, men det maa bemærkes, at Søstyrken paa Grund af sin større Bevægelighed har forholdsvis bedre Chancer for at gøre sig gældende.
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saaledes som f. Eks. den amerikanske Blokadeflaades overfor Cerveras Eskadre i Santiago, svinder den underlegne
Flaades Chancer for at kunne udrette noget af Betydning
naturligvis, men alligevel synes dog for det nævnte Eksempels Vedkommende de Forhold, der fremkom, da Cervera
den 3die Juli foretog sit skæbnesvangre Udbrudsforsøg, at
vise, at havde Cervera gjort Forsøget, medens General Shafters Transportskibe planløst sejlede omkring lige udenfor
Santiago, saa kunde han i alt Fald have givet den amerikanske Landgangsekspedition et Dødsstød.
Foruden Styrkeforholdet overfor Angriberen maa dernæst ved Opgørelsen af den underlegne Flaades Chancer
Beskaffenheden af de Farvande, hvori den optræder, tages
i Betragtning. Forholdene ved Krigsblokade vil senere nærmere blive behandlede, her skal kun gøres opmærksom paa,
at der er en betydelig Forskel paa at blokere den samme
Flaadestyrke, efter som den er baseret paa en Havn med Besejlingsforhold som Port Arthurs eller Santiagos, eller den
har et Operationsfelt som de svenske eller norske Skærgaarde.
Endvidere spiller Forholdet mellem de to Flaaders Fart
en '.Rolle for Operationsdygtigheden hos den underlegne
Flaade, hvis Chancer for at gøre sig gældende desuden endelig i betydelig Grad afhænger af det moralske Indtryk,
den er i Stand til at gøre paa Angriberen. Med Hensyn til
det sidstnævnte Forhold skal erindres om, at for saa vidt
som den underlegne Flaades Operationsbasis er som den
skal være - særlig i Retning af Besejlingsforhold samt Forsvar - , saa besidder den underlegne Flaade paa det taktiske
Omraade gode Muligheder for at kunne tage Initiativet til
Handling.
At udnytte dette saa langt og saa længe som muligt til
en aktiv Optrmden er Defensivens eneste Middel ikke alene
til direkte at tilføje Modstanderen Skade, men tillige til at
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frembringe den moralske Virkning, der skal afholde Modstanderen fra at rette alvorligere Angreb paa Territoriet.
Fraset det Tilfælde, hvor Modstanderen alligevel iværksætter et større kombineret Foretagende, og hvor da hans Transportflaade som den umiddelbart afgørende Faktor for Foretagendet og tillige den mest saarbare bør angribes, frembyder sig som Operationsobjekt i første Række for den offensive Defensiv de fjendtlige Søstridskræfter og særlig den
Del af disse, som har faaet tildelt den Opgave at holde den
underlegne Flaade i Skak. Jo længere fra Livet den sidste
kan holde sig Angriberen, desto større De1 af dennes Styrke
binder den til sin Bevogtning, og desto mindre Kraft vil
Angriberen kunne sætte paa andre offensive Foretagender.
Raader den underlegne Flaade over særlig egnet Materiel hurtige Krydsere - kan den tillige operere mod Fjenden
ved Krydserkrig og Brandskatninger, men Hovedtanken i
den offensive Defensiv maa være : uden at udsætte egen
Kampskibsstyrke for afgørende Slag at svække Modstanderens baade direkte ved] Torpedofartøjsangreb ,1/.Miner samt
faste og bevægelige (Kasteskyts-) Batterier og indirekte ved
det større Slid paa Materiel og Personel som Operationerne
maa antages at medføre for den i Retning af Operationsbasis
ugunstigere stillede Angriber.
Det her omhandlede Forhold: den offensive Del af
Defensiven er imidlertid en noget problematisk Sag. Den strategiske Defensiv hviler paa Opretholdelsesprincippet, dens Maal er ved at tvinge Modstanderen til større
Kraftforbrug at opnaa :'Jenten Betingelser for med Chancer for Held at kunne optage en virkelig Kamp om Herredømmet paa Søen ,2} e 11 e r at Modstanderen trættes saa
meget fysisk og moralsk, at han kommer til det Resultat,
at Krigens Maal ikke er de Ofre værd, som dens Gennemførelse kræver, 3 ~ 11 e r endelig, at Trediemand blander sig 1
Striden til den underlegne Parts Fordel. Alt dette fordrer
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egne Kræfters Bevarelse, men den offensive Del af Defensiven foreirer aktiv Optræden, som det i Praksis er meget
vanskeligt baade at bestemme det rette Øjeblik for Overgangen til og at give en saadan Form, at den frembringer
nogen Virkning paa Fjenden uden samtidig at give <lenne
Chancer for at fremtvinge en mere eller mindre afgørende
Kamp.
Desuden maa erindres, at den strategiske Defensiv selv
i bedste Tilfælde, a : hvor der ved den opnaas Betingelserne
for at kunne optage en Kamp om Herredømmet paa Søen,
dog i hvert Fald for en Tid ved at indskrænke sig til Forsvaret af Kystfarvandene faktisk overlader Herredømmet
paa det frie Hav til Modstanderen, hvem derved Søhandel
og Søfart prisgives, og det har erfaringsmæssigt vist sig at
vmre en meget vanskelig Sag atter at genvinde, hvad der
paa disse Omraader er tabt under en Krig. Som Regel vil
det vel heller ikke være muligt for den underlegne Flaade at
dække Kolonierne eller blot hele Hjemlandets Territorium
mod Angreb i mindre eller større Stil,
Der klæber saaledes ikke ubetydelige Ulemper ved den
strategiske Defensiv, men man trækker dog i hvert Fald
ved den Afgørelsen ud, og det er altid noget. Krig er, selv
for den af Parterne, der har Overtaget, en stor Byrde, som
trykker haardt og som paa mange Maader paavirker den
offentlige Mening stmrkt. Spørgsmaalet, om virkelig Krigens Maal er de Ofre værd, som man opdager, det vil koste
at gennemføre den, paatvinger sig hurtigt, og Historien beretter om talrige Tilfælde, hvor selv en meget overlegen
Magt, naar den mødte bestemt og sejg Modstand, har ladet
sig nøje med lidt, blot for at faa en Ende paa Krigen. Endvidere har mari ogsaa set en Del Eksempler paa, at sejg
Modstand og Udholdenhed har givet Tid til, at nye politiske
Situationer er fremkomne, der har tvunget den sejrende
Magt til at give billigt Køb ved Fredsslutningen.
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I den strategiske Defensiv bliver imidlertid en Optræden efter Fleet-in-being-Princippet den eneste rationelle .
Udenfor de Tilfælde, hvor Imødegaaelsen af alvorligere Angreb paa Territoriet kræver den, selv med Flaadens Opofrelse som sandsynligt Resultat, maa Kampen kun modtages under taktisk set særlig gunstige Omstændigheder ; thi
Forudsætningen for, at man vælger den strategiske Defensiv,
er netop, at man ikke føler sig den taktiske Afgørelse, Slaget,
voksen naar som helst og hvor som helst. Det er paa dette
Punkt, at Hovedforskellen ligger mellem den strategiske Defensiv og Offensiv, hvilken sidste ifølge Tilintetgørelsesprincippet gaar ud paa at ramme Fjenden saa ha.aTdt , saa ofte
og saa hurtigt som m · •, og som derfor maa søge snarest
at opnaa en taktiske Afgørelse med Modstanderens Stridskræfter, da alle andre offensive Foretagenders Skæbne i sidste
Instans er afhængig af dennes Udfald. De fjendtlige Stridskræfters Tilintetgørelse eller Lammelse spiller en saa stor
Rolle for den strategiske Offensiv, at det i denne endog til
Tider kan være rigtigt at søge Kampen selv under ugunstige
taktiske Forhold . Det var saaledes i god Overensstemmelse
med den strategiske Offensivs Tanke, at N clson i 1805 med
sine 12 Linieskibe jagede Villeneuves 18 til Vestindien og til·bage til Europa igen, fast bestemt paa om muligt at fremtvinge et Slag, idet Nelson gik ud fra, at selv om ban tabte
Slaget, saa vilde det dog nok lykkes ham ved dette at stække
Villeneuves Operationsdygtighed saaledes, at denne ikke
vilde kunne foretage noget overfor de andre engelske Eskadrer
og Flaader.
Offensivens Princip er Hugget, Defensivens Paraden,
men da det, som tidligere berørt , i Praksis vil være umuligt
direkte at dække sig over alt, er en ren passiv Pareren ikke
tilstrækkelig, den maa suppleres med Ripost og Forbug for
at fastholde Modstanderen foran eget Vaabens Spids og saaledes indirekte frembringe Dækning . At der ved Fleet-in-
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being-Princippets Gennemførelse kan frembringes en saadan indirekte Dækning viser eksempelvis - foruden den
allerede nævnte østrigsk-italienske Krig 1866, hvor Tegetthoff dog havde forholdsvis let Spil paa Grund af den baade
strategisk og taktisk set tarvelige italienske Ledelse - Ruyters glimrende Kampagne 1673 overfor den overlegne engelskfranske Flaade og Howes Kampagne i Nordamerika 1778
overfor den overlegne franske Flaade under d'Estaing. Men det skal atter her gentages: Defensiven, ::>: den offensive Defensiv med dens Afbalancering mellem aktiv Optræden og Hensyn til Kræfternes Bevarelse, kræver en overlegen, kraftig og maalbevidst Ledelse. -
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KAP. IX.

Om Operationsplan og Ledelse.
Det moralske Element.
Hvor vidt man under en mulig Krig mod en bestemt
Modstander vil vælge den strategiske Offensiv eller Defensiv,
maa være afgjort allerede i Fredstid, hvor der maa foreligge
en bestemt angiven Operationsplan. Ved dennes Udarbejdelse
kommer følgende Momenter i Betragtning :
1) Den almindelige politiske Situation;
2) Fartøjsmateriellet paa begge Sider;
3) Personellet paa begge Sider ;
4) De respektive Operationsbasers Beliggenhed, Beskyttelse og Ressourcer ;
5) Beskaffenheden af de Farvande, som vil komme til at
danne Krigsskueplads, og de respektive Operationsbasers
Beliggenhed i Forhold dertil ;
6) Fordelingen og Stationeringen af de respelrtive Søstyrker samt Mobiliseringsforholdene paa begge Sider ;
7) Forholdene vedrørende de respektive Landstridskræfter
og Landkrigens :Førelse ;
8) Begge Parters Ressourcer for Krig i det hele taget,
'.): finansielle Status, Handel o. s. v.
Gennem Overvejelser af de her angivne Forhold maa
Krigens almindelige l\faal fastsættes ved et Samarbejde mellem Lederne af Statens Politik og de højeste militære Myn-
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digheder saavel af Hær som af Flaade. Derefter træffes af
den militære Ledelse, stadig under Samarbejde mellem de
to Værn, de nødvendige Forberedelser til Stridskræfternes
Mobilisering og Koncentrering for de til Opnaaelsen af de
fastsatte Maal nødvendige Operationer.
For Flaadens Vedkommende maa disse Forberedelser
omfatte Bestemmelser for:
1) Personellets Indkaldelse og Fordeling;
2) Materiellets Udrustning, hvorunder hører ikke alene
U cl rustningen af de egentlige Krigsskibe, men ogsaa
Tilvejebringelse af Kul- og andre Forraadsskibe, Værkstedsskibe, mulig ogsaa Hjmlpekrydsere, Troppetransportskibe, Patronillefartøjer m. fl. - hertil egnede
Skibe og Fartøjer maa udvælges og fornødne Ifontrakter
med Ejerne oprettes - samt Foranstaltninger til at
fornødne Forraad af alle Arter - Ammunition, Kul
o. s. v . - er til Stede, eller at den fornødne Erstatning for Forbruget under Krig i alt Fald kan tilvejebringes;
3) Søbefæstningernes Mobilisering og Planer for Udlægningen af mulige sporadiske Minesprorringer;
4) Kystsignalvæsenets Mobilisering;
5) Planer for mulige Forandringer af Farvandes Afmærkning og Belysning;
6) Plan for Flaadestyrkens Inddeling i strategiske Enheder - afpassede efter de fastsatte Opgaver - samt
disses Inddc Jing i passende taktiske Enheder ;
7) .B estemmelser for de strategiske Enheders Koncentration eller Opmarch ;
8) Valg af Anførere for de strategiske Enheder. Til disse
bør det nemlig overlades selv at udarbejde Planen for,
hvorledes den dem hver især stillede Opgave skal løses;
kun naar Planlægning og Udførelse overlades en og
samme Mand, har man den rette Garanti for, at de
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kommer til at svare fuldt ud til hinanden, og Krigsledelsen bør derfor indskrænke sig til at bestemme,
hvad der skal gøres, og overlade Anføreren at anordne, hvor 1 ede s det skal udføres .
Videre kan en Operationsplan ikke gaa i den strategiske
Defensiv, hvor man maa afvente, at Modstanderen markerer
Hugget, inden man gaar i Parade derfor. Nogen Vejledning
med Hensyn til, hvilke Punkter Modstanderen vil angribe,
har man dog deri, at man maa gaa ud fra, at han vil angribe
der, hvor hans Angreb kan faa mest afgørende Betydning, og
den første Opstilling af Kræfterne maa i den strategiske Defensiv derfor vælges saaledes, at den dækker disse Punkter.
Viser det sig da, at Modstanderen angriber andetsteds,
'): paa et strategisk set mindre vigtigt Punkt, er allerede
herved Defensivens Hensigt - :l: at vinde Tid - naaet, og
videre Bestemmelse for Kræfternes Anvendelse maa da tages
paa Basis af den ved Angrebet skabte Situation. Det var
saaledes fuldt ud konsekt, at Howe 1778 valgte sin første
Position ved New-York og Tegetthofl' 1866 sin ved Istrien,
i begge Tilfælde dækkede Opstillingen de egentlig vitale Interesser, henholdsvis New-York og den østrigske Sydarmcs
Forbindelseslinier og eventuelle Retraite til Dækning af
Wien samt de store østrigske Sø byer. I begge Tilfælde
lykkedes det tillige senere den underlegne Flaade at redde det
Punkt - henholdsvis N ewport og Lissa - mod hvilket
Angriberen da vendte sig, men der skal gøres opmærksom
paa, at det langt fra er givet, at dette altid vil lykkes, man
maa i Defensiven være forberedt paa, at Angriberen kan
have Held med sit Angreb, naar dette rettes mod et Punkt af
sekundær Betydning.
I den strategiske Offensiv maa Operationsplanen foruden det ovenfor nævnte tillige omfatte Fastsættelsen af det
eller de første Operationsobjekter, men kan da heller ikke i
dette Tilfælde gaa videre, fordi Forbruget af Tid og Kræfter
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ved Operationerne mod disse aldrig med tilstrækkelig Nøjagtighed lader sig forud beregne.
Derimod bør der saa vel i Offensiven som i Defensiven
allerede i Fredstid udarbejdes Planer for saadanne afsluttede
Opera.tioner, som mulig under Krigens Løb kan forekomme,
saasom Angreb paa visse Befæstninger, Indretning af et bestemt Punkt til Hjælpebasis for Flaadeoperationer o. l.
Denne Art Udarbejdelser benævnes i Modsætning til den
egentlige Operationsplan Operationsstudier.
Saavel disse som selve Operationsplanen hviler paa en
Sandsynlighedsberegning med Hensyn til Kræfter, Tid og
Rum samt Fjendens Handlemaade. - Men det er kun en
S a n d s y n 1 i g h e d s beregning, ikke en Regning med bestemte 'l'al, og det maa derfor staa en Anfører klart, at han
under Udførelsen af sin Plan kan blive tvungen til at ændre
denne, fordi de faktiske Forhold viser sig at afvige fra de
supponerede, der er lagt til Grund ved Planens Udkastning.
Herved behøver der nu i og for sig ingen Skade at ske, hvis
man blot holder sig Maalot klart for Øje, saaledes at det kun
er Midlerne til dets Opnaaolse, man mndrer paa. Dog rnaa
man huske, at enhver Ændring i don oprindelige Plan er
ensbetydende med Indførelsen af Kilder til Fejltagelser og
Misforstaaelser paa Grund af de fornyede Ordrer, don vil
nødvendiggøre, og at der desuden tillige ofte vil resultere
Kraftforbrug af .Ændringen, naar denne, hvilket vel snarest
vil være Reglen, medfører en forandret Fordeling af Kræfterne. Alene af den Grund er det af stor Betydning, at en
Anfører ikke straks ved den første Efterretning, der kan
tyde paa forandrede Forhold, bliver nervøs og giver sig til at
ændre om.
Men i det hele taget kræver krigerske Operationer, hvor
saa mange spredte og forskelligartede Kræfter skal virke sammen mod et fælles Maal, Fasthed baade i Tanke og Udførelse, og det er derfor ogsaa nødvendigt, at denne sidste
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ledes af een Villie, Anførerens. Under Nutidens Forhold,
hvor Meddelelsesmidlerne er saa udviklede, rummer dette en
stor Fristelse for Statens Regering til at blande sig i Operationernes Ledelse, men Begivenhederne har ofte nok vist, at
Feltmarskal Moltke har Ret i følgende Udtalelse: ,,Ulykkeligst er den Anfører, der har en Kontrol over sig, til hvilken
han for hver Dag, hver Time skal aflægge Regnskab for sine
Udkast, Planer og Hensigter. En Delegeret for Regeringen i
Hovedkvarteret eller en Telegraftraad i Ryggen - derpaa
m a a enhver Selvstændighed, enhver dristig Voven strande,
men uden disse kan man ikke føre Krig."
Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, at der ingen Kontrol er o v e r Anføreren, der maa heller ingen være v e d
Siden af ham. ,,Kun en Stræben mod eet Maal og ad een
Vej, kun kraftige Beslutninger og Hurtighed i deres Udførelse sikrer Held i Krigen. Forskellige Mennesker har altid forskellige Anskuelser, og naar derfor ikke en enkelts
Villie raader, vil de altid, selv om de har samme Maal, dog
søge at naa det ad forskellige Veje og strande paa, at Kræfterne ikke virker sammen i en og samme Aand. (Ærkehertug Karl) ." Da Direktoriet vilde give Napoleon en MedGeneral i Italien, svarede han ogsaa : ,,Een middelmaadig
Overgeneral vil udrette langt mere end to gode." Af og til,
naar man ikke fandt den Højstkommanderende fuldt tilfredsstillende i alle Henseender, har man søgt at raade Bod
derpaa ved at give ham en Næstkommanderende eller en
Stabsche( som havde de Egenskaber, den Højstkommanderende savnede. Saaledes fik den 22-aarige Generaladmiral
Gyldenløve i 1700 Admiral Paulsen med som Raadgiver for
at dæmpe mulig fremfusende Ungdommelighed, medens den
engelske Regering i 1801 gav .Admiral Parker Nelson med
som 2deu Admiral paa Togtet til Østersøen for at sikre, at
Operationerne vilde blive drevne med Kraft. Den Art Arrangementer vil dog sjældent føre til andet end Uenighed og
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Strid, saaledes som Resultatet ogsaa blev med Parker og
Nelson; al Deling af Ansvaret, hvad enten den er juridisk
eller moralsk, er og bliver uheldig i Kommandoforhold, hvilket
ogsaa Gang paa Gang med al ønskelig Tydelighed er demonstreret ved a 11 i er ede Hæres og Plaadcrs Operationer.
Derfor er ogsaa et Krigs r a ad en saare farlig Institution. Naturligvis kan en Anfører godt med stort Udbytte høre sine undergivnes Mening om en foreliggende
Situation, men det maa staa ham fuldstændig klart, at han
selv, og kun han, maa beslutte og bmrc Ansvaret for sin Beslutning og dens Følger. Herved er tillige at bemærke, at
1\Iedlemmerne af et Krigsraad som Regel næppe vil sidde
inde med de fornødne Forudsætninger for fuldt ud at kunne
bedømme Situationen, idet de kun kender Forholdene og
deres Udvikling sa_aledes, som de tager sig ud fra deres Standpunkt som Divisions- eller Skibsehef , men herfra ses ikke
saa vidt, som fra den Højstkommanderendes ophøjede Stude.
Det er derfor ganske berettiget, naar Horsetzky udta,le1·:
,,Anskuelserne om saadanne Krigsraad er ikke mere delte,
man ved, at de kun sammenkaldes af den, der ikke har
Energi til selv at fatte en kraftig Beslutning, og som vil
dække sig overfor Om- og Efterverdenens mulige Bebrejdelser ved sine undergivnes Stemmeflerhed. Man ved ogsaa, at
i saadanne Krigsraad vil næsten altid de mindst kraftige Beslutninger opnaa Stemmeflerhed."
Noget andet end Krigsraad i den her omhandlede Forstand er det, naar en Anfører sammenkalder sine Underanførere for gennem deres Bedømmelse af en Situation at
danne sig en Mening om deres Evner og Duelighed; eller
naar han gør det for at klargøre og indprænte dem s i t Syn
paa Sagerne. Dette er ikke alene en berettiget, men endog
heldig og til Tider nødvendig Fremgangsmaade for en Højstkommanderende, hvis han vil sikre sig, at hans undergivne
handler fuldt ud i hans Aand. Den Højstkommanderende bør
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imidlertid indskrænke sig til at meddele sit almindelige Syn
paa Forholdene samt sine Planer i store Træk, men derimod
ikke give sine Ordrer for disses Udførelse mundtlig; Ordrer
bør, saa snart det drejer sig om Ting, der ikke kan ordnes
ved Signal, altid gives skriftlig.
A t s k r i v e g o d e O r d r e r er en ret vanskelig Sag.
- For det første fordres, at den, der giver Ordren, ved,
h v a d han vil beordre, ~ : paa Grundlag af den foreliggende
Situation har anstillet sin strategiske Beregning og fattet sin
Beslutning. Dernæst maa der ved Ordrens Affattelse tages
Hensyn til Evner og Karakter hos den, der skal modtage
Ordren. Een trænger til en lille Opmuntring til ikke at fortabe sig i Overvejelser, en anden er af Naturen dristigere
og mere hensynsløs anlagt, saa at det her gælder om at mane
til Forsigtighed.
Endvidere maa Ordren stilistisk set først og fremmest
være klar og bestemt og dernæst saa kort som muligt. K 1 a r er Ordren, naar den ikke tillader nogen urigtig Opfattelse, men der fordres herfor, at den, der giver Ordren,
ikke alene kan tænke klart, men ogsaa udtrykke sig klart,
og han maa derfor besidde en logisk Tankegang og Simpelhed
i Sproget. Den store Rækkevidde, en Ordre ofte har, og
det Ansvar, den medfører, fordrer, at hvert Ord nøje overvejes, og der maa herved tages Hensyn til, hvorledes Ordren
meddeles. At dette har sin Betydning fremgaar f. Eks . af,
at en tysk General i 1870 paa en Forespørgsel til Hovedkvarteret, om han skulde angribe Fjenden, fik det telegrafiske Svar: ,,Heute Nacht angreifen" i Stedet for
"Heute nicht angreifen". - Bestemt kan en Ordre kun
blive, naar den er Udtryk for en afgjort Beslutning, men
i en Ordre maa ogsaa alle Vendinger som : ,,saa vidt muligt
!;!1J.t ,uette eller hint)", ,,at handle efter Omstændighederne"
o. s. v. undgaas. - Fuldendt kort vil Ordren være, dersom
der ikke kan stryges et eneste Ord, uden at den bliver ufuldForedrag I Strategi.
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etændig, men for øvrigt er det, for at opuaa i hvert enkelt
paakommende Tilfælde at kunne fatte sig i Korthed, praktisk,
at den Højstkommanderende straks, naar han overtager sin
Kommando, beordrer det fornødne for alle almindelige Forhold ved en staaende Ordre eller Samling af saadanne.
De Ordrer, en Højstkommanderende udgiver, er af forskellig Art : dels o p e r at i v c Ordrer, som angaar Styrkens Operationer overfor Fjenden og Bevægelser i det hele
taget , dels ad min is t rat i ve Ordrer, som angaar den
indre Tjeneste (Forplejning og Forsyning i Almindelighed,
Rapporter og Indberetninger o. s. v.) . For hver Art bør der
haves en fastslaaet Form, ~: Ordning af Stoffet, dette
letter ikke alene Forstaaelsen, men ogsaa Affattelsen . Drejer det sig saaledes om en Ordre til en Torpedodivisionschef om at foretage en Rekognoscering, kan en saadan Ordre
f. Eks. passende gives følgende Form:
1. Efterretninger om Fjenden. (Her gør den Højstkommanderende kort Rede for det Billede som ban
paa Grundlag af de til ham indløbne Efterretninger
har dannet sig af Forholdene hos Fjenden).
2. Situationen paa egen Side. (Her maa navnlig meddeles om mnligen allerede detacherede Skibe eller andre, den Højstkommanderende ikke underlagte Skibe,
der kan paatræffes, samt om Forsvarsforanstaltninger
- derunder Efterretningsvæsenets Organisation - i de
Farvande, hvor Divisionen skal optræde).
3. Hensigten med Rekognosceringen (f. Eks. at opnaa
saadanne Efterretninger om Fjendens Bevægelser, at
ban kan angribes ved Passagen af et vist F arvand.).
4. Hvilke Torpedobaade - samt mulig andre Fartøjer der stilles til Divisionsebcfrns Disposition for Rekognosceringen, Farvand, hvor denne skal rorf'tag0° , og Tid,
til hvilken den skal paabegyndes.
5. Bestemmelser for Forhold ved Sammenstød med
Fjenden.
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6. Meldinger, der ønskes, og hvor de kan træffe den Højstkommanderende (eller indleveres til Viderebefordring
til ham.).
7. Hvor og naar Divisionschefen atter skal støde til Flaget
eller indhente videre Ordre.
8. Eventuelle Bestemmelser for Kulfyldning, Proviantering o. 1., medens Divisionen er detacheret. Princippet for al Ordregivning er i øvrigt det, at jo højere
stillet den Myndighed er, der beordrer, desto mere indskrænker denne sig til kun at angive det M a a 1, der skal
naas, H e n s i g t e n dermed og de K r æ f t e r, der stilles
til Disposition til dets Opnaaelse, men overlader Valget af
de Mi d 1 er, der skal benyttes, og Anordningen af Fremgangs m a ad en derved til den, der modtager Ordren.
Ordrer af denne Art benævnes ofte Direktiver.
Den ovenfor opstillede Fordring om Enhed i Kommandoen og Koncentrering af Ansvaret hos den Højstkommanderende udelukker dog ikke , at han kan anvende andre til
baade at forberede sine Beslutninger og til at sætte dem i
Værk. Her gælder tværtimod, at "den Mand, hvem Ledelsen
af et stort Foretagende er betroet, skal selv kun gøre det,
som ingen andre kan gøre for ham. (Ærkehertug Karl) ."
Skal en Mand bevare det fornødne Overblik, maa han befries for at beskæftige sig med alle Detailler, disse maa
ordnes af hans Stab, hvis Drivfjeder og Leder er S t a b s chefen. Denne undersøger og ordner alt det Materiale
af Efterretninger og Oplysninger om egne og Fjendens Forhold, paa Grundlag af hvilket den Højstkommanderende fatter Beslutning, og naar denne er tagen, er det atter Stabschefen, der anordner det fornødne for at faa den udført. Det
er uden videre Forklaring indlysende, at et Samarbejde af
den Art som det, der er nødvendigt mellem en Højstkommanderende og hans Stabschef, fordrer gensidig Forstaaelse af
hinandens Personlighed, og som Regel overlades det der9•
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for ogsaa en Højstkommanderende selv at udpege sin Stabschef.
Men saavel i hele sit Forhold til Stabschefen som overfor de ham underlagte Divisions- og Skibschefer bør den
Højstkommanderende undgaa at gaa i Detailler. Tildeler han
en underordnet et selvstumdigt Hverv, maa han ikke gribe
ind paa den underordnedes Kommandoomraade eller beordre
om Forhold, som ikke kan overses. Det vil saaledes i det
ovenfor omhandlede Eksempel om en Torpedobaadsdivisions
Rekognoscering være urigtigt, hvis den Højstkommanderende
anordner, hvorledes Rekognosceringen skal udføres - o : de
enkelte Baades Fordeling under den, Foranstaltninger til at
opretholde ],orbindelsen mellem dem, Signaler o. s. v. - ,
alt herhen hørende er det Divisionschefens Sag at anordne,
ikke mindst af den Grund, at Anordningerne maa lempes
efter de Forhold med Hensyn til Vejrlig, Sigtbarhed m. m.,
som raader i det Farvand, hvor Rekognosceringen skal foretages, og som kan være vidt forskellige fra dem, der findes
paa det Sted, hvor den Højstkommanderende opholder sig,
naar han detacherer Divisionen.
Det maa imidlertid fremhæves som nødvendigt, at den
Højstkommanderende ikke alene angiver, hvad der skal
gøres, men ogsaa H e n s i g t e n dermed og i Forbindelse
hermed det Bi 11 ede af Situationen hos Fjenden og
paa egen Side, som har fremkaldt denne Hensigt. Thi som
allerede gentagende berørt, maa man i Krig være forberedt
paa, at Forholdene udvikler sig anderledes, end man har
tænkt sig, dels paa Grund af Tilskikkelser som Taage, Havarier o. s. v., dels fordi Fjenden handler anderledes end
forudsat. Det er derfor nødvendigt, at den underordnede,
der faar et selvstændigt Hverv tildelt, ikke alene kender det
umiddelbare Maal for dette, men ogsaa den Plads, som
dette Maal indtager i den Højstkommanderendes Planer.
Først da kan hans Handlemaade blive i disses Aand, hvis
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han under Udførelsen af det ha.m givne Hverv finder, at
Forholdene ligger ganske anderledes end af den Højstkommanderende forudsat ved Ordrens Udgivelse.
Er Forholdene saa forandrede, at den givne Ordre e n t e n slet ikke lader sig udføre, e 11 e r der er saadanne
Vanskeligheder derved, at det er tvivlsomt, om det Resultat, der kan opnaas, staar i Forhold til de Ofre, der maa
bringes, e 11 e r endelig der synes at være Chance for at
opnaa mere ved at gøre noget helt andet, end Ordren byder
- saa befinder vedkommende detacherede Chef sig i den
vanskelige Situation at skulle handle efter Konduite*).
- Det er i Krig nødvendigt at besidde det fysiske Mod ikke
at være bange for sit Skind, men denne Art Mod er ikke
tilstrækkelig for Lederne, Anførerne, de maa tillige besidde
det moralske Mod at kunne paatage sig Ansvar. Men er dette
allerede i høj Grad nødvendigt for den, der skal give Ordrer,
saa er det i endnu langt højere Grad uundværligt for den,
der med Forsæt undlader at udføre en modtagen Ordre eller
maaske endog handler stik imod den. Thi Ulykken er, at
en saadan Handlings Resultat egentlig er det eneste Grundlag, hvorpaa en Dorn om Berettigelsen til at handle paa den
valgte Maade kan fældes. At det imidlertid kan være nødvendigt for en underordnet at handle paa eget Initiativ, selv
hvor man derved gaar imod modtagne Ordrer, er givet ;
Krigshistorien indeholder talrige Eksempler paa baade utvivlsomt galt anvendt Fastholden ved en modtagen Ordre og
paa særdeles vel anvendt Initiativ, saaledes behøver her blot
i sidstnævnte Retning at mindes om Nelsons Fortsættelse
af Slaget paa Reden trods Parkers Signal om at afbryde det,
og om Tordenskjolds Angreb paa Svenskerne i Dynekilen
trods den modtagne Ordre om at underlægge sig Gabe], me• ) Der er her nærmest tænkt paa strategiske Forhold, men de fremsatte
Bemærkninger har ogsaa Gyldighed for rent taktiske Forhold, som ogsaa
i det følgende vil blive strejfede.
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dens de franske Admiraler Villeneuves og Dumanoirs Optræden ved henholdsvis Abukir og Trafalgar illustrerer det
førstnævnte Forhold.
Evnen til at tage Initiativet til selvstændig Handling afhænger i første Række af Karakteren, men kan udvikles
eller hæmmes meget ved hele den Aand, der hersker i den
paagældende Marines Ledelse og Officerskorps, der maa her,
ja, egentlig i hele Nationen, fordres Forstaaelse for, at det i
Krig er nødvendigt at vove for at vinde. Men der er Forskel paa don Dristighed - eller rettere Dumdristighed - ,
der har Uvidenhed om Faren til Grundlag, og den, der
hviler paa en Vurdering af Faren og af det Resultat, som
kan naas ved at trodse den. Det er den sidste Art af Dristighed, en Anfører behøver, men den fordrer altsaa foruden
Karakter ogsaa Evne til at bedømme en militær Situation
samt til - særlig hvis det gælder taktiske Forhold - at bedømme den hurtigt, hvilket atter kræver stor Aandsnærværelse. Denne sidste vil moppe findes uden hos den,
der ved naturlig Begavelse og Uddannelse har opnaaet en
klar Forstaaelse for Krigsførelse, først derved vil det være
muligt at opfatte en Situation og vælge den Handlemaaclo,
hvorved den udnyttes bedst. Men for at kunne træffe det
sidste Valg er dot for den undergivne af største Betydning,
at han kender den Højstkommanderendes Generalide, og
derfor bør den Højstkommanderende altid ved Forhold, der
kan behandles ved skriftlige Ordrer, klargøre den i disse.
I Fjendens Nærhed eller under Kampforhold maa en
Højstkommanderende imidlertid oftest give sine Ordrer ved
Signaler uden nærmere Forklaring. Her maa en god Jordbund for Signalernes rette Forstaaelse sikres ved forudgaaende Arbejde, og hertil egner sig fortrinlig den Art Konferencer, som saadanne fremragende Taktikere som Niels
Juel, Nelson, Tegetthoff ro. fl. holdt med deres Divisions- og
Skibschefer. -
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Ledelsen og den dermed i Forbindelse staaende Ordning
af alle Kommandoforhold er et strategisk Moment af allerstørste Betydning for Krigsførelse. - Alt Materiel er og
bliver, hvor udmærket det end er, til Slut dog kun en død
Masse, der fordrer levende Personel for at frembringe Virkning, og for Personellets Vedkommende staar de moralske
Faktorer i første Række, Napoleon gik endog saa vidt som
til at erklære, at i al Krig var det de moralske Faktorer,
der for de 3 Fjerdedele gjorde Udslaget, medens alle Arter
af materielle kun talte for den ene Fjerdedel. Men intet
hæver i den Grad Personellets Moral, som Følelsen af at
blive ledet af en fast og sikker Haand, intet vil i den Grad
give det Tillid til egne Kræfter og Lyst til at anspænde disse
til den yderste Grænse. Det er i sidste Instans den faste,
urokkelige Villie til at sejre hos den ene Mand, Anføreren,
der bringer Sejren hjem, fordi den aldeles uvilkaarlig meddeler sig til hans undergivne. Problemerne i Krigsførelsen
lader sig næsten altid løse paa flere Maader, og det kommer
for Anføreren langt mindre an paa at finde d e n b e d s t' e
Løsning end paa at find<> e n Løsning og g e n n e m f ø r e
denne. Man maa her erindre det gamle Ord, at det bedste er
det godes Fjende. Rygraden i Personellets Moral er Disciplinen, inen selv den bedste Disciplin vil forsvinde som
Dug for Solen, hvis Personellet faar det Indtryk, at Ledelsen
er holdningsløs og vaklevorn. Paa den anden Side vil man
hos næsten alle fremragende Anførere finde Evnen til at rive
de undergivne fra de højeste til de laveste rried sig og indgive
dem en ubegrænset Tillid til Ledelsen, der sætter disse Anførere i Stand til at udføre Bedrifter, der ellers vilde være
umulige, og de finder altid de passende Hjælpere: en Jervis
eller Nelson savner aldrig Collingwood'er, Troubridge'r,
Saumarez'er o. s. v. i sin Flaade.
Tillid maa vel nærmest defineres som en Blanding af
Frygt, Beundring og Kærlighed, og længst naar maaske de
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Anførere, overfor hvilke de to sidstnævnte Faktorer faar størst
Indflydelse paa Produktet, saaledes at han som Nelson kan
betegne sine Skibschefer som et Hold af Brødre, men er blot
Villien fast og parret med ubestridelig Dygtighed, kommer
en Anfører langt. Da Jervis i Aaret 1800 overtog Kommandoen over den engelske Kanalfl.aade (40 Linieskibe foruden et stort Antal Fregatter og mindre Skibe), var han
ikke velset af Personellet, Misfornøjelsen med ham og Mangelen paa Disciplin var i Virkeligheden saa stor, at en Linieskibschef ved en af de underlydende Admiralers Bord kort
før Jervis hejste sit Flag kunde udbringe en Skaal for, at den
af J ervis i Middelhavsfl.aaden indførte Disciplin aldrig maatte
blive indført i Kanalflaaden. Det blev den alligevel, og om
end der ingen Lejlighed blev til at prøve Flaadens Præstationsevne i Kamp, fordi den franske Bresterfl.aade ikke vovede
sig ud, saa længe J ervis kommanderede Blokadefl.aaden, saa
er dog den Omstændighed, at denne, som under Jervis's Forgængere ikke havde formaaet at gøre Blokaden effektiv, nu
holdt den fire Maaneder i Træk uden at søge Havn, et tilstrækkelift talende Bevis for, at den nu havde sine Sager i
Orden. Og der er derfor al Anledning til at antage, at den i
en Kamp vilde have præsteret lige saa godt Arbejde som
J ervis 's Flaade ved St. Vincent 1797 eller Nelsons ved
Abukir 1798, om hvilken sidste det maa erindres, at den var
en Del af den af Jervis kommanderede og organiserede Middelhavsfl.aade. For øvrigt maa man ikke tro, at Jervis kun
var den strænge Mand, han forstod baade Kunsten at klappe
og at slaa*). Som Strateg og Flaadeorganisator staar Jervis
• ) Jervis kunde en Søndag holde Gudstjeneste i Linicskihene af Blokadeflaaden for Cadiz, medens flere for Mytteri hængte Matroser endnu dinglede under Raanokkerne, og medens Fregatterne sloges lystig med spanske
Kanonbaade, men han var utrættelig i sin Omsorg for at forbedre Besætningernes Forplejning og Livsvilkaar om Bord i Skibene og kunde af sin
egen Lomme betale Tobak til Folkene i hele Flaaden, som talte over
hundrede Vimpler; han kasserede uden Barmhjærtighed enhver pligtforsømmende Skibschef, men han kunde ogsaa som kommanderende
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ogsaa uovertruffen, og om end der maaske kan gøres Anmærkninger til hans taktiske Ledelse ved St. Vincent, saa
tjener det ham dog til uvisnelig Ære, at han her med 15
Skibe opsøgte og angreb 29 fjendtlige, fordi, som han selv
inden Slaget sagde: ,,England behøvede en Sejr." Den herved viste Evne til at tage Ansvaret for en stor Risiko for at
naa et stort Maal karakteriserer J ervis som den virkelig store
Anfører.
En saadan Evne fordrer dog ikke alene Selvtillid hos Anføreren, men ogsaa en paa solidt Kendskab bygget Tillid til
det undergivne Personel. Nu om Stunder, hvor den hele
Krigsførelse er hurtigere og mere intensiv end for 100 Aar
siden, og hvor navnlig hvad man maaske kan kalde dens
,,Begyndelseshastighed" er sat betydeligt op, maa den gensidige Kendskab og Tillid mellem Anførere og undergivne
erhverves allerede i Fredstid. Det eneste nogenlunde virknings{ ulde Middel hertil er, som tidligere berørt, energisk
drevne Flaade- eller Eskadreøvelser.
Admiral modtage en ung Fregatchef, som lige havde udmærket sig, paa
det nederste Trin af Flagskibets Faldereb; en underlagt Admiral, som
paa Trods af given Ordre vilde ro i Land civilklædt, rnaatte finde sig i,
at Jervis prajede hans Fartøj og beordrede det til at assistere ved Bugsering af et af Flaadens Skibe, men Nelsons i Slaget ved St. Vincent udviste Initiativ skaffede ham Jervis's ubetingede Tillid og dermed - trods
Modstand fra andre Sider og trods Uheldet med Angrebet paa Teneriffa
- den Kommando, som med Abukirkampagnen førte ham frem i aller
forreste Række.

KAP. X.

Om Materiellet.
Som allerede oftere nævnt gælder det i Søkrigen om at
vinde og hævde Herredømmet paa Havet i videst mulig Udstrækning. Herfor udkræves imidlertid først og fremmest,
at man maa kunne opholde sig paa Havet, naar og hvor man
ønsker det, og dette Forhold betinger, at man af Søkrigsmateriellet maa fordre visse Egenskaber, som kan sammenfattes under Navn af Sødygtighed. Men under en Krig er
det ikke tilstrækkeligt at overvinde de Vanskeligheder, som
Havet selv frembyder, for at man kan sætte sig i Besiddelse
deraf, og som nærmest er af passiv Art, man maa ogsaa
kunne overvinde den aktive Modstand, som den Magt, man
er i Krig med, vil gøre imod, at man bemægtiger sig Herredømmet paa Søen, og herved fremkommer da Nødvendigheden af, at Søkrigsmateriellet foruden Sødygtighed ogsaa
besidder Kampkraft.
Hver af disse nødvendige Egenskaber ved Krigsskibene
sammensættes atter af forskellige Faktorer, der for Sødygtighedens Vedkommende er :
1) Flydeevne og Stabilitet;
2) Beboelighed;
3) Aktionsomraade ;
4) Fart;
5) Manøvredygtighed.

--~----

-- - - - - - - - -
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ad 1). Flydeevne og Stabilitet indgaar delvis ogsaa
som Faktor i Kampkraften, idet der ved deres Bestemmelse
ikke kan regnes alene med Søens Paavirkninger, men ogsaa
maa træffes Foranstaltninger overfor de Ødelæggelser, som
Fjendens Angrebsvaaben vil frembringe under Kamp. Midlerne til at sikre fornøden Flydeevne og Stabilitet er Pansring
af Vandlinien, Anbringelse af Cofferdams, Inddeling i vandtætte Rum og kraftige, godt installerede Lænseapparater.
Ved Inddelingen i vandtætte Rum maa Hensyn tages til
den Indvirkning, det vil have paa Skibets Stabilitet, naar et
eller flere Rum i den ene Side fyldes med Vand, og der maa
træffes saadanne Anordninger, at man, saa snart Stabiliteten
bliver truet, ved frivillig Fyldning af Rum i den modsatte
Side saa vidt muligt kan sikre sig imod, at Skibet kæntrer,
før end Flydeevnen, ::>: Overskudet af Opdrift, er opbrugt.
ad 2). Hvad Beboeligheden angaar, er det særlig Ventilation, der bør lægges V ægt paa, og som bør indrettes saaledes, at der for ethvert Rum, hvor Mennesker skal opholde
sig, ikke alene er Tilgang for frisk Luft, men ogsaa Udsugning af den daarlige. Overhovedet bør man, for saa vidt
det ikke gaar ud over de militære Egenskaber, stræbe at
gøre Skibet til et ikke alene saa sundt, men ogsaa saa bekvemt Opholdssted for Personellet, som det er muligt, for at
selve Livet om Bord ikke skal slide mere end højst nødvendigt paa dettes fysiske og aandelige Kræfter, thi for disse
har man i deres fulde Udstrækning Brug til Krigsførelsen.
ad 3). Det er allerede tidligere fremsat (se Side 90),
hvad der forstaas ved Aktionsomraade og det beslægtede Begreb Aktionsradius*). Størrelsen bestemmes af Kulbehold•) Der skal dog gøres opmærksom paa, at enkelte Forfattere definerer Aktionsradius som det Antal Kvartmil, der kan tilbagelægges med taktisk
Fart, hvorved da forstaas den højeste Fart, der i længere Tid kan holdes
under Klartskibsforhold. Grunden til, at det sidste Forhold tages med i
Regning, er, at i mange Skibe en Del af Kulkasserne er saaledes anbragte,
at der ikke kan lempes fra dem under Kamp.
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ningen, idet Vandforsyningen nu til Dags ved Hjælp af Destillerapparater er bleven afhængig af denne, medens det
ikke volder nogen synderlig Vanskelighed at lade Proviantbeholdning holde Trit med Kulbeholdningen. Denne sidstes
Omfang maa bestemmes efter de strategiske Forhold, :>: Afstanden mellem de sikre (befæstede) Kulfyldningsstationer
paa eget Territorium.
ad 4). I Forbindelse med Aktionsomraadet (Aktionsradius) bestemmer Farten strategisk set Skibets Evne til at
overvinde Tid og Rum, og taktisk set spiller Farten en Rolle
derved, at den i Fart overlegne Modstander ofte kan fremtvinge eller undgaa Kamp eller i alt Fald til en vis Grad bestemme :J3etingclserne for denne , ::i : den Afstand, hvorpaa
den føres. Man bør dog vogte sig for at overvurdere
Fartens Betydning i taktisk Henseende, og navnlig maa det
erindres, at i Flaade eller Eskadre er det det langsomste
Skib, der bestemmer Farten for Flaaden som Helhed.
ad 5) . Manøvreevnen har kun taktisk Betydning og
spiller da særlig en stor Rollo for Anvendelsen af Væder og
Torpedo. Kampkraften falder i to Dole : de offensive og de defensive Egenskaber, eller Angrebsvaabnene og Beskyttelsen.
Angrebsvaabnono er beregnede paa direkte at tilføje Modstanderen Skade ved enten at bringe Skibet til at synke ved
at angribe dets under Vandet værende Del eller at gøre det
modstandsløst ved at virke imod Besætning og Overskib, hvor
Vaabnene i Hovedsagen er anbragte. De bestaar af Artilleriet, Torpedoen og V æderen; Haandvaaben vil næppe
nogensinde mere komme til at spille nogen Rolle i Kamp
mellem Skibe, men kan have Betydning i Kamp mellem
Torpedofartøjer indbyrdes.
De Fordringer, man maa stille til et Vaaben, er, at det
er i Besiddelse af Sikkerhed, Simpelhed, Styrke og Vil-kningskraft. - Ved Sikkerhed forstaas_, at Vaabnet er ganske
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ufarligt for den, der betjener det, og det er af ikke ringe
Betydning for Personellets Moral, at det føler Tryghed paa
dette Punkt. Trygbedsfølelsen vil imidlertid altid blive størst,
naar Vaabnet er saa simpelt, at Folkene med Lethed kan
fatte Indretning og Virkemaade og se, at det ikke er
Hekseri men kun Behændighed, det drejer sig om ved Betjeningen. Og bedst er det, naar der end ikke fordres for
megen Behændighed, eller med andre Ord: naar Vaabnet og
dets forskellige Dele hver for sig er i Besiddelse af stor
Styrke, saa at mangelfuld Betjening eller Pasning ikke straks
medfører dets Ødelæggelse. Ikke mindst vigtig er endelig
den Fordring, at Vaabnet er virkningsfuldt, ::> : at det ogsaa
virkelig er i Stand til at tilføje Modstanderen Skade i en
saadan Udstrækning, at han derved bliver ude af Stand til at
fortsætte Kampen.
.
Disse ideelle Fordringer til Vaabnene tilfredsstilledes
langt bedre af Sejlkrigsskibenes Vaaben end af dem, man
nu betjener sig af ; det i Sejlkrigsskibstidens sidste Periode
anvendte Artilleri lod i Virkeligheden næppe noget tilbage
at ønske i de nævnte Retninger, ligesom ogsaa de samtidige
Haandvaaben, som af og til fik nogen Betydning under Nærkamp og Entring, var fuld tud tilfredsstillende.
Noget anderledes stiller Sagen sig nu. Det stadig øgede
Krav om Virkningskraft, som den bestandig voksende Modstandsevne hos Skibene har fremkaldt, er resulteret i, at
man har maattet slaa stærkt af paa Fordringerne i Retning
af Sikkerhed, Simpelhed og Styrke.
Hovedvaabnet er nu som før Artilleriet, der lader sig
benytte under alle Forhold og mod alle Maal, medens Torpedoen og V æderen kræver særlige Betingelser for at kunne
anvendes. Men sammenlignes et moderne Kampskibs og et
Sejllj.nieskibs Armering, vil man finde, at ikke alene er Artilleriets Sammensætning bleven langt mere uensartet (flere
Kalibre), men tillige er baade Skytsets Betjening (Ladning,

J
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Indstilling) og selve Skydningen bleven en langt mere indviklet Sag end tidligere, medens det da kun var saa simple
Ting som Tallier, Sættere og Haandspager , man havde at
gøre med, vrimler det nu af "Mekanismer" og "Apparater".
Herved er for saa vidt intet at gøre, som Virkningskraft
er absolut nødvendig, men man bør dog have Opmærksomheden henvendt paa ikke at gaa videre i Retning af Komplicering, end det er strengt nødvendigt, og man kan for øvrigt
ogsaa i den seneste Tid spore en Tendens til at indføre større
Simpelhed og Ensartethed.
For Torpedoens Vedkommende gælder i endnu højere
Grad, hvad der er sagt om det moderne Artilleri som Vaaben : man har ofret Simpelhed og Styrke paa Virkningskraftens Alter. Men for Torpedoens Vedkommende kommer
endnu hertil, at dens Virkningsradius er temmelig begrænset,
ligesom den i det hele taget er et langt usikrere virkende
Vaaben end Kanonen, selv om dens Ødelæggelsesevne, naar
den træffer, er meget betydelig. For øvrigt er Torpedoen i
de store Skibe paa en vis Maade et Vaaben af defensiv Karakter, idet den utvivlsomt vil have den Indvirkning paa Kampens Førelse, at ingen af de kæmpende Parter indlader sig
paa Nærkamp, o: indenfor Torpedoskuds Afstand, før end
Artillerikampen er definitivt afgjort. Torpedoen kommer
derved til at gøre Tjeneste som en Art Dækvaaben mod Anvendelsen af det tredie moderne Angrebsvaaben : V mderen.
Om denne maa det indrømmes, at den som Vaaben betragtet besidder baade stor Vfrkningskraft og Simpelhed, men
Styrken og Sikkerheden lader meget tilbage at ønske, thi
man har endnu ikke set et V æderstød mod Skib i Fart, hvor
ikke det vædrende Skibs Stævn har lidt en Del Skade. For
øvrigt skal bemærkes, at det er overordentlig vanskeligt at
vædre en Modstander, som blot er nogenlunde manøvredygtig, nu om Stunder vurderes V æderen heller ikke synderlig højt som Vaaben, men bibeholdes dog de fleste Steder ved
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større Skibe, da den under visse Omstændigheder - Melee,
snævre Farvande, overfor manøvreudygtige Modstandere kan komme til Anvendelse med kraftig Virkning. Den anden, passive Del af Kampkraften: Beskyttelsen
af de offensive Vaaben - særlig Artilleriet - ved Pansring
maa fordres for at sikre Muligheden af at betjene disse
Vaaben en passende Tid. Ifølge en bekendt Udtalelse af
Admiral Farragut er en .kraftig Ild fra egen Side den bedste
Beskyttelse mod Fjendens; dette er rigtigt nok, men Erfaringerne synes dog at tyde paa, at Panserbeskyttelse har
en ikke ringe Evne til netop at sikre denne kraftige Ild fra
egen Side, og herved er maaske den moralske Virkning, som
Panserbeskyttelsen udøver ved at frembringe Tryghedsfølelse
hos Kanonbetjeningerne, ikke af mindst Betydning. Naar Manøvredygtigheden undtages, kan samtlige de
her anførte Fordringer, der maa stilles til Skibsmateriellet,
naar dette skal kunne tjene som Middel til Opnaaelse og
Hævdelse af Herredømmet paa Søen, udtrykkes i Vægt,
og man faar da de største Tal frem for Fart (i Forbindelse
med Aktionsomraade), Armering samt Beskyttelse.
Bedst vilde det naturligvis være, om man kunde skaffe
sig et Materiel, som opfyldte alle Fordringer fuldt ud, :l:
havde største Fart og Aktionsomraade i Forbindelse med den
kraftigste Armering og Beskyttels.e, som Tidens Teknik
kunde frembringe.
Men Skibenes praktiske Anvendelse
sætter en vis - for øvrigt ikke synderlig bestemt - Grænse
for deres Størrelse, eller hvad der er det samme, deres Vægt,
og man nødes derved altid til ved Bygningen af sit Skibsmateriel at træffe et Kompromis mellem de Krav, som de
nævnte 3--4 Egenskaber stiller i Retning af Vægt. Nu
kunde det imidlertid tænkes, at det var muligt at træffe
Kompromisset saaledes, at man fandt en enkelt Skibstype
med et bestemt Deplacement, der tillod den heldigste Forening af de forskellige Egenskaber, og Forsøg paa at op-
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stille en saadan Universal-Krigsskibstype er ogsaa bleven
gjorte.
Saaledes kommer den franske Admiral Fournier i sin
1896 udgivne Bog: ,.La Flotte necessaire" til det Resultat,
at Typen skal være en Panserkrydser paa ca. 8300 Tons med
20 I{nobs Fart og 150 mm Harveypanser over hele Skroget
fra øverste Dæk ned til 1, 4 m under Vandlinien, samt armeret med 16 cm hurtigskydende Kanoner opstillede i 16
cm Pansertaarne, Torpedoudskydningsrør og Væder. En
saadan Skibstype, mener Fournier, vil kunne løse alle under
Kampen om Herredømmet paa Søen forefaldende Opgaver
ligefra Kamp med dobbelt saa store Kampskibe til Kamp med
Kystforter og Efterretningstjeneste. Kun til den egentlige
Krydserkrig, !l: Ødelæggelsen af Fjendens Søhandel, anses
Typen for mindre egnet, hvorfor her skal anvendes Hjælpekrydsere (armerede Paketdampere), medens det snævrere
Kystforsvar skal besørges ved Torpedobaade.
Et andet Forsøg er gjort af den russiske Admiral Makaroff, der 1903 i nogle Foredrag som Universalskib opstillede
en Panserdækkrydser paa ca. 3000 Tons med 20 Knobs Fart
og armeret med 21 cm og 15 cm hurtigskydende Kanoner •
samt et Par Torp •doudskydningsrør, alt opstillet fuldstændig
uden Beskyttelse paa øverste Dæk. En Flaade af saadanne
Skibe - suppleret med store Torpedobaade (200 Tons) til
Efterretningstjeneste ansaa Makaroff som fuldstændig
kapabel til at føre en heldig Kamp om Herredømmet paa
Søen med hvilke som helst andre Skibe.
Den Argumentation, hvormed saavel Fournier som Makaroff forsvarer deres - for øvrigt jo ret forskellige - Typer,
er paa mange Punkter meget interessant, men virker som
Helhed ikke rigtig overbevisende.
Sagen er, at Krigsføring omfatter en Uendelighed af
forskellige Forhold, som hver for sig stiller deres Fordringer
til Materiellet. - Det vigtigste af disse Forhold er Kampen,
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og for denne maa det fordres, at Materiellet er i Besiddelse af
saa megen Kampkraft som muligt, ~: har saa kraftigt et
Artilleri og saa effektiv en Beskyttelse som muligt. Og vel
at mærke maa Artilleriet være saa kraftigt, at det virkelig
kan tilføje Modstanderen en saadan Skade, at han bliver
ukampdygtig. Det er han imidlertid ikke, før enten hans
Flydeevne er tilintetgjort, eller hans Angrobsvaaben er ødelagte, og vil man have nogen Sikkerhed for at kunne opnaa
dette, maa man være i Besiddelse af Artilleri, der kan bryde
det Panser, som beskytter disse Ting. V ed Betragtningen
af et Skibs Artilleris Virkningskraft maa ogsaa betænkes, at
levende Kraft og levende Kraft er to Ting, man kan nok ved
at sammensætte Artilleriet af lette og mellemsvære Kalibre
med stor Skud.hastighed komme op paa et stort Antal Metertons pr. Minut for en Bredside, men om denne kan tilføje
Modstanderen nogen følelig Skade, afhænger ikke saa meget
af Summen af Kanonernes Præstationsevne som af de enkelte Kanoners Virkningskraft taget hver for sig. At pansre
et Kampskib i fornøde:r Udstrækning til at beskytte dets
Kampdygtighed fuldstæ n.dig effektivt overfor baade 16 og 21
cm Kanoner volder imidlertid ikke nogen syndej:lig Vanskelighed, særlig ikke hvis man kun behøver at regne med Modstandere som de af Fournier og Makaroff opstillede Typer,
overfor hvilke man vilde være i Stand til at stemme Fordringerne til egen Armerings Kaliberstørrelse betydelig ned,
imod det man maa regne med overfor almindelige Kampskibe.
Kampen er baade paa Landjorden og paa Søen Midlet til
at tvinge Modstanderen til at overlade en Besiddelsen af et
bestemt Territorium. Og Kampen er i sig selv en voldsom
Tilføjelse af Skade ; Hensigtsmæssigheden af, at man ikke
alene er i Besiddelse af Angrebsvaaben, der kan bide paa
Modstanderen, men tillige af saa god Dækning som muligt
overfor hans Angreb, er derfor ogsaa kun en simpel Følge
Foredrag I Strategi.

to
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af Kampens Natur. Det kan da ogsaa nu - men dette Resultat er for øvrigt kun naaet efter en Del Famlen - betragtes som fastslaaet, at der for det egentlige l{ampskibsmateriels Vedkommende fordres, at Angrebsvaaben (Artilleri)
og Beskyttelse (Pansring) skal staa i et vist Forhold til hinanden.
Men om end Kampen er Højdepunktet, Krisen, i Krigsføringen, og det derfor først og fremmest gælder om at have
Materiel, der med Udsigt til Sejr kan anvendes i denne, og
hvis Kampkraft altsaa mindst maa vmre Modstanderens jævnbyrdig, omfatter Krigsføring dog ogsaa en Del andre Forhold saasom Efterretningstjeneste, Sikringtjeneste, Opbringelse af Fjendens Handelsskibe m. m., hvor Nødvendigheden af Kampkraft hos Materiellet er mindre fremtrædende,
medens paa den anden Side Fart og Evne til i længere Tid
ad Gangen at kunne holde Søen er af Vigtighed for Opgavens Løsning. Under saadanne Forhold bliver det da baade
upraktisk og uøkonomisk at slæbe omkring med mere Kampkraft end nødvendigt, thi l(raft forudsætter Masse, men jo
større Masse, desto vauskcligere bliver det under alle J?orhold
at opnaa Bevægelighed.
1 Feltkrigen forcgaar Afvejningen af Kampkrnft og J3evmgelighed paa en forholdsvis simpel l\faade, idet Kampkraften her fremkommer ved direkte Opsummering af ganske
smaa Enheder: Geværer, Sabler og l\anoner i Kompagnier,
Batailloner, Regimenter, Brigader o. s. v., indtil man er
sikker paa at raade over fornøden Massevirkning for Kampen, og denne Tilblivelsesproces fol' Massen bevirker paa den
anden Side ogsaa, at man nemt atter af den kan udskille
Dele, der besidder den for f.Jøsningen af en sekundær Opgave akkurat fomødne Kampkraft. Det volder f. Eks. ingen
Vanskelighed den ene Dag at lade et Rytterregiment optræde
som Sikringsrytteri, opløst i Eskadroner og Patrouiller, den
moste Dag anvende det samlet til et Choc under Slaget, og
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saa maaske den tredie Dag at detachere det til Forfølgelse
af en vis Afdeling af den flygtende Fjende. Desuden er i
Feltkrigen Vaabnenes Virkningskraft en mere absolut Størrelse end i Søkrigen, fordi Soldaterlegemer er Maal af anderledes ensartet Modstandsevne end Krigsskibsskrog.
Paa Søen kan man ikke komme under den forholdsvis
store Enhed: et Skib. Et saadant lader sig ikke dele, og
det er ikke heller muligt at forandre paa de Egenskaber, som
det ved Bygningen er kommen i Besiddelse af. Dernæst afhænger Vaabnenes, og særlig Artilleriets, Værdi for en Kamp
ikke alene af, hvad Vaabnet i sig selv kan præstere, men
ogsaa af, om denne Præstation er tilstrækkelig til at overvinde
den passive Modstandsevne hos Modstanderen.
Det er disse Forhold, der i Søkrigen gør det umuligt a.t
nøjes med at variere Kampkraftens Størrelse alene ved Hjælp
af Antallet af Enheder, man maa her ogsaa variere selve Enhedernes Kampkraft, d. v. s. man maa sammensætte Flaaderne af forskellige Typer af Skibe og afpasse disse Typers
Egenskaber efter de forskellige Opgaver, hvis Løsning Krigsførelsen kræver. Allerede i Sejlkrigsskibstiden kom man da
ogsaa, saa snart Skibsbygningsteknikkens Udvikling tillod
det, til en Differentiering af Søkrigsmateriellet, saaledes at
det kom til at omfatte Kampskibe (Linieskibe), Krydsere
(Fregatter, Korvetter, Brigger, Skonnerter, Kuttere) og
Specialskibe( Brandere, Bombarderfartøjer o. 1.), og efter at
Indførelsen af Damp som Fremdrivningskraft har skabt Muligheden for at variere Farten betydeligt, er en Differentiering
i Typer endnu mere rationel. Men indenfor Typerne bør
Ensartetheden mellem de enkelte Skibe være saa stor som
muligt, og det er ogsaa af Betydning at undgaa, at Flaaden
som Helhed har alt for mange forskellige Ifalibre af Kanoner,
Systemer for Affutering, Typer af Torpedoer o. s. v., thi Ensartethed paa disse Omraader letter i høj Grad Vedligeholdelse
to•
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og Erstatning af Materiellet, Uddannelsen af Personellet og
Ledelsen.
Hvilke Skibstyper et Land behøver til sit Forsvar, og
hvorle~es Forholdet mellem de forskellige Typer skal afpasses, maa i øvrigt afgøres efter vedkommende Stats specielle geografiske og politiske Forhold. Det skal imidlertid
bemærkes, at Afgørelsen paa dette Omraade maa træffes af
Søofficererne og ikke af Teknikerne. En fremragende engelsk
Skibskonstruktør udtrykker Forholdet mellem disse to Parters Kompetence fuldstændig korrekt, naar han siger: ,,Jeg
mener, at det er Søofficerernes Sag at sige os, akkurat hvilke
Egenskaber i Retning af Armering, Beskyttelse, Fart, Aktionsradius o. s. v. et Skib, der skal bygges, maa besidde,
og saa overlade os at bygge Skibet." Spørgsmaalet om,
hvilke Egenskaber Skibet skal besidde for at tilfredsstille
under Krig, er nemlig rent militært og maa derfor afgøres ud
fra rent militære Synspunkter, Teknikernes Opgave er at
fremstille det ønskede Produkt saa praktisk og saa billigt
som muligt. Moderne Krigsskibsmateriel kan inddeles
følgende
Hovedtyper:
1) Kampskibe;
2) Krydsere ;
3) Specialskibe.
ad 1). For Kampskibene tagne som Type gælder, at
Kompromisset mellem de forskellige ovenfor omtalte Fordringer er truffet saaledes, at de 4 Hovedfaktorer faar Indflydelse paa Produktet i følgende Orden : Armering, Beskyttelse, Fart og Aktionsradius, men den nærmere Afgrænsning
af disses respektive Størrelse - udtrykt i V ægt - samt Bestemmelsen af Størrelsen - Deplacementet - af det samlede
Produkt maa for øvrigt i hvert enkelt Tilfælde afgøres under
Hensyntagen til de specielle strategiske Forhold. Og efter
som man da beslutter enten at ville føre en virkelig Kamp om
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Herredømmet paa Søen eller kun at ville kæmpe imod, at
Modstanderen opnaar det i ens egne Kystfarvande, bliver
Skibet et s ø g a a e n d e K a m p s k i b eller et K y s tf o r svarsskib. Den laveste Grænse for Deplacementet
af et søgaaende Kampskib regnes i Reglen at ligge ved 8000
Tons, og et Kystforsvarsskib paa mindre end 3000 Tons benævnes ofte Panserkanonbaad. For øvrigt inddeles Kampskibene ogsaa ofte i flere forskellige J{lasser, som dog ikke
siger synderlig meget, da deres Grænser er ret vilkaarligt
valgte.
Hvad den øvre Grænse for de søgaaende Kampskibes
Deplacement angaar, saa rykkes den stadig højere og højere
o;p. Dette hænger sammen med hele Udviklingen af det
pansrede søgaaende Kampskib. Som bekendt fremtvang Granatens Fremkomst Pansringen, men i sin første Udgave som
,,Panserfregat"*) armeret med, hvad vi nu kalder mellemsvært Artilleri, og beskyttet af tilsvarende Panser, kunde det
søgaaende Kampskibs Deplacement holdes omkring den ovennævnte lavere Grænse. Men Pansringen fremkaldte det stadig sværere panserbrydende Skyts, som atter fordrede stedse
tykkere Panser, og dette Kapløb førte med nogen - dog
ikke videre hurtig - Deplacementsforøgelse til Citadelskibstypen (og den tilsvarende franske Kampskibstype med et
lavt Vandliniepanserbælte), der var saa godt som blottet
for mellemsvært Artilleri. Dette var nemlig sunket ned til
at være et rent Lejlighedsvaaben for den tilsvarende taktiske
Anskuelse, der tænkte sig Kampen - hvilken det med de faa,
langsomt skydende, svære Kanoner vilde være meget vanskeligt at faa afgjort paa længere Afstand - som et Anløb fulgt
af en Melee, hvorunder Væder og Torpedo kunde komme til
• ) At Krydsernavnet •Fregat< og ikke Benævnelsen •Linieskib• anvendtes
for de første pansrede søgaaende Kampskibe skyldes, at disse, som i ydre
Skikkelse og Aptering fuldstændig lignede de ikke pansrede Trækrigsskibstyper, kun kunde konstrueres med eet lukket Batteri, medens Linieskibsnavnet ifølge Traditionen fordrede mindst to saadanne.
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Anvendelse*). Men de store Partier af fuldstændig ubeskyttet
Overskib paa de i 70erue byggede Kampskibe maatte nødvendigvis lede Tanken tilbage til Udgangspunktet for Udviklingen: Granatvirkningen, og Fremkomsten 3,f burtigskydende Skyts og brisante Sprængstoffer bragte atter Granatildens Repræsentant, det mellemsvære Artilleri, til Ære
og Værdighed**). Da man imidlertid ikke kunde skille sig
af med den foregaaende Udviklings Frugter: det svære,
panserbrydende Skyts og den tilsvarende svære Pansring af
de vitale Dele af Skroget, betegner Genindførelsen af et talrigt, mellemsvært Artilleri i Skibene et betydeligt Spring
opad i disses Deplacement. Under Indflydelse af den derpaa
førte Strid mellem det mellemsvære Artilleri og den tilsvarende Pansring steg Deplacementet i den følgende Periode
atter jævnt og langsomt, indtil i den allerseneste Tid den
endelige Anerkendelse af Artilleriet som Hovedvaaben og det
dermed i Forbindelse staaende Ønske om at kunne afgøre
Artillerikampen paa Afstande, som udelukker Torpedoens
Anvendelse, har nødvendiggjort et nyt Spring opad for at
kunne faa tilstrækkelig kraftigt mellemsvært Skyts - som
nu meget stærkt nærmer sig det svære - og tilstrækkelig
roligt Underlag for Skytset til at,opnaa ordentlig Træfning
for dette.
Vod den her skitserede Udvikling af Kampkraften og
Tilfredsstillelsen af de jævnsides stadigt voksende Krav om
forøget Fart og Aktionsradius , er man for de nyeste søgaacnde Kampskibe naaet op paa et Deplacement af ca. 20000
Tons. For øvrigt har de forskellige Stater ved Udviklingen
af de søgaaende Kampskibe. som jo ogsaa alle Steder i første
*) Denne Betragtningsmaade giver sig f. Eks. Udslag i den rombiske Opstilling af det svære Artilleri i forskellige franske Skibe og i den paa den
engelske • Admirals • -masse indførte Beskyttelse af det mellemsvære Artilleri kun mod langskibs Ild ved Panserlraverser.
'"*) Omslaget markeres f. Eks. i Engl:mcl meget lydeligt ved Overgangen fra
>Admirals • -Klassen til >Hoyal Sovercign • -Klassen.
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Række for større Enheders - Flaaders, Eskadrers - Kamp
i frit Farvand samt for Optræden overalt i Verden, fulgt nærlig de samme Linier. Langt større Forskelligheder finder
man mellem Kystforsvarsskibene.
At man for disses Vedkommende kan nøjes med betydelig mindre Deplacement end ved de søgaaende Kampskibe,
beror paå, at man dels, naar der overhovedet kun tilsigtes en
Optræden i de umiddelbart ved egne Operationsbaser liggende I~ystfarvande, kan slaa betydeligt af paa Fordringerne
for de ovenfor under Sødygtighed omhandlede Egenskabers
Vedkommende, dels, naar specielt selve Kampen kun skal optages i Kystfarvandene, ved disses Terrainforhold ofte opnaar
taktiske Fordele, som opvejer den til Formindskelsen af Deplacement svarende Formindskelse i Kampkraft. I disse
Forhold ligger tillige Forklaringen paa, at de forskellige
Staters Kystforsvarsskibe kan afvige en D el fra hverandre
baade med Hensyn til Størrelse og til Egenskaber. Saaledes
vil f. Eks. Hensynet til at kunne passere et bestemt Farvand ofte sætte Gramse for Dybgaaendet - og dermed for
Deplacementet - , Hensynet til Længden af den Kyststrækning, der skal kunne flankeres til Beskyttelse mod Landgangsforetagender, kan indvirke paa Fastsættelsen af Farten o. s. v. Hvad enten Ifampskibsmateriellet bestaar af søgaaendc
Kampskibe eller Kystforsvarsskibe, repræsenterer det vedkommende Flaades Chancer for at kunne tilføje en Modstander nævneværdig Skade. Naar, som ovenfor omtalt, ,,la
jeune ecole" vil afskaffe alt Kampskibsmateriel som "skadeligt", hviler dette Syn paa en kolossal Overvurdering af
Torpedofartøjerne. Disses totale Mangel paa Beskyttelse i
Forbindelse med deres yderst ringe artilleristiske Angrebskraft gør det til en bydende Nødvendighed for dem at basere
hele deres Optræden paa Hurtighed og Hemmelighed, og de
vil, selv i rene Kystfarvande, ofte af Vind og Vejr hemmes
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i deres Virksomhed, hvis Resultater - som for en Del,
maaske endog den overvejende, vil være af moralsk Art desuden vil afhænge af, om Modstanderen udsætter værdifuldt Materiel for deres Angreb. Men da Torpedofartøjernes
Aktionsomraade altid er ret begrænset, behøver Modstanderen, saa snart deres Optræden ikke støttes af Materiel med
en vis Kampkraft, ::i: Kampskibsmateriel, ikke heller at føre
saadant i Marken, men kan indskrænke sit Angrebsmateriel
til smaa Krydsere og større Torpedofartøjer, hvis mulige Tab
vil være uden større Betydning. Torpedofartøjer egner sig
lige saa lidt som nogen anden Fartøjstype til U nive11saltype for en Flaade, selv om denne kun er beregnet for den
reneste Defensiv. ad 2). Gaar vi nu over til at betragte Krydsertypen,
er den Orden, hvori herved de oftere nævnte fire Hovedfaktorer har Indflydelse paa Produktet, følgende: Fart, Aktionsradius, Beskyttelse og Armering. Ogsaa Krydserne inddeles ofte i adskillige Klasser, men Klassificeringen har her
endnu mindre at sige end for Kampskibenes Vedkommende,
da Forskellighederne paa Krydserkonstruktionens Omraade
er langt større end paa Rampskibskonstruktionens, hvilket
delvis skyldes, at man efter Dampens Indførelse som Fremdrivningskraft forholdsvis sent - nemlig først efter at Forholdene under den nordamerikanske Borgerkrig havde tvun-·
get dertil - tog fat paa at klargøre sig de Krydserkonstruktionen vedrørende Forhold, samt at der ogsaa udkrævedes
en forholdsvis større teknisk Udvikling af hele Skibsmaskineriet for her at naa en tilfredsstillende Løsning. I de
senere Aar har dog Begreberne klaret sig saa vidt, at man
med noget Udbytte for en bedre Forstaaelse af Forholdene
kan skelne mellem to Hovedgrupper af Kryddere : de store
og de smaa, mellem hvilke Grænsen kan sættes ved ca. 5000
Tons.
De stOFe Krydseres Opgaver er følgende:
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1) at udspejde Fjendens Bevægelser;

2) at forhindre Fjendens Krydsere i at udspejde egne Bevægelser;
3) at danne Kærnen i Krydserdivisioner til detacheret
Tjeneste;
4) at beskytte egen Søhandel og angribe Fjendens.
Det fremgaar af disse Opgavers Indhold, at Løsningen
deraf ofte vil føre de store Iu-ydsere tæt op til Fjendens
Hovedstyrke, o : Kampskibe, og Krydserne maa derfor først
og fremmest disponere over mindst et Par Knobs højere
Fart end disse, men saavel Opklarings-(Tilslørings-)tjenesten
som den detacherede Tjeneste - i Kolonier, paa Søhandelsrouter o. s. v. - vil ofte medføre Kamp med fjendtlige
Krydsere, saaledes at et vist Maal af Kampkraft ogsaa er nødvendigt hos de store Krydsere . Disse bygges derfor nu saa
godt som overalt som P a n s e r kr y d s e r e med et Deplacement af 8-15000 Tons. De faar herved en vis taktisk
Betydning, idet de i en snæver Vending kan tage en Plads i
Kampskibslinien, eller, formerede i særlig Eskadre (Division) , kan støtte Hovedstyrken i Slaget, eller som flyvende
Eskadre anvendes til at paatvinge en undvigende Fjende
Slaget samt efter dette forfølge Sejren eller dække Tilbagetoget. De smaa Krydseres Opgaver er :
1) al Sikkerhedstjeneste: Udkig eller Forposttjeneste ved
ep Flaade til Ankers eller under Gang ; Bevogtning af
en blokeret Havn ; Forsvar mod Angreb af Torpedofartøjer;
2) Overbringelse af Meddelelser og Ordrer, baade direkte
og ved at danne Led i Kæder for Signalering eller
Gnisttelegrafering ;
3) detacheret Tjeneste, enten i Forbindelse med Panserkrydsere eller alene : Opklaring ; Overrumplingsfore-
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tagender ; Beskyttelse af egen og Angrcb paa Fjendens Søhandel.
Udviklingen af Panserkrydserne, der kan afgive fornøden Kampkraft, hvor Krydsertjenesten fordrer saadan, har
ret naturligt medført, at man for de smaa Krydseres Vedkommende i den seneste 'rid nedsætter Fordringen i denne
Retning til det mindst mulige. De Fordringer, der maa
stilles med Hensyn til Sødygtighed - Farten maa saaledes
vmre mindst lige saa stor som Panserkrydsernes - bevirker dog, at man ikke kan komme under et Deplacement
af 2500-3000 Tons, men Udviklingen i de fleste større Stater synes ogsaa at gaa i Retning af en Type af omtrent denne
Størrelse, bygget som beskyttet (Panserdæk) Krydser med
en ret let Armering.
En Systematisering af Krydsermaterieilet saaledes, at
man faar to Typer, begge med samme Sødygtighed, men
hvoraf den ene kun har Sødygtighed, den anden derimod
tillige en Del Kampkraft, synes ogsaa at skabe de bedste Betingelser for en bøjelig og hensigtsmæssig Gruppering :tf
Kræfterne. Det er for øvrigt ogsaa netop de praktiske Erfaringer fra de store Mariners Manøvrer, der har fremkaldt Bestræbelserne i denne Retning.
Saavel den ene som den anden af disse Krydsertyper
er dog, strategisk set, offensivt Materiel. V cd Flaader, der
udelukkende er beregnede til en strategisk defensiv Optræden, bør Kryclsermateriellet indsln-ænkes til det mindst
mulige, og de økonomiske Kræfter koncentreres paa Kampskibsmateriellet og Torpedofartøjerne. De sidstes største
Type, Torpedobaadsjagerne, vil i Forbindelse med et vel
organiseret Kystsignalvæsen under de fleste Forhold i det
rene Kystforsvar kunne besørge Efterretningstjenesten, der
her, paa Grund af de forholdsvis smaa Distancer, det drejer
sig om, nærmest har Karakteren af Sikringstjeneste.
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ad 3). Af Specialskibene er Torpedofartøjerne de vigtigste. De kan atter deles i 3 Grupper : Torpedobaadsjagerne,
Torpedobaadene og Undervandsbaadene.
Torpedobaadsjagernes Opgaver er :
1) Ødelæggelse af Torpedobaade og Undervandsbaade;
Blokade af Stationer for disse Fartøjer;
2) Sikringstjeneste og Overbringelse af Meddelelser;
3) Torpedoangreb paa større Skibe.
Det er særlig England, der med den strategiske Offensivs Krav for Øje har udviklet ,Torpedobaadsjagerne som
Modvaaben overfor Torpedobaade og Undervandsbaade. Jagernes Deplacement ligger imellem 250 og 800 Tons, idet
Tendensen synes at gaa i Retning af det større Deplacement. Stort under dette vil man heller næppe opnaa tilstrækkelig Sødygtighed til at løse de under 1) og 2) opstillede Opgaver, der maa anses som de vigtigste for denne
Gruppe af Torpedofartøjerne.
For den rent taktiske Opgave, Torpedoangrebet, hvad
enten det under eller umiddelbart efter Slaget rettes mod
større Skibe, der ved Artillerikampen under dette har faaet
Antitorpedobaadsskytset ødelagt, eller det foretages dækket
af Mørke, er derimod et mindre Deplacement tilstrækkeligt og endog heldigt for saa vidt, som det vanskeliggør Opdagelsen og Beskydningen af Fartøjerne. Herfor er altsaa
Torpedobaaden fyldestgørende, men Torpedobaade bør paa
den anden Side ikke anvendes til andet end Torpedoangreb ;
dette kræver friske saa vel Baade som Besætninger, som derfor ikke maa strabadseres ved at benyttes til Sikringstjeneste.
Den nærmere Fastsættelse af Torpedobaadenes Deplacement
maa i hvert enkelt Tilfælde foretages under Hensyntagen
til Beskaffenheden af de Farvande, hvori de skal optræde, og
de der fremherskende Vejrforhold.
Hvad endelig den sidste Gruppe af Torpedofartøjerne ,
U ndervandsbaadene, angaar, hemmea deres Udvikling endnu
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af betydelige tekniske Vanskeligheder, men de repræsenterer
dog allerede paa deres nuværende Standpunkt et fuldtud anvendeligt Vaaben, som navnlig i Defensiven kan og vil faa
stor Betydning. Torpedobaaden og Undervandsbaaden supplerer nemlig hinanden og gør det muligt for Forsvareren at
optræde offensivt baade ved Nat og ved Dag og holde Modstanderen i Aande hele Døgnet rundt. I Kystforsvaret vil
U ndervandsbaadene, hvad enten det fjendtlige Angreb har
Formen af Blokade eller Landgangsforetagender, sikkert faa
en meget stor Betydning. Selv om den reelle Skade, de
vil være i Stand til at tilføje Fjenden, vil vise sig ikke at
blive synderlig stor med deres nuværende Udviklingsstandpunkt, vil de sikkert moralsk set gøre sig stærkt gældende
og virke heromende paa Fjendens Foretagsomhed.
U ndervandsbaadene er imidlertid strategisk set defensivt
Materiel, og det vil de sikkert i en overskuelig Fremtid vedblive at være, der lader sig ikke erobre noget Herredømme
paa Søen med dem. Foruden de her omhandlede Typer vil en Flaade have
Anvendelse for srorligt Materiel som Mineudlægningsfartøjer, Ballonfartøjer m. fl., som der dog ikke skal gaas
nærmere ind paa her.

TREDIE AFSNIT

Om Søkrigsførelse under forskellige
Forhold.

KAP . XI.

Om Efterretnings- og Sikringstjeneste.*)
Da Grundlaget for enhver Operation er en Sandsynlighedsberegning anstillet med Hensyn til egne og Fjendens
Kræfter samt Tid og Rum, er det klart, at det under Krig
er nødvendigt til enhver Tid at besidde saa gode Efterretninger, som det er muligt at opdrive, om Fjendens Stridskræfter, deres Positioner samt Fjendens Planer. Uden nogenlunde paalidelige Efterretninger om disse Forhold bliver
det ikke alene umuligt at planlægge egne Foretagender mod
Fjenden, men man udsætter sig ogsaa for Overraskelser ved
Foretagender fra hans Side.
Indhentningen af Efterretninger om Fjenden har altsaa
til Formaal at skaffe Handlefrihed med Hensyn til Valget
mellem offensiv og defensiv Optræden, til Valg af Operationsobjekt samt til den taktiske Udførelse af en Operation,
og antager, naar Begyndelsesinitiativet overlades Modstanderen, .Karakteren af Sikringstjeneste.
Efter som de Grænser for disponibel Tid og Rum, som
en Overraskelse fra Fjendens Side levner for selvstændig Optræden, er videre eller snævrere, kan der skelnes mellem en
strategisk og en taktisk Overraskelse. Det var saaledes en
strategisk Overraskelse, naar Admiral Torrington i 1690
•) Litteratur: Commandant Z. et H. Montechant: Essai de Strategie Navale.
Leon Vidal: Manuel Pratique de Cinematique Navale et
Maritime.
Pfarrius: Zur Geometrie der Aufgaben des Auffindens auf
See. (Mar. Rundschau 1904-).
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- se Side 115 - først ved den forenede franske Flaades Ankomst til Wights Vestende fik Underretning om, at det var
lykkedes den franske Toulonflaade at undgaa Admiral Killigrews Flaade og naa Tourville i Brest, medens det var taktiske Overraskelser, naar Nelson ved Abukir kunde angribe
den franske Flaade, medens denne laa i en uheldig Position
og havde Folk fra Borde til Vandfyldning, eller naar Tegetthoff ved Lissa kunde angribe den italienske Flaade, inden
denne fik 'rid til at formere sig i passende Slagorden.
Foruden de Efterretninger om de fjendtlige Stridskræfter, der er nødvendige for Gennemførelsen af et Angreb
eller for Sikkerhed mod Overraskelser fra Fjendens Side,
vil det tillige ofte blive nødvendigt for en Højstkommanderende at skaffe sig Oplysninger af forskellig Art om selve
Krigsskuepladsen.
Grundlaget for hele Efterretningsvæsenet, saavel for de
sidstnævnte Oplysningers Vedkommende som hvad angaar
Efterretningerne om Fjenden, udgøres af det Materiale, som
allerede i Fredstid indsamles af vedkommende Marines Stab,
og som ved Krigens Udbrud maa foreligge i fornøden Bearbejdelse, saaledes at Flaadens Højstkommanderende straks
kan modtage :
1) Søkort og Farvandsbeskrivelser over Krigsskuepladsen;
2) Oplysninger om dennes Indretning og Betydning i
militær Henseende,:>: Befæstningsanlæg og Minespærringer, Forandringer i Krigstid ved Belysning og Afmærkning, Signal-, Telegraf- og Telefonstationer, Oplysninger om Kysternes Beskaffenhed betragtet med
Muligheden af Landgangsforetagender for Øje;
3) Oplysninger om, hvorvidt der er Mulighed for paa
selve Krigsskuepladsen at opdrive noget til Opretholdelsen af Flaadens Operationsdygtighed, navnlig da Kul
og Proviant, samt om de forskellige Havnes Ressourcer
i Retning af Dokker og Reparationsværksteder ;
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4) Oplysning om egne Stridskræfters Fordeling;
5) Oversigt over Modstanderens Marineorganisation, derunder Beskrivelse af hans Materiel samt - om muligt
- Oplysninger om den i den fjendtlige Flaade benyttede Taktik og Signalering ;
6) Oplysning om de fjendtlige Stridskræfters Fordeling,
saa vidt denne er kendt ;
7) Meddelelse om mulige Forbindelser (Agenter, Spioner)
i Fjendens eller neutralt Land, gennem hvilke yderligere Oplysninger kan erholdes, samt om andre Forholdsregler, der kan være trufne for at fremskaffe saadanne.
Det er klart, at en Del af de her nævnte Oplysninger
vil, for saa vidt de angaar Forhold paa Fjendens Side, være
mere eller mindre ufuldstændige. Den Højstkommanderende
og hans Stab maa imidlertid arbejde videre paa dem som
Grundlag, og yderligere Oplysninger vil derefter kunne fremskaffes ad følgende Veje :
I. Gennem faste eller tilfældige Meddelere i Fjendens
eller neutralt Land.
II. Gennem Udnyttelse af Materiale, der arobres fra
Fjenden.
III. Gennem Kystudkigs- og Kystsignalvæsenet.
IV. Gennem Krydsertjenesten. ·
V. Gennem Rekognosceringer af forskellig Art.
ad I. Hele den moderne Udvikling af Verdenssamkvemmet og Erfaringerne fra de seneste Søkrige lader
ingen Tvivl tilbage om, at de Oplysninger, der indhentes
gennem Meddelere i Fjendens eller neutralt Land, vil udgøre
Hovedmidlet til at følge Fjendens Bevægelser i store Træk
samt tjene til at fremskaffe en Mængde Detailler om Forholdene hos Fjenden. For blot at nævne et Par Eksempler
skal mindes om, hvorledes det var Meddelelser fra en til
Spanien udsendt Agent, der satte den amerikanske KrigsForedrng i Strategi.
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ledelse i Stand til under Operationerne mod Cerveras Eskadre
ganske at se bort fra den i Cadiz under Organisation værende
spanske Eskadre ; hvorledes Cerveras Ankomst til Santiago
var kendt i Key West 12 Timer senere ved Hjælp af en købt
Spion i Habana; samt hvorledes Admiral Dewey inden Afgangen fra Mirsbugten til Manila indhentede Oplysninger
om de her trufne Forsvarsforanstaltninger og om den spanske
Eskadres Tilstand gennem den am~rikanske Konsul i Manila.
Men for at give godt Udbytte maa det fornødne Apparat
helst være organiseret allerede i Fredstid, og de betydelige
,,hemmelige" Fonds og Poster, der figurerer paa de forskellige Staters Budgetter, lader heller ingen Tvivl tilbage om,
at der er gjort meget i denne Retning. Værdien ar de ad
denne V ej fremskaffede Oplysninger afhænger imidlertid i
høj Grad baade af Meddelerens moralske Egenskaber og af
hans Kendskab til maritime og militære Forhold, og det er i
Virkeligheden ofte en vanskelig Sag at finde Personer, der
fuldt ud egner sig for denne Tjeneste.
Hvad de faste Meddelere i Fjendens Land angaar, maa
hertil vælges Folk, som enten er bosatte der, eller hvis Erhverv jævnlig fører dem dertil, saaledes at de kan erhverve
sig Kendskab til lokale Forhold og Personer. Det synes
da naturligt bl. a. at benytte Konsulerne, og disse kan ogsaa
i Fredstid yde god Tjeneste, men selv om de efter Krigens
Udbrud faar Lov til at forblive paa deres Poster, kan man
dog gaa ud fra, at der vil blive ført saa skarpt Tilsyn med
dem, at man ikke kan regne paa at faa synderlig mere ud
af dem. Det samme gælder, om end i ringere Grad, andre
Personer af egen Nationalitet, saasom Avis korrespondenter,
Handelsagenter m. fl., der opholder sig i eller hyppigt besøger Fjendens Land, og hos hvem Patriotismen i alt Fald
for en Del kan være Bevæggrnnden til at være behjælpelige
med at fremskaffe Underretninger, ved hvis Bedømmelse der
dog altid maa tages Hensyn til, at saadanne Folk kun sjælden
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besidder synderlig Indsigt i maritime og militære Forhold.
Andre igen af samme moralske Kategori, som ellers kunde
være særlig nyttige, som f. Eks. Officerer paa Koffardiskibe,
der jævnlig anløber Fjendens Havne, vil være afskaarne fra
at yde nogen Hjælp efter Krigens Udbrud. - Tilbage bliver
da de købte Spioner, men det tarvelige moralske Standpunkt, hvorpaa disse Folk staar, bevirker, at deres Meddelelser maa behandles med stor Forsigtighed, Eksempler paa de
saakaldte "dobbelte" Spioner, 0: Folk, der udvider Forretningen ved ogsaa at sælge sig til Modparten og spionere for
denne eller sende falske Meddelelser, er ikke sjældne. Betegnende er det angaaende dette Forhold ogsaa, at Amerikanerne var meget langsomme til at turde fæste Lid til den
gennem Habana-Spionen modtagne Meddelelse om Cerveras
Ankomst til Santiago.
For saa vidt angaar Efterretninger fra Fjendens eget
Territorium kan man maaske derfor faa nok saa gode gennem tilfældige Meddelere som gennem de faste. Saaledes
som Amerikanerne under deres Krig mod Spanien at sende
forklædte Officerer til de fjendtlige Udrustningshavne turde
dog være en ret farlig Sag for de paagældende Officerer overfor et nogenlunde paapasseligt Politi. Snarere synes der at
kunne komme noget ud af den Fremgangsmaade straks ved
Krigens Udbrud at bekendtgøre i Alverdens Aviser, særlig
Søfartsblade, at alle Efterretninger betales godt og i Forhold
til deres Værdi; der vil sikkert, f. Eks. blandt neutrale Handelsskibes Officerer, findes adskillige , som vil tage en saadan Fortjeneste med, selv om en saadan Optræden fra deres
Side ikke er ganske lovmedholdelig efter Folkeretten og derfor ogsaa ofte strafbar efter de forskellige Staters borgerlige
Love. Her kommer imidlertid et andet Forhold ind, nemlig
at man overfor saadanne tilfældige Meddelere staar ganske
uden Hol~epunkter med Hensyn til at kunne bedømme deres
Kvalifikationer som Iagttagere, medens man i saa Henseende
11•
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kan erhverve sig en nogenlunde paalidelig Maalestok for de
faste Meddeleres Vedkommende ved deres Benyttelse i
Fredstid.
Medens der saaledes er en Del Vanskeligheder forbundne med at erholde gode Efterretninger direkte fra Fjendens Territorium i Krigstid, vil der derimod sikkert kunne
naas en Del ad Omvejen over neutralt Territorium, og der
skal i saa Henseende erindres om, hvorledes under den ameri ,mnsk-spanske Krig Spanierne havde et Oplysningsbureau
r,aa kanadisk Grund og Amerikanerne et i Kap Haitien.
Selv om det som nævnt er forbudt neutrale Personer at yde
Oplysninger, vil det i Praksis være meget vanskeligt for
ikke at sige umuligt at hindre dem deri, ligesom en neutral
Magt heller ikke vil kunne forbyde de krigsførende Magters
U ndersaatter at opholde sig paa dens Territorium og gøre Iagttagelser, som det vil være en forholdsvis let Sag at finde Udveje for at lade tilflyde vedkommende Krigsledelse. Placeres
Agenter med fornøden Indsigt til at bedømme maritime Sager i neutrale Havne, som enten staar i livlig Forbindelse
med Modstanderens eller kan komme til at tjene som Anløbssted eller Kulfyldningsplads for Fjendens Skibe, kan der ad
denne Vej erholdes mange gode Efterretninger. Det skal til Slut bemærkes, at da denne G'.ren af Efterretningstjenesten maa forudsættes i hvert Fald delvis at være
organiseret af Marinestaben allerede i Fredstid, er der en
Del, der tale:i; for, at man ogsaa efter Krigens Udbrud lader
den direkte Ledelse deraf forblive der, hvor da ogsaa det
indløbende Stof kan kritiseres og kontrolleres noget, inden
det sendes videre til den Højstkommanderende, men der kan
dog ogsaa tænkes Forhold, hvor en saadan Ordning vil blive
for tidsspildende, saa at den Højstkommanderende selv maa
tage Sagen i sin Haand. ad II. Ved Erobring af fjendtlige Skibe eller Signalstationer kan det undertiden lykkes at komme i Besiddelse
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af Materiale saasom Korrespondanceprotokoller, Evolutionsog Signalbøger, Chiffernøgler o. 1., som kan give gode Oplysninger. Selvfølgelig vil Fjenden, saa snart han erfarer et
saadant Kup, straks forandre paa de paagældende Sager,
men inden det sker, kan der gaa en Del Tid, og desuden er
enhver Forandring af Signaler o. 1. ensbetydende med b'aade
Tidsspilde og Anledning til Misforstaaelser og F ejltagelser. ad I I I . Kystudkigs- og Kystsignalvæsenet har ifølge
Sagens Natur kun Betydning, naar egne Farvande danner
Krigsskuepladsen , men kan da ogsaa, naar P ersonellet er
godt uddannet og Tjenesten praktisk organiseret , yde en Del
i Retning af selvstændige Iagttagelser, ligesom det, særlig
naar Stationerne er indrettede til Gnisttelegrafering, kan
gøre fortrinlig Nytte som Forbindelsesled med rekognoscerende Krydsere. ad IV. De hidtil omhandlede Midler til at skaffe Efterretninger om de fjendtlige Stridskræfter og deres Bevægelser
vil imidlertid kun sjælden være tilstrækkelig for en Højstkommanderende. Særlig fremtræder, saa snart to fjendtlige
Flaader begynder at operere direkte mod hinanden, Nødvendigheden af stadige og nøjagtige Meddelelser om Modstanderens Bevægelser, og for at opnaa saadanne maa der da organiseres en ordnet Krydsertjeneste.
At give bestemte Regler for, hvorledes dette skal gøres,
er umuligt, Anordningerne maa i hvert enkelt Tilfælde rette
sig efter den øjeblikkelig foreliggende strategiske Situation,
der karakteriseres ved : egen Hensigt og Styrke samt Fjendens sandsynlige Hensigt og Styrke betragtede i Forbindelse
med de geografiske Forhold.
Derimod skal anføres nogle Opgaver, der kan forekomme i Krydsertjenesten, og hvor Problemet lader sig løse
ad geometrisk Vej. Det skal dog bemærkes, at saadanne
Løsninger er rent skematiske, deres Betydning ligger hovedsagelig deri, at de letter Oversigten og Bedømmelsen af, om
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en

foreliggende Opgave overhovedet lader sig løse, og hvilke
Kræfter der i saa Fald er nødvendige dertil.
1. En af de Opgaver, der hyppigst vil forekomme i
Krydsertjenesten, er at finde en vis fjendtlig
Styrke.
a. Lad os til at begynde med antage, at den fjendtlige
Styrkes Afgangstid og Afgangssted samt Kurs og Fart er
bekendt .
I Fig. 1 er M Modstanderens Afgangssted, V m hans
Fart og M X hans Kurs ; K er Krydserstyrkens Afgangssted,
hvorfra den kan begynde sin Søgen samtidig med Modstanderens Afgang fra M, V k er Krydserstyrkens Fart .

.7t'
M og T( forbindes, udad MX afsrottes V m og om Endepunktet O som Centrum slaas med Vk som Radius en Cirkelbue, der skærer MK i a og b. Gennem K trækkes de med
Ca og Cb parallelle Linier KA og KB, der angiver de Kurser, som Krydserstyrken skal styre for at træffe Modstanderen i henholdsvis A og B; KA og KB er den respektive Distance, som Krydserstyrken skal udløbe. - Det fremgaar
af Figuren, at naar Vk < V m, er Opgavens Løsning kun mulig, dersom Vinklen x mellem Kurslinien MX og Forbiudel-

<

seslinien MK er mindre end 90° samt sin x
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= -Vk ,
Vm

bliver der kun een Løsning, og Vk

=

Vm

x sin x

angiver derfor den Minimumafart, som Krydserstyrken
kan gaa med for at træffe Modstanderen. Er x større end
90° eller Vk > V m, bliver der altid kun een Løsning.
Det vil ogsaa let ses af Figuren, at det er ligegyldigt,
· om M er Modstanderens oprindelige Afgangssted, eller om
han i Virkeligheden er afgaaet fra f. Eks. M1 en Time før
Krydserstyrken kan starte fra K.
Endelig er det umiddelbart indlysende, at Figuren efter
Behag kan konstrueres i selve Søkortet eller paa et Stykke
Papir i en vilkaarlig valgt Maalestok. Opgaven kan ogsaa løses ved Benyttelse af den bekendte
Sætning : at det geometriske Sted for de Punkter, hvis Afstande fra to givne Punkter, M og K, staar i et givet Forhold

c;:) ,

er en Cirkel, som til Diameter har Afstanden

Ft9.-2.
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mellem de to Punkter, der deler Linien Ml( harmonisk i
det givne Forhold, og som har sit Centrum liggende paa
Linien MK's Forlængelse udover det af de to givne Punkter,
hvorfra de søgte Punkters Afstand er mindst (se Fig. 2).
Denne Løsning er imidlertid, naar Modstanderens Kurs
kendes nøjagtigt, nok saa omstændelig som den først angivne, selv om den simplificeres som vist i hosstaaende Fig.
3, hvor Radius R til Figurens Cirkel kan findes af :
Vm X vk, .
2 R + vk
vk
R = Vm+Vk
idet: 2 R+Vm = vm'

og hvor i det fremstillede Tilfælde - idet Betegnelserne i
øvrigt er de samme som i Fig. 1 og 2 - en fra K med Fart
= Vk afgaaende Krydserstyrke vil møde en samtidig fra M
med Fart = V m afgaaende Modstander i A eller B, idet :

Som Fig. 3 viser, kan man altsaa nøjes med følgende
Fremgangsmaade :
Fra I( afsættes i Retning mod M og i en vilkaarlig valgt
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Maalestok først Vk til S og derefter herfra V m til M 1 , hvorfra Linien M 1X1 trækkes parallel med Modstanderens Kurslinie MX. Radius Ri en Cirkel, der gaar gennem S, og hvis
Centrum O ligger paa MK til samme Side af S som det
Punkt, hvorfra der afgaas med mindste Fart, findes af Udtrykket:
R = Vm X vk;
Vm+Vk
Cirklen, som kaldes Krydsningscirklen, tegnes, og gennem
dens Skæringspunkter med Linien M 1 X 1 trækkes fra K Linier , der forlænges til Skæring med Modstanderens Kurs
MX, og som angiver Kurser og Distancer fra K til SammenstødspunkterneA og B med Modstanderen. - Naar Vk < V m,
er Opgavens Løsning kun mulig, dersom
Vk
sin X < Vm,

F,g: 3a,.
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daM1X1 ellers ikke vil skære eller tangere Krydsningscirklen.
Er V k > V m vil Figuren - se Fig 3a - vise, at der kun
er en anvendelig Løsning*) .
b. Den i foregaaende Tilfælde valgte Forudsætning,
at Modstanderens Kurs er nøjagtigt bekendt, vil vel sjælden
ske Fyldest, men det kan nok tænkes, at den paa Grund af
Farvandets Beskaffenhed maa ligge i en Sektor af kendt
Størrelse. Denne Sektor antages i Fig. 4 at være X 0 MX11,
og i øvrigt gaas der som før ud fra, at Modstanderens Afgangssted, Afgangstid og Fart er Krydserstyrken bekendt.

For at faa Oversigt over Situationen konstrueres først
Mødepunkterne A0 og An mellem den fra [( afgaaende Krydserstyrke og Modstanderen under Forudsætning af, at denne
"') De her angivne Løsninger kan ogsaa benyttes, naar man vil samle flere
adskilte Styrker for derefter hurtigst muligt at lade den forenede Styrke
optræde paa et givet Punkt, idet man da lader den af de adskilte Styrker, der har langsomst Fart, sætte l{urs direkte fra sit Afgangssted paa
dette Punkt, medens de andre Styrker benytter en af de angivne l\1etoder til at finde: enten hvor de kan støde til den langsomste Styrke, naar
de gaar med Maksimumsfart, eller hvilken Minimumsfart de maa gaa
med for at træffe den.

l
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styrer henholdsvis Kursen MX 0 og MX 0 • Ved denne Konstruktion kan det svare Regning at benytte Løsningen ved
Krydsningscirklen, da denne straks giver Oplysning om,
hvorvidt hele Sektoren X 0 MX n falder indenfor Krydserstyrkens Rækkevidde, eller, hvis den ikke gør det, om hvor
stor en Del af den der beherskes ved det givne Forhold
mellem Krydserstyrkens og Modstanderens Farter.
Distancen A 0 An opmaales derpaa, og er den ikke større
end N x 28, hvor N er Antallet af disponible Krydsere og
8 Synsviden, afsættes fra A 0 mod A11 først S til Punktet
A 1 og derefter saa mange Gange 28, at man naar Punktet
An+ 1 i Afstanden 8 fra An. Dirigeres derpaa en Krydser
mod hvert af Punkterne A 1 til An + 1 , vil Modstanderen
ikke kunne undslippe. - Der skal gøres opmærksom paa,
at A'i., A2 o. s. v. ikke er de nøjagtige Mødepunkter, idet det
geometriske Sted for disse er en Kurve og ikke den rette
Linie A0 An, men hertil behøver man ikke at tage Hensyn
i Praksis.
Ligger Krydserstyrkens Afgangspunkt i selve Sektoren
X 0 MX n, f. Eks. i K1, gaas frem paa analog Maade: først
findes Grænsemødepunkterne A 1 o og A 1 n o. s. v.
Kan Krydserstyrken først afgaa fra K f. Eks. p Timer
efter, at Modstanderen er afgaaet fra M, afsættes først ud ad
Grænsekurserne MX 0 og MXn Distancen p x V m, hvorved
faas Punkterne M 1 0 og M 1 n, med hvilke der da ved Konstruktionen af henholdsvis A0 og An regnes som Afgangspunkter for Modstanderen. Derefter er Fremgangsmaaden
den samme som ovenfor. Er imidlertid A 0 A11 > N x 2S, maa man gaa frem paa
en anden Maade, men for at den skal kunne anvendes, maa
Vk være større end V m (se Fig. 5). Mødestedet Ao med
Modstanderen paa den Krydserstyrkens Afgangssted K
(eller K 1 ) nærmest liggende Grænselinie af Sektoren bestemmes da paa tidligere angiven Maade under fornøden

,
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Hensyntagen til, om Krydserstyrken kan afgaa fra I( (eller
K 1 ) samtidig med Modstanderens Afgang fra M eller eJ.
Træffes Modstanderen ikke i A 0 , og antages Distancen

KAo=p X Vk,
sætter Krydserstyrken fra A 0 .Kurs paa et næste Mødepunkt
A1 der f. Eks. bestemmes som Skæringspunktet mellem to
Cirkler, hvoraf den ene er slaaet om M som Centrum med
en Radius = V m (p + 1), den anden om A O som Centrum
med en Radius = V k. Trmffes Modstanderen heller ikke i
A 1 , sætter Krydserstyrken derfra Kurs paa A2 , bestemt som
Skæringspunkt mellem en Cirkel om M som Centrum med
Radius = V m (p + 2) og en Cirkel om A 1 som Centrum med
Radius = vk' o. s. v.
Det geometriske Sted for Mødepunkterne mellem Modstanderen og Krydserstyrken efter det Øjeblik, hvor den
sidste afgaar fra A0 , er en logaritmisk Kurve, som skærer
alle den fra M afgaaede Modstanders mulige Kurslinier under en Vinkel J, bestemt ved :
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cos I = ~: (se Fig. 5a).

Tænker vi os nemlig en saadan Kurve trukken som A 0 An,
og vælger vi et vilkaarligt Punkt Ar i den, har man :
M Ar-+- M A 0

=

Vm

l cos I = l Vk .

Betegner man nu den Tid, Modstanderen bruger til at gennemløbe Distancen MAr ved Tr, og den Tid, han bruger til
at gennemløbe Distancen MA 0 ved T 0 , har man:

Vm
l
VmXTc+VmXTo=l Vk' eller: Tr+To=vk;

men

;k

er netop den Tid, som Krydserstyrken bruger til at

gennemløbe Stykket A 0 Ar af Kurven med Farten V k

•

Der-
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som derfor den fra I( afgaaende Krydserstyrke i A 0 traf den
fra M afgaaende Modstander, hvis denne styrede Kursen
MX 0 , maa Krydserstyrken ogsaa ved at følge Kurven træffe
ham i Ar, hvis han har styret Kursen MXr, og da Ar var et
vilkaarligt valgt Punkt, er Kurven altsaa det geometriske
Sted for Mødepunkterne.
I Praksis lader det sig imidlertid ikke gøre at sejle efter
Kurven, da man saa ustandselig maa forandre Kurs; man
maa sejle efter Korder, saaledes som vist i Fig 5, men Længden af Korderne maa afpasses saaledes, at Afstanden mellem
Korde og Kurve paa intet Punkt overstiger Synsvidden, da
man ellers udsætter sig for at passere agtenom Modstanderen. - For nogenlunde at bestemme, hvor lang man i et vilkaarligt Punkt af Kurven, f. Eks. Ar, kan gøre den næste
!{orde Ar Ag, betragtes det tilsvarende Stykke af Kurven
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som en Cirkelbue med Radius = M Ar, og man har da
ifølge Fig. 5b :
Dk

= 2 Dm X sin ~ ,

og: cos

~=

1+

;m .

Nedenstaaende Tabel giver en Oversigt over Dk 's Størrelse
ved de anførte Værdier for Synsvidden ( S) og Afstanden fra
Modstanderens Afgangspunkt (Dm).
Tabet over Dk i Kml.
Synsvidde
i Kml.
2
4
6
8
10
12

Distance fra Modstanderens Afgangspunkt i Kml.
10

20

30

12,0
16,0
18,3
19,6
20,0

17,4
24,0
28,5
32,0
34,6
39,0

21,6
29,9
36,0
40,8
44,7
48,0

-

40

50

24,8 , 28,0
34,8 39,1
42,2 47,5
48,0 54,3
52,9 60,0
57,1 65,0

60

70

80

90

100

30,6
43,0
52,3
60,0
66,4
i3,6

33,4
46,6
56,7
64,9
72,1
78,6

35,6
50,0
60,8
69,7
77,4
84,3

37,8
52,9
64,6
74,2
82,5
89,8

40,0
55,8
68,2
78,4
87,0
95,0

c. Er Modstanderens Afgangstid, Afgangssted og Fart
bekendt, men hans Kurs fuldstændig ubekendt, kan Krydserstyrken, dersom V k < V m, kun finde Modstanderen, hvis
dennes Kurs tilfældigvis falder indenfor en vis, af Forbjndelseslinien mellem Krydserstyrkens og Modstanderens Afgangspunkter halveret Sektor, hvis Størrelse fremgaar af en
Betragtning af Fig 3, og det endda kun, hvis man raader
over et tilstrækkeligt - jævnfør den i Forbindelse med Fig.
4 givne Udvikling - Antal Krydsere til at dække hele denne
Sektor.
Er derimod V k > Vm, gaar hele Krydserstyrken først
til Ao - se Fig 6 - bestemt ved :
KAo
MAo =

vk

vm.
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Træffes Modstanderen ikke her, fortsættes til begge Sider af
Forbindelseslinien MI( med Jagtkurver efter det lige udviklede Princip. - Rent teoretisk set skulde Modstanderen
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da altid kunne findes, naar Jagten fortsættes tilstrækkelig
længe. Jagtens Længde afhænger dels af Begyndelsesafstanden KM, dels af Forholdet mellem Modstanderens og
Krydserstyrkens Farter. N edenstaaende Tabel giver en lille
Oversigt over Størrelsen af den Sektor, der kan beherskes
af en enkelt Krydser i 12 Timer.
KM i Kvartmil
Fart i Knob

Vk =
Vm =
Vk
Vm =
Vk =
Vm =

=

20
1O
20
15
20
18

......... }
.........
......... }
.........
....... ·.. }
. . . ......

150

100

50

900

1300

2000

500

soo

115°

400

600

850

d. Er Modstanderens Afgangssted og Afgangstid ubekendt, men derimod hans Bestemmelsessted og Ankomsttid
hertil samt Fart bekendt, kan der med disse Argumenter,
efter som hans Kurs er mere eller mindre ubekendt, anstilles
Ræsonnementer, der er ganske i Analogi med de foranstaaende. Her skal blot vises det Tilfælde, hvor Krydserstyrken er fuldstændig uvidende om · Modstanderens Kurs,
men besidder overlegen Fart.
I Fig. 7 er K Krydserstyrkens Afgangssted, Bm Modstanderens Bestemmelsessted. Kaldes Klokkeslættet for
Modstanderens Ankomst hertil for T, maa han Kl. (T + p
Timer) befinde sig paa en Cirkel med Bm til Centrum og
p x V m til Radius. Ved nu efterhaanden at sætte
p=l, 2, 3, ....

KBm
-v;:;-•.

tegne de tilsvarende Cirkler om Bm, og derefter, gaaende ud
fra K, stadig krydse af med V k , faas de paa Figuren viste
Foredrag i Strategi.

12
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Søgepolygoner, hvoraf de med store Bogstaver mærkede er
konstruerede med Fartforholdet :
Vk
Vm

20

=

10'

-. ·-. ·--- ......
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medens dette for Polygonen a1 a2

•••

a 8 er lig : 15 og f or
10

Polygonen
a 1i a i2

• • • • • • • •

a i8 er

r1g :

12 .

10

-

Det fremgaar af Figuren, at Jagtens Længde i Tid altid
.
KBm T.
er )1g : ~ 1mer. -

e. Har Opgaven endelig Formen af en Afsøgning af et
vist Farvand, kan undertiden følgende Metode anvendes (se
Fig. 8 ) .

Ftg· 8 .

. ...·........ .··· ··
Jl.,{:--:

Farvandet tænkes omskrevet med en Ellipse, hvis ene
Brændpunkt ligger i Krydserstyrkens Afgangspunkt ( A),
medens det andet Brænd punkt ( S) bestemmes til Samlingspunkt for Krydserne, der med samme Fart ( V kJ dirigeres
hver mod sit Punkt ( x, y, z . . . . ) paa Ellipsen, hvorfra
de derefter sætter Kurs paa Samlingspunktet, hvor de vil
ankomme samtidig, da Summen af Brændstraalerne er kon12•
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stant for alle Ellipsens Punkter. - Er Antallet af Krydsere
tilstrækkelig stort, vil det af Hensyn til Indberetningen af
mulige Observationer være praktisk, at Afsøgningens Leder
- Krydserdivisionschefen eller selve Eskadre- eller Flaadechefen - gaar direkte fra A til S med en Fart V11 bestemt ved:
Vk
2a
Vi,=AS'
hvor a er Ellipsens halve Storakse, og han behøver da kun at
signalere : egen Kurs og Fart ( V1t ) , de forskellige Krydseres Begyndelseskurser og fælles Fart ( l'k) samt Længden
(b) af Ellipsens halve Lilleakse - o: den halve Bredde af
det Farvand, der skal afsøges - ; Krydserne kan da hver for
sig aflægge Ellipsen og opmaale Slutningskurs til Samlingsstedet, idet man har :
AS= 2 a 2 + b 2 ,
som i Forbindelse med ovenstaaende Ligning :
vk 2a .
b
yh=ASg1ver: a =

-y'1 +(~:r·

Som allerede bemærket er alle saadanne Løsninger*)
rent skematiske, og de maa i Praksis som oftest modificeres
be1tydeligt af Hensyn til saadanne Forhold som Farvandenes
Beskaffenhed, Uvished om Fjendens Bevægelser, egne Krydseres Aktionsomraade m. fl., men de kan i adskillige Tilfælde lette Oversigten over en foreliggende Situation, og
Metode i Søgningen er desuden nødvendig for at sikre Ledelsen Haand i Hanke med den og i hvert Fald skabe Chancer for, at den kan resultere i mere end Kulforbrug for
Krydserne. '") Der er opstillet forskellige andre af samme Art, hvoraf et stort Antal er
samlede i den 1905 udkomne ; Manuel Pratique de Cincmatique Navalc
et Maritime par Leon Vidnl.
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2. En anden Opgave, som ofte vil blive stillet en
Ifrydserstyrke , er a t h o 1 d e F ø 1 i n g med en Modstander
og h o 1 d e e g e n K a ro p f 1 a a d e u n d e r rettet o ro
hans Styrke og Bevægelser, o : hans Kurs og Fart. - For at
komme paa det rene med Hensyn hertil kan Krydseren anvende forskellige Metoder.
a. Krydseren stopper op, naar den har faaet Fjenden i
Sigte, og tager med samme Tidsinterval tre Pejlinger af
ham, idet den selv holder sig paa samme Plads. De tre Pej-

F.ig: 9.

:Jt,

linger afsættes - se Fig 9 - som Ka, Kb og Kc ud fra
Krydserens Plads K. Da Tidsintervallet mellem Pejlingerne
er det samme, maa disse - saafremt Modstanderen har
gaaet med konstant Fart, hvilket forudsættes - afskære lige
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store Stykker paa hans Kurslinie og paa alle dermed parallelle Linier. Trækkes derfor fra et vilkaarligt valgt Punkt
M 1 i Ka en vilkaarlig Linie M 1 B og afsættes AB=M 1 A,
vil M 1 X 1 , trukken gennem Skæringspunktet mellem Kc og
en Linie gennem B parallel med Kb, angive Modstanderens
Kurs. - Krydseren gaar derefter an paa parallel Kurs og
lemper sin Fart, indtil Pejlingen af Modstanderen bliver
konstant, og begge Parter følgelig gaar med samme Fart.
Er Krydseren bange for at røbe sin Nærværelse ved
denne Fremgangsmaade, fordi det kræver stærk Opfyring

.,'.

.

,

,

I

,
I

'

I
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at komme op paa Modstanderens Fart, kan den ogsaa gaa an
med langsom Fart paa parallel Kurs KY (se Fig 10) med
:Modstanderen, tage to Pejlinger Ka og K 1 b af denne med
p l\Iinutters Mellemrum, stoppe op igen i K 1 og atter pejle
Modstanderen herfra efter p Minutters Forløb. Idet nu
Krydseren, hvis den i Stedet for at stoppe op i K 1 havde fortsat med samme Fart til K 2 , vilde have pejlet Modstanderen
herfra i Retningen K 2 c, vil dennes Skæringspunkt M 2 med
den virkelige Pejling K 1 b 1 være Modstanderens Plads i det
Øjeblik, Pejlingen K 1 b1 tages, og hans Kurs bliver altsaa
MX -;;t KY, medens MM 2 er hans i 2p Minutter udløbne
Distance
b. En anden Metode er, at Krydseren, naar den har
opdaget Modstanderen, tager en saadan Kurs KY (se Fig.

11) og Fart, at Modstanderen holdes i konstant Pejling.
Saa snart dette er opnaaet, aflæses Pejlingen, og Farten
sættes ned til f. Eks. det halve. Efter p og efter 2p Mi-
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nutters Forløb pejles Modstanderen atter. Var Krydseren i
K, da Farten blev mindsket ; og vilde han, hvis dette ikke
var bleven gjort, have været i K 2 efter p Minutters og i I{ 3
efter 2p Minutters Forløb, naar han nu kun til K 1 i p og til
K2 i 2p Minutter, idet K K1 = K 1 K 2 • Og hvis Modstanderen pejles i Retningen l(a fra 1( samt - saaledes som det
forudsættes - holder sin Kurs og Fart konstant, maa han
efter p Minutter være et Sted i Linien K 2 b -,c. Ka og efter
2p Minutter et Sted i Linien 1( 3 c -,c. l(a, idet Pejlingen af
ham fra Krydseren var konstant, naar denne holdt sin oprindelige Fart. Er derfor K 1 b 1 og K 2 c1 de virkelige Pejlinger
af Modstanderen efter henholdsvis p og 2p Minutters Forløb, maa M 1 og M 2 være hans Pladser til disse Tidspunkter ;
MX bliver da hans Kurs, og MM 2 hans i 2p Minutter udløbne
Distance. c. En tredie Maade bestaar i, at Krydseren vælger en
Kurs I(Y (se Fig. 12), der skærer Modstanderens, og naar
den da i K har hans Master overet pejler ham og derved finder
hans Kurs MX. Krydseren fortsætter sin Kurs og tager efter
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nog!:ln Tids Forløb to Pejlinger K 1a og K 2 b med et passende
Tidsinterval, Stykket M 1 M 2 af MX vil da være den Distance,
som Modstanderen har udløbet i dette. d. Er der to Krydsere sammen, kan de ved at tage en
vis Afstand fra hinanden danne en Basis og ligefrem maale
sig til Modstanderens Position til to forskellige Tidspunkter,
hvoraf da hans Kurs og Fart kan bestemmes, men det er i
Praksis næsten lige saa nemt at lade den ene af dem besørge Sagen alene paa en af de her angivne Maader, og een
Krydser holder sig lettere skjult for Modstanderen. Saa snart den Krydser, der har opdaget Modstanderen,
har gjort de fornødne Iagttagelser, eller naar den - hvad jo
ogsaa kan hænde - drives bort fra disse af de Skibe, der
besørger Fjendens Sikringstjeneste, sætter den sig hurtigst
muligt i Forbindelse med Krydserdivisionschefen, somf derpaa overtager Ledelsen af Tingene, og for hvem det nu gælder dels at faa samlet en Styrke, der kan holde den fjendtlige
Sikringstjeneste Stangen, dels at give egen Kampfiaade de
fornødne Oplysninger. - Det er umiddelbart indlysende, at
disse to Opgaver stiller modstridende Krav: den førstes Løsning fordrer Koncentrering af .Krydserstyrken, medens den
sidste ikke kan løses uden Detachering af Skibe.
Denne Detachering kan imidlertid foregaa efter to forskellige Systemer : Stafetsystemet og Kædesystemet.
Vil Krydserdivisionschefen benytte det første, afsender
han straks en .Krydser direkte til den Højstkommanderende
med Melding om Fjendens Opdagelse og tager selv med sin
øvrige Styrke samlet Føling med Modstanderen. Hver Gang
dennes Bevægelser undergaar en Forandring, som det er
nødvendigt at meddele den Højstkommanderende, detacheres
en ny Krydser til denne med Meldingen.
Ved Kædesystemet detacheres straks et tilstrækkeligt
Antal Krydsere til at danne en stadig Signalforbindelse mel-
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lem den Højstkommanderende og Krydserdivisionschefen,
der med Resten af sin Styrke tager Føling med Fjenden.
Fordelene ved Stafetsystemet er, at dette straks stiller
en saa stor Styrke som overhovedet muligt til Krydserdivisionschefens Raadighed til at optage Kampen med Fjendens Krydsere , samt at det holder Modstanderen i Uvidenhed om, hvor egen Hovedstyrke befinder sig, idet Stafetterne
naturligvis kan lade være at slaa ind paa den direkte Vej til
denne, førend cle er udenfor Fjendens Synskreds. - Heroverfor staar som lemper ved Systemet, at Forbindelsen
med den Højstkommanderende er meget langsom, dersom
han befinder sig i nogen Afstand, og efterhaanden ofte tillige
bliver usikker, da det er meget vanskeligt for Krydserdivisionschefen at holde sig a jour med Forandringerne i egen
Hovedstyrkes Bevægelser. Endvidere svækkes hans Styrke
efterhaanden ved Detacheringerne, og endelig kræver Systemet et stort Kulforbrug, da Stafetterne maa gaa med
høj Fart.
Kædesystemets Hovedfordel er, at Forbindelsen med
den Højstkommanderende bliver stadig og saa hurtig, som
det overhovedet er muligt. Desuden ln·æver det forholdsvis
lille Knlforbrug, da Leddene i Kæden kun skal holde deres
Station og ikke gennemløbe hele dens Længae som Stafetterne. - Ulemper ved Systemet er, at Krydserdivisionschefen straks berøves saa stor en Del af sin Styrke, som der
gaar med til at danne Kæden, samt at dennes Retning vil
røbe Hovedstyrkens Position for Modstanderen. De enkelte
Led i Kæden vil desuden om Natten afgive gode Angrebsobjekter for Fjendens Torpedofartøjer eller hurtigste
Krydsere, og endelig er Kæden ikke let at holde, dersom vedkommende Krydserstyrke ikke er meget uddannet i den
Tjeneste.
Hvor stort et Antal Led Opretholdelsen af en Kæde af
en vis Længde vil udfordre, afhænger i væsentlig Grad af
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Signalmidlerne. - Iblandt disse indtager Gnisttelegrafen
nu en fremskudt Plads, men foreløbig kan man dog for
denne næppe regne med paalidelig Funktionering udover
c. 80 K vartmil for store Skibes Vedkommende og c. 50
Kml. for mindre Krydseres, og disse Distancer maa med
Land imellem endda reduceres betydeligt. Dertil kommer, at Gnisttelegrafering ikke lader sig benytte indenfor en Afstand af c. 50 Kml. fra Fjenden, hvis denne selv
er forsynet med Gnisttelegraf, ikke saa meget paa Grund
af Fare for, at Fjenden skal opsnappe og aflæse Meddelelserne, thi denne Ulempe kan man nok komme ud over ved at
anvende hemmelig Skrift, men Fjenden kan ved at blande
sig i Telegraferingen gøre denne ganske uforstaaelig eller
dog upaalidelig. En saadan Indblanding behøver jo for øvrigt ikke at foretages overfor det Fjenden nærmest værende
Led, men kan, hvis han raader over meget hurtige Krydsere,
af en saadan ved en omgaaende Bevægelse iværksættes overfor et hvilket som helst Led i Kæden, og da endelig Telegrafapparaterne endnu er saa komplicerede, at de forholdsvis
nemt kommer i Uorden, kan Forbindelsen mellem Krydserdivisionschefen og den Højstkommanderende næppe baseres
udelukkende paa Gnisttelegrafering. Systemet er imidlertid
i kraftig Udvikling paa det tekniske Omraade, og har allerede
under Japanernes umiddelbart forud for Slaget i Koreastrædet gaaende Efterretningstjeneste vist sig til en vis Grad
brugbart i Praksis, i dette Tilfælde dog maaske hovedsagelig
paa Grund af de russiske Skibes fuldstændig passive Holdning overfor Japanernes Telegrafering.
Om en Krydserdivisionschef vil benytte Stafetsystemet
eller Kædesystemet, vil for en stor Del komme til at afhænge
af den Højstkommanderendes strategiske Hensigt. Søges
Følingen med Pjenden opretholdt for at tvinge denne til Slag,
er Kædesystemet det heldigste at anvende, fordi dettes Hovedfordel : de hurtige og stadig vedligeholdte Meddelelser om
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Fjendens Bevægelser er af største Vigtighed for hurtigst muligt at bringe Hovedstyrkerne i Kontakt med hinanden, paa
samme Tid som den Ulempe, at egen Hovedstyrkes Position
røbes for Modstanderen ved Kædens Retning, er uden Betydning. - Men er Formaalet for Efterretningstjenesten at
skaffe egen Hovedstyrke Betingelserne for at kunne undgaa
den fjendtlige - f. Eks. for at kunne iværksætte Foreningen
med en anden Flaadestyrke eller for at kunne udføre et
eller andet særligt Foretagende - vil Stafetsystemet egne
sig bedst, baade fordi det ikke direkte som Kæden røber egen
Hovedstyrke, og fordi det indirekte skaber bedre Betingelser
for at dække denne ved at stille det størst mulige Antal
Krydsere til Krydserdivisionschefens Disposition for det Sammenstød med Fjendens Krydsere, som vil fremkomme, naar
disse - hvad der er ret sandsynligt - forsøger at trænge paa
for at opspore Hovedstyrken ; thi ligger det i dennes Interesse
at undgaa Fjenden, er denne omvendt interesseret i at opnaa
Sammenstød.
At de respektive Krydserstyrkers Kampværdi og hele
Sammensætning ogsaa maa tages i Betragtning ved Afgørelsen om, hvilket System der skal anvendes, behøver ikke
nærmere Paavisning. 3. I foranstaaencle Udvikling er der nærmest taget
Sigte paa den langt uclgaaende E f t e r r e t n i n g s tjeneste, som foruden at tjene offensive Formaal ogsaa
sikrer mod strategiske Overraskelser. En Flaade kan imidlertid ikke indskrænke sig til denne Sikring, men maa under
alle Forhold, hvor der er selv den svageste Mulighed for en
taktisk Overraskelse, sikre sig herimod ved en organiseret
S i kr in g s t j ene s te.
En taktisk Overraskelse kan have en af de to følgende
Hovedformer :
A. Angreb af Fjendens Kampskibe ;
B. Angreb af Fjendens Torpedofartøjer.
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ad A. For at kunne optage en Kamp under de gunstigst
mulige Betingelser, maa Flaaden for det første være sikret i
Retning af fornøden Tid til at kunne faa gjort klart Skib, faa
Damptrykket op i alle Kedler etc. samt til at indtage Slagorden. Men det vil tillige ofte være nødvendigt at sikre sig
i Retning af Rum, for ikke at blive tvungen til at modtage
Kampen i et Farvand, der lægger Baand paa de taktiske Bevægelser.
Saa snart der opereres i ufrit Farvand, o: i Nærheden af
Kyster, vil den Sikringstjenesten stillede Opgave ofte antage
Formen af Bevogtning af et Farvand af en vis Bredde ved
Forpostfartøjer. Er disse stilleliggende, benævnes de Lytteposter, holdes de derimod gaaende over en bestemt Strækning,
kaldes de Patrouillefartøjer.
Skal en given Strækning af Længde L bevogtes effektivt
L
ved Lytteposter, udkræves herfor et Antal Poster: n =
,
28
hvor S er Synsvidden. - Skal derimod den samme Strækning bevogtes ved Patrouillering, kommer foruden Strækningens Længde L tillige følgende Forhold i Betragtning :
Fm = de fjendtlige Skibes Maksimumsfart ;
S = Synsvidden ;
F p = Patrouilleringsfarten.
l = Patrouilleringsdistancen.
Undersøges først det Tilfælde - se Fig. 13 •- , hvor et
enkelt Fartøj skal bevogte en Passage i Linien AB, vinkelret
paa Sejlløbets Begrænsninger, bestemmes Vendepunkterne
Va og Vb for Patrouilleringen saaledes, at Endepunkterne
- henholdsvis : C og D samt E og F - af det indsete Stykke
af Begrænsningerne derfra pejles 4 Streger fra for ind. Det
er nemlig ikke praktisk at lægge V endepunkterne nærmere
ud mod Begrænsningerne, idet det større Stykke af disse,
der derved vilde komme under Observation, ikke vilde staa
i synderlig gunstigt Forhold til Forøgelsen af Patrouillerings-
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distancen. (Det indsete Stykke af Begrænsningen vokser
nemlig med : sin CV n A ) . Paa den anden Side kan man ikke
lade Patrouillen vende tidligere, da den ved Vendepunktet
maa have Indseende over et vist Stykke (CD) af Begrænsningen for overhovedet at bn,ve Tid til at gøre en Vending,
inden Fjenden - som jo f. Eks. kan være netop lige udenfor
C i det Øjeblik, Patronillcn vender i V u -- kan gennemløbe
dette Stykke.
Da den retvinklede Trekant GT n D er ligebenet og kongruent med Trekant E V bF, bar man :
2

s2 =

C D2

=

E F 2 , eller: CD = EF = S {2 ;

og den Tid, T, som Fjenden bruger til at gennemløbe dette
Stykke, bliver altsaa:

T=

SV2
Fm

(1)

og længere Tid maa Patrouillen følgelig heller ikke bruge til
en Vending over Patrouillcringsclistancen: Vn Vb =l, for hvil-
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ken man, da de smaa Trekanter: CAV 0 , EBVb, FBVb og
DA V a alle er retvinklede, ligebenede og kongruente, har
Udtrykket:
l = AB+ CD = L + Sy2 (2)
medens man til Bestemmelse af Patrouilleringsfarten derefter har:
Fp =

~=
T

2 (L + S {2)

T

(3).

Af Ligningerne (1), (2) og (3) findes nu let de for Bedømmelsen af hvert enkelt Tilfælde fornødne Data, men man
maa passe at holde sig paa den sikre Side med de Værdier,
man tillægger Synsvidden (SJ og Fjendens Maksimumsfart
(Fm) , ligesom man ogsaa maa regne med en passende Sikkerbedskoefficient, hvis Patrouilleringslinien ( AB) ikke er vinkelret paa Sejlløbets Begrænsninger. - Til at give et Begreb
om, hvad der kan præstert>s, kan nedenstaaende Tabel A
(over Patrouilleringsdistancen) og Tabel B (over Patrouilleringsfarten) tjene. Man vil deraf se, at naar Synsvidden
aftager, og Fjendens Fart vokser, stilles der meget hurtigt
uopnaaelige Krav til Patrouilleringsfartcn for at forøge den
Strækning, der kan kontrolleres af et ~nkelt Fartøj.
Tab. A.

S = Synsvidde
i Kml.
1
2
3
4
5
6

L = Sejlløbets Bredde i Kml.
8
6,5
5
4
1

-

I

9
7,5
6
5
3,5
2
-

I 10 I 11
8,5
7
6
4,5
3
1,5

9,5
8
7
5,5
4
2,5

12
10,5
9
8
6,5
5
3,5

I 13 I 14 I 15
11,5
10
9

7,5
6

4,5

12,5
11
10
8,5
7
5,5

13,5
12
11
9,5
8
6,5
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Tab. B,

S=Synsvidde
i Kml.

3

4

{

2

21,5

4

10

28,5
13

6

{
{

4

7,5
15

6

11

4

20
15

Fm
i Knob
10

15
20

6

l = Patrouillcringsdistance i Kml.

I

10

20
15
26
20

5
-

17
12
25

18

25

I

6

I 2015
30
22

-

30

I

7

I

8

I

9

-

-

-

23
17

27

30
22

-

-

25

30

-

-
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Bliver man da af dette Forhold tvungen til at anvende
flere Patrouillefartøjer, vil det for at sikre, at Patrouilleringslinien boldes, af praktiske Hensyn være nødvendigt at ordne
Patrouilleringen saaledes, at de enkelte Fartøjers Patrouilleringsfelter støder sammen i Vendepunkterne, og man har
da til Bestemmelse af enten Patrouilleringsfart eller Patrouilleringsdistance Ligningen :
l
Fp

S

=

F-;.

samt til Bestemmelse af det Antal, n,_af Fartøjer, der kræves
til Bevogtning af en Strækning af Længden L, Udtrykket:
L

n=T
idet det er ligegyldigt, om Strækningen danner en ret eller en
brudt Linie.
I Stedet for at dele Strækningen i Felter af Længden l
og lade Patrouillefartøjerne gaa frem og tilbage hver paa sit
Felt, :::i: Patrouillering paa Felter, kan man dog ogsaa anvende fortløbende Patrouillering, d. v. s. lade alle Patrouille-

193

fartøjerne gaa i Kølvandsorden med en indbyrdes Afstand
= 2l over hele Strækningen L. Det ses let, at Antallet af
Fartøjer, der kræves til Bevogtning af denne, bliver ens,
hvad enten der anvendes fortløbende Patrouillering eller Patrouillering paa Felter.
V ed den sidstnævnte vil det vistnok i Praksis vise sig
nødvendigt at markere Vendepunkterne, for at Fartøjerne
skal kunne holde deres Felter, og ved den fortløbende Patrouillering over en ret Linie vil det i hvert Fald være heldigst, om Liniens Endepunkter er markerede, medens, hvis
Linien er brudt, alle Brudpunkterne maa markeres. - At
anordne og gennemføre en virkelig effektiv Afpatrouillering
af en større Strækning er ingen let Sag, særlig om Natten,
hvor der under mange Forhold ikke vil kunne føres Lanterner i Patrouillefartøjerne, og hvor der derfor maa tages
Hensyn til den ikke ringe Fare for Kollision mellem modgaaende Fartøjer.
Vil man nu, idet de samme Betegnelser som ovenfor benyttes, sammenligne Bevogtning ved Lytteposter og ved
Patrouillering for en given Strækning og en given Synsvidde,
har man:
for det fornødne Antal Fartøjer til Lytteposter :

L
n1 = 2s·

for det fornødne Antal Fartøjer til Patrouillering :

L

L

Fm

np = y = sXF'
p
eller , naar de to Udtryk divideres ind i hinanden:

nz
Fp
-=-- ,
np
2Fm
hvilket viser, at Patrouilleringsfarten skal være mere end
dobbelt saa stor som ]'jendens a srmumsfart, for araerForedrag I Strategi.
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skal kunne spares Fartøjer ved at anvende Patrouillering i
Stedet for ytteposter.
- - Det skal bemærkes, at selv hvor Lyttepostsystemet anvendes, vil man ofte i Praksis, naar det drejer sig om Bevogtning af en længere Strækning baade ved Dag og ved
Nat, blive nødt til at træffe Foranstaltninger med Afmærkning, for at de enkelte Fartøjer skal kunne holde deres Plads
i Bevogtningslinien ; thi det maa forudsættes at høre til
Sjældenhederne, at man kan gaa til en Opankring af Bevogtningsfartøjerne, der som Regel maa ligge lige klar til, saa
snart Fjenden viser sig, at kunne gaa an, dels for at undgaa
Ødelæggelse, dels for at kunne melde til den Styrke, de skal
sikre. For Anordningen af Meldingstjenesten gælder i alt væsentligt de samme Synspunkter, som tidligere er fremsatte
for de herhen hørende Forholds Vedkommende under Omtalen af Opretholdelsen af Forbindelsen mellem en Krydserdivisionschef og den Højstkommanderende. Medens de lige fremsatte Betragtninger kan tillempes
paa Sikringstjenesten i ufrit Farvand, hvad enten den Styrke,
der skal sikres, er til Ankers eller under Gang, stiller Forholdene sig noget anderledes, naar der bliver Tale om Sikring af en Flaade (Eskadre) under March i fuldstændig frit
Farvand.
I{aldes den Tid, Flaaden behøver for at træffe sine Forberedelser til Slag, for T og den Afstand, hvorpaa Artillerikampen kan begynde, for d, maa den Højstkommanderende
over en Kampskibsstyrke H (se Fig. 14), naar ban vil sikre
sig denne Tidsfrist overfor Angreb fra en hvilken som helst
Retning, sørge for, at Modstanderens N ærmelse senest meddeles ham i det Øjeblik, hvor Modstanderen, NI, passerer
Periferien af en Cirkel, hvis Radius = d + T x V m, idet Vm
er Modstanderens Maksimumsfart, og hvis Centrum, 0, ligger
paa H's Marchretning, HX, i en Afstand foran for H, der er
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= T x Vh, idet Vh er H's Marchfart. Denne Cirkel er nemligdet geometriske Sted for de Punkter, fra h:vilke en Mod~
stander med Farten V m er i Stand til i Tiden T at nærme sig
en fra H i Retningen H X med Farten Vh marcherende
Styrke paa Afstanden d. - Thi tænkes Modstanderen at befinde sig i det vilkaarligt valgte Punkt M paa denne Cirkel i
det Øjeblik, hvor egen Hovedstyrke er i H, er Radien OM
den korteste Vej, ad hvilken Modstanderen kan naa en Cirkel
om O som Centrum og med d som Radius, hvilken Cirkel er
det geometriske Sted for de Punkter, som, naar Tiden T el'
forløben, ligger i Afstanden d fra egen Hovedstyrke, der da
vil være naaet frem til 0. Men at gennemløbe Vejen MM 1
med Farten V m vil netop tage Tiden T, og da Punktet M
er vilkaarligt valgt, gælder Ræsonnementet for samtlige Cirklens Punkter.
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Vil man altsaa sikre sig den nævnte Tidsfrist overfor
Angreb fra en hvilken som helst Retning, maa Forposterne
anbringes saaledes, at hele Omkredsen af Cirklen gennem
M er bevogtet.
I Praksis vil det imidlertid være umuligt for Forposterne
at holde bestemte Afstande og Retninger fra Hovedstyrken,
uden at de kan se enten Hovedstyrken selv eller et Skib,
der kan se denne. Radius i den Cirkel omkring O, bvorpaa
Forposterne ifølge ovcnstaaende Udvikling maa anbringes,
kan derfor i Praksis næppe gøres større end Afstanden for
Afstandssignalering, der som Maksimum kan sættes = 10
Kvartmil, og man maa da træffe saadanne Foranstaltninger
med Hensyn til Kampberedskabet om Bord i Hovedstyrkens
Skibe samt disses Formation under Marchen, at man med
en saadan Placering af Forposterne er sikret fornøden Tid
mod taktisk Overraskelse.
Da det nu endvidere i Praksis er umuligt at besætte ethvert Punkt af Cirklen med et Forpostskib, og der derfor
alligevel altid bliver Forskel paa den Sikkerhedsfrist, som
Forposterne yder overfor Angreb fra de forskellige Retninger,
er det temmelig tvivlsomt, om det svarer Regning at opretholde den i Forhold til Hovedstyrken excentriske Forpoststilling, som kræver Anbringelse i O af et Fartøj, hvorfra
Forposterne kan holde Retning og Afstand, og som desuden
er upraktisk, hvis man skal forandre Kurs. Dersom denne
ikke i lang Tid skal holdes uforandret, er det mere praktisk
at anbringe selve Hovedstyrken i O, og saa lade Forposterne
tage deres Positioner i Vinkelspidserne af den i Cirklen indskrevne ligesidede Polygon med samme Sideantal som det
Antal Krydsere, der staar til Raadighed som Forpostskibe.
- Det er dog umiddelbart indlysende, at der ikke vindes
noget at tale om ved at gaa til et større Antal Forposter end
6, idet Sekskantsiden er lig Radius i Cirklen.
For øvrigt er der intet til Hinder for at lade Hoved-
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styrkens Kampskibe besætte nogle af Posterne i Forpostkæden om Dagen ; der vil i Praksis altid være tilstrækkelig
Tid for dem til at indtage deres Poster i Hovedstyrken i Tilfælde af Angreb : - Dette Forhold klargøres ved en Betragtning af Fig. 15, hvor H er en i Retningen HX marcherende Hovedstyrke, der har skudt Krydsere og Kampskibe frem til Forpoststillingen a, b, c, d, e, f i Vinkelspidserne af den regulære Sekskant med Side = Signalafstanden ( S) . Antages Modstanderen M at dukke op i den
farligste Retning, d. ·v. s. HM vinkelret paa Siden ab, og
stopper H i det Øjeblik, hvor Modstanderen signaleres, har
ethvert af Forpostskibene en Vej = S at gennemløbe for at

•
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naa en Post i Slagordenen, og bruger hertil med Farten T r
en Tid t

=

i, .

Regnes Forpostskibenes Synsvidde at være

lig Signalafstanden S, vil Modstanderen i samme Tid med
Farten V m gennemløbe en V ej
M M1 = t X Vm = S

Vm

Vr .

Da HM er= S v'3, faar man for Modstanderens Afstand HM 1
i det Øjeblik, hvor Forpostskibene indtager deres Post i
Slagordenen, Udtrykket:
H M1 = S ( y3 + ~:),

og indsættes heri Værdien 8 Kvartmil for S samt
V m = 18 Knob og Vr = 15 Knob

faar man HM 1 =ca. 4 Kvartmil, eller omtrent den Afstand,
hvor Artillerikampen kan begynde. I denne Forbindelse skal endnu kun omtales et Par
Metoder, der kan benyttes af et Forpostskib, som skal forandre sin Position i Forhold til Hovedstyrken eller et andet
Retningscenter.
a) Forpostskibet faar Ordre til at forøge Afstanden uden
at ændre paa sin Retning fra Hovedstyrken.
I Fig. 16 styrer Hovedstyrken Kursen HX med Farten
Vh og er i H, da Forpostskibet, som samtidig er i F og
gaar samme Kurs og Fart, faar Ordre til at forøge Afstanden
til HD. Denne afsættes, og DY 1 trækkes parallel med FY ;
endvidere afsættes fra F: FO= Vh, og om O som Centrum
slaas en Cirkelbue med Vr som Radius, idet Vr er den Fart,
som Forpostskibet kan komme op paa for at indtage sin ny
Post. Derved faas Skæringspunktet P mellem Cirkelbuen
og FD, og trækkes nu FZ p~rallel med OP, bliver FZ den
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H

H,

Kurs , som Forpostskibet skal styre for med Farten Vr at
kunne indtage sin ny Post i Skæringspunktet F 1 mellem
FZ og DY 1, idet 6 OFP er ligedannet med 6. F 1DF og
følgelig:
DF1
vh
FF1 = Vr.
(Skal Afstanden formindskes i Stedet for at forøges,
kommer baade Dog P til at ligge imellem H og F).
b) Forpostfartøjet faar Ordre til at forandre sin Retning
fra Hovedstyrken uden at forandre Afstand.
Forpostfartøjet faar i F (se Fig. 17) Ordre til at forandre Retningen fra HF til HD uden at ændre Afstand. HD
afsættes da = HF, og DY 1 trækli:es parallel med H X ; derpaa
konstrueres Farttrekanten FOP, og FZ trækkes parallel med
OP; Skæringspunktet F 1 mellem FZ og DY1 er den nye Post.
c) Forpostskibet faar Ordre til at forandre baade Afstand
og Retning.
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Idet Betegnelserne i Fig. 18 er ganske de samme som
i Fig. 16 og 17, vil Problemets Løsning let forstaas af Figur
18 uden nærmere Forklaring.
Som almindelig Regel kan derefter - jvnf. Fig. 1618 - fastslaas :
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Afsæt den beordrede Post ( D) i Forhold til Hovedstyrkens Position (H) i det Øjeblik, da Ordren gives; træk
den styrede Kurs (DY 1 ) fra den beordrede Post og forbind
denne med den gamle (F) ; konstruer Farttrekanten (FOP)
og træk igennem den gamle Post Parallellen ( F F 1 ) med egen
Fart ( V c) ; denne Parallels Skæringspunkt ( F 1 ) meå den
gennem cJ,en beordrede Post trukne Kurslinie er da det Punkt,
som Forpostskibet skal styre mod for snarest at indtage sin
nye Post. Gaar vi dernæst over til at betragte Forholdet angaaende Sikringstjeneste overfor Angreb af Kampskibe under March om Natten i frit Farvand, saa vil det vistnok i de
allerfleste Tilfælde være umuligt at indlade sig paa noget, der
har blot et Anstrøg af at være indviklet. Har man Krydsere
eller andre til ]forposttjeneste egnede Fartøjer til Raaaighed,
kan de, inden Mørket falder paa, dirigeres ud i de Retninger,
hvorfra et fjendtligt Angreb er sandsynligst, men de maa gaa
saa langt ud, at de allermindst er vel udenfor Rækkevidden af alt Skyts, og de maa have meget nøjagtige Instruktioner saa vel med Hensyn til Marchroute i Løbet af
Natten som for deres Forhold i Tilfælde af, at de støder paa
l!,jenden. Særlig maa der træffes Foranstaltninger til at sikre
dem mod Beskydning af Hovedstyrken, hvis de tvinges til at
søge tilbage til denne i Løbet af Natten, hvilket det dog bør
forbydes dem at gøre udenfor absolut Nødstilfælde. Under
mange Forhold vil man dog vistnok, særlig hvor det er Hensigten at undgåa Sammenstød med Fjenden, nøjes med at
lade Krydserne marchere samlede ad samme Marchroute som
:Sovedstyrken, men nogle Kvartmil foran for denne. Hovedstyrken bør formeres paa Kølvandsorden med den Højstkommanderende som Kcimmandofløjmand, saa at alle Kursfotandringer kan foregaa uden Signalering, og samtlige
Skibe har saa frit' 'Skudfelt som inuligt. Følges Hovedstyrken
af Torpedofartøjer,' kan disse gaa' i Mellemrummene mellem
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de store Skibe, lidt ude til Siden for disses Linie, eller i
sluttede Divisioner agtenfor denne.
Kampskibene maa holde en høj Grad af Kampberedskab,
men der bør være bestemt Forbud imod at anvende Projektørerne før strængt nødvendigt.
En Nattekamp mellem større Flaader eller blot Eskadrer
under Gang hører til Søkrigshistoriens sjældneste Begivenheder, og da den under moderne Forhold i endnu højere
Grad end forhen vil blive en Chancekamp, vil den for øvrigt
næppe heller indtræffe synderlig hyppigt i Fremtiden og i
hvert Fald ikke blive fremkaldt frivilligt, uden at der er
ganske særlige Forhold til Stede. ad B. Anderledes stiller det sig med Angreb af Torpedofartøj er; Natten er netop disses Tid (dog ikke Undervands'"\/ baadenes). Men medens den hidtil omtalte Sikringstjenestes
Formaal kun er at opdage Fjenden i Tide - idet Kampen
med Fjendens Kampskibe maa overlades egen Hovedstyrke
- antager Sikringstjenesten overfor Torpedofartøjer desuden
en noget anden Karakter, idet dens Opgave her ikke alene er
at opdage, men ogsaa saa vidt muligt at forhindre de fjendtlige
Torpedofartøjer i at naa frem til Angreb paa Hovedstyrken.
Dersom denne sidste ligger til Ankers, eller dersom de
fjendtlige Torpedofartøjers Tilholdssted er bekendt - :> : er
en blokeret Havn - vil Sikkerhedstjenestens Opgave som
Regel være at forhindre Torpedofartøjerne i at passere en vis
Farvandsstrækning enten i Adgangen til egen Hovedstyrkes
Ankerplads eller i Udløbet fra Torpedofartøjernes Tilholdssted, og for Anordningen af den Bevogtning, som skal sikre
Iagttagelsen af Torpedofartøjernes Passage, gælder da i alt
væsentligt de samme Synspunkter, som er fremsatte Side
189-194. Men da det overfor Torpedobaadsjagere og Torpedobaade drejer sig om en Bevogtning om Natten, maa Bevogtningsfartøjerne posteres med saa smaa Mellemrum, at det af
Hensyn til Faren for, at deres Ild skal blive lige saa farlig
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for Ven som for Fjende, er mest praktisk at gaa til en Leddeling af Forpoststyrken saaledes , at der længst fremskudt
mod Fjenden dannes en kun for Observering af Torpedofartøjernes Passage bestemt Linie af Fartøjer, der kan være
saa smaa, som Vind- og Vejrforholdene tillader, og bag denne
opstilles en Soutien af større - med Projektører og en overfor
Torpedofartøjer tilstrækkelig kraftig Artilleriarmering forsynede - Fartøjer. Disse sidste maa placeres i sikker Signalforbindelse med Bevogtningsliniens Fartøjer, men sa-a langt tilbagetrukne, at de, naar Torpedofartøjers Passage af Bevogtningslinien signaleres herfra, har Tid til at bringe deres Projektører og Artilleri i Virksomhed efter en forud lagt Plan, som
i Forbindelse med deres Opstilling maa sikre, dels at de ikke
kan beskyde hverandre eller Bevogtningsfartøjerne, dels at
de fjendtlige Torpedofartøjer kan holdes en passende Tid
under Projektørbelysning og Artilleriild. - De nærmere Detailler ved denne Plan kan der imidlertid ikke gives Regler
for, de maa i hvert enkelt Tilfælde rette sig efter de til Baadighed staaende Forpostskibes Antal og Beskaffenhed i Forbindelse med de specielle Farvandsforhold. Der skal dog
gøres opmærksom paa, at man ofte ved Opstilling ·i Land af
Udkigsposter, Projektører og let Skyts vil kunne formindske
Antallet af de for Sikringstjenesten fornødne Fartøjer.
Hvis Hovedstyrken er til Ankers, maa Ankerpladsen
være valgt saaledes, at den i sig selv indskrænker Antallet af
Angrebsretninger for Torpedofartøjer til det mindst mulige,
endvidere maa Skibene, hvis dertil fornødent Materiel haves,
dækkes ved passive Spærringer og Torpedonet samt tillige være opankrede i en saadan Formation, at de saa vidt
gørligt alle har frit Skudfelt i Angrebsretningerne, og endelig
maa ogsaa her Anvendelsen af de til øjeblikkelig Brug klarholdte Projektører og Kanoner overfor Torpedofartøjer, som
det er lykkedes at bryde igennem Forposterne, være omhyggelig planlagt. - Ganske lignende Foranstaltninger med Hen-
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syn til Formation, Kampberedskab samt planlagt Anvendelse
af Projektører og Skyts maa ogsaa træffes af en blokerende
Flaades Hovedstyrke, der holdes under Gang.
Men er en Flaade paa March i fuldstændig frit Farvand,
vil det næppe hjælpe synderligt til at afslaa Natangreb af
Torpedofartøjer at holde Forposter gaaende paa Siden af
Hovedstyrken, Forposternes Nytte vil i hvert Fald sikkert
ikke opveje den Ulempe ved en saadan Ordning, at de i høj
Grad er udsatte for at blive forvekslede med den Fjende, de
skulde sikre imod. De til Forposttjeneste egnede Skibe anvendes under disse Forhold bedst til Opklaring af Marchrouten foran for Hovedstyrken, medens denne træffer lignende Sikkerhedsforanstaltninger som angivet for en under
Gang værende blokerende Hovedstyrke.
For øvrigt gælder under alle Forhold, at allerede det, at
Flaaden er under Gang, til en vis Grad er en Sikkerhedsforanstaltning overfor Angreb af Torpedobaadsjagere og Torpedobaade, hvis Opgave baade med at finde Angrebsobjektet
og gennemføre Angrebet derved vanskeliggøres betydeligt.
I endnu højere Grad er Bevægelsen et Forsvar overfor
Angreb af U ndervn ndsbaade, der paa Grund af deres forholdsvis ringe Fart og Vanskeligheden ved at orientere sig
fra disse Fartøjer er ret magtesløse overfor en Modstander,
der er under Gang i frit Farvand. Dog vil Forposter forøge
en Hovedstyrkes Sikkerhed overfor Undervanclsbaade, da
disse maa optræde om Dagen og tilmed ofte maa op til Overfladen . Hvad enten der tænkes paa Angreb af Kampskibe eller
Torpedofartøjer, kommer man sualedes til det Resultat, at en
Flaade under alle Forhold i ufrit Farvand samt under Gang
om Dagen i frit Farvand bør sikre sig ved Forposter, medens
den under Gang om Natten i frit Farvand bør indskrænke· sig
til at lade sin Marcbroute opklare samt mulig ved langt frem-
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skudte Forposter bevogte enkelte særlig farlige Retninger,
men for øvrigt hovedsagelig søge sin Sikring ved :
1) at holde sin Marchroute skjult,
2) en simpel, let haandterlig Formation med frit Skudfelt i alle Retninger,
3) et højt Kampberedskab,
4) en omhyggelig Plan for Projektørernes og Skytsets Anvendelse. ad V. Rekognosceringer. Krydsertjenesten har nærmest
til Opgave at fremskaffe Efterretninger om de fjendtlige Stridskræfter, men som tidligere nævnt vil det i mange Tilfælde,
særlig under den strategiske Offensiv, blive nødvendigt for en
Højstkommanderende at supplere sine Oplysninger om det
Farvand med tilgrænsende Kystomraade, der danner den øjeblikkelige Krigsskueplads, og han maa da lade udføre Rekognosceringer af forskellig Art.
Der kan paa dette Omraade skelnes imellem :
a. Nautiske Rekognosceringer ;
b. Taktiske
do.
c. Statistiske
do.
d. Voldsomme
do.
ad a. Ved en nautisk Rekognoscering undersøges et
Farvand med Hensyn til Besejling ved Dag og Nat samt Mulighederne for at finde Ankerpladser indenfor dets Omraade,
altsaa Farvandets Dybde- og Strømforhold ; Bundart og
Areal samt Beskyttelsen mod Vind og Sø paa de mulige Ankerpladser; Farvandets Afmærkning og Belysning samt Mulighederne for at forandre herpaa, hvis dette er ønskeligt for
at opnaa et Sejlløb med større Dybde end det almindelig benyttede ; m. m. ·
ad b. En taktisk Rekognoscering har til Hensigt at undersøge, hvorledes Forholdene ved en Kyststrækning, en
Ankerplads eller en Havn stiller sig med Hensyn til Angreb
og Forsvar. Herunder hører altsaa saadanne Spørgsmaal
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som : Angrebs- og Tilbagetogsveje ; Dækning mod Indseende ;
Muligheden for effektiv Bevogtning og for Anbringelse af
Miner eller andre passive Spærringsmidler samt i det hele
taget Betingelserne for Tilvejebringelsen af et Lokalforsvar ;
Mulighederne for • at iværksætte Landgang af større eller
mindre Omfang eller omvendt de Forholdsregler, der kan
træffes for at forhindre en saadan ; de Meddelelsesmidler,
der forefindes paa det paagældende Omraade og Mulighederne for at supplere dem; m. m.
ad c. En statistisk Rekognoscering skal udfinde en bestemt Egns eller Havns Ressourcer med Hensyn til Arbejdskraft, Kul- og Proviantforraad, Vandforsyning, Transportmidler, Kajplads etc. for det Tilfælde, at man ønsker at
lægge Beslag paa disse Ting eller en Del deraf ved Rekvisition eller benytte Stedet som Hjælpebasis. Herunder hører
ogsaa Mulighederne for at kunne foretage Reparationer i
større eller mindre Omfang samt Forholdene med Hensyn til
Hospitalsplads og endelig, hvis man vil foretage Tvangsrekvisitioner i Egnen : dennes Inddeling i Kommuner, de der
bosatte civile Myndigheder og lignende Forhold.
ad d. De hidtil omhandlede Arter af Rekognosceringer
kan vanskelig tænkes udførte paa fjendtlig Grund udenfor
Steder, hvor Fjenden ingen eller næsten ingen Modstand
kan yde. - Der kan imidlertid under Forhold, hvor enten
en Del af de fjendtlige Søstridskræfter har søgt Beskyttelse
bag Kystbefæstningsanlæg; eller hvor et direkte Angreb paa
saadanne skal' iværksættes af andre Grunde, fremkomme en
Nødvendighed for, at den angi.:ibende Flaade, eyi.ten for at
skaffe sig forøget Indseende i Farvandet bagved Befæstningsanlæggene, eller for at konstatere disses nøjagtige Beliggenhed og Armering, foretager en saakaldt voldsom Rekognoscering, d. v. s. et Angreb paa Befæstningsanlæggene.
- Man bør dog være varsom med Anvendelsen af dette Middel, som i selve Udførelsen kræver stor Dygtighed, thi sætter
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man ikke tilstrækkelig Kraft paa Angrebet, vil Hensigten
med dette ikke naas, da Fjenden saa næppe vil blotte sig,
men man kommer paa den anden Side meget nemt til at
sætte for megen Kraft paa Angrebet, saa at det ikke alene
let medfører materielle Tab og Havarier, hvortil de opnaaede
Resultater ikke staar i passende Forhold, men tillige overfor
Fjenden faar Udseende af at være et alvorlig ment Angreb,
som det lykkes ham at afslaa, hvilket vil styrke hans Moral
betydeligt. - Der skal saaledes i denne Forbindelse blot
mindes om Admiral Sampsons voldsomme Rekognoscering
af Sa.n Juan (Puerto Rico) om Morgenen den 12/ 8 1898.

KAP. XII .

Om Blokade*).
Ved Omtalen af Blokade maa der skelnes imellem Krigsblokade og Handelsblokade. Krigsblokaden har til Hensigt
at sikre en saadan Kontrol med den blokerede Del af de
fjendtlige Stridskræfter, at denne, saafremt den. forsøger at
forlade den Havn, hvor den blokeres, kan tvinges til at modtage Slag, forinden den kan udføre nogen selvstændig Plan,
medens samtidig udefra kommende fjendtlige Stridskræfter
kan tvinges til at modtage Slag, inden de kan forene sig med
den blokerede Styrke. - Handelsblokaden har derimod til
Hensigt at afskære en større eller mindre Del af Fjendens
Territorium fra Forbindelse med Omverdenen ad Søvejen.
Krigsblokade kan og vil vel som Regel ogsaa være forbunden med Handelsblokade af det Punkt eller Omraade,
hvor de fjendtlige Søstridskræfter opholder sig, men det er
ikke nødvendigt ; Japanernes Krigsblokade af den russiske
Port Arthurflaade i den russisk-japanske Krig maa saaledes
regnes fra den 9 / 2 1904 - om ikke fra et tidligere Tidspunkt
•) Litteratur: P. H. Colomb : Essays on Naval Defence.
Dewar : Gold Meclal Prize Essay\ Journal ofthe Royal United
Stansbury : Second Prize Essay ( Service Institution 1904
Mahan: Blockade
do. 1896.
Glatzel: Die moderne Blockade. Mar. Rundschau 1899 .
. . . . . w: Die Grundlagen fiir die ,vahl der Blockadeformation. Mar. Rundschau 1905.
Holmberg : Handelsblockad.
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- , men først den 27 / 5 1904 erklæredes Handelsblokaden af
Port Arthur og Kwantunghalvøen.
Taget for sig selv er Krigsblokade simpelthen en Form
for Operationerne, som kan anvendes naar som helst og
hvor som helst, bl. a. ogsaa overfor fjendtlige Søstridskræfter, der opholder sig paa neutralt Territorium. Dette sidste
er i tidligere Tider ofte gjort - saaledes blokerede 1744 den
engelske Middelhavsflaade under •Admiral Mathews den
spanske Flaade under Admiral Navarro i den neutrale franske
Havn Toulon; 1759 blokerede Englænderne en Del af den
franske Admiral La Clue' s Flaade i den neutrale spanske
Havn Cadiz; 1864 blokerede Nordstatskrydseren "Kearsarge"
Sydstatskaperen "Alabama" i den neutrale franske Havn
Cherbourg; o. s. v. - , men dette Forhold har mindre praktisk Betydning nutildags, hvor de fleste Stater overensstemmende med moderne N eutralitetsbegreber ikke tillader de
krigsførende Parters Krigsskibe mere end · 24 'rimers Ophold paa neutralt Territorium, uden at de afvæbner. fy.[en
medens Krigsblokade lige saa lidt som andre sf!!krigerske
Operationsformer kræver Formaliteter for at anvendes, griber Handelsblokade i sine Virkninger saa dybt ind ikke alene
i Modstanderens Forhold, men i hele det internationale Samkvem, at man har set sig nødsaget til at regulere dens Anvendelse gennem visse folkeretlige Normer.
Strategisk set er saavel Handelsblokade som Krigsblokade offensive Operationer, men paa det rent taktiske Omraade faar den oprettede Krigsblokade for saa vidt en defensiv Karakter, som den blokerende kun kan træffe Forholdsregler til at sikre sig Kontrol med den blokerede Styrkes /
Bevægelser, medens det er den sidste, der bestemmer Tid,
Sted og Maade for disses første Afdeling: Udbruddet fra /
Opholdsstedet. Man maa nemlig forudsætte, at naar Blo- J
kade anvendes, er det fordi det lokale Forsvar paa det Punkt,
hvor den blokerede opholder sig, er saa kraftigt, at den bloke-;
Foredrag i Strategi.
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rende ikke tør skride til Angreb paa den fjendtlige Søstyrke her,
men maa afvente, at denne sidste kommer udenfor det lokale
Forsvars Virkningsomraade. Findes der intet lokalt Forsvar, vil der næppe blive nogen Blokade, saa vil Angriberen
simpelthen angribe straks som Nelson ved Abukir eller
Dewey ved Cavite. - Samme Virkning som af lokalt Forsvar frembringes ved, at den Søs tyrke, der ønskes tvungen
til at modtage Slag, opholder sig paa neutralt Territorium forudsat dog, at Neutraliteten respekteres af Angriberen.
Nødvendigheden af i den strategiske Offensiv at anvende
Operationsformen Krigsblokade fremtræder altsaa, saa snart
Modstanderens Søstridskræfter ved at dække sig mod Angreb bag Befæstningsanlæg (eller ved Ophold paa neutralt
Territorium) unddrager sig Kampen og derved forhindrer
Angriberen i at opnaa et absolut Herredømme paa Søen.
Angriberen maa da, for at sikre sig fornødent Herredømme
paa Søen i Tid og Rum til at udføre saadanne offensive Foretagender som kombinerede Ekspeditioner, Handelsblokade
o. s. v. uden at risikere Indgriben heri af de fjendtlige Søstridskræfter, begrænse disses Bevægelsesfrihed i fornøden
Grad ved Opstilling af en Blokadestyrke.
Da denne imidlertid som oftest maa holde Søen i Irengere Tid, træffer man i Historien først paa Blokaden, da
Skibsbygningskunsten har naaet en saadan Udvikling, at
man kan give Skibene de i Retning af Sødygtighed fornødne
Egenskaber for at hævde et Herredømme paa Søen ved varig
,,Besættelse" af denne.
Det første Forsøg paa en Krigsblokade kan regw~s at
være foretaget 1597, da en engelsk Flaade under Lord Essex
m. fl. en kortere Tid blokerede en spansk Flaade, der var
sammendragen i Ferrol for at bringe en Landgangshær til
Irland. Essex opgav imidlertid snart Blokaden og gik til
Azorerne, hvor han plyndrede en Del men dog ikke naaede

•
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sin Hovedhensigt : at opbringe en fra Vestindien ventet
spansk Sølvflaade, medens den spanske Flaade i Ferrol,
som det var at vente, stak i Søen saa snart Englænderne
havde bævet Blokaden, og kun en voldsom Storm, der splittede Spanierne og drev dem hjem til Spanien, hindrede
deres Landgang i Irland.
Endnu paa den Tid var Skibene dog kun daarligt egnede
til at holde Søen i længere Tider ad Gangen ; Krigsflaadernes Opgave var nærmest at foretage rene Plyndringstog, der
rettedes dels mod Fjendens Territorium, dels mod hans Søhandel, men som alle havde en mere eller mindre tilfældig
Karakter. Om Forsøg paa Opnaaelsen af et virkeligt Herredømme paa Søen, der kunde udnyttes til, gennem en varig
Besættelse af større eller mindre Dele af Fjendens Territorium og en gennemført Undertrykkelse af hans Søhandel,
at tvinge ham til Fred, var der ikke Tale.
Dette Forhold vedvarede endnu en rum Tid. Om end
Blokadeoperationer optræder sporadisk i Krigene i det 17de
og Begyndelsen af det l8de Aarhundrede, maa man dog helt
frem til Kolonialkrigen (1756-1763) , før der kommer System
i Krigsførelsen. Englænderne var i denne Krig deres Modstandere, Frankrig og Spanien, betydelig overlegne, og anvendte da Blokade af de franske og spanske Flaader i disses
Udrustningshavne med det bestemte Maal for Øje at opnaa
Frihed til at kunne iværksætte den Udnyttelse af det gennem Blokaden opnaaede Herredømme paa Søen, som har
givet Krigen dens Navn : Erobringen af Modstandernes
Kolonier.
I den følgende Krig, den nordamerikanske Frihedskrig,
var de krigsførende Parter hinanden mere jævnbyrdige i
Styrkeforhold, og desuden manglede den engelske Krigsledelse ogsaa Initiativ og .Maalbevidsthed, og der blev derfor
ikke fra engelsk Side gjort Forsøg paa at genoptage Kolonial14°
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krigens Blokadestrategi i dens egentlige Form. Blokader
forekom imidlertid baade i Nordamerika og i Vestindien.
Men saa snart Revolutionskrigene bryder ud, ser man
straks Englænderne, som nu atter - ikke mindst paa Grund
af det franske Personels Forfald under Revolutionen - er
afgjort overlegne, gribe til Blokadestrategien, og under disse
Krige og Napoleonskrigene, der jo er de sidste af nogen Betydning i den egentlige Sejlkrigisskibsperiode, virkede da
den Mand, som, baade hvad strategiske og taktiske Forhold
angaar, staar som Blokadeorganisationens MesteF-:- Lord~
~ .
,·
Naar det er sagt, at England baade i Kolonialkrigen og
i Revolutions- og Napoleonskrigene var sine Modstandere
betydelig overlegen paa Søen, maa dog tilføjes, at denne
Overlegenhed ikke udelukkende skyldtes den numeriske Overvægt i Skibsmateriel, som England besad, denne opvejedes
vel næsten af det større Behov, som Englands udstrakte
Koloniriges og Søhandels Beskyttelse bevirkede. Langt
snarere skyldtes Overlegenheden paa engelsk Side den bedre
strategiske Position, en klarere Opfattelse af Krigsførelsen
og dens Problemer saavel hos den højeste Krigsledelse som
hos Størsteparten af de engelske Flaadeanførere samt endeEngland
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lig en gennemgaaende bedre Uddannelse af Personellet.
Heller ikke maa man tro, at de engelske Blokadestyrker
altid var de fjendtlige Styrker, som de blokerede, overlegne;
i Foraaret 1805 var Situationen f. Eks. som angivet i foranstaaende Tabel (kun Linieskibe er medregnede).
Her blokerede 58 engelske Linieskibe altsaa 68 fjendtlige, og det maa endda erindres , at man paa dette Tidspunkt
i England havde Napoleons truende Invasion hængende lige
over Hovedet. Stemningen i England var dog forholdsvis
rolig, ikke mindst hos Ledelsen, og Begivenhedernes Gang
viste da ogsaa, at om end de engelske Blokadestyrker ikke
kunde forhindre, at en og anden af de blokerede Styrker slap
ud, saa var de dog, tagne tilsammen, fuldstændig tilstrækkelige til at forhindre, at der skete nogen større Skaae ved
et saadant Udbrud.
Franskmændene havde for øvrigt paa en Maade selv paatvunget England Anvendelsen af Blokadestrategien ved den
noget passive Art Krigsførelse , som Frankrig næsten til alle
Tider har vist en stor Forkærlighed for, og som karakteriseres ved, at de franske Admiraler søger at undgaa afgørende
Slag for at bevare deres Flaader til Løsning af specielle Opgaver, som Regel Dækning af Angreb paa Fjendens Territorium, hvilke i Europa ofte havde Karakteren af Invasioner. Overfor denne af Opretholdelsesprincippet beherskede Defensiv - thi det offensive Moment i den franske Invasionstanke vedkommer ikke den rene Søkrig taget for sig
- stillede England da den paa Tilintetgørelsesprincippet baserede Offensiv: at søge Kampen om Herredømmet paa Søen
afgjort saa hurtigt som muligt ved Ødelæggelse af Fjendens
Stridskræfter, .saa snart der kunde faar, Ram paa disse. Og
naar det da tages i Betragtning, at Englands Krigsberedskab alene paa Grund af de .Krav, som Beskyttelsen af Landets udstrakte Søhandel i de daværende urolige Tider fordrede, som Regel var bedre end Frankrigs, var det naturligt,
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at England søgte saa hurtigt som muligt at kile sine Blokadeeskadrer ind mellem den franske Flaades Udrustningshavne
for at hindre Udførelsen af den uundgaaelige første Del af
den franske Operationsplan : Koncentrationen af de forskellige franske Eskadrer.
Ved en saadan Optræden løste Englænderne ogsaa den
første i den strategiske Offensiv foreliggende Opgave, nemlig
at finde og opnaa Føling med Fjenden. Den Tanke saaledes at opnaa Føling med Fjenden straks ved hans Udgangspunkt, maatte ogsaa virke umiddelbart tiltalende under de
daværende Forhold, hvor Meddelelsesmidlerne, maal~e med
Nutidens Maalestok, var af saare primitiv Art, samtidig med
at Fremdrivningskraften, Vinden, var meget uberegnelig i
sin Virkning saaledes, at naar først en af de fjendtlige Eskadrer var sluppen rigtig til Søs, havde det sine store Vanskeligheder atter at faa fat i den. Saaledes gjorde f. Eks. Admiral
l}r.uix. i 1799 et længere Kryds i Middelhavet efter den 28/ 4
at være sluppen ud fra Brcst, som han i god Behold atter
naaede den 8 / 8 s. A., og i Juli 1805 slap Admiral Allemand
ud fra Rochefort og foretog med sin saakaldte "usynlige"
Eskadre et Kryds først op til Lizard og derefter helt ned til
de canariske Øer, hvorpaa han medio November atter ankom
til Rochefort. Ligeledes slap baade 1798 og 1805 den franske
Toulonflaade ud trods Nelsons Paapasselighed og var derefter begge Gange i Maaneder ikke til at finde igen.
Men om end Blokadestrategien saaledes langtfra altid
gav det tilsigtede Resultat: at kunne tvinge Fjenden til Slag,
hvis han løb ud, saa var den dog under de daværende Forhold
den Strategi, der frembød de bedste Chancer i saa Henseende, og den havde desuden andre, ikke uvæsentlige Fordele. Den ret anstrengende Blokadetjeneste udviklede hos
det engelske Personel en høj Grad af Sømandsdygtighed og
en forholdsvis stor Evne til at vedligeholde Materiellets Operationsdygtighed, medens deres Modstanderes Personel paa
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disse Omraader gik stærkt tilbage ved de lange Uvirksomhedsperioder i Havnene, saaledes at man ogsaa, naar det
endelig lykkedes dem at slippe ti:l Søs, straks hører om
Havarier paa Skrog og Rejsninger, Mangel paa Evne hos
Skibscheferne til at holde Skibene samlede, Mangel paa
Skydefærdighed hos Kanonkommandørerne, kort sagt Mangel paa Uddannelse og praktisk Øvelse. Endvidere gav Anvendelsen af Blokadesystemet Englænderne en mægtig moralsk Overlegenhed ; ved saaledes altid at have de engelske Blokadeeskadrer hængende over sig som Tordenskyer, fik Modstanderne en rent instinktmæssig Følelse af Underlegenhed,
som virkede i høj Grad befordrende paa den omtalte nedarvede Ulyst til at søge taktiske Afgørelser, og som førte til
den Mangel paa Foretagsomhed, der af Napoleon kritiseredes ved den bekendte Udtalelse om, at hans Admiraler
altid vilde føre Krig uden at løbe Risiko. Betegnende for det
her omhandlede Forhold er det ogsaa, at naar undtages
Trafalgar, hvor det nærmest maa siges at have været Fortvivlelsen, der drev Villeneuve ud, saa har man intet Eksempel paa, at en fransk - endsige spansk - blokeret
Flaade, selv hvor den havde den numeriske Overlegenhed
paa sin Side, er gaaet til Søs med det Maal at optage en
Kamp med selve den blokerende Styrke. - Paa den anden
Side fik Englænderne en Selvtillid, der gav sig Udtryk i en
almindelig udtalte Mening om, at een Englænder var lige saa
god som to Franskmænd eller 3 Spaniere, og som fik de
engelske Admiraler til at søge Kampen selv, hvor det numeriske Styrkeforhold var dem meget ugunstigt, ligesom endelig den engelske Krigsledelse følte sig fuldstændig som Situationens Herre ved en Fordeling af de engelske Eskadrer som
den ovenfor for 1805 anførte.
N aar imidlertid Erfaringerne Gang paa Gang viste, at
Forholdet i Virkeligheden var saaledes, at det ofte var de
engelske Blokadestyrker umuligt at tvinge den blokerede
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Styrke til Kamp, naar den løb ud, eller at holde Føling
med den efter Udbruddet, kunde man synes, at Englændernes Modstandere egentlig havde gode Chancer for at opnaa
en Koncentration af et Par Eskadrer og derefter med saa
numerisk overlegne Kræfter, at der ikke kunde være Tvivl
om Udfaldet, kaste sig over de engelske Blokadeeskadrer enkeltvis.
Hertil skal nu for det første bemærkes, at en saadan
Fremgangsmaadc aldrig har været forsøgt ; selv Napoleons
Plan for den bekendte Kampagne 1805 gik jo ikke ud paa
at koncentrere Flaaderne for at benytte dem til en Kamp
om et virkeligt Herredømme paa Søen, men kun paa ved den
blotte Opmarch af en overvældende numerisk Overlegenhed
at tilvejebringe et saadant for en stakket Stund i Kanalen,
og han regnede ikke med Anvendelsen af Kraft, men med
Overruml}ling for at faa Overlegenheden koncentreret.
Men selv om man fra spansk-fransk Side havde forsøgt
den angivne Fremgangsmaade, er det højst tvivlsomt, om
den vilde have ført til et heldigt Resultat. Thi ganske vist
kunde Blokadestyrken ofte ikke forhindre den blokerede i at
knibe udenom, men alligevel besad den blokerede langtfra
Initiativet i en saadan Grad, at han kunde fastsætte et nøjagtigt Tidspunkt for sit Udbrud, Muligheden for et saadant
afhang ikke alene af Blokadestyrkens Bevægelser, men ogsaa, og ikke mindst af Vejrforholdene, man maatte og skulde
have gunstig Vind til Udbruddet. Endvidere lod alle Beregninger med Hensyn til Overvindelse af Tid og Rum sig kun
udføre indenfor meget vide Grænser paa Grund af Usikkerheden ved Fremdrivningskraften, og disse Forhold i Forbindelse med Mangelen paa tilstrækkelig hurtigt virkende Meddelelsesmidler saa at sige umuliggjorde en Forhaandsaftale
om en samlet Optræden til bestemt Tid og paa bestemt Sted
af oprindelig langt adskilte Styrker saaledes, som det vilde
have været nødvendigt for at gennemføre en Plan af den her
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omhandlede Art. Særlig maa det erindres, at en fra Søen
kommende U ndsætningsstyrke ikke i en Kamp med den
stedlige Blokadeflaade kunde paaregne nogen Understøttelse
af sine blokerede Kammerater, thi var Vinden saaledes, at
den tillod en fra Søen kommende Styrke at holde paa den
blokerede Havn, var den som Regel kontrær for den blokerede Styrke til at forlade Havnen.
Faren for en Koncentration fra Modstandernes Side mod
de engelske Blokadestyrker enkeltvis var saaledes i Praksis
ikke synderlig stor, og i værste Tilfælde trøstede man sig
paa engelsk Side med Nelsons Syn paa Sagen, der gik ud
paa, at skulde det virkelig ske, at en enkelt af de engelske
Eskadrer blev overvældet, saa vilde den dog nok kunne bide
saa haardt fra sig inden sin Ødelæggelse, at Sejrherren i
nogen Tid ovenpaa vilde være tvungen til at holde sig i Ro
for at reparere, og saa vilde der være Tid til at tage videre
Forholdsregler. N aar det saa ofte ikke lykkedes Blokadeeskadrerne at
løse deres Opgave overfor de blokerede Styrker, skyldtes
dette delvis Forhold ved d e n t e k n i s k e A n o r d n i n g
a f B 1o k a d e n s U d f ø r e 1s e.
V ed Betragtningen heraf maa nu for det første vel fastholdes, at i Sejlkrigsskibsperioden var Hensigten med Blokaden ikke en egentlig Indeslutning af den blokerede Styrke,
tværtimod, Angriberen saa heller end gærne, at den blokerede
kom ud, saa der kunde komme en Ende paa den kedsommelige og anstrengende Blokadetjeneste. Blokadens Hensigt
var at opretholde en saadan Føling med den blokerede Styrke,
at den taktiske Afgørelse kunde fremtvinges i større eller
mindre Afstand fra den blokerede Havn, saa snart Modstanderen forlod denne.
Dernæst maa det erindres, at Blokaden egentlig kun
gjaldt Linieskibene, samt at disse ogsaa for Forsvaret repræsenterede den eneste mobile Kampkraft, der kunde an-
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vendes overfor Blokadeeskadrens Linieskibe, i det der ikke
dengang fandtes noget til Nutidens Torpedofartøjer svarende
Materiel; Datidens Brandere kan nemlig ikke jævnstilles
med disse.
Som naturligt er, rettede den tekniske Udførelse af Blokaden sig efter de specielle geografiske Forhold ved den
Havn, der skulde blokeres, men den paavirkedes for øvrigt
ogsaa ofte en Del af den personlige Opfattelse hos den Admiral, der kommanderede Blokadeeskadren.
Saaledes blokerede ~
den spanske Flaade ,
som han havde slaaet ved St. Vincent, i to Aar (April 1797Maj 1799) i Cadiz, og i denne Tid holdt han altid en saakaldt
"Inshore Squadron", bestaaende af 8-10 Linieskibe samt
lettere Skibe, opankret noget udenfor de spanske Forters
Rækkevidde, og selve Hovedstyrken ankredes ogsaa ofte op.
(Dybden er endnu c. 8 Kml. udenfor Cadi.z kun 20-30 Fvn . ).
Som Basis for Blokaden anvendtes Gibraltar (Distancen
Cadiz-Gibraltar = c. 80 Kml.) , hvortil Skibene detacheredes
enkeltvis eller i smaa Afdelinger for at reparere cg indtage
Forsyninger, dog maatte Vandfyldningen som Regel foretages i Tetuan (Distancen Gibraltar-Tetuan = c. 30 Kml.).
I Slutningen af 1799 overtog J ervis derpaa Kommandoen af Blokadeflaaden for Brest. - Hans Forgængere i
denne Kommando, blandt hvilke fandtes en saa fremragende
Admiral som Lord Howe, havde udført Blokaden paa den
Maade, at LfoieskiFsstyrken holdtes gaaende godt klar
vestenfor Ouessant (Distancen Ouessant-Goulet de Brest
= c. 30 Kml.) , medens nogle Fregatter og mindre Skibe
observerede Indløbet til Brest. Naar haardt Vejr af Vest
kom paa, eller naar Forsyningerne skulde fornyes - d. v. s.
c. hver 6te Uge - gik den samlede Linieskibsstyrke til
Portsmouth (Distancen Ouessant-Portsmouth = c. 220
Kml.) , hvor den ogsaa holdt Station i Vintermaanederne.
Dette var i Virkeligheden ikke nogen synderlig effektiv
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Maade at blokere paa, thi kom der østlig Vind, medens
Linieskibene laa ved Spithead, skulde Fregatterne banke op
mod denne for at bringe Efterretning om den franske Flaades Udløb, hvis det da overhovedet lykkedes dem at observere dette, thi det kneb for dem at holde Stationen i Indløbet til Brest med denne Vind. Men i hvert Fald var det
givet, at Franskmændene vilde faa et stort ForRpring, og
Spithead havde ydermere den store Mangel som Station, at
Linieskibene ikke kunde komme ud derfra med sydøstlige
Vinde. Det er i det hele taget tvivlsomt, om Udtrykket
Blokade kan benyttes om saavel denne Fremgangsmaade
som om den af Nelson ved Toulon - se nedenfor - anvendte, thi der manglede i Virkeligheden i begge Tilfælde
ethvert Forsøg paa at opretholde uafbrudt Forbindelse mellem Forposterne (Observationsstyrken umiddelbart udfor den
blokerede Havn) og Hovedstyrke (den til at optage Kampen med den udbrudte Flaade bestemte Linieskibsstyrke) .
J ervis indførte straks en ny Ordning : Hovedstyrken af
Linieskibene holdt gaaende med Ouessant i Sigte Nat og
Dag, medens tre af de bedst sejlende Linieskibe holdt gaaende mellem Ouessant og Pierres Noires (Distancen Ouessant-Pierres N oires = c. 15 Kml., Pierres N oires-Goulet de
Brest = c. 15 Kml.) for at opretholde Signalforbindelse mellem Hovedstyrken og en "Inshore Squadron" paa 5 Linieskibe, der opankredes mellem Pierres N oires og Porquette
c. 10 Kml. fra Indløbet (Dybden paa Ankerpladsen = c.
30 Fvn.) ; mellem denne "Inshore Squadron" - hvis Opgave
var at angribe og derved opholde den udbrydende Flaade til
Hovedstyrken kunde gribe ind - og Indløbet krydsede endelig en Del Fregatter og mindre Skibe*). Som Basis benyt• ) For at forhindre al Tilførsel ad Søvejen til Brest, supplerede Jervis sin
Blokade af dette Pnnkt med en Handelsblokade af hele Kysten herfrq til
Kap Finisterre. Paa hele denne Strækning holdt engelske Fregatter og
mindre Skibe gaaende klos under Land med smaa Mellemrum, medens
hele denne lange Linie fik fornødent Rygstød ved en udfor Quiberonbugten krydsende lille Linieskibsstyrke.
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tede J ervis Plymouth, der laa 100 Kml. nærmere end Portsmouth ; Skibene sendtes dertil enkeltvis eller nogle faa ad
Gangen, og Ordren lød paa, at intet Skib maatte ligge mere
end 6 Dage i Havn, undtagen naar det skulde skifte en Undermast, og selv i dette Tilfælde maatte Opholdet ikke overstige 10 Dage. Blev Jervis med Hovedstyrken en enkelt
Gang af overhandigt Vejr dreven fra Stationen ved Ouessant,
gik han aldrig længere end til Torbay (Ouessant-Torbay =
c. 150 Kml.), som kunde forlades igen med enhver Vind.
Saaledes holdt J ervis sin Blokade af Brest hele Aaret
rundt, og selv om den ikke absolut garanterede mod et heldigt Udbrud, saa viste den sig dog praktisk set fuldtud effektiv, og dens næsten fuldstændige Afskæring af al søværts
Tilførsel til Brest var sikkert en stærkt medvirkende Grund
for Napoleon til at udvikle Antwerpen til en Flaadestation
af første Rang.
Ogsaa efter at J ervis havde fratraadt Kommandoen over
Blokadeflaaden, blev Blokaden holdt efter de af ham indførte Principper. Men Blokadeflaaden for Brest var imidlcr•
tid ogsaa som Regel den baade absolut og i Forhold til sin
umiddelbare Modstander set stærkeste af de engelske Blokadestyrker, idet Brest som Frankrigs Hoved-Flaadestation
og den, der laa England nærmest, med Rette ansaas for det
vigtigste Punkt. Navnlig var denne Blokadeflaade næsten
altid rigelig forsynet med Fregatter og mindre Skibe, hvilket
var af stor Betydning for Anordningen af den snævrere
Kystbevogtningstjeneste.
Nelson blokerede gentagne Gange Toulon, bl. a. fra den
8
10
/ 1 1805, men han havde en forholdsvis saa
/ 1 1803 til den
svag Styrke til sin Disposition og saa langt - c. 180 Kml. til sin Basis ved Madalena, at det her ikke lod sig gøre at
detachere Skibene dertil enkeltvis. Han antog derfor Systemet med at holde Linieskibsstyrken samlet - som Regel
ude af Sigte fra Land - , medens hans Fregatter observerede
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Havnen, og han gik ogsaa med hele Linieskibsstyrken samlet til Madalena - af og til endog til Palma - for at reparere og tage Forsyninger. Den almindelige Turnus var 5
Uger i Søen mod 1 Uge ved Basis, og i 1804 holdt han Søen
i 306 Dage ud af de 366, men faktisk var Blokaden ofte ikke
effektiv, og paa denne Station var tilmed Vindforholdene
uheldigere for Blokadeflaaden end ved Brest, hvor overhandigt Vejr som Regel kom af Vest og saaledes holdt den blokerede Styrke i Havn under Blokadeflaadens Fraværelse,
medens i Lyonergolfen det værste Vejr som Regel kom af
NØ eller NV og saaledes begunstigede Franskmændenes Udbrud. Hverken i 1798 eller i 1805 havde disse heller synderlige Vanskeligheder ved at slippe ud.
Da Nelson Efteraaret 1805 overtog Kommandoen over
Blokadeflaaden for Cadiz " fandt han Hovedstyrken stationeret 15-20 Kml. fil Søs, men da han var meget opsat paa
saa hurtigt som muligt at faa Fjenden til at løbe ud, trak
han - for ikke at røbe de ventede Forstærkningers Ankomst
og derved skræmme Villeneuve til at forblive i Havn Hovedstyrken ud til c. 50 Km.I. af Land og opretholdt saa
ved Hjælp af to smaa i Mellemrummet indskudte Linieskibsstyrker Signalforbindelse med en tæt udfor Cadiz krydsende Fregateskadre (5 Fregatter), som ogsaa i Tilfælde af,
at Fjenden forsøgte at drive den bort, fandt fornøden Understøttelse i de to omtalte smaa Linieskibsstyrker. Som
Basis benyttedes Gibraltar (med Vandfyldning i Tetuan) ,
hvortil Skibene detacheredes 5 a 6 ad Gangen, jdet denne
holdvise Detachering blev foretrukken for den skibsvise af
Hensyn til den ikke blokerede spanske Eskadre paa 6 Linieskibe i Carthagena.
Endelig benyttede Admiral Rodney i 1782 i Vestindien
en tredie Metode, da han skulde passe paa den franske Flaade
under de Grasse, som laa ved Martinique og som Rodney
vidste vilde forsøge en kombineret Ekspedition mod en eller
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anden af de engelske Besiddelser. Rodney tog Station med
hele Linieskibsstyrken ved St. Lucia, 30 Kml. sydfor Martinique, og holdt den til Ankers her, stadig med fulde Forsyninger og klar til Letning, medens han af sine talrige
Fregatter (18) dannede en Observationseskadre udfor Fort
Royal (Martinique) og en Signaleringskæde mellem denne
og Hovedstyrken, som virkede saa godt, at dll( de Grasse den
8
/ 4 om Morgenen begyndte at lette, fik Rodney Efterretning saa hurtigtj at han inden Middag var under Sejl med
sine 35 Linieskibe. - Ved Bedømmelsen af denne Ordning maa Hensyn tages til de konstante Vindforhold i Vestindien, som i Forbindelse med, at Rodney vidste, at de
Grasse vilde blive hemmet i sine Bevægelser af en stor
Transportfl.aade, gav Englænderne en rimelig Chance for
at kunne hale de 30 Kml. ind, som de Grasse havde Fors_p ring. De Grasse blev ogsaa allerede den 12/ 4 tvungen til
at modtage Slaget mellem Dominica og Guadeloupe. Princippet i samtlige her ved Eksempler illustrerede
Ordninger er imidlertid i Hovedsagen det samme, nemlig
at en minilre, af lettere Skibe bestaaende Styrke skydes
frem saa tæt som muligt til den blokerede Havn for at iagttage Fjenden, medens Hovedstyrken holdes i en større eller
mindre, efter de geografiske samt Vind- og Vejrforhold
afpasset Afstand, men dog som Regel i stadig Signalforbindelse med Observationsstyrken, og for at opnaa dette samt
for at kunne støtte Observationsstyrken med fornøden
Kampkraft, hvis den forsøges dreven bort, indskydes af og til
en mindre Linieskibsstyrke (Inshore Squadron) mellem
I
Hovedstyrke og Observationsstyrke.
Ingen af Ordningerne frembød nogen absolut Garanti
for, at den opfyldte Hensigten : at kunne tvinge den blokerede til Slag, hvis han brød ud ; Vind og Vejr kunde hindre
Blokadefl.aaden i at holde de rette Positioner, særlig hvis disse
skulde boldes under Sejl. Derfor ser man for øvrigt ogsaa
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J ervis opankre i det mindste en Del af Styrken saa nær som
muligt ved den blokerede Havn, saa snart Forholdene tillader det, og han udtaler ogsaa udtrykkelig i en af sine Instruktioner, at Opankring er den eneste Metode, hvorved en
Søstyrkes Tilstedeværelse til enhver Tid paa et givet Punkt
kan sikres. - Absolutte Garantier opnaas imidlertid sjælden eller aldrig i Krig, man maa løbe en vis Risiko, og alt i
alt maa det dog siges, at det hele Blokadesystem - i hvilket
Krigsblokaden af de fjendtlige Krigshavne dannede Rygraden - saaledes som det anvendtes i Revolutions- og Napoleonskrigene, blev d~t faste Greb om Frankrig, som til
syvende og sidst bidrog mest til at lamme dets Kraft og udtømme selv det napoleonske Genis Ressourcer.
Efter som den tekniske Ordning af Blokaden i Sejlkrigsskibstiden tilsigtede at hidføre Slaget i umiddelbar Nærhed af den blokerede Havn eller i noget større Afstand derfra,
vil Admiral Colomb opstille en · Adskillelse mellem "!nde~tningsblokade" og "Maskeringsblokadfl", og endvidere kalder Admiralen det for en "Ob er.v.ationsblokade'", naar der
udfor den fjendtlige Krigshavn kun var posteret en saa lille
Styrke, at denne, hvis den i Havnen liggende fjendtlige
Flaade kom ud; ikke kunde indlade sig paa Kamp men kun
forsøge at opretholde Føling med den fjendtlige Flaade.
I sidstnævnte Tilfælde synes det dog rimeligst helt at
udelade Ordet Blokade af Benævnelsen for Operationen og
simpelthen kalde denne Observation, og Adskillelsen mellem
Indeslutnings- og Maskeringsblokade har næppe synderlig
praktisk Betydning. Operationsfprmen : ,,Krigsblokade" er
jo kun en af Løsningerne af den strategiske Offensivs Hovedf"endtlige Stridskræfter og_~ge demopgave: at find
til Kamp for at kunne tilintetgøre dem og dermed vinde
Herredømmet paa Søen. Gennem Krigsblokaden løser Stra-tegen denne Opgave ved at opstille en Observationsstyrke
udenfor de fjendtlige Stridskræfters Opholdssted og tilveje-
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bringe en saadan Forbindelse mellem denne Observationsstyrke og en de paagældende fjendtlige Stridskræfter overlegen Kampstyrke, at denne kan fremtvinge Slag, hvis Fjenden forlader sit beskyttede Opholdssted, men om Hensigten
med den valgte tekniske Udførelse af Blokaden er at hidføre Slaget i større eller mindre Afstand fra den blolrerede
Havn, er ganske ligegyldigt, naar blot det ønskede Herredømme paa Søen er sikret.
Indeslutningsblokade er desuden en noget misvisende
Benævnelse, thi som allerede omtalt var det i Sejlkrigsskibstiden netop ikke Hensigten at indeslutte den blokerede
Styrke. Man har i Søkrigshistorien talrige Eksempler paa,
at den b I o k e r e d e har spærret Indløbet til sin Opholdshavn ved Forsænkninger, naar han ikke stolede paa Befæstningernes Evne til at afholde Blokadefl.aaden fra Angreb,
men der er vistnok kun et eneste Tilfælde, hvor den b 1 ok er ende har paatænkt at spærre Modstanderen inde, nemlig i 1673, hvor Hollænderne havde truffet Forberedelser til
at forsænke Indløbet til Themsen ved Skibe, lastede med
Sten. (Planen blev ikke udført, da den engelske Flaade
havde forladt Themsen, inden Hollænderne naaede derover).
I Sejlkrigsskibstiden var Angriberens Chancer for at
opnaa noget Resultat af en saadan Indespærring i Virkeligheden ogsaa kun lilmaa. Det maa erindres, at det eneste
Spærringsmiddel, der stod til Angriberens Raadighed, var
Forsænkning, men at gøre en saadan effektiv, var en meget
vanskelig Sag, dels fordi der krævedes et Detailkendskab til
det paagældende Farvand, som med det Standpunkt, hvorpaa Opmaaling og Kortlægning stod, næppe fandtes hos Angriberen, dels fordi selve Anbringelsen af Forsænkningen var
meget vanskelig med den Fremdrivningskraft for Skibene og
de Midler til at bringe disse til at synke, der stod til Raadighed. Disse Forhold i Forbindelse med den Omstændighed,
at enhver passiv Spærring kun bar blivende Værd, sa-a længe
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dens Bortrydning forhindres ved aktive Midler, har sikkert
været Aarsagen til, at man ikke fandt det Umagen værd at
forsøge et saadant Foretagende, men foretrak at stole paa
den blokerende Flaadestyrke som et tilstrækkeligt Middel til
at opnaa det tilsigtede Maal: Herredømmet paa Søen.
Nu til Dags stiller Sagen sig noget anderledes, og ligefrem Indespærring af den blokerede Styrke vil sikkert ofte
blive anvendt eller forsøgt anvendt af Angriberen, saaledes
som man allerede har set Eksempler paa i de seneste Krige.
Foruden Forsænkning raader Angriberen nu over Miner
som Spærringsmiddel, og selv om han vel som Regel kun vil
kunne anvende dem som Strøminer, vil de dog under
mange Forhold gøre stor Virkning paa den blokerede, baade
reelt og moralsk. Sikkerhed for fuldstændig Indespærring af
den blokerede vil dog næppe kunne opnaas ved Miner, men
Anbringelsen af den herfor nødvendige Forsænkning vil nu
være lettere end i Sejlkrigsskibstiden. For alle civiliserede
Staters Vedkommende har man nu saa detaillerede Søkort,
at et passende Sted for Forsænkningens Anbringelse let
lader sig bestemme deraf , og Dampskibe lader sig dog nogenlunde dirigere , hvorhen man ønsker, medens samtidig
baade de moderne Skibes Konstruktion og de kraftige
Sprængstoffer, der raa-des over nu, begunstiger Muligheden
for at frembringe en næsten momentan Sænkning af Skibene
paa den ønskede Plads.
Planer om virkelige Indeslutningsblokader_ er da ogsaa
fremkomne omtrent samtidig med Overgangen til Damp
som Fremdrivningskraft. Allerede før Krimkrigens Udbrud
havde den franske Admiral Bouet-Willaumez udarbejdet en
detailleret Plan for Spærring af Sebastopols H avn ved 15-20
store Skibe, lastede med Sten eller Cement, men Russerne
sparede de allierede Ulejligheden med Planens Iværksættelse
ved selv at forsænke Indløbet. - I den nordamerikanske
B~ erkrig anvendtes i flere Tilfælde ~ orsænknmger paa
Foredrag I Strategi.
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de store Floder, ligesom Russerne under Krigen mod Tyrkiet
1877 forsænkede Donau paa flere Steder for at sikre Hærens
Overgang mod Angreb af de tyrkiske Panserskibe. Disse
Flodspærringer udførtes imidlertid under Forhold, hvor
Landtropper kunde beskytte deres Udførelse og hindre deres
Bortrydning senere hen, men et saadant Forhold vil kun
sjælden kunne tænkes, hvor det drejer sig om Spærring af
Indløbet til en Flaadestation eller større Havn. Her vil vistnok Reglen snarere være den, at Spærringen foretages netop
for at sikre en kombineret Ekspedition mod Angreb af den
Søstyrke, der indespærres, saaledes som det var Admiral
Sampsons Hensigt med den forsøgte Spærring af Indløbet
til Santiago at sikre Overførslen af Tropper til Erobring af
Søforterne her mod Angreb af Cerveras Eskadre, og Admiral Togos Hensigt med Forsænkningen af Indløbet til Port
Arthur at dække Overførslen af den japanskeBelejringshær
mod Foretagender fra den russiske Port Arthur-Flaades Side.
I begge de her anførte Eksempler har dog Forholdene
været særlig indbydende for Angriberen, idet Indløbene er
lange og gennemgaaende smalle. Ikke desto mindre kostede
Spærringen Japanerne c. 20 store Dampere, hvilket dog
maaske skyldes, at Japanerne til at begynde med synes at
have undervurderet Foretagendets Vanskelighed temmelig
meget; havde de straks ved det første Forsøg sat de 12 Dampere, som de anvendte ved det tredie, ind paa Sagen, havde
Chancerne for Held været betydelig bedre, saa meget mere
som Russerne straks overrumpledes og ingen Forstaaelse
havde for, hvad det hele gik ud paa. (De første russiske
Beretninger gik ud paa, at de japanske Dampere var "fyldte"
med Sprængstoffer, o: var en Art moderne Brandere, beregnede paa at ødelægge de russiske Krigsskibe). Men skønt
Japanernes Hensigt efterhaanden blev klar nok, og skønt
Port Arthurs Søforsvar maa siges at have været paa Højde
med sin Tid - herfra det mobile Forsvar, Flaaden, dog
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undtagen, denne synes paa Grund af de vanskelige Besejlingsforhold samt Mangler ved Ledelsen at have været mindre aktiv, end det kunde ventes - , lykkedes det dog ikke i
Længden at hindre Japanerne i at naa deres Maal.
N aar Spærringen, saaledes som ved Port Arthur, maa
lægges paa et Punkt, der beherskes af Forsvarets Ild, vil
den kun kunne blive en temporær Hindring, men selv en
saadan er, hvor det gælder om at dække en Troppetransport,
af saa stor Værdi, at en moderne Blokadeflaade sikkert ofte
vil benytte dette Middel, hvor Farvandets Beskaffenhed tillader dets Anvendelse, og derved fremkommer da en Indeslutningsblokade i egentlig Forstand for derved, i hvert
Fald overfor Fjendens større Skibe, at sikre et i Tid begrænset, men i Grad absolut Herredømme paa Søen i det paagældende Farvand. Men nu som før bliver altsaa dog Blokadeflaadens Overlegenhed i Kampkraft overfor den blokerede Styrke den
Grundpille, hvorpaa Gennemførelsen af en Blokade i Længden hviler, og nu som før vil Bl0kaden fordre :
1 . Opstilling og Vedligeholdelse af en overlegen Kampstyrke (Hovedstyrken) , der kan hævde Herredømmet
paa Søen ved at slaa den blokerede Styrke, hvis denne
forlader sit beskyttede Tilholdssted ;
!2. Opstilling og Vedligeholdelse af en af lettere Materiel
bestaaende Observationsstyrke (Forposter) - om fornødent suppleret med en vis Kampstyrke (Inshore
Squadron) - der kan sikre Hovedstyrken Underretning om et eventuelt Udbrud og den blokerede Styrkes Bevægelser efter et saadant saaledes, at Hovedstyrken derved sættes i Stand til at fremtvinge Slaget
i rette Tid til at hævde fornødent Herredømme paa
,
Søen.
Holder vi os til større Styrker, omfattende Flaader eller
Eskadrer af egentlige Kampskibe, er Operationsformen Krigs15•

I

I

228
blokade siden Overgangen til moderne Søkrigsmateriel ikke
bleven anvendt før ved Blokaderne af Santiago 1898 og Port
Arthur 1904, men i flere af de større Stater bar man dels
gennem Flaademanøvrer, dels ved teoretiske Undersøgelser
søgt at komme til Klarhed over Mulighederne for dens Anvendelse og over den bedste tekniske Udførelse deraf. - Af
Admiral Sampsons Blokade af Santiago lader der sig ikke
uddrage synderlig værdifulde Erfaringer, thi Forholdene var
her ganske exceptionelle : Santiago kan ikke betragtes som
nogen Flaadestation, da den manglede alle nødvendige Ressourcer som saadan , og dens faste Forsvar var paa Grund af
Mangel paa Projektører og tilstrækkelig kraftigt Skyts ude
af Stand til at forh indre Amerikanerne i at opstille Hovedstyrken klos under Land udfor Indløbet, medens mobilt Forsvar manglede, naar undtages de af Admiral Cervera medbragte to Torpcdobaadsjagere, som for øvrigt ikke blev benyttede til at forurolige Blokadeflaaden. Endelig var Spaniernes Optræden præget af en gennemført Passivitet lige til
Udbruddet den 3die Juli, der imidlertid var anlagt som et rent
og skært Flugtforsøg, og Forholdene ved denne Blokade kom
saaledes i adskilligt til at ligne dem, der var fremherskende
ved Sejlkrigsskibstidens Blokader.
Mere vil der sikkert kunne faas ud af Port Arthur-Blokaden, naar dens Detailler engang bliver kendte, men Forholdene derved paa japansk Side foreligger endnu for lidet
oplyste til, at den her kan underkastes en nærmere Undersøgelse.
De Omraader, paa hvilke Udviklingen siden Overgangen
til moderne Søkrigsmateriel kan tænkes at gøre sin Indflydelse gældende, er imidlertid følgende :
a. Efterretningsvæsenet,
..____ _
::------hvor de moderne hurtige Samfærdsels- og Meddelelsesmidler samt den enorme Udvikling,
disse har givet hele det internationale Samkvem, har aabnet
nye Veje for en Krigsledelse til dels at holde sig a jour med
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Fjendens Bevægelser, dels med større Sikkerhed i Beregningerne at planlægge en kombineret Optræden af adskilte
Styrker.
b. Udvikliugen...af de Forsvarsmidler, der staar til den
blokerede Styrkes Raadighed. - Virkningssfæren for det
faste Forsvar er ved Indførelsen af kraftigere og mere langtrækkende Skyts bleven en Del udvidet, samtidig med at det
har vundet i Fasthed og Modstandskraft ved Indførelsen af
Kas'teskyts og Miner. Desuden er der ved Opkomsten af
Torpedobaade og U ndervandsbaade skabt Mulighed for en
kraftig aktiv Optræden fra Forsvarets Side indenfor disse
Fartøjers Aktionsomraade.
c. Skibenes Bevæ elsesfri,hed. Denne er nu praktisk
talt ubegrænset indenfor det Omraade, der betinges af Kulbeholdningen, men ogsaa kun saa langt, saa at Blokadestyrkens Evne til at holde sig i en bestemt Position nu til Dags
hovedsagelig afhænger af Muligheden for en fortsat Kulforsyning, medens den blokerede nu er fri tagen for de Indskrænkninger, som Vindforholdene i Sejlkrigsskibstiden paalagde
ham ved Valget af Tid og Retning for Udbruddet. Som natmligt er, har man særlig i England beskæftiget
sig stærkt med Blokadespørgsmaalet. England har i over
100 Aar hævdet, at dets Forsvarslinie laa_v_ed Modstanderens
Kyst, og Betydningen af at fastholde dette Princip er bleven
- orøget, efterhaanden som England for de vigtigste Livsfornødenheders Vedkommende er bleven mere og mere afhængig af Tilførsler fra Udlandet, samtidig med at en nogenlunde uforstyrret Opretholdelse af dets Søhandel nu som før
er en nødvendig Betingelse for Bevarelsen af Landets økonomiske Modstandskraft.
Efter de Afhandlinger at dømme, som i den senere Tid
er fremkomne i England, synes man der at have et aabent
Blik for, at Vanskelighederne ved Gennemførelsen af dette
Princip er voksede ret betydeligt , og enkelte Forfattere gaar
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endog saa vidt, at de betragter "Blokade" som uanvendelig
eller dog utilraadelig overfor Søstyrker, der har Tilhold i
fuldt moderne Krigshavne. Risikoen for Blokadefl.aaden menes ikke at staa i rimeligt Forhold til det, der kan opnaas, thi
Muligheden for at forhindre en blokeret Styrke i uset at
slippe ud anses for langt ringere end i Sejlkrigsskibstiden,
fordi Blokadefl.aaden af Hensyn til det kraftigere faste Forsvar og særlig Faren for Angreb af Torpedo- og Undervands- .
baade nu maa holde sig i langt større Afstand fra den blokerede Havn. Derved gaar ogsaa den Fordel tabt, som man
tidligere opnaaede derigennem, at den blokerede Flaade ved
den paatvungne Ubevægelighed gik tilbage i Operationsdygtighed og Kampdygtighed, fordi Personellet ingen ordentlig
Uddannelse kunde opnaa, thi nu til Dags vil der som Regel
intet være til Hinder for, at den blokerede Styrke under Dækning af Undervandsbaade foretager alle fornødne Øvelser om
Dagen i umiddelbar Nærhed af den blokerede Havn. Langt
snarere vil det nu være den blokerende Flaade, der vil gaa tilbage i Kampdygtighed, dels fordi Materiellet, særlig det lettere, vil lide ved stadig at holdes i Gang, dels fordi Personellet
vil udmattes ved bestandig at skulle være paa sin Post overfor
Angreb af Torpedofartøjer, ja, hvis Fjendens Styrke er fordelt paa flere Krigshavne, endog overfor Angreb af en overlegen Kampskibsstyrke, thi selv om samtlige fjendtlige Krigshavne blokeres, har man dog ingen Sikkerhed for, at ikke en
af de blokerede Styrker slipper ud uset og derpaa optræder i
Forbindelse med en anden blokeret Styrke til Angreb paa
den den sidstnævnte blokerende Flaade.
Men, fortsættes der saa, nu til Dags foreligger der heller
ingen tvingende Nødvendighed for at anvende Blokade, saaledes som i Sejlkrigsskibstiden, hvor en Bevogtning af Fjendens Havne var den eneste paalidelige Metode til at opnaa
tilstrækkelig hurtigt Kendskab til hans Flaadestyrkers Bevægelser. I vore Dage kan en Flaadestyrke af nogen Betyd-
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ning kun holde sine Bevægelser skjulte for ganske korte Perioder ad Gangen, og det fornødne Kendskab dertil opnaas
langt sikrere og hurtigere ved Ansættelse af Agenter og Spioner dels i Fjendens egne Havne, dels paa saadanne Pladser,
som kan tænkes at ville blive benyttede af ham til Kulfyldning, dels endelig paa saadanne Punkter som Forbjærge,
smalle Stræder o. 1. , som Fjenden maa passere paa sin Vej.
Disse Agenters Meddelelser kan desuden suppleres med de
Oplysninger, der sikkert kan opnaas gennem neutrale Skibe,
naar Løfte om passende Belønninger i Tide derfor gives.
I Stedet for at "blokere" hver af Fjendens Flaader opstiller man saa en saakaldt Antifl.aade, der maa være den
fjendtlige Styrke, den skal operere imod , overlegen i Kampkraft, og som straks ved Krigens Udbrud indtager en Position,
der sikrer den mod Angreb af fjendtlige Torpedofartøjer, men
behersker den fjendtlige Kampfl.aades sandsynligste Operationslinie, og samtidig er saa tæt ved en god Basis, at fornødne Reparationer og Kulfyldning nemt kan foretages, og
de ad de ovennævnte Veje indhentede Efterretninger nemt
kan bringes den Højstkommanderende i Hænde, saa at han
derigennem sættes i Stand til at opsøge og tilintetgøre den
fjendtlige Flaade. Saaledes skal f. Eks. under en Krig mellem England og Frankrig-Rusland den engelske Anti-Toulonfl.aade posteres c. 30 Kml. vestenfor Gibraltar, Anti-Brestflaaden i Kanalens vestlige Udgang, Anti-Sortehavsflaaden c. 20
Kml. vestenfor Gibraltar og Anti-Østersøfl.aaden ved Plymouth. Til hver af Antiflaaderne skal dog knyttes en Krydserstyrke, der posteres saa nær som muligt ved den respektive
fjendtlige Basis for, hvis det lader sig gøre, at observere et
Udbrud og derefter holde Føling med den udbrudte Styrke.
Nogen stadig Forbindelse mellem en saadan Observationsstyrke og den respektive Antifl.aade er dog ikke tænkt opretholdt.
Man vil ved lidt nærmere Betragtning let se, at hele
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dette Anti-Flaade-System*) i Grunden er ganske den samme
Operationsform som den af Lord Howe overfor Bresterflaaden
og af Nelson overfor Toulonflaaden anvendte saakaldte Blokade. I Sejlkrigsskibstiden var det Vanskelighederne ved at
opretholde Blokadeflaadens Operationsdygtighed i Forbindelse med de Farer, som Vind og Vejr samt Navigering klos
i Land frembød for Sejlskibe, som ledte til at antage denne
Operationsform, og de Forhold, man nu mener vil tvinge til
at vælge den, er ganske analoge, egentlig er Forskellen kun
den, at Farerne stammende fra Vind og Vejr samt Navigering klos i Land er ombyttede med Farerne hidrørende fra
den blokerede Styrkes mere offensivt virkende Forsvarsmidler.
At Forholdene, sete i al Almindelighed, virkelig har
forandret sig en Del til Ugunst for den blokerende, er utvivlsomt, men derfor at gaa saa vidt, at man for alle Forhold
forkaster Muligheden eller Hensigtsmæssigheden af at "blokere", turde dog være forhastet. Da J ervis i sin Tid organiserede sin Blokade af Brest, hævede der sig fra kompetent
Side adskillige Røster, der erklærede hans Plan for ganske
uigennemførlig og spaaedo, at den kun vilde bringe ham Skuffelse og den engelske Flaade Tab, men Begivenhedernes
Gang viste, at Jervis var den, der bedømte den foreliggende
Situation rigtig : hans Blokade var under de givne For:hold
effektiv, ligesom Nelsons Blokade af Villeneuve i Cadiz og
Rodneys Blokade af de Grasse i Vestindien var effektiv under
de respektive Forhold.
Det er jo heller ikke saaledes, at Udviklingen af Søkrigsmateriellet har givet alt til den blokerede og intet til den
blokerende : det kraftigere Artilleri, Minevæsen, Gnisttelegrnfering m. m. giver ogsaa paa mange Maader den sidstnævnte
bedre Midler i Hænde til at løse sin Opgave; ret beset turde
• ) Her refereret efter det i Litteraturoversigten Side 208 anførte Gold Medal Prize Essay af Lieut. Dewar.
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den væsentligeite Fordel, som den blokerede bar opnaaet, være
forøget Mulighed for at gribe Initiativet. Denne Fordels Udnyttelse afhænger imidlertid ganske af Personellets og særlig
Ledelsens moralske Egenskaber, saaledes som det ogsaa allerede kan siges, at Begivenhederne ved Port Arthur viser.
Naar det erindres, at man i Krig overalt kun kan regne med
Sandsynligheder og ikke med absolut Sikkerhed, lader det
sig ikke bestride, at Admiral Togo har bedømt den for ham
foreliggende Situation korrekt; hans "Blokade" af Port
Arthur har fuldt ud svaret til den almindelige Hensigt med
denne Operationsform : at sikre en taktisk Afgørelse med den
blokerede Styrke , inden denne efter et eventuelt Udbrud
kunde iværksætte nogen selvstændig Plan. - Ydermere lykkedes jo, som allerede nævnt, i dette Tilfælde Løsningen af
den særlige Opgave at iværksætte en temporær IndPslutning.
Da nu desuden det ovenfor omtalte Anti-Flaadesystem "Positionsstrateg_i" benævnes det af sin Ophavsmand - har
sme iøjnefaldende uheldige Sider, idet Herredømmet paa Søen
indskrænkes meget betydeligt i Henseende til Rum, er der
næppe nogen Tvivl om, at man ogsaa i Fremtidens Søkrige
vil se Operationsformen Krigsblokade komme til Anvendelse.
Det gælder kun om at finde den Form for dens Udførelse,
der passer til de i det givne Tilfælde foreliggende Omstændigheder, og vi skal nu se lidt paa de Forhold, som det ved
Overvejelserne for at finde en saadan passende Form kommer
an paa.
Den tekniske Udførelse af Blokaden bestemmes af følgende Momenter:
1. Hvor og hvorledes opstilles den Del, Forposterne, af
Blokadestyrken , hvis Opgave det er at sikre Iagttagelsen
af den blokerede Styrkes Udbrud.
2. Hvor og hvorledes opstilles den Del, Hovedstyrken, af
Blokadestyrken, hvis Opgave det er at hævde Herredømmet paa Søen ved at tvinge den udbrudte Flaade
til Slag.

3. Hvorledes vedligeholdes Blokadefl.aadens Operationsdygtighed.
ad I. Hvor og hvorledes Forposterne opstilles, maa afhænge af:
a) Ordningen af den blokerede Havns faste Forsvar;
b) de geografi.ske Forhold ved den blokerede Havn;
c) Antallet og Beskaffenheden af de Fartøjer, som den blokerende kan anvende til Forposttjenesten;
d) Forholdet mellem den blokerede og den blokerende Hovedstyrkes Kampværdi og Fart.
ad a. Ordningen af Havnens faste Forsvar er nævnt
først, fordi denne bestemmer den nærmest ved Havnen værende Grænse, hvortil Forpostlinien kan skydes frem. Har
man at gøre med en efter moderne Principper befæstet Krigshavn, hvis Værker gensidig kan understøtte hinanden med
Artilleriild, kan i al Almindelighed regnes, at Forpostlinien
i sigtbart Vejr om Natten maa holdes i en Afstand af c. 2
Kml., om Dagen i en Afstand af c. 5 Kml. fra Befæstningslinien, idet disse Afstande kan anses for at være Grænserne
for virksom Beskydning henholdsvis i Projektørbelysning og
om Dagen. I usigtbart Vejr, eller saafremt der kun findes
mangelfulde eller slet ingen Bcfmstningsanlrog, kan Forposterne rykkes nærmere ind. (Jvnf. den amerikanske Blokade af Santiago). - Om det er nødvendigt eller praktisk
at rykke Forpostlinien frem til den inderste Grænse maa
imidlertid afgøres under Hensyntagen til de nedenfor omhandlede Forhold.
ad b. De geografiske Forhold ved den blokerede Havn
vil ofte, tagne for sig, frembyde saa at sige naturlige Forpoststillinger for den blokerende, saaledes særlig paa Steder,
hvor det Farvand, der giver Adgang til den blokerede Havn,
indsnævres af Land eller Grunde, eller hvor Forpostfartøjerne kan opnaa særlig gunstige Betingelser med Hensyn til
Beskyttelse mod Vind og Vejr, men det gælder ogsaa her, at
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saadanne Forhold ikke alene kan afgøre Valget af Forpoststillingen, dette maa træffes under Hensyntagen til samtlige
Faktorer, der spiller en Rolle.
ad c. I Kap. XI er under Behandlingen af Sikringstjenesten - Side 189-194 - de almindelige Synspunkter for
Anordningen af Bevogtning af en Strækning af given Længde
fremsatte, og til det der udviklede skal endnu her kun knyttes et Par Bemærkninger.
For at kunne klare sig med saa faa Bevogtningsfartøjer
som muligt og derved ikke alene spare Fartøjer men ogsaa
lette hele den praktiske Udførelse af Bevogtningen, vil den
blokerende selvfølgelig helst vælge en saa kort Bevogtningslinie som muligt, men paa en saadan vil som Regel enten
navigatoriske Vanskeligheder eller Nærheden af Fæstningsværker og den blokeredes Torpedofartøjer gøre Anvendelsen
af større Fartøjer end Torpedobaadsjagere utilraadelig. Navnlig for at forhindre, at Bevogtningsfartøjerne ved et Angreb
af Fjendens lettere Skibe kastes helt tilbage til Hovedstyrken,
vil den blokerende som Regel blive tvungen til en Leddeling
af Forpoststyrken i Lighed med den Side 203 omtalte, o : i
en Bevogtningslinie og en Soutien eller Understøttelsesstyrke,
og det kan endog undertiden være praktisk ogsaa at leddele
Understøttelsesstyrken. Denne maa nemlig have en saadan
Kampkraft, at den uden Understøttelse fra Hovedstyrken
kan tilbagevise Udfald af den blokeredes lettere Skibe (Krydsere), thi den skal ikke alene forhindre, at den blokeredes
Kampskibe i Læ af et saadant Udfald opnaar en Chance for
at slippe ud usete, men den skal ogsaa tjene som Slør for
egen Hovedstyrke, d. v. s. den skal kunne forhindre, at der
ved Udfald af den blokeredes lettere Skibe skaffes Oplysning
om Hovedstyrkens Position, hvorved Arbejdet for de blokerede Torpedofartøjer ved Angreb paa Blokadeflaadens Hovedstyrke betydelig lettes. Understøttelsesstyrken maa saaledes i Kampkraft være mindst jævnstærk med den blokerede
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Krydserstyrke, og kommer derved maaske til at omfatte saa
store Skibe - store Krydsere eller endog Kampskibe - , at
disse allerede danner et værdifuldt Maal for de blokerede
Torpedofartøjers Angreb og derfor helst bør holdes noget længere tilbagetrukne end Understøttelsesstyrkens andre, mindre
Skibe.
Understøttelsesstyrken vil kunne benyttes som Led i den
Forbindelse - Gnisttelegraf-, Signal- eller Stafetforbindelse
- som altid maa opretholdes mellem Bevogtningslinie og
Hovedstyrke, og som vil stille Krav i Retning af Fartøjsmateriel, til hvilke der ogsaa rnaa tages Hensyn ved Overvejelserne om Forpostliniens Opstilling.
Indflydelsen af Antal og Beskaffenhed af det for Forposttjenestens Udførelse til Raadighed staaende Materiel vil altsaa
gøre sig gældende paa den Maade, at et ringe Antal Enheder
vil tvinge til Valg ttf en kort Bevogtningslinie, medens en
Nødvendighed af at anvende s t ø r r e Skibe, enten for derved at give Forpoststyrken fornøden Kampkraft eller fordi et
tilstrækkeligt Antal mindre Skibe ikke haves, vil gøre det
meget ønskeligt enten at leddele Forpoststyrken flere Gange,
eller, hvis de større Skibe maa indrangeres i selve Bcvogtningsliniep, da at hokle denne i en saadan Afstand frn den
blokerede Havn, at der derved opnaas nogen Dækning overfor
Angreb af de blokerede Torpedofartøjer.
ad cl. Medens :Forpoststyrkens Opgaver altsaa er paa
den ene Side at se, iagttage den fjendtlige Hovedstyrke og
paa den anden Side at tilsløre egen Hovedstyrke, er denne sidstes Bestemmelse at kæmpe, og Blokadeflaadens Hovedstyrke
bør, da man trods alle trufne Sikkerhedsforanstaltninger dog
helst maa regne med, at Overraskelse kan forekomme, bestaa
af et Antal Kampskibe i s 1 u t te t Orden, som er tilstrækkelig stort til at sandsynliggøre et heldigt Udfald af Sam. menstød med den blokerede Hovedstyrke.
Af de nævnte tvende Opgaver for Forpoststyrken er i
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Blokaden den første den vigtigste; dens Løsning kan imidlertid, som ovenfor udviklet, kræve en vis Kampkraft bos
Forpoststyrken, og raader den blokerende til dennes Tilvejebringelse ikke over tilstrækkelig kampkraftige Krydsere eller
over Kampskibe udover det Antal, der skal boldes i sluttet
Orden som Hovedstyrke, er der intet andet Valg end at opgive Tilsløringen og lade selve den sluttede Hovedstyrke
danne Soutien for Bevogtningslinien, som det da af Hensyn
til Hovedstyrkens Dækning mod Angreb af de blokerede Torpedofartøjer vil være beldigst at lægge langt tilbagetrukken.
Herved kommer altsaa Forholdet mellem de respektive Hovedstyrkers Kampkraft til at indvirke paa Valget af Forpoststilling, hvilket ogsaa vil paavirkes af Forholdet mellem
de to Hovedstyrkers Fart, for saa vidt som det, hvis Blokaden
overhovedet skal opfylde sin Hensigt, er nødvendigt, at Forpoststillingen sikrer Opdagelsen af den blokerede Hovedstyrkes Udbrud saa betids, at Blokadeflaadens Hovedstyrke kan
naa at møde den og fremtvinge Kampen. Man vil se, at allerede ved Valget af Forpoststilling gør
en Mængde Forhold deres ofte temmelig modstridende Indflydelse gældende , og i Praksis at finde den rette Afvejning vil
ofte være meget vanskeligt.
ad 2. Ogsaa Afgørelsen af Spørgsmaalet om, hvor og
hvorledes Hovedstyrken af en Blokadeflaade skal opstilles,
afhænger af flere forskelligartede Forhold, men maa dog i
første Række træffes under Hensyn til, hvilken Grad af
Herredømme paa Søen i Retning af Tid og Rum, Blokaden
tilsigter at sikre, eller med andre Ord: hvor stort Spillerum
man kan tillade den blokerede, inden Slaget fremtvinges efter
et Udbrud. Jo mindre dette tilladelige Spillerum er, desto
nærmere ved den blokerede Havn tvinges Blokadeflaadens
Hovedstyrke til at tage Opstilling, men det maa dog i denne
Forbindelse tillige tages i Betragtning, hvorvidt der er Mu-
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lighed for ved Hjælp af Miner eller Forsænkninger at hemme
den blokerede Styrkes Bevægelser, i alt Fald for en Tid.
Jo tættere imidlertid Blokadefl.aadens Hovedstyrke gaar
til den blokerede Havn, desto mere vokser Faren for Angreb
af de blokerede Torpedofartøjer. Af disse har foreløbig Torpedobaadene størst Aktionsomraade, og det er altsaa med
dettes Størrelse, at Hovedstyrken maa regne ved Bestemmelsen af sin Position. - Er Blokadefl.aaden nogenlunde vel forsynet med Torpedobaadsjagere, kan man gaa ud fra, at de
blokerede Torpedobaade vil være henviste til at benytte Mørket til deres Operationer saaledes, at de først forlader den beskyttende Havn ved Mørkets Frembrud og atter maa være
tilbage ved Daggry. Radius for deres Aktionsomraade vil da,
regnet i Kvartmil, være

-

Antal mørke Timer X Torpedobaadens Fart
2

Saafremt de geografiske Forhold er saaledes, at Blokadefl.aadens Hovedstyrke ved at indtage en Position paa Grænsen
af de blokerede Torpedobaades Aktionsomraade kommer
fuldstændig ud af Sigte af alle fjendtlige Observationsstationer, saaledes at Torpedobaadene for at finde dens Plads er
tvungne til selv at foretage en Rekognoscering, kan Hovedstyrken i Praksis antages at være ret sikret mod deres Anfald.
Thi en planmæssig Rekognoscering med Torpedobaade i
aaben Sø over et Farvand, som er mere eller mindre besat af
fjendtlige Krydsere og Torpedobaadsjagere, er en vanskelig
Sag, der i hvert Fald vil tage en Del Tid, saa at Chancerne
for, at der, efter at Blokadefl.aadens Hovedstyrke er fonden,
endnu skulde være Tid til at samle Baadene til Angreb, er
meget smaa, medens Chancerne for, at Baadene efter Angrebet endnu skulde have Tid til under Dækning af Mørket at
søge tilbage til deres Havn, er endnu mindre. Dette sidste
Forhold, Tilbagetoget, bør der dog ikke tillægges synderlig
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Betydning, Torpedobaadene maa være tilfredse, hvis det
blot lykkes dem at gennemføre Angrebet, og raader den blokerede over U ndervandsbaade, kan disse ogsaa bidrage en Del
til at dække Torpedobaadenes Tilbagetog ved lige ved Daggry
at gaa frem i Farvandet til en Optagestilling. Omkredsen af
Torpedobaadenes Aktionsomraade, funden paa den ovenfor
angivne Maade, kan derfor antages at være den længst fremskudte Position, en Blokadeflaades Hovedstyrke vil indtage
om Natten ; medens den om Dagen kan gaa en Del længere
frem, da U ndervandsbaadenes Aktionsomraade foreløbig er
betydelig mindre end Torpedobaadenes.
Der kan maaske tænkes Forhold , hvor Blokadeflaadens
Hovedstyrke ogsaa om Natten kan opholde sig indenfor de
blokerede Torpedobaades Aktionsomraade, nemlig dersom den
disponerer over en mod Torpedobaadsangreb beskyttet Ankerplads. Men det maa dog erindres, at man derved under
alle Omstændigheder aabner den blokerede forøgede Muligheder for en aktiv Optræden ; i al Almindelighed vil derfor Blokadeflaadens Hovedstyrke, naar der kun tages Hensyn til
Angreb af Torpedofartøjer, være bedst placeret, ved at holde
sin Position hemmelig og udenfor disse Fartøjers Aktionsomraade.
Som allerede berørt vil de geografiske Forhold spille en
Rolle for Muligheden af at vælge en Position for Hovedstyrken, der kan hemmeligholdes, ligesom de vil have Indflydelse paa Overvejelserne om, hvor Hovedstyrken maa opstilles for at kunne fremtvinge Slag indenfor det tilladelige Spillerum.
Endvidere vil der som ovenfor udviklet være en vii.
Vekselvirkning mellem Valg af Forpoststilling og Vålg af
Position for Hovedstyrken, og endelig vil begge disse Valg
afhænge meget af den Maa.de, hvorpaa Blokadestyrkens Operationsdygtighed opretholdes.
a4 8. Opretholdelsen af Blokadestyrkens Operationsdyg-
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tighcd beror hovedsagelig paa Vedligeholdelsen af Kulbeholclningen, som for intet Skib maa synke lavere, end at
Skibet, hvis den blokerede Styrke bryder ud, kan løse den
Opgave, der paahviler det under en saadan Eventualitet, og
endda have Kul nok til at gaa til Kulfyldningsstedet.
Sættes nu:
K = Skibets Kulbeholdning ;
S = det Kvantum Kul, der er fornødent til Løsning af
Skibets Opgave ved Udbrud;
R = det Kvantum Kul, der forbruges til Gang fra Blokadestation til Kulfyldningssted;
D = Skibets Kulforbrug pr Dag under almindelig Blokadetj eneste;
saa faar man, at den Tid i Dage, T, som Skibet kan bolde
Blokadestationen, er:

T=(K+S)+2Ri
D

og kaldes endvidere den Tid, der medgaar til Gang fra Blokadestation til Ifolfyldningsplads , fornødent Ophold her samt
Gang tilbage til Blokadestation, for t, saa er det klart , at
Skibet maa fylde Kul en Gang i hver Periode = 'J.' + t.
Har man altsaa til Udførelse af en Blokade en Kampskibsstyrke af N ensartede Kampskibe, vil der af disse stadig
til Kulfyldning være detacheret et Antal:
Nxt

n=T+t
Ganske analoge Udtryk kan opstilles for de til Blokadeflaaden hørende Krydsere og lettere Fartøjer.
Det fremgaar af disse Udtryk , hvilken uhyre Betydning
Detacheringstiden t - som, da Opholdet paa Kulfyldningspladsen kan regnes at være konstant, afhænger af Afstand
mellem Kulfyldningsplads og Blokadestation - bar for hele
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Anordningen af Blokaden, og man forstaar, hvorledes selv )
England kan tænke sig Muligheden af at kunne blive tvungen til at "tigge, laane eller stjæle" Hjælpebaser (Admiral
Colomb) for at blive i Stand til at holde en Blokadestyrke
paa den fornødne Højde, thi i de aller færreste Tilfælde vil
Opretholdelsen af en Blokade kunne baseres paa Kulfyldning i aaben Sø. Løsningen af Kulspørgsmaalet er langt den vigtigste Sag
ved Opretholdelsen af Blokadestyrkens Operationsdygtighed ;
i anden Række kommer derpaa Muligheden for at kunne
dokke Skibene og foretage større Reparationer, eller med
andre Ord : Afstanden fra Blokadestation til en Havn med
fornødne Ressourcer i saa Henseende paa eget eller allieret
Territorium ; og endelig er Afstanden fra Blokadestation til
den første Telegrafstation, hvorigennem hurtig og sikker
Forbindelse med den højeste Krigsledelse kan faas, af nogen
Betydning. Samtlige de her fremdragne Forhold maa i hvert enkelt
Tilfælde tages under Overvejelse for at kunne danne sig en
Mening om, hvorvidt det er muligt at finde en for det specielle Tilfælde passende Form for Blokadens Udførelse. Dernæst vil det blive nødvendigt at ordne en Del Detailler ved
denne, - saasom f. Eks. Forpoststyrkens Optræden i Tilfælde af Udfald af lettere Materiel eller Udbrud af den blokerede Hovedstyrke o. 1. - , som imidlertid ikke har principiel Betydning for Afgørelsen af Spørgsmaalet om, hvorvidt Operationsformen Krigsblokade kan anvendes eller ej,
og som der derfor heller ikke skal gaas nærmere ind paa.
At det ofte vil vise sig vanskeligt at finde en Form for
Krigsblokaden, der yder passende Sandsynlighed for dens
heldige Gennemførelse, turde fremgaa af det foran udviklede,
men at det under alle Forhold skulde være umuligt, er dog
næppe rigtigt. Krigsblokaden vil sikkert ogsaa i Fremtidens
Søkrige blive anvendt og overfor en i moralsk Henseende
Foredrag i Strategi.
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underlegen Modstander vise sig at være en meget virksom og
kraftig Operationsform.

Hvad dernæst Handelsblokaden*) angaar, er den et
Tvangsmiddel, sideordnet med Besættelse af Modstanderens
Territorium, som navnlig tager Sigte paa at udtømme Fjendens økonomiske Ressourcer. Undertiden, som f. Eks. ved
J ervis's tidligere omtalte Blokade af hele den franske Atlanterhavskyst ved Begyndelsen af det 19de Aarhundredc og ved
Japanernes Blokade af Kwantunghalvøen 1904, kan Handelsblokaden særlig gaa ud paa at komme en Del af de fjendtlige Stridskræfter til Livs, men som Regel er Hensigten kun
i al Almindelighed økonomisk at ødelægge eller dog svække
Modstanderen.
Handelsblokadens Anvendelse som Krigsmiddel er meget gammel, det fortælles saaledes allerede om Demetrius
Poliorketes, at han Aar 300 f. Kr. blokerede Athen for gennem Afbrydelse af Byens Søhandel at tvinge den til Eftergivenhed. Og efterhaanden som Havets Betydning som
Transportvej forøgedes, voksede ogsaa Muligheden for at tilføje en Modstander følelig Skade gennem en saadan Forholdsregel som Afbrydelse af hans Søhandel. Men gennem lange
Tider var Handelsblokaderne rene Skinblokader (Blocus
fictif) ; oftest nøjedes man med simpelthen ved Kundgørelser
at forbyde al Søhandel med Modstanderen (Blocus sur Papier;
Blocus de Cabinet), og kun sjælden oprettedes andet end en
"Blocus par Croisiere", d. v. s. at nogle faa Krigsskibe holdt
gaaende udfor de Kyststrækninger, der var erklærede for at
være blokerede. I 1630 udstedte Holland den første kendte
•) Som allerede tidligere nævnt spiller Folkeretten ved Handelsblokade en
betydelig Rolle, som i det følgende dog kun vil blive strejfet, da den
nærmere Behandling af denne Side ved Handelsblokade henhører under
Undervisningen i Folkeret.
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Forordning om Handelsblokade, og ifølge denne skulde
ganske vist alle Skinblokader afskaffes, men selv for Hollands Vedkommende blev det endnu et Par Hundrede Aar
ved de gode Forsætter, først de ganske absurde Forhold, som
Napoleon I's Fastlandsspærring og Englands Modtræk frembragte, gav Stødet til en Forandring. Efter 1815 arbejdede
de af det "væbnede" Neutralitetsforbund opstillede Regler
sig frem til almen Anerkendelse for endelig ved Pariserdeklarationen 1856 højtidelig at blive vedtagne af saa godt som
alle civiliserede Stater i den bekendte Form, hvorefter Handelsblokaden for at være bindende skal være "effektiv", d. v. s.
opretholdes af en saadan Styrke, at al Ind- og Udpassage til
og fra den blokerede Havn er forbunden med aabenbar Fare
for Opbringelse.
Faa Aar efter blev Verden Vidne til den mest storstilede Handelsblokade, der nogensinde er sat i Værk : Nordstaternes Blokade af de frafaldne Sydstater under den nordamerikanske Borgerkrig. - Handelsblokaden fik i dette Tilfælde en stor Indflydelse paa Krigens Udfald, og en lige saa
stor Rolle spillede Handelsblokade i den spansk-amerikanske
Krig 1898, idet det kan anses for givet, at alene dette Tvangsmiddels Anvendelse overfor Cuba vilde have været tilstrækkelig til at fremtvinge Overgivelsen af samtlige spanske
Tropper paa denne Ø.
Saa stor Virkning vil dog sjælden kunne frembringes
ved Handelsblokade ; i de to nævnte Tilfælde var der særlige
Forhold til Stede, idet Produktions- og Kommunikationsforholdenes daarlige Tilstand i Forbindelse med isoleret Beliggenhed baade for Sydstaternes og for Cubas Vedkommende
tilvejebragte exceptionelt gunstige Betingelser for en kraftig
Virkning.
For øvrigt viser disse to Eksempler, at en Handelsblokade af en større Strækning stiller store Fordringer i Retning af Materiel. Blokaden af Sydstaternes c. 2500 Kml.
16•
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lange Kyst krævede c. 600 Fartøjer, medens Blokaden af Cubas c. 1300 Kml. lange Kyst opretholdtes af c. 100 Fartøjer,
men det er noget tvivlsomt, om denne sidste Blokade vilde
have vist sig effektiv overfor en mindre passiv Modstander
end Spanien. Endda maa det saa tages med i Betragtning,
at hverken Sydstaterne eller Spanierne paa Cuba raadede
over Krigsskibe af Betydning, saa at alle Slags Auxiliairfartøjer lod sig anvende i Blokadetjenesten. Paa den anden
Side maa det dog ogsaa ved Spørgsmaalet om, hvor meget
Materiel en Handelsblokade krmver, erindres, at Tendensen
i hele Udviklingen af Handel og Fragtfart som ogsaa af V erdensproduktionen er at specialisere og koncentrere. Skibene
bygges mere og mere for bestemte Router og bestemte Arter
aif Last, ligesom hver speciel Art af Last kræver sine særlige
Akkommodationer i Havnen i Retning af Kajer, Pakhuse,
Lasteapparater etc., saaledes at ethvert Forsøg paa at ville
lede Vareomsætningen ad andre Veje end de sædvanemæssige altid er forbundet med betydelige Omkostninger i Tid og
Penge*). Erfaringerne - f. Eks. fra Cape Town under Boerkrigen - viser ogsaa, hvor hurtig en Havn blokkes op, naar
Trafikken vokser noget synderligt ud over det almindelige,
saa der er ingen Tvivl om, at blot en Blokade af Modstanderens Søhandelscentre ofte kan faa stor Betydning. (Af Englands Søhandel er under normale Forhold c. 68 % - i Værdi
- koncentreret over London, Mersey og Humberen.) ---:
Til Slut skal kun gøres opmærksom paa, at Oprettelsen
alene af Handelsblokade under mange Forhold vil fordre Tilstedeværelsen eller Erhvervelsen af en eller flere sekundære
Operationsbaser. ") Til Belysning af dette Forhold skal blot anføres, at da man i 1901 vilde
begynde at eksportere Hvede fra Sydney, og en stor tysk Damper, der
selv var forsynet med alle moderne Indretninger for Kornfarten, i den
Anledning dirigeredes dertil, saa brugte den, paa Grund af at Sydney's
Havn manglede Akkommodationer for denne Art Handel, 14 Dage om
at indtage en Last, som den i f. Eks. New-Yorks Havn kunde have indtaget i 11/ 2 Dag.
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Inden Spørgsmaalet om Blokade forlades skal dog siges
et Par Ord om det forholdsvis moderne Fænomen : Fredsbloka.d&ri, (Blocus pacifique).
Som allerede Navnet antyder, er denne Blokade ikke
noget Krigsmiddel, snarere er den et Middel til at undgaa
Kri som i senere Tider har fundet en ret udstrakt Anvenå~lse., ~ar_stærkere Stater har villet fremtvinge Opfyldelsen
af en eller anden Fordring hos en mindre Stat. Den første
Operation af denne Art iværksattes i 1827, da en engelskfransk-russisk Flaade blokerede Dele af det nuværende Grækenlands Kyst for derved at lægge Pres paa Sultanen af Tyrkiet og hans allierede, Khediven af Ægypten, hvis Hær stod
i Grækenland.
Siden da er Fredsblokade bleven anvendt saa ofte af
Stormagterne, baade overfor europæiske Smaastater - Portugal 1831 ; Holland 1833 ; Grækenland 1850 og 1886 - og
overfor eksotiske Stater, at Tilladeligheden af en saadan Foranstaltning maa anses som fastslaaet ved Praksis, skønt en
Del af de folkeretslærde nødig vil gaa med dertil og paastaar, at det er en ganske falkeretsstridig Voldshandling.
Derimod har der hidtil ikke uddannet sig nogen fast
Praksis med Hensyn til Fredsblokadens Tillempning ; denne
har været ganske vilkaarlig og har i hvert enkelt Tilfælde
nærmest rettet sig efter, hvad den blokerende har ment at
kunne byde interesserede udenforstaaende Magter af Ubehageligheder derved. Dette er selvfølgelig et uheldigt Forhold, og der er derfor ogsaa i de seneste Tider gjort Anstrengelser for traktatmæssig at faa bestemte Regler fastslaaede. -

KAP. XIII.

Om kombinerede Ekspeditioner.*)
Studiet af disse Ekspeditioner er ret vanskeligt, fordi
deres Udfald i endnu højere Grad end andre krigerske Operationers afhænger af de i det specielle Tilfælde raadende Omstændigheder.
For Muligheden af at gennemføre en Landgangsekspedition er saaledes for det første hele den verdenspolitiske Situation af fremragende Betydning. Thi de Midler, der udkræves
for at forhindre et Landgangsforetagende, er baade mindre
og nærmere ved Haanclen, end de der fordres for Imødegaaelse af Foretagender i den rene Landkrig, overfor de
sidste er en Hær nødvendig, men overfor en kombineret Ekspedition er det tilstrrckkeligt at have en Flaadestyrke disponibel. Fristelsen for Trediemand til at blande sig i Sagen er
derfor her særlig stor, og Eksempler paa Indblanding mangler heller ikke. Da saaledes den allierede engelsk-franskrussiske Flaade tilintetgjorde den tyrkisk-ægyptiske Flaade
i N avarinobugten 1827, lammede dette Ibrahim Pashas
•) Litteratur: P. H. Colomb : Naval Warfare.
A. Grasset: La Dcfense des Cilles.
M. D. B. G.: Des Operations Maritimes con tre les Cotes et
des Dcbarquements,
v. Janson: Das strategische und taktisehe Zusammenwirkcn
von Heer und Flotte.
N. E. Lomholt: Kampen om l{ystbefæstninger.
A. \Valker: Combined Maritime Operations.

247

Invasion i Grækenland fuldstændig, og i 1897 forhindrede
den europæiske Koncerts Flaader Grækenland i at støtte
Oprøret paa Kreta med græske Tropper.
Dernæst bevæger man sig ved Landgangsoperationer
saavel paa Landkrigens som paa Søkrigens Omraade; ved
Bedømmelsen af deres Udfald maa ikke alene det samlede
Forhold mellem Modstandernes Stridskræfter til Lands og
til Vands tages i Betragtning, men de kommanderende Admiralers og Generalers Karakterer samt hele Ordningen af Kommandoforholdene spiller en afgørende Rolle. Et Landgangsforetagendes Udfald beror i allerhøjeste Grad paa, om der
kommer et virkeligt Samarbejde i Stand mellem de to Værn,
men et saadant lader sig næppe fremtvinge alene ved et Forhold af overordnet og underordnet, der maa paa begge Sider
findes baade god Villie til Samarbejde og god Forstaaelse for
den anden Parts Væsen og Virkemaade. Baade Sø- og Landstridskræfter befinder sig imidlertid under Udførelsen af Foretagendet i en uvant og vanskelig Situation : Flaadens Bevægelsesfrihed indskrænkes stærkt, og Besætningerne stilles
overfor Opgaver, f. Eks. Ind- og Udskibning, som de sjælden
har synderlig Øvelse i at løse, medens paa den anden Side
Landtropperne ved Livet om Bord kommer under ganske
uvante Forhold, der næsten altid tager en Del paa dem og
deres Heste, og det virker uheldigt paa Soldaternes Moral,
at de under Opholdet i Skibene maa føle sig ganske forsvarsløse.
For øvrigt mangler det ikke paa Stof til at foretage en
Undersøgelse af Landgangsekspeditioner, thi der er i det
sidste Par Hundrede Aar udført c. 250 saadanne Ekspeditioner af alle Arter, lige fra saadanne, som er udførte af Krigsskibsbesætninger alene, til Foretagender, der har krævet Hundreder af Transportfartøjer.
For at lette Oversigten kan Landgangsforetagender inddeles i 3 forskellige Hovedgrupper - hvis Grænser dog ikke
er synderlig skarpe-, nemlig:
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A. Landgange foretagne af den angribende Flaades Besætninger og nogle faa Hundrede Soldater. - Denne Gruppe
omfatter c. 2 / 5 af de nævnte 250 Ekspeditioner, og Foretagenderne er som oftest udførte imod mindre Øer, men dog ogsaa
imod Søbefæstninger paa Fastlandet. Særlig den engelske
Flaade har en rig Erfaring i disse Ekspeditioner, for hvilke
de vestindiske Farvande har afgivet en yndet Skueplads,
og som meget ofte har Karakteren af Overrumplinger.
B. Landgangs/oretagender med en Troppestyrke, som
ikke er større - o : ikke over c. et Armekorps - , end at den
kan overføres i en enkelt Transport og ikke kræver Forbindelsen med Hjemlandet opretholdt uafbrudt. - Herunder
falder visse Diversioner, endvidere Foretagender mod Søbefæstninger, der kræver et Belejringskorps, og imod større Øer
samt endelig en Del Operationer mod halvciviliserede Stater,
som f. Eks. den franske Ekspedition mod Tunis 1881; Englrondernes mod Ægypten 1882 ; Stormagternes mod Kina
1900; m.fl.
C. Invasionsforetagender, som kræver uafbrudt Forbindelse med og fortsatte Transporter fra. H jemlnndet. Hertil kan regnes Englændernes l(rig mod Napoleon paa clen
pyrenæiske Halvø 1808-1813 ; Franskmændenes Erobring af
Algier 1830; Krimkrigen 1853-1856; Japans Invasioner af
Korea og Manschuriet 1894 og 1904 ; samt, i visse Retninger,
Boerkrigen 1899-1902. ad A. Smaa Landgangsforetagender.
De smaa Landgangsforetagender afhænger i sidste Instans af Herredømmet paa Havet, thi een Ting er at gennemføre Angrebet, en anden at fastholde det vundne Objekt.
Er dette en Ø, hvis Befolkning for at eksistere maa have
Tilførsler udefra, er den uhjrolpelig henvist til i clet lange Løb
at tilfalde den Magt, der beholder Overtaget paa Søen, og
derigennem saa at sige kan overklippe dens Livstraad. At
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tage Malta var en let Sag for Napoleon i 1798, men han kunde
ikke hævde Øens Besiddelse overfor de paaHavet overmægtige
Englændere, medens det modt,at viste sig umuligt at fravriste disse Gibraltar, da de havde bemægtiget sig dette
Punkt, hvis Forhold i meget ligner Forholdene paa en lille Ø.
Men for selve Angrebets Udførelse spiller naturligvis
ogsaa vedkommende Punkts specifikke Modstandskraft en
Rolle, og herved gælder da, hvad tidligere er bleven udviklet
ved Omtalen af Overrumplingsforetagender, at en Flaade
næppe ved egne Midler vil være i Stand til at betvinge blot
nogenlunde modstandsdygtige Objekter. Endnu mindre vil
Flaaden kunne garnisonere et erobret Punkt, thi moderne
Krigsskibe kan endnu daarligere end Sejlkrigsskibene i deres
Velmagtsdage afse Dele af deres Besætninger for den Art
Tjeneste, men dette Forhold kan dog rettes ved at lade den
angribende Flaade ledsage af et Par Transportskibe med
Tropper.
Større Resultater kan dog altsaa ikke paaregnes opnaaede
ved denne Art Foretagender, og udføres de af den paa Søen
underlegne Part, har de overhovedet kun Udsigt til temporært
Held. Som Eksempler paa disse Ekspeditioner skal anføres
følgende:
Gib r a 1 tars Erobring 1 7 0 4. I Begyndelsen af
Aaret 1704 eskorterede den engelske Admiral Rooke med 36
engelske og hollandske Linieskibe - foruden mindre Skibe den habsburgske Prætendent til Spaniens Trone, .Ærkehertug
Karl, til Lissabon. Herfra fortsatte Rooke ind i Middelhavet
for at besætte Barcelona, der mentes at være Habsburgernes
Sag hengiven, men dette viste sig at være en Fejltagelse.
Og da Rooke derefter lige for Næsen af sig lod den franske
Bresterflaade (23 Linieskibe) slippe ind til Toulon, saa at den
franske Flaade her blev ham overlegen, faldt han tilbage
mod Lissabon for at afvente Forstærkning. Denne (22 Linieskibe) mødte ham dog allerede ved Lagos, og han gik da til
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Tetuan for at fylde Vand og Provisioner. Her indtraf da fra
Lissabon Underretning om, at Gibraltar var daarligt garnisoneret, og efter afholdt Krigsraad besluttede Rooke - som
mente, at den forenede franske Flaade i Toulon kun talte c.
40 Linieskibe - et Angreb derpaa.
Den 31 / 1 gik hele Flaaden med østlig Vind over til Gibraltar, hvor Rooke med Hovedstyrken lagde sig i Bugtens
vestlige Del, medens 22 Linieskibe under Admiral Byng
detacheredes til at bombardere Fæstningen, og 1800 Marinere
landsattes til Besættelse af Tangen nordenfor Fæstningen.
Forhandlinger med Guvernøren og Skibenes Placering tog
dog et Par Dage: først den 3 / 8 ved Daggry begyndte Skibene
Beskydningen, som dog ved Middagstid maatte afbrydes,
fordi tæt Krudtrøg forhindrede al Sigtning. Fra det nærmest Fæstningen liggende Skib iagttoges dog, at Ilden fra et
Par af de lavere liggende Batterier var ophørt, og Skibscbefen
foreslog da Admiral Byng at besætte dem. Byng lod straks
de ham underlagte Skibe armere Fartøjer og sendte samtidig Bud til Booke om Assistance, men afventede dog ikke
dennes Komme, inden han sendte sine Fartøjer afsted. Da
Folkene fra disse stormede op mod det første spanske Batteri, sprængte Spanierne imidlertid en Mine, som dræbte c.
40 og saarede c. 60 Mand, hvilket bragte Englændernea Angreb til at gaa i Staa, og det yilde sandsynligvis vrore strandet,
hvis ikke nu den engelske Hovedstyrkes Fartøjer var ankomne med friske Folk, som stormede alle de lavere liggende
Værker. Næste Morgen kapitulerede da Fæstningen, som
kun havde en Besætning paa c. 100 Mand og en Armering paa
c. 100 Kanoner.
Englænderne, hvis Tab var c. 275 døde og saarede, tog
Fæstningen i Besiddelse for den habsburgske Tronprætendent, og efter at have landsat c. 2000 Mand med 50 Kanoner
fra Flaaden til Besætning i Fæstningen detacherede Rooke 7
Linieskibe til Lissabon og gik selv med Resten atter til
Tetuan. - Men den 20 / 8 signalerede ha.ns Forpostskibe den
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franske Toulonflaade under Opsejling, og da den viste sig at
være 51 Linieskibe stærk, maatte Booke i største Hast atter
indskibe største Parten af de paa Gibraltar landsatte Folk.
Den 24/ 8 kom det derpaa udfor Malaga til et uafgjort Slag,
under hvilket dog flere af de engelske Skibe naaede Bunden
af deres Ammunitionsbeholdninger, men Franskmændene
trak sig næste Dag, hvor de havde Luven, tilbage mod TonIon i Stedet for at forny Slaget.
Booke gik da, efter atter at have landsat Folk og Forraad paa Gibraltarklippen, hjem til England med Hovedstyrken af Flaaden, efterladende en EGkadre i Lissabon under
Admiral Leake. Denne kunde ikke forhindre, at en overlegen fransk Flaade medio Oktober oprettede Blokade af
Gibraltar, som samtidig paa Landsiden indesluttedes af spanske Tropper, men da den daarligt udrustede franske Flaade
snart atter maatte hæve Blokaden og gaa til Cadiz, benyttede
Leake straks Lejligheden til at kaste Forstærkninger og Forraad ind i Fæstningen, og da han gentog dette ved Aarets
Slutning kunde .Fæstningen med forholdsvis Lethed afslaa
Spaniernes Angreb fra Landsiden. I Begyndelsen af Marts
1705 genoptog den franske Flaade fra Cadiz Blokaden af
G·ibraltar, men 3 Uger efter ankom Leake med en overlegen
Flaade og ødelagde delvis den franske Eskadre, hvis Rester
søgte hjem til Toulon. Englænderne hævdede derefter definitivt under Resten af Krigen Herredømmet paa Søen i disse
Egne.
(Foretagendet er et rent Overrumplingsforetagende,
men Booke bliver selv, strategisk set, overrumplet af den
franske Flaade, der er betydelig stærkere, end han har antaget, og hvis Franskmændene den 25de eller 26de havde fornyet Slaget udfor Malaga, havde det næppe været Rooke muligt at dække Gibraltar ; ligesom det senere paa Aaret nærmest maa siges at være Forsømmelighed- fra Franskmændenes
Side, der sætter Leake i Stand til at undsætte Fæstningen. Fra det Øjeblik Englænderne definitivt har vundet Herre-
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dømmet paa Søen, er Gibraltars Skæbne ogsaa dermed afgjort). A n g r e b p a a L i s s a 1 8 6 6. Øen Lissa, der er 85
qkm stor, ligger midtvejs - efter Længden - i Adriaterhavet, c. 30 Kml. fra Dalmatiens og c. 70 Kml. fra Italiens
Kyst. Englænderne besatte og befæstede 1810 Øen som
Støttepunkt for deres Krydsere i Adriaterhavet , og efter at
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den 1815 var kommen i Østrigernes Besiddelse, udvidede og
forstærkede disse noget Befæstningsværkerne, som i 1866 bestod af:
1) ved St. Giorgiohavnen: paa Vestsiden 5 Værker
(hvoraf de 3 var anlagte af Englænderne) med tilsammen
22 Kanoner (hvoraf 10 Stk. 15 cm og 2 Stk. 12 cm riflede
B . K.) og 10 Haubitzer og Morterer ; paa Østsiden 3 Værker
(eet fra Englændernes Tid) med tilsammen 12 Kanoner (6
Stk. 15 cm rift. B. K.) og 6 Haubitzer og Morterer;
2) ved Comisabugten: 3 Værker med tilsammen 14 Kanoner (4 Stk. 15 cm og 4 Stk. 12 cm rift. B. K.) ;
3) ved Manegobugten : eet Batteri med 2 Stk. 12 cm
rift. B. K. og 4 Stk. 14 cm F. K. ;
4) paa Midten af Øen en Retrætestilling med Placementer for 8 Feltkanoner.
De i Værkerne anbragte Forladekanoner - hvoraf de
sværeste var 48-pundige, o : af c. 18 cm Kaliber - var alle
glatløbede. - Til Imødegaaelse af Landgang disponeredes
over 6 Feltkanoner. - Besætningen talte 1833 Mand, hvoraf
Halvdelen var bunden i Værkerne som Skytsbetjening. Lissa var ved Kabel forbunden med Øen Lesina, som atter
ved Kabel var i Forbindelse med Telegrafnettet i Dahnatien.
Den 23 / 6 udbrød Krigen mellem Preussen-Italien og
Østrig efter længere Tids Spænding, men ingen af Flaaderne
var da organiseret. Den østrigske, betydelig underlegne
Flaade under Admiral Tegetthoff tog Station ved Fasana (tæt
ved Pola), medens den italienske under Admiral Persano laa
ved Ancona.
Medens Tegetthoff i Slutningen af Juni med en Del af
sin Flaade foretog en Rekognoscering af Ancona, forholdt
Persano sig fuldstændig uvirksom, indtil han medio Juli fik
bestemt Ordre til at gøre noget, hvad kunde han selv bestemme. Persano valgte da at angribe Lissa og afgik den
18
/ 7 E. M. fra Ancona med: 11 Panserfregatter og Panser-
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korvetter (med tilsammen 231 Kanoner), 7 Træfregatter og
Trækorvetter (218 Kanoner), 3 Kanonbaade (12 Kanoner),
5 Avisoer, 1 Hospitalsskib og 1 Transportskib. Endvidere
stødte den 18de een Træfregat (54 Kanoner) og den 19de
F. M. 2 Træfregatter og 1 Korvet (110 Kanoner) samt Panserskibet "Affondatore" (2 Stk. 26 cm rifl.. F. K. i Taarne)
til ham. Af de 645 Kanoner, den samlede Flaade førte, var
297 riflede, Hovedarmeringen var for Panserskibenes Vedkommende 16 cm riflede, for de store Træskibes 16 cm glatløbede Kanoner. - Flaaden medførte 1600 Mand Marineinfanteri, som ved Forstærkninger, ankomne den 19de og
den 20de om Morgenen, bragtes op til 2700 Mand. Da Italienerne ikke besad ordentlige Kort over eller Efterretninger om Lissa, var Forsøg paa Overrumpling udelukket. Persano lod da den 17de, medens Resten af Flaaden
holdtes ude af Sigte fra Øen, sin Stabschef foretage en Rekognosceringsfart rundt denne i en Avisodamper - under engelsk Flag, som dog ikke narrede Øens Besætning - , og
om Aftenen lagdes Angrebsplanen. Denne gik ud paa, at 3
Panserskibe (82 Kanoner) under Admiral Vacca skulde angribe Værkerne ved Comisabugten, 6 store Træskibe (260
Kanoner) under Admiral Albini skulde angribe ved Manegobugten og forsøge en Landgang her, 8 Panserskibe og 1
Trækorvet (173 Kan.) under Persano skulde angribe ved St.
Giorgio, og endelig skulde Kanonbaadene angribe Lesina og
kappe Telegrafkablet, medens 2 Aviso(jr gik paa Forpost c. 20
Kml. nordud.
Der blev dog smølet med Forberedelserne, saa at Italienerne i Stedet for som fastsat ved Daggry først op ad Dagen
den 18de kom i Gang med Angrebet. Vacca opgav snart at
udrette noget ved Comisa og gik til Manego, men her var
Albini ogsaa kommen til det Resultat, at der intet lod sig udrette - Landgang blev aldeles ikke forsøgt - og begge gik
da rundt til St. Giorgio. Her var de lavere liggende Værker
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noget medtagne, men Italienerne havde dog ingen afgørende
Fordel vunden, da de om Aftenen afbrød Kampen. Heller
ikke Kanonbaadene havde været heldige: en Landgang var
uden Vanskelighed bleven iværksat paa den ubefæstede Lesina,
og Kablet mellem denne og Lissa kappet, men Telegrafisten
paa Lesina fik Tid til at redde sig og Telegrafapparatet op
paa et højt Bjærg, hvorfra Forholdene ved Lissa delvis kunde
iagttages, og han fik snart atter etableret Forbindelse med
det fra Lesina til Fastlandet gaaende Kabel, som Italienerne
ikke havde kappet.
Den 19de F.M. fornyede Persano Angrebet: Største
Parten af Panserskibene angreb ved St. Giorgio, medens 4
Panserskibe og de store Træskibe under Albini gik til Oomisa.
Her foretog Albini - mellem hvem og Persano der herskede
et temmelig daarligt Forhold - et svagt Forsøg paa Landgang, men gik saa til Karober, hvor han blev liggende uvirksom Resten af Dagen. Værkerne ved St. Giorgio led denne
Dag en Del: kun 15 Piecer resterede til Havnens Forsvar,
og Østrigernes Tab gik op til 24 døde og 70 saarede, men
paa den anden Side blev et af de italienske Panserskibe gjort
ukampdygtigt, flere andre fik mindre Skader, Italienerne
havde 16 døde og 114 saarede samt havde forbrugt megen
Ammunition og mange Kul.
Persano besluttede sig dog efter en Del Vaklen til at
forny Angrebet den 20de, hvor da Hovedvægten skulde sættes paa en af Albini med de store Træskibe dækket Landgang
ved Karober, medens to Panserskibe skulde demonstrere ved
Oomisa, og Resten angribe ved St. Giorgio. Dette Angreb
var netop iværksat, da den østrigske Flaade, hidkaldt ved de
fra Lesina modtagne Efterretninger, ankom. Persano, der
blev taktisk overrasket, fik ikke Tid til at ordne sin spredte
Flaade, før Tegettho.ff angreb, og Slaget, i hvilket de italienske
Træskibe under Albini tog liden eller ingen Del, blev en Sejr
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for Østrigerne, der beholdt Valpladsen, medens Persano med
Tabet af to Panserskibe om Eftermiddagen gik til Ancona.
(Persano krænkede alle Principper : Italienerne besad
intet Herredømme paa Søen, da Tegetthoffs Flaade endnu
ikke var slaaet, ikke desto mindre undlod Persano endog at
iagttage Tegetthoff og blev derved taktisk overrasket. - Selve
Angrebet paa Lissa var fejl anlagt : Hovedvægten burde været
lagt paa Troppernes Landgang og ikke paa Skibenes Angreb. - Medvirkende Aarsager til det uheldige Udfald var
Persanos Ubeslutsomhed, det daarlige Samarbejde mellem
ham og de underlagte Admiraler samt den i det hele taget
mindre gode Aand i den kun løst organiserede italienske
Flaade). ad B . Større Landgangsforetagender.
V ed Betragtningen af denne Gruppe forudsættes foreløbig, at Angriberen er i Besiddelse af Herredømmet paa
Søen. Som allerede nævnt, kan en Ekspedition af denne Art
være en Diversion for at svække den fjendtlige Hær paa
Hovedkrigsskuepladsen. Englænderne foretog saaledes under
Kolonialkrigen (Syvaarskrigen) adskillige Ekspeditioner mod
franske Kystpladser, som i hvert Fald delvis var beregnede
paa at bevirke Lettelser i Krigsførelsen ·for Englands allierede, Preussen. En Ekspedition af denne Art til Østersøen
var i 1870 ogsaa planlagt af don franske Krigsledelse, men
kom ikke til Udførelse, da Frankrig fik mere end Brug nok
for alle Tropper hjemme; for øvrigt bevirkede dog alene Muligheden af et saadant Foretagende, som man i Tyskland
ventede vilde finde Støtte hos Danmark, at een Division
Linietropper og 3 Divisioner Landeværn af den tyske Hær i
lang Tid blev holdt tilbage i Tyskland til Imødegaaelse
deraf.
Skal der opnaas noget synderligt ved en saadan Diver-

257
sion, bør den iværksættes enten paa et saa tidligt Stadium
af Krigen, at man kan haabe at bringe Forvirring i Modstanderens Mobilisering og Opmarch, eller netop som Opmarchen af den fjendtlige Hær ved Landgrænsen er fuldendt. Alligevel skal der dog ganske særlige Forhold til, for
at nævneværdige Resultater kan opnaas, det er Undtagelsen,
at Kommunikationslinier af indgribende strategisk Betydning ligger tæt til Kysten*), og selv om Felthæren er sendt
til Grænsen, vil dog en større Stat, saaledes som Hærorganisationen nu til Dags er saa godt som overalt, altid i Indlandet disponere over tilstrækkelig Styrke af 2den Linies Tropper til at imødegaa en saadan Landgangsekspedition.
Der er derfor ikke stor Sandsynlighed for, at Ekspeditionen vil blive afsendt med Diversion som Maal, rimeligere
er det, at Hensigten er at bemægtige sig et bestemt, strategisk
vigtigt Punkt eller en Landstrækning, hvis Besiddelse kan
have Betydning for Krigens Gang.
Foruden Foretagender mod saadanne oversøiske Besiddelser der kun raader over en temmelig begrænset Modstandskraft, saa at der ikke kan tales om nogen Invasion, kan
det her dreje sig om et Foretagende mod en Søbefæstning
eller Flaadestation for derved umiddelbart at bemægtige sig
en Del af Fjendens Krigsmateriel; Eksempler herpaa er Japanernes Ekspeditioner mod Port Arthur 1904 og mod Weihai-Wei 1895. For øvrigt skal bemærkes, at det ikke er
udelukket, at den Art Foretagender rettes mod en neutral
Magt for at sikre sig dens Holdning, her behøver saaledes
blot at erindres om den engelske Ekspedition mod København
1807, og om Japanernes Optræden overfor Korea saavel i
1894 ved Udbruddet af Krigen mod Kina, som i 1904 ved
Udbruddet af Krigen mod Rusland.
") Som et Eksempel paa en saadan Undtagelse kan dog nævnes Italien, hvis
to Hovedhaner i nord-sydlig Retning adskillige Steder løber umiddelbart
langs Kysten.
Foredrag i Strategi.

17
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Ekspeditionen kan imidlertid ogsaa have det Maal at
bemægtige sig et Punkt, der kan tjene til Basis for videre
Operationer, enten til Søs eller til Lands. - Af Foretagender for at opnaa en Basis for Flaadeoperationer, kan saaledes nævnes Erobringen af Belle Ile 1761, for at denne Ø
kunde tjene som Støttepunkt for den engelske Blokade af
den franske Atlanterhavskyst, samt flere engelske Ekspeditioner mod Minorca for at opnaa et Støttepunkt for Middelhavsflaaden; medens der baade under den nordamerikanske
Frihedskrig og under Borgerkrigen sammesteds er flere Eksempler paa kombinerede Ekspeditioner for at sikre et passende Udgangspunkt for efterfølgende Operationer til Lands
i større Stil eller for Flaadeoperationer.
Endelig kan disse Ekspeditioner, som allerede tidligere nævnt, være Straffe- eller Erobringsforetagender mod
halvciviliserede Stater.
Grænsen mellem de her omhandlede, saakaldte "større",
Landgangsforetagender og den næste Gruppe, Invasionsforetagender, er for øvrigt ofte meget vanskelig at drage. Forskellen mellem dem skulde efter den opstillede Inddeling
være, at medens Invasionerne altid kræver uafbrudt Forbindelse opretholdt mellem Invasionshæren og Hjemlandet, saa
kan de "større" Foretagender gennemføres med en enkelt
Transport, idet Hærstyrken dels ikke er større, end at den
kan transporteres i en enkelt Vending, dels, hvad Underhold angaar, kan basere sig paa det angrebne Territorium,
saa snart dettes Erobring er gennemført. Det viser sig imidlertid ofte under Udførelsen, enten at Styrken er for lille til
at gennemføre Erobringen, saaledes at Forstærkning maa tilføres, eller at det nødvendige for dens Underhold alligevel
ikke lader sig opdrive paa Stedet, saaledes at der af den
Grund maa yderligere Tilførsler til. - Dette Forhold har
dog mindre at sige under den Forudsætning, hvorunder Sagen
foreløbig ses, nemlig at Angriberen har Herredømmet paa
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Søen, thi i dette Tilfælde volder de senere Tilførsler intet
synderligt Besvær.
Hvad angaar det Tidspunkt af Krigen, hvorpaa disse Foretagender bør iværksættes, er det ogsaa her bedst, om det kan
gøres lige efter eller lige ved Krigens Udbrud, saa at man
kan komme saa overraskende som muligt over Fjenden, og
tillige inden denne har faaet tru:ffet udstrakte Forsvarsforanstaltninger.
Med Hensyn til at overraske Modstanderen besidder Angriberen en betydelig Fordel deri, at hans Flaade ikke saaledes som en Hær er bunden til bestemte Veje for sit Anfald. Flaaden kan med lige Lethed vælge sig et hvilket som
helst Punkt, der kan naas fra aaben Sø, til Angrebsobjekt,
Havet er som Marchvej og Forbindelseslinie bagud akkurat
lige godt overalt . Derfor kan en Flaade ogsaa langt lettere
end en Hær skuffe Forsvareren ved Skinangreb ; selv for en
stor Flaade drejer det sig kun om Minutter, naar Kursen skal
forandres, men en Hærs Bevægelsesretning lader sig ikke
forandre ved et Signal og et Par Omdrejninger paa Rattene.
Der er derfor heller ikke i Landkrigen Tale om den Art strategiske Overraskelser som f. Eks. Napoleons Ekspedition til
Ægypten, og om end maaske noget tilsvarende hertil næppe
vil kunne tænkes under moderne Samfærdselsforhold, vil det
dog ogsaa nu til Dags i mange Tilfælde være den Part, der
skal angribes , meget vanskeligt at afgøre, hvor den skal
forberede sig til at tage mod Stødet, selv om den ved, at en
Ekspedition forberedes af Modstanderen.
For denne sidste er det naturligvis bedst, om ikke alene
Bestemmelsesstedet, men ogsaa hele Ekspeditionen kan hemmeligholdes. Med Hensyn til at opnaa et saadant Resultat
kommer forskellige Forhold i Betragtning :
a. Den Tid, Angriberen behøver til at samle den fornødne Landgangsstyrke paa Indskibningsstederne. - At opt7•
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stille bestemte Tal for denne Tid er umuligt, men den betinges af følgende Forhold :
1) Forholdet mellem Modstandernes Landstridskræfter.
- Jo mere overlegen Angriberen er paa dette Omraade, desto
lettere har han ved at afse Tropperne i det hele taget, og
desto friere er han stillet med Hensyn til at vælge netop de
Troppeafdelinger, hvis Garnisonssteder ligger bekvemmest
for Indskibningsstec!erne. Hvis de to Modstanderes Territorium ikke nogetsteds har fælles Landgrænse, kan Angriberen maaske endogsaa tage Afdelingerne, som de staar og
gaar paa Fredsfod, uden at foretage nogen Mobilisering.
2) Størrelsen af Angriberens Landstridskræfter i det
hele taget i Forhold til Størrelsen af den Styrke, der udkræves for Landgangsekspeditionen.
3) Garnisonsstedernes Beliggenhed i Forhold til Indskibningsstederne, samt Kommunikationernes Antal og
Art. b. Den Tid, Angriberen behøver til at samle det fornødne Transportmateriel. - Denne Tid afhænger dels af,
hvor stor Styrke, der skal transporteres, dels af, hvor stor
Tilgang paa Transportmateriel, Angriberen raader over. Herved kan der maaske være Anledning til at erindre om, at
det ikke alene er egen Handelsflaade, der er disponibel, men
at ogsaa neutrale Skibe, der befinder sig i Angriberens Havne,
kan tvangsfragtes af denne til Transporten (Angariation),
hvis han ikke er bange for at optræde lidt udfordrende overfor
den neutrale Magt, som Skibene tilhører.
Med Hensyn til, hvor stort Transportmateriel, der udfordres til Transport af en vis Styrke, er det vanskeligt at
give bestemte Regler, det afhænger nemlig i det enkelte Tilfælde af Skibenes Størrelse og Bygningsmaade, Transportens
Længde og de Vejrforhold, hvorunder denne kan paaregnes at
foregaa. I England, som vel er det Land, der har størst
Erfaring i Søtransporter, regnes med følgende praktiske Re-
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gel, der er tilstrækkelig nøjagtig for en almindelig Undersøgelse af Forholdet:
Fra Grostonnagen trækkes 40 % for Maskiner, Kulkasser og Rum til Skibets Brug, man faar da den "anvendelige" Tonnage, hvoraf regnes:
For Transport i
Transportgenstand

et Par Dage J

en Uge

J

1ængere Tid

Tons
pr. Mand ............
Hest .............
- Kanon; Køretøj . ..

-

1,5
2,5

2,0
6,0

2,5
7,0

4-4,5

4- 4,5

4- 4,5

Det ses heraf, at Rejsens Længde har en meget betydelig
Indflydelse paa Størrelsen af det fornødne Transportmateriel,
hvilket er naturligt, da Bekvemmelighederne for Folk og
Dyr maa være større paa en længere Rejse, ligesom der for
en saadan ogsaa maa regnes med større Plads til Proviant t>g
andre Fornødenheder til Forbrug om Bord under Rejsen.
Er denne meget kort, o: af mindre end et Døgns Varighed,
og foregaar den under gunstige Vind- og Vejrforhold, kan
man dog for Troppernes Vedkommende regne med det halve
af det engelske Tal, eller med 0,75 "anvendelig" Ton pr.
Mand, naar der - som det ogsaa er Forudsætningen for de
engelske Tals Vedkommende - er Tale om almindelige Koffardidampere, medens der, hvis specielt Transportmateriel
(f. Eks. Dampfærger) staar til Raadighed, kommer Forhold
frem, der unddrager sig en Generalisering. c_. Den Tid, der behøves til Troppernes Indskibning.
- Herved spiller det en stor Rolle, om Indskibningen kan
foretages samtidig i flere Havne, samt om Tropperne og særlig de ledende Officerer er fortrolige med et saadant Arbejde.
Alle Transportskibene bør ligge ved Kaj, og, hvis Tropperne
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ankommer til Afskibningsstedet pr. Jærnbane, helst ved Kaj
med J ærnbanespor, saa at Troppetogene kan køre lige der
ned. - Til Indskibning af en Bataillon (1000 Mand) med
Train kan rundt regnes c. 4 Timer; dog kan denne Tid nok
bringes noget ned, hvis man har øvede Havnearbejdere til at
foretage Lastningen af Trainet, som er det, der tager mest
Tid. d. Foruden med Hensyn til Letheden af at skaffe fornødent Transportmateriel, har Transportens Længde ogsaa
direkte Indflydelse paa Spørgsmaalet om at holde Ekspeditionen og dens Bestemmelsessted hemmelig. Thi rent bortset
fra, at Transportflaaden er mere udsat for Opdagelse paa selve
Rejsen, jo længere denne er, kan man gaa ud fra, at saaledes
som Samfærdsel og Meddelelsesmidler nu til Dags er udviklede, vil Udrustningen af en saadan Ekspedition, naar den
først er sat i Gang , næppe kunne holdes hemmelig ret længe ;
man maa i saa Henseende vistnok snarere regne med Timer
end med Dage. Som R e s u m e kan altsaa siges :
jo større Overlegenhed paa Søen,
jo større Overlegenhed i Landstridskræfter,
jo større Ressourcer i Retning af Transportmateriel,
jo flere bekvemt beliggende og godt udstyrede Indskibningssteder, og
jo kortere Transporten er - desto større Mulighed vil der
være for at udføre en Ekspedition af denne Art som
Overrumpling.
Dette vil dog næppe være muligt, saa snart Transportens
Varighed overstiger et Par Døgn, fordi der i saa Tilfælde
kræves ret betydelige Forberedelser i Transportskibene til
Troppernes Ophold der om Bord, og fordi Transportmateriellet da i det hele taget maa vælges med større Kritik. - En
anden Ting er det, at saafremt den Part, der skal angribes,
frembyder flere passende Angrebspunkter, kan Angriberen
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mulig vildlede ham ved først at lade Ekspeditionen foretage
et Skinangreb paa eet Sted, og derpaa, naar Forsvarskræfterne er bleven koncentrerede her, atter hurtigst muligt indskibe de landsatte Tropper og gaa til det virkelige Angrebspunkt, som da muligvis er blottet for Forsvar.
At kunne udføre Ekspeditionen som en virkelig Overrumpling er selvfølgelig en betydelig Fordel for Angriberen,
men maa han opgive Tanken herom, betaler det sig næppe
for ham at forhaste sig med Afsendelsen. Søtransport virker
altid slappende paa Tropperne, men det gælder netop om at
faa dem frem til deres Virkefelt, .J: Landsætningsstedet, i
saa god Kondition som muligt, og for at opnaa dette kan
det nok svare Regning at anvende en Dag eller to mere paa
Forberedelserne, thi Mangler ved disse lader sig kun vanskeligt redressere, naar Ekspeditionen først er afsejlet.
Det ledende Princip ved Anordningen af Transporten
bør være, at Troppernes taktiske Inddeling - i Kompagnier,
Batailloner o. s. v. - saa lidt som muligt brydes ved Transporten, og Fordelingen af Transportskibene bør derfor foretages saaledes, at hvert Skib tager en, efter dets Størrelse afpasset, s a m 1 e t Afdeling med hele dens Fægtningstrain og
Bagage samt de for dens Underhold paa Rejsen fornødne Forraad, saaledes at Afdelingen intet savner undervejs og derefter paa Landsætningsstedet kan afleveres fuldt udrustet til
at rykke mod Fjenden. Ved Transportskibenes Fordeling
maa derfor tages Hensyn til, om de egner sig for Transport ,
af den ene eller den anden Vaabenart; saaledes maa f. Eks.
Skibe, der skal benyttes til Transport af Heste, have en
Højde af mindst 3,0 m mellem Dækkene og helst være forsynede med Ladeporte i Siden, hvorigennem Dyrene kan
ledes ind, thi at tage dem om Bord i Seler og fire dem ned
gennem Lugerne er en meget langsom Forretningsgang. I
det hele taget er en Transport paa blot nogle faa Dage af et
større Antal Heste en temmelig vanskelig Sag : der maa
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træffes særlige Anstalter for deres Fodring, Vanding og Bortskaffelse af deres Ekskrementer, og der maa indrettes ordentlig Ventilering af de Rum , hvor Dyrene er opstaldede, samtidig med at de dog maa vogtes omhyggelig for Træk. Alligevel lider Hestene næsten altid ved Transporten og er sjælden
ret meget værd de første Dage efter Transporten, hvad der er
en saa meget større Ulempe, som den landsatte Styrke ofte
netop da har Brug for Rytteri til Opklaring.
Ogsaa i de Skibe, der skal transportere Mandskab, maa
der træffes Foranstaltninger til Ventilering, Sovepladser og
Pladser til hver Mands Vaaben og personlige U druatning maa
indrettes samt Klosetter - og, særlig hvis det er i varmt
Klima, helst Vandklosetter - indstalleres, thi det maa erindres, at udbryder der Sygdom om Bord i et Transportskib,
har den der særdeles gunstige Betingelser for at brede sig med
rivende Hast, hvis der ikke er truffen passende hygiejniske
Forholdsregler derimod.
Inden man gaar til at indrette et Skib til Transportskib,
bør for øvrigt selve Skibet underkastes en grundig Inspektion
for at man kan forvisse sig om, at Skrog, Maskiner, Kedler,
Ventiler, Ankre og Kæder, Ildslukningsapparater, Fartøjer
og Redningsapparater, nautiske Instrumenter, Styreapparater og Dampspil, Trosser etc. er i fuldstændig Orden*).
Dækket paa de Skibe, der skal transportere Tropper, oør
saa vidt muligt holdes frit for Gods, for at Tropperne under
Transporten i alt Fald holdvis kan komme op og faa frisk
") Englænderne havde lige i Begyndelsen af Transporterne til Sydafrika i
Anledning af Boerkrigen et højst ubehageligt Tilfælde, idet det viste sig,
at Ildstederne i to Dampere, der allerede var lastede med Artilleri, var i
en saadan Forfatning, at man ikke turde lade dem sejle, men maatte
losse dem igen. - Den herved frembragte Forsinkelse i Artilleriets Afsendelse havde oven i Købet nær faaet meget alvorlige Følger, idet Ladysmith nu kun blev sat i Stand til at holde Boernes Artilleri Stangen derved, at Chefen for Krydseren •Terrible• , Captain Percy Scott, konstruerede særlige Affutager til Skibets 12 cm og 75 mm Kanoner og sendte
dem op til Ladysmith, hvor de ankom med det sidste Tog, der slap ind
til Byen, inden den cerneredes.
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Luft. Sygelukaf bør indrettes om Bord i hvert Skib, selv
om Hospitalsskibe følger med Transportflaaden. En Brandrulle for Skibets egen Besætning maa udarbejdes og ligesaa
et Tjenestegangsskema for Tropperne.
Alle disse Arbejder maa foretages under Ledelse og Ansvar af en Søofficer med fornødent maritimt - baade militært og t knisk - Personel samt med Assistance fra Staben
for det Troppekorps, der skal transporteres. Hvert af Skibene
faar sit Nummer, og saa snart Troppernes Fordeling til de
enkelte Skibe er f~retagen, meddeles der de forskellige Afdelinger Nummer og Navn paa det Skib, de skal om Bord i, og
Afdelingerne maa da selv sørge for at samtlige deres Sager
mærkes hermed, medens der paa den anden Side nu ved
Transportvæsenets Foranstaltning udarbejdes en detailleret
Plan for Skibenes Stuvning.
Ved Indladningen stuves alt Materiel og alle Forraad
først, og inden man derefter lader Tropperne marchere om
Bord, tages Kompagniofficererne rundt i Skibet og gøres bekendt med de særlige Rum, der er bestemte for deres Folk,
samt Adgangene dertil. Saa snart Tropperne derpaa er
komne om Bord , bør Transportskibene kunne sejle øjeblikkelig.
Det er jo forudsat, at Angriberen har et fuldstændigt
Herredømme paa Søen, saa at der ingen Fare er for Angreb
paa Transportflaaden. Alligevel bør der dog tildeles denne
et passende Antal Krigsskibe til at holde Orden paa Transportskibene, besørge Depechetjeneste, være til Assistance ved
Navigering i vanskelige Farvande o. 1. Endvidere bør hvert
Transportskib være under Kommando af en Søofficer, helst
I
med et Par Signalgaster til Assistance, og hele Transporten
bør, saa længe den er under Gang, være underlagt Chefen for
de ledsagende Krigsskibe, som har Ansvaret for Sikkerhed,
Orden og Navigering, og som derfor ogsaa inden Rejsens
Paabegyndelse maa udfærdige fornødne Instrukser til Trans-
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portofficererne, o : de Søofficerer, der kommanderer Transportskibene.
En saadan 'rransportoffi.cers Stilling er for øvrigt ikke
helt let: med Hensyn til Skibets Navigering og til at bolde
Post i Transportflaadens Marchorden o. 1. maa ban henvende
sig til Skibets Fører, som man kun i ganske særlige Tilfælde
kan berøve hans Myndighed, og med Hensyn til alt, hvad
der angaar de om Bord værende Troppers Forhold, maa ban
gaa til disses Chef, der altid maa være indskibet sammen med
sine Folk. Men Transportofficeren kan ikke undværes, hvis
man vil have nogen Garanti for, at saavel den befalede Marchorden som passende Skibstugt overholdes, og ban er et uundværligt Mellemled mellem de indskibede Tropper og Skibsbesætningen, særlig mellem de respektive Befalingsmænd,
der ofte ganske mangler Betingelserne for at kunne forstaa
hinandens Tankegang, saaledcs at rene Ubetydeligheder kan
fremkalde meget alvorlige Konflikter. Her skal ogsaa indskydes den Bemærkning, at det under
alle Forhold, selv hvor det kun drejer sig om mindre Transporter som f. Eks. Evakuering af syge og saarede, bør være
Marinen, der tilvejebringer Transportmateriellet og sørger
for Transportens Sikkerhed og rette Udførelse. Dels sidder
Marinen inde med bedre Forudsætninger end Hæren for at
vælge de bedst egnede Skibe, dels er det under en Krig Flaadens Pligt at sørge for Orden og Sikkerhed overalt paa Havet, og den maa da ogsaa have Retten til saa vidt muligt at
kontrollere Trafikken. Ved at gaa uden om denne Ret udsætter man sig ogsaa for den Art Uheld som f. Eks. det, der
ramte et Skib, som under den spansk~amerikanske Krig var
fragtet af den amerikanske Hærs Intendantur til at føre en
Sygetransport fra Santiago til Amerika, og som paa Vejen
hertil om Natten blev beskudt af en amerikansk Krydser, hvis
Signaler ikke blev forstaaede af Transportskibet. -
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V ed Ankomsten til Bestemmelsesstedet bør U dskibningen kunne begynde straks. Man kan nu til Dags som Regel
i Fredstid komme i Besiddelse af saa godt Kortmateriale over
sine mulige Modstanderes Kyster, at Landingsstedets omtrentlige Beliggenhed kan bestemmes paa Forhaand. Herved gælder principmæssigt, at er Ekspeditionen rettet mod
et befæstet Punkt, skal Troppernes Landsætning foregaa
udenfor Rækkevidden af dettes Kanoner. Heldigst er det
naturligvis, hvis man til Landsætningen kan disponere over
en Havn, selv om denne ikke er dyb nok til, at Transportskibene kan løbe derind, rnen saafremt Forsvareren kan
præstere nogen Modstand paa selve Landsætningsstedet, vil
Angriberen som Regel blive tvungen til at sætte de første
Tropper i Land paa aaben Kyst. De ledsagende Krigsskibe maa da med deres Artilleri skaffe Luft for Landsætningen, som derfor maa foretages paa et Sted, hvor de paagældende Skibe kan komme tæt nok ind til Land, og Kystens
Formation maa være saaledes, at Skibenes Artilleri kan beherske den, o: Landet maa ikke være for højt og heller ikke
skovbevokset, og desuden maa selve Landingspladsen helst
ligge paa et noget fremspringende Punkt af Kysten.
I store Træk vil som sagt Landingspunktets Beliggenhed
kunne fastsættes allerede ved Ekspeditionens Planlæggelse,
men den nøjagtige Fastsættelse af Landingsstederne for de
enkelte Fartøjskolonner kan først foretages efter en Rekognoscering paa Stedet. Denne kan imidlertid udføres a.f et hurtigt Skib, der med fornødent Personale fra Hær og Flaade
løber forud for Transportflaaden. Paa Grundlag af Studier
paa Kortet er der allerede paa Forhaand af Chefen for Landgangstropperne udarbejdet en Plan for disses Optræden efter
Landsætningen, og efter denne Plan maa den Rækkefølge,
i hvilken Tropperne landsættes, rette sig, men Anordningen
af selve Landsætningen paahviler Lederen af Transporten,
eller, hvis andre større Søstyrker skal medvirke ved Land-
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srotningen, den højstkommanderende Søofficer, som under
Hensyntagen til det disponible Landsætningsmateriel af
Fartøjer, Pramme o. 1., lader udarbejde en detailleret Plan
for Gangen i Landsætningen. Det skal bemærkes, at saafremt Transporten kun andrager nogle Timer, er Angriberen
ogsaa særlig godt stillet med Hensyn til at kunne medføre
rigeligt og godt egnet Landsætningsmateriel.
Under Landsætningen er Tropperne imidlertid, saa længe
de er sammenpakkede i Baade og Pramme, praktisk talt forsvarsløse, og herved fremkommer, dersom den angrebne Part
har faaet Lejlighed til. at træffe Forsvarsforanstaltninger ved
Landingsstedet, Nødvendigheden af, at de Transportskibene
ledsagende Krigsskibe kan skaffe Luft for Tropperne til at
komme i Land og udfolde sig. Ofte vil dog det nemmeste
være nogle faa K vartmil længere hen ad Kysten at landsætte
en mindre Del af Styrken, som saa enten kan drage Forsvarskræfterne imod sig eller trykke dem fra Siden ud af de
forberedte Stillinger ved det egentlige Landingspunkt. For
øvrigt er det en historisk Kendsgerning, at det aldrig er lykkedes Forsvaret at hindre en determineret Angriber i at foretage selve Landsætningen af Tropperne ; uheldige Vejrforhold
har paa dette Punkt vist sig som et langt virksommere Hindringsmiddel, men det maa erindres, at Vejrforholdene nu til
Dags er af langt mindre Betydning end i Sejlkrigsskibstiden.
Naar Landgangsstyrken er sat i Land, og Krigsskibene
har støttet dens Fremrykning saa langt, som deres I{anoner
kan række, er deres Opgave for saa vidt løst, som det foreløbig
er forudsat, at Landgangskorpset var Angrebsobjektet overlegent, samt, saa snart Objektet var erobret, kunde basere sin
videre Optræden derpaa, i hvert Fald for nogen Tid . Dersom
Angrebsobjektet er en Kystfæstning, er der naturligvis intet
til Hinder for, at Krigsskibene kan medvirke ved selve Angrebet, men for dette bør Princippet dog være, at det er Land-
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gangsstyrken, der gør Arbejdet, thi Skibe er byggede til at
kæmpe med andre Skibe og ikke med Fæstningsværker.
Møder Landsætningen i.r\gen eller kun ubetydelig Modstand, bør den kunne udføres hurtigt. Ved Landgangen 1830
ved Torre-Cliica, tæt vestenfor Algier, landsatte Franskmændene saaledes paa aaben Strand i mindre end 9 Timer c. 38000
Mand af alle Vaabenarter med 400 Heste samt Ammunition
og Forraad for flere Dage ; Transportflaaden talte her c. 350
Skibe og ledsagedes af c. 100 Krigsskibe, hvoraf 11 Linieskibe og 36 Fregatter og Korvetter. (Om Franskmændenes
Landgang ved Old Fort 1854 se Side 294). Af det ovenfor udviklede fremgaar, at dersom Angriberen
besidder et ubetinget Herredømme paa Søen, er det nærmest
tekniske Vanskeligheder, saasom Tilvejebringelse og Indretning af Transportmateriel o. s. v., der gør sig gældende ved
Udførelsen af Landgangsekspeditioner. Men at Angriberen er i Besiddelse af et saadant ubetinget Herredømme paa
Søen, vil imidlertid vistnok høre til de meget sjældent forekommende Tilfælde ; selv om den angrebne Part ikke er stærk
nok til at indlade sig paa en Kamp om Herredømmet paa
Søen i al Almindelighed, vil han dog som Regel være i Besiddelse af et mobilt Kystforsvar, der kan gøre Angriberen
Udøvelsen af Herredømmet stridigt i den angrebne Parts
territoriale Farvande. Og intet andet Angrebsobjekt byder
som en Transportflaade saa gunstige Betingelser for den underlegne Flaade til at opnaa store Resultater ved en aktiv
Optræden. Transportskibe lader sig ødelægge af snart sagt
de mindste Kanol'.ler, endsige da ved et Torpedoskud, og desuden vil et Angreb paa en Transportflaade altid frembringe
en uhyre moralsk Virkning.
Saa snart der kan være Tale om, at Transporten kan
være udsat for Angreb, om det saa end kun er af Torpedobaade, maa den derfor umiddelbart beskyttes ved en Eskorte
a.f Krigsskibe, men desforuden vil Angriberen gøre klogt i,
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dersom han raader over tilstrækkelige Kræfter dertil, at give
den en dobbelt Beskyttelse derved, at Modstanderens Søstridskræfter blokeres i deres Tilflugtssteder, thi man kan
næppe være for forsigtig med Hensyn til Beskyttelse for
Transportflaaden, der som sagt er et ganske overordentlig
saarbart Objekt. De .Krigsskibe, der eskorterer Transportflaaden, maa ikke benyttes til Troppetransport, de skal være
klare til at kæmpe og maa derfor ikke belemres med Soldater,
men for øvrigt er moderne Krigsskibes Transportevne ogsaa
saa ringe, at der kun vindes uhyre lidt ved at anvende dem
som Transportskibe.
Det vil ses, at jo mindre Angriberens Overlegenhed paa
Søen er, desto voveligere et Foretagende bliver en større
Landgangsekspedition, og Faren for, at den skal mislykkes,
vokser betydeligt, hvis Transportflaaden er nødt til i længere
Tid, særlig om Natten, at opholde sig i Modstanderens Farvande indenfor hans Torpedofartøjers Aktionsomraade. Heraf at drage den Slutning, at Landgangsekspeditioner
aldrig vil blive forsøgte, før Angriberen har opnaaet en høj
Grad af Herredømme paa Søen, turde dog være temmelig
forhastet. Det er for Landgangsekspeditioners som for alle
andre krigerske Foretagenders Vedkommende Afvejningen af
Risiko mod Gevinst, der maa være det afgørende, og der er
ogsaa en lang Række historiske Eksempler paa Landgangsekspeditioner udførte over et endnu omstridt Hav. Saaledes
foretoges f. Eks. i 1854 de allieredes første, store Transport
til Krim paa et Tidspunkt, da den russiske Sortehavsflaade
endnu var fuldt kampdygtig, og de franske og tyrkiske Krigsskibe var saa overlæssede med Tropper, at de kun i meget
ringe Grad var kampdygtige, medens den eskorterende engelske Krigsflaades Overlegenhed over Russerne rent numerisk
set ikke var meget betryggende. Saavel under Krigen mod
Kina 1894 og under Krigen mod Rusland 1904 foretog J apanerne deres første Troppetransporter til Korea paa Tidspunk-
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ter, hvor de langt fra kunde gøre Fordring paa noget udpræget Herredømme paa Søen, og her drejede det sig endda
om Indledningen til Invasionsforetagender ; langt gunstigere
stillet er selvfølgelig Angriberen, hvis Ekspeditionens Maal
kun er Besættelsen af et bestemt Objekt - større Ø, Fæstning - efter hvis Opnaaelse den vil kunne klare sig selv i
længere Tid uden Forbindelse med Hjemlandet.
Der er derfor ingen Grund til at antage, at en krigsførende Magt, blot fordi Kampen om Herredømmet paa
Havet endnu ikke er afgjort, vil undlade at foretage en Landgangsekspedition, hvis han enten har god Grund til at antage, at Herredømmet paa Havet senere vil tilfalde ham
selv, eller hvis han ved en saadan Ekspedition kan komme i
Besiddelse af et Punkt, der er af indgribende Betydning for
hele Krigens Gang. Men selvfølgelig bliver Risikoen betydelig større, naar Herredømmet paa Havet ikke er sikret,
og det maa herved erindres, at det under Foretagendets Udførelse ofte viser sig, at de først beregnede Kræfter er for
knap tilmaalte - dette var jo f. Eks. Tilfældet ved Angrebet
paa Sebastopol under Krimkrigen - saa at der maa yderligere Tilførsler til for at gennemføre Operationen. Og selv
i saadanne Tilfælde, hvor det er lykkedes at gennemføre den
første Transport ved Hjælp af Hemmeligholdelse, er Chancerne yderst smaa for, at dette vil lykkes med de senere Tilførsler, hvis Bestemmelsessted er bekendt ; for deres Sikkerhed er et hævdet Herredømme paa Søen af afgørende Betydning. Som Eksempel paa et "større" Landgangsforetagende
skal her anføres :
Den amerikanske Ekspedition mod Santiago 1898. Efter at Mobiliseringsordre den 15/ , var udfærdiget for den amerikanske Hær, begyndte den amerikanske Krigsledelse at sammendrage Tropperne med en Invasion af Cuba for Øje. Indtil man havde faaet organiseret
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-0g uddannet den ¼Million Rekrutter, som det besluttedes at
hverve - og som man for øvrigt ogsaa uden synderlig Vanskelighed fik hvervet - stod imidlertid kun den regulære,
staaende Hær paa c. 28000 Mand til Raadighed for offensive
Operationer, og der kunde derfor foreløbig overfor de numerisk set betydelige spanske Stridskræfter paa Cuba - c.
120000 Mand regulære og c. 30000 Mand irregulære Tropper
- kun blive Tale om mindre Ekspeditioner for at understøtte Insurgenterne og mulig skaffe den amerikanske Flaade
Støttepunkter for dens Operationer.
Byen Tampa i Florida blev udset til Udgangspunkt for
en saadan Ekspedition paa c. 6000 Mand, og kunde ogsaa
anses som heldig valgt, nær beliggende ved Cuba, som den
er, og desuden ved en Bugt, hvis Indløb let lader sig forsvare, og som har Plads til en Del Skibe. Men naar der blev
Tale om en større Ekspedition, kunde Forholdene ikke kaldes
_gunstige : til s~lve Byen Tampa fører 2 enkeltsporede J ærnbaner, men fra Byen og til Havnen - 13 km - kun een
enkelsporet J ærnbane og een daarlig Vej, som hurtig blev
fuldstændig opkørt, og ved Kajerne i Havnen var der kun
Plads for en halv Snes Skibe. Noget kunde der dog være
hjulpet herpaa ved at tage Byen Petersburg, som ogsaa ligger
ved Tampabugten, med som Indskibningssted, men det blev
ikke gjort, skønt den benyttedes til Vandfyldning af Transportskibene.
I Løbet af Maj Maaned anskaffedes nogle og tredive
'Transportskibe af Krigsministeriet, som herved assisteredes
af en Søofficer, der var stillet til Raadighed af Marineministeriet. Det kneb en Del med at faa passende Skibe, da Marinen havde taget først til sit Behov af Auxiliairfartøjer af
forskellig Art, og man maatte indregistrere adskillige fremmede Dampere under amerikansk Flag for at faa Transportmateriel nok. Først efter 40 Dages Forløb havde man til-strækkeligt Materiel til Transport af c. 18000 Mand, som
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oven i Købet kun medførte lidet Train, og der maatte betales
høj Fragt: 200-600 Dollars pr. Fartøj pr. Dag; i enkelte Tilfælde endog op til 2500 Dollars. (Transportfl.aaden kostede i
Juni c. 25000, i Juli over 30000 Dollars pr. Dag).
Indretningen af Skibene til Transport blev foretagen
efterhaanden, som Skibene ankom, og tog en Del Tid, skønt
den gennemgaaende var ret primitiv. Som Regel var Planen, at der i Lasten skulde stuves Forraad, paa Mellemdæk
Dyr, og paa Dækket Tropper, men disse anbragtes dog ogsaa
ofte paa Mellemdæk. Til Folkene indrettedes Træbrikse til
Sovepladser, som Regel 3 i Højden paa Mellemdæk, og paa
øverste Dæk lavedes ofte Overbygninger af en meget let Art,
hvilket var tilladeligt under de gode Vejrforhold, som kunde
paaregnes. For Dyrene gjordes der ikke meget, som Regel
stod de op med Træbomme imellem, ofte dog ikke for hvert
Dyr. Dyrene led ogsaa en Del ved Transporten, da de jo
ikke kunde hvile sig, og langt værre vilde det være bieven,
hvis man havde faaet lidt Søgang paa Rejsen. Ventileringen
i Skibene, som besørgedes af Kuldsejl og Vindfang i Koøjnene, var utilstrækkelig, og Klosetterne, der bestod af en
J ærnrende, hvorover var lagt et høvlet Bræt med Huller,
og som stadig spuledes igennem af en Maskinpumpe, var af
ret primitiv Art. Sygelukaf indrettedes ikke i de enkelte
Skibe, hvilket havde til Følge, at man under Overfarten
maatte pleje f. Eks. Tyfuspatienter paa deres almindelige
Køjeplads, da der ikke hver Dag var Forbindelse med det
særlige Hospitalsskib, der fulgte Transportfl.aaden.
Paa flere af Skibene maatte der indrettes ekstra Kulkasser. - Kul- og Vandfyldning foretoges samtidig med Indretningen eller umiddelbart efter ; Vandforsyningen beregp_edes
til et Forbrug af 7!\- Liter pr. Mand og 22½ Liter pr. Dyr pr.
Dag, og i Hospitalsskibet samt i to særlige, hertil bestemte
Skibe opsattes Destillerapparater, der tilsammen kunde præstere c. 87000 Liter pr. Dag.
Foredrag i Strategi.
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Samtidig med Transportskibenes Samling og Indretning
begyndte J ærnbanetransporterne til Ekspeditionen, hvis Størrelse, Udrustning og Bestemmelsessted der for øvrigt hvert
Øjeblik forandredes paa. Først den 30/ 5 fik Ekspeditionens
Chef, General Shafter, endelig Ordre om at gøre klar til at
gaa mod Santiago, og den 7 / 0 kom der saa Ordre til at afgaa hurtigst muligt med, hvad der var klar, dog ikke med mindre
end 10000 Mand. Henset til de hyppige Forandringer samt
til, at den amerikanske Regering ingen Ret har til at kontrollere J ærnbanetrafikken - samtlige Linier er private som for de to til Tampa førende Liniers Vedkommende i Begyndelsen af Maj voksede til omtrent 90 Gange den normale,
er det intet Under, at der efterhaanden opstod stor Forvirring, som forøgedes ved, at Vognene ikke var mærkede med
deres Indhold. Saaledes lød f. Eks. Ordren med Hensyn til
Proviant - Lastningen heraf og af Ammunition begyndte,
saa snart Kul- og Vandfyldningen var endt - først paa at
laste 6 Maaneders Proviant til 20000 Mand, men da det viste
sig plat umuligt, bestemtes, at hver Soldat selv skulde medføre 10 Dages Tørkost, hvert Skib desuden laste 14 Dages
Rationer for de om Bord værende Tropper, og endelig 2
særlige Skibe 2 Maaneders Proviant for Korpset i fuldstændige Portioner, og disses enkelte Bestanddele maatte da først
findes frem fra forskellige Tog og pakkes sammen.
Efter Lastningen af Proviant og Materiel kom Indskibningen af Dyrene og endelig af Tropperne. Afdelingerne
blev herved ofte splittede, og det hændte ogsaa, at et Par
Batteriers Mandskab var i eet Skib, Kanonerne i et andet
sammen med Infanteri. Man havde regnet at kunne indskibe c. 2500 Mand i Timen, men det lykkedes ikke; bestemte Tal for Indskibningen kan dog ikke opgives, da det
hele gik lidt paa bedste Beskub. Rundt regnet kan siges, at
Lastningen af Proviant foregik i Dagene den 21 / 5 - "/n, af
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JVfateriel og Ammunition 1 / 0- 1 / 6 , af Heste og Muldyr 4 / 0- 6 / 6
og af Tropperne 6 / 6 - 9 / 6 F.M.
Den 8 / 8 indløb der imidlertid Ordre til, at Ekspeditionen
ikke maatte afsejle foreløbig, da mistænkelige Skibe, som
antoges at være spanske Panserkrydsere, var observerea\.:
nordfor Cuba. Opholdet gav Tid til at rette forskellige Fejltagelser ved Indskibningen, men paa den anden Side kolliderede to af Transportskibene, og det ene fik saa meget
Havari, at det maatte losses igen; alle Dyrene maatte ogsaa
losses, da de led meget ved Varmen, men Tropperne blev
om Bord. Efter at det var bleven opklaret at være blind
Alarm med de "spanske" Skibe nordfor Cuba, indskibedes
atter alt den 12te og den 13de, Vandforraadene fyldtes op, og
den 14de E. M. begyndte Skibene at afgaa fra Bugten.
I 31 Skibe med tilsammen c. 50000 Nettotons var da
indskibet : 17300 Mand, 2300 Heste og Muldyr samt 220
Kanoner og Køretøjer. Dette svarer omtrent til den engelske
Regel for Transporter paa c. een Uge, men man havde oprindelig regnet med Reglen for Transport i et Par Dage og
ment, at Transportskibene skulde kunne tage c. 25000 Mand.
Der var dog ikke Tale om, at der var Plads til mere, end der
var indskibet, en Del Materiel - bl. a. Ambulancesager,
som senere savnedes meget - maatte efterlades paa Grund
af Mangel paa Plads. Med Transportflaaden fulgte : 1 Hospitalsskib, 2 Vandforsyningsskibe - det ene var Sejlskib og
maatte bugseres - en Damplægter (denne maatte ogsaa bugseres), en stor Bugserbaad og et Par store Pramme, som
skulde benyttes ved Udskibningen. Damplægteren fik dog
hurtig Havari og maatte vende om ; Bugserbaaden kneb ud
undervejs, og en af Prammene drev af, da Slæberen sprang.
Fem af Transportskibene havde lastet i Mobile og ankom den 6 / 6 til Tampa; de havde bl. a. netop den Smule Rytteri - 260 Mand - om Bord, som Ekspeditionen raadede
18'
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over, og maatte som nævnt losse og atter indlade Hestene i
Tampa.
Hidtil havde Hæren klaret alt selv, men Flaaden var
beordret til at stille Eskorte for Transportflaaden*), og udenfor Tampabugten ventede ogsaa 3 Kanonbaade (å c. 1000
Tons) samt en Hjælpekrydser. Hvert Transportskib havde
paamalet et stort Nummer, som imidlertid ikke svarede til
dets Post i Marchordenen. Denne sidste var i 2 Divisioner
å 3 Kolonner, Skibsafstanden: 400 Yards, Kolonne- og Divisionsafstand: 800 Yards; de 3 Kanonbaade tog Post som
Formænd i lste Divisions Kolonner, medens Hjælpekrydseren
skulde holde Orden i Queue'en. Den 15/ 6 om Aftenen stødte
ved Dry Tortugas Kampskibet "Indiana" samt 8 mindre Krydsere og Hjælpekrydsere til Transportflaaden; dennes 2den Divisions Kolonner fik nu ogsaa Krigsskibe til Formænd, og
Resten af Krigsskibene fordeltes til Sikkerhedstjeneste paa
den mod Cuba vendende St. B. Side af Flaaden samt til at
holde Orden paa denne.
Det sidste lykkedes ikke synderlig godt, delvis paa
Grund af daarligt ordnede Kommandoforhold. General Shafter var Chef for Transportflaaden, medens Eskorten stod
under "Indiana"s Chef, hvis Forhold overfor Shafter imidlertid ikke var nmrmere fastsat, og der fandtes ingen Søofficer i Shafters Stab. Om Bord i Transportskibene fandtes
heller ingen Transportofficer, men kun en Søkadet og en Signalgast - fra Hærens Signalkorps - til Signalering ; og medens Shafter ikke raadede over noget Fartøj til at overbringe
Ordrer o. I., synes Transportskibsførerne ikke at have taget
synderlig Notits af Eskorteskibenes Paamindelser, thi Transportflaadens Længde var til Tider 10-12 Rml., Transport"') Medens denne laa i Tampabugten synes der ingen Foranstaltninger at
have været trufne til dens Forsvar; alle Skibene laa med fuld Belysning,
Baade kunde gaa og komme som de vilde, og der var ingen Patrouillering etableret. - I denne Forbindelse skal nævnes, at paa denne Del af
Unionens Kyster brændte alle Fyr, og alle Sømærker var paa Plads.
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skibene holdt ofte · ikke deres Poster i Ordenen, og der blev
om Natten ingen Forsigtighedsregler trufne for at skærme
Lyse. I.*). Heldigvis blev Flaaden ikke angrebet, og Vejret var ogsaa paa hele Rejsen godt, om end nogen Dønning
af og til generede Bugseringen, og den 20 / 6 Kl. 11 F. M.
ankom de første Transportskibe udfor Santiago. Distancen
Tampa-Santiago nordenom Cuba er c. 850 Kml., saa man
faar en beholdende Fart af c. 6,5 Knob. - Sygeligheden
blandt Tropperne var kun ringe (0,6 %) , men Dyrene led en
Del og 30-40 døde undervejs.
Udenfor Santiago blokerede Admiral Sampsons Flaade
siden d·e n 1/ 0 , men der var ikke foretagen nogen R-ekognoscering af Landgangssted. Efter en Konference med Admiral Sampson og de cubanske Insurgentanførere paa Stedet,
besluttede Shafter sig til som Landgangssted at anvende
den lille By Daiquiri c. 20 Kml. østenfor Indløbet til Santiago. Ved Daiquiri fandtes dels en, til Udskibning af Jærnmalm benyttet, c. 150 m lang Jærnbanebro, som dog ikke benyttedes ved Landsætningen, da den manglede Brodække
undtagen lige under Skinnerne for Tipvognene, dels en lille
meget daarlig Bro, hvor højst 4 Baade ad Gangen kunde
lægge til; i øvrigt er Kysten temmelig stejl, og der staar som
Regel en Del Dønning, som gør Fartøjers Landing paa aaben
Strand meget vanskelig.
Inden Ekspeditionens Afgang fra Tampa havde Marineministeriet forspurgt hos Krigsministeriet om, hvorledes man
havde tænkt sig Landsætning_e n, og fik da det Svar, at
Shafter selv vilde landsætte sine Tropper ved egne Midler,
"alt hvad der forlanges af Flaaden er kun, at den konvojerer
og med Konvojens Artilleri beskytter Troppernes Landsæt•) En af Marinen fragtet Damper passerede om Natten agterfra gennem hele
Transportflaaden uden at hlive prajet af nogensomhelst, - Det bør erindres, at der i Habana laa 4 spanske Torpedokanonbaade (med 18 Knobs
Fart), i Santiago 2 og i San Juan (Puerto Rico) 1 Torpedobaadsjager (28
Knob) foruden en Del l{anonbaade rundt om i den cubanske Skærgaard.
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ning". Ved Transportflaadens Ankomst udfor Santiago stillede Sampson dog Hjælpekrydseren "St. Louis" - de1me
var en tidligere Paketdamper - samt en Del af Flaadens
Fartøjer til Disposition, og Shafter indrømmede selv, at det
uden denne Hjælp næsten vilde have været umuligt at foretage Landsætningen. Shafter havde regnet, at Transportflaadens egne Fartøjer kunde tage c. 3400 Mand i hver Vending; i Virkeligheden anvendtes af disse Fartøjer, der gennemgaaende var smaa og kun kunde tage 10-15 Mand hver,
en Snes Stykker, medens "St. Louis"s 23 Fartøjer alene tog
c. 1000 Mand og Flaadens 12 Dampbarbasser og c. 20 andre
Fartøjer lige saa mange.
Da der ingen Ankerpladser fandtes i Nærht'den, blev
Transportskibene holdt under Gang 15-:30 Kml. af Land indtil den 22 / 0 ved Daggry, idet hele den 20de og 2lde gik med
Forberedelser. Efter at have faaet Shafters Disposition for,
i hvad Rækkefølge Tropperne skulde landsættes, udarbejdede
Chefei:yfor "St. Louis", Capt. Goodrich, en Plan for Landsætning011, som Shafter mente kunde fuldendes i 2 Dage, og
som skulde begynde ved Daggry den 22de ved Daiquiri,
medens nogle af de Transportskibe, der skulde losses sidst,
demonstrerede udfor Cabaiias, og Sampsons Skibe beskød
baade Daiquiri, Cabalias, Siboncy og Aguadores for at gøre
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Spanierne usikre om det egentlige Landingssteds Beliggenhed. Alt dette fik dog kun ringe Betydning : fra Morro kunde
samtlige Skibes Bevægelser tydeligt iagttages, og Landsætningen af lste Echelon trak ud til Kl. 10 F. M. og omfattede saa endda kun c. 800 Mand, fordi man ikke kunde
faa fat i nogle af Transportskibene, og disse i det hele taget
ikke var til at bevæge til at gaa tæt ind under Kysten. Men
de spanske Tropper i Santiago var paa Grund af Mangelen _
paa Veje alligevel afskaarne fra at forsøge paa at modsætte
sig Landgangen, medens et Par Hundrede Mand, der stod i
Daiquiri, rømmede Byen, saa snart de amerikanske Skibe begyndte Beskydningen.
Den første Dag - den 22de - landsattes i alt c. 6000
Mand og lidt Proviant; den 23de: c. 2500 Mand og 70D Heste
og Muldyr ved Daiquiri, samt om Eftermiddagen og ud paa
Natten - ved Hjælp af "St. Louis"s Projektører - c. 1500
Mand ved det c. 8 Kml. vestligere liggende Siboney, som
om Morgenen besattes af en fra Daiquiri fremrykkende
Styrke. Heste og Muldyr ledtes ad Skraaplaner ud i Vandet,
og maatte saa svømme i Land, c. 40 druknede herved, og
Resten var saa medtagne af Sørejse og Svømmetur, at dette
Forhold blev medvirkende ved de store Vanskeligheder, som
Troppernes Forplejning voldte under Fremrykningen. Den
23de paabegyndtes ogsaa Bygningen af to smaa Broer, een
ved Siboney og een ved Asserradores, hvor en lnsurgentstyrke skulde indskibes for at overføres til Siboney.
Den 24de-26de fortsattes Udskibningen, idet Tropperne hovedsagelig landsattes ved Siboney, medens Materiel
lossedes ved Daiquiri ; desuden overførtes c. 2000 Insurgentet
fra Asserradores til Siboney. Den 27 de ankom derpaa de
første Forstærkninger, c. 3400 Mand, som det tog et Par
Dage at faa udskibet sammen med Resten af Materieilet, af
hvilket sidste noget medført Belejringsartilleri dog aldrig lossedes.
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Mangelen paa ordentlig Plan ved Lastningen gjorde selvfølgelig sin uheldige Virkning stærkt gældende ved Losningen, ligesaa at der ikke fandtes passende Lægtermateriel,
og det gjorde ikke Forholdene bedre, at nogle af Transportskibene maatte sendes tilbage til amerikanske Havne efter
flere Tropper, før de var helt udlossede. Delvis i alt Fald,
var Shafters Korps af disse Aarsager under Fremrykningen
lovlig knapt forsynet navnlig med Sygeplejeartikler og Proviant; af det sidste kunde man i de første 14 Dage kun naa
at faa akkurat det daglige Behov losset. - Losningen, saa
vel som i sin Tid Stuvningen, foretoges i Hovedsagen af dertil
engagerede professionelle Havnearbejdere, men disse bidrog
ogsaa til at forsinke Losningen, idet de nægtede at arbejde
udover 8-Timers Arbejdsdagen, der af Kongressen var vedtaget som Maksimum. Sampson havde ment, at Landgangsekspeditionen,
støttet af Flaadens Artilleri, skulde rykke frem langs Stranden og erobre de ved Santiagofjordens Indløb liggende
Fatter, bvorpaa ban selv kunde bortrydde Minesprorringerne
i Indløbet og gøre op med Cerveras Eskadre. Men General
Sbafter gik efter Landsætningen direkte løs paa den c. 4½
Kml. fra Kysten liggende By Santiago, og der lmnde da ikke
blive Tale om nogen synderlig taktisk Samvirken mellem
hans Tropper og Flaaden. Denne maatte indskrænke sig til
et Par Beskydninger af Byen, som dog var ret betydningsløse, da Nedslag hverken kunde iagttages fra Skibene eller
fra Troppernes Stilling.
Den 3/1 brød Cervera, tvungen af Generalguvernørens
bestemt Ordre, ud, og hele hans Eskadre tilintetgjordes da af
Sampsons Flaade i Løbet af nogle Timer. Hermed var Landgangsekspeditionens oprindelige Maal naaet, men Sbafter
havde ladet den amerikanske Regering forstaa, at ban let kunde
fremtvinge Overgivelsen af det kun svagt feltbefæstede Santiago, hvis Garnison med en den 3 / 7 ankommen Forstærk-
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ning talte c. 13500 Mand, som dog kun raadede over en halv
Snes moderne lette Feltkanoner og c. 30 gamle Forladekanoner, hvoraf 12 ødelagdes ved egen Skydning den første
Dag, de skulde anvendes . Shafter fik da nu Ordre til at
erobre Santiago, men dette viste sig at falde ham noget vanskeligt. Forgæves forsøgte han at faa Regeringen til at beordre Sampson til, mod dennes alvorlige Indsigelse, at forcere det sine Steder kun c. 100 m brede Indløb, der spærredes
af Flydetrosser og en effektiv Minespærring, flankeret af moderne Kanoner i Batterier, som alene ved deres Anlæg bagved
det 50-60 m høje L and ved Fjorden s Munding var dækkede
mod Skibenes Beskydning, foruden at Indløbets Besejling var
vanskeliggjort ved 2 der sænkede Skibe. Flaadens ovenfor
omtalte, paa Shafters Foranledning iværksatte Beskydninger
af Byen Santiago medførte, at det maatte tillades alle Nonkombattanter (c. 20000) at forlade den, men da det omliggende Land ikke frembød Eksistensmidler for dem, maatte
Shaftcr tage sig af dem, hvilket forøgede de i Forvejen paa
Grund af fortvivlede Kommunikationsforhold store Vanskeligheder ved Forplejning og Forsyning af de amerikanske
Tropper. Epidemiske Sygdomme - Malaria, gul Feber m.
fl. - begyndte at optræde i betænkelig Grad blandt disse,
og trods indtrufne Forstærkninger var Shafter ikke i Stand
til at foretage noget egentligt Angreb paa '.Byen, som først
den 11 / 1 cerneredes fuldstændig med en temmelig tynd Linie.
Under disse Omstændigheder var det ikke saa meget aktiv
Optræden fra amerikansk Side, som haabløse Forhold paa
spansk - Troppernes Helbred var medtaget ved aarelangt
Ophold paa Cuba og Haandvaabenammunition og Provisioner
var stærkt paa Heldningen - der bevirkede, at Byen kapitulerede den 14/ 7 , da den amerikanske Regering tilbød, at de
spanske Tropper straks efter Overgivelsen skulde blive transporterede hjem til Spanien. (Denne Ekspedition karakteriseres paa næsten alle Om-
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raader ved Mangel paa Forberedelse og paa Plan. Dette
skyldes delvis, at man i de Forenede Stater manglede næsten
al Erfaring om denne Art Foretagender, men delvis ogsaa
en vis Mangel paa Lyst og Evne hos de paagældende Autoritetes af Hær og Flaade til at arbejde sammen. [Forholdene
var i saa Henseende langt bedre ved den amerikanske Ekspedition til Filippinerne under samme Krig.] Samarbejdet
vanskeliggjordes yderligere ved Mangelen paa Ordning af
Kommandoforholdene : i Shafters overfor Sampson og overfor
Konvojchefen, i Transportskibsførernes overfor Konvojchefen
og overfor den højstkommanderende Landofficer i det paagældende Skib, o. s. v. - over alt manglede der bestemt Afgrænsning.
Under disse Forhold var det intet Under, at en Del kom
i Ulave, snarere maa man undre sig over, at det alligevel
lykkedes at faa Ekspeditionen helskindet i Land ved Santiago, og dette Held maa da ogsaa nærmest tilskrives de gunstige Vejrforhold i Forbindelse med Modstanderens - særlig
de spanske Søstridskræfters - fuldstændig passive Holdning
overfor Foretagendet ; ligesom ogsaa derefter den endelige
Gennemførelse af dette, saa vel hvad Ødelæggelsen af Cerveras Eskadre som Erobringen af Santiago angaar, hovedsagelig skyldtes exceptionelt uheldige Forhold og Dispositioner paa spansk Side) . ad C. Invasionsforetagender.
Som uomgængelig Betingelse for, at et Foretagende af
denne Art skal kunne lykkes, maa sættes, at Angriberen besidder - eller i Løbet af Krigen opnaar - et sikret Herredømme paa Søen.
Man vil mulig herimod indvende, at det jo d~g kan tænkes, at den angrebne Part er saa godt som blottet for Landstridskræfter, saaledes som f. Eks. de Forenede Stater indtil
for faa Aar siden, eller England, da Hæren var sendt til Syd-

283

afrika, og i saa Fald kunde maaske de 30-40000 Mand, man
fik over i første Vending, være tilstrækkelige til at erobre
La,ndet. - Dette er dog højst usandsynligt, thi for det første
vil en saa stor Overførsel som 30000 Mand, hvis det da ikke
kun drejer sig om ganske faa Timers Transport, være en
meget vanskelig Sag at udføre for den paa Søen underlegne
Part, alene Sammendragningen af det herfor fornødne Transportmateriel vil trække Modstanderens overlegne Flaade hen
udfor Samlingsstederne, og at bryde Blokade med 50-100
Transportskibe har sine store praktiske Vanskeligheder. Men
desuden erobres et større Land ikke hverken med 30000 eller
40000 Mand, selv overfor det halvciviliserede Ægypten viste
Napoleons c. 40000 sig at være for faa, da Forbindelsen med
Hjemlandet ikke kunde opretholdes. Moltke har ogsaa en
Gang udtalt: ,,Vi kan maaske nok faa en Hær over til England, men vi kan ikke faa den hjem igen." - For øvrigt er
som Hovedkendemærke for den her omhandlede Gruppe
Landgangsforetagender ogsaa opstillet, at de krævede Forbindelsen med Hjemlandet opretholdt, og dette lader sig
ikke gøre uden Herredømme paa Søen.
Hvad dernæst Spørgsmaalet om Forholdet mellem de to
Modstanderes Hære angaar, maa det her forudsættes, at Angriberen er sin Modstander mindst jævnbyrdig, i hvert Fald
paa den paagældende Krigsskueplads. Herved spiller naturligvis det angrebne Lands geografiske Forhold og Kommunikationsmidler en betydelig Rolle i Forbindelse med den Omstændighed, at Angriberen ved sit Herredømme paa Søen er
frit stillet med Hensyn til at sætte Angreb an, hvor han
lyster. Saaledes maatte Rusland under Krimkrigen stadig
holde store Troppestyrker i Østersøprovinserne af Hensyn
til et muligt Angreb her fra de allieredes Side, og dette Forhold i Forbindelse med de daarlige Kommunikationer forhindrede Rusland i at blive Angrebshæren paa Krim tilstrækkelig overlegen, ligesom det turde være tvivlsomt, om
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det kunde have lykkedes det under Krigen mod Japan 1904-05
at blive den japanske Invasionshær i Manchuriet tilstrækkelig overlegen. Det gælder nemlig i Landkrig ikke alene
om at stille en stor Hær paa Benene, men ogsaa om at holde
den vedlige, og den sidste Del af Opgaven er ikke den mindst
vanskelige, naar Talen er om Hære paa Hundredtusinder,
thi saa er selv den fedeste Krigsskueplads hurtig udspist, for
ikke at tale om, at en Hmr behøver adskilligt andet end
netop Mad og Drikke for at vedligeholde sin Operationsdygtighed. - Rusland er imidlertid ret exceptionelt stillet
paa Grund af Landets enorme Udstrækning i Forbindelse
med en meget ujævnt fordelt Befolkning og et forholdsvis
lidet udviklet J ærnbanenet ; de fleste civiliserede Stater vil
være i Stand til indenfor en vis rimelig Tid at kunne koncentrere deres samlede Hærstyrke mod Invasionshæren, og
denne maa da vmro overlegen for at have Chancer for at naa
sit Maal.
Fra det Øjeblik, hvor Invasionen for Alvor er sat an,
bliver det derfor et Kapløb mellem den angrebne Parts ,T ærnbaner og Angriberens Transportflaade om, hvem der kan
transportere hurtigst, og her bar Søtransporten i mango Tilfælde gode Chancer. Til Bedømmelse heraf skal først anføres
nogle Tal for Troppetransport paa J ærnbane, hvormed der
som Gennemsnitsværdier regnes i Tyskland.
Et Militærtog tæller her 50 Vogne*) og kan rundt
regnet tage :
1 Bataillon Fodfolk (m_ed -Regiments- eller Brigadestab),
eller:
1 Eskadron Rytteri (med Regiments- eller Brigadestab) ,
eller:
1 kørende Batteri (med Regimente- eller Afdelingsstab) ,
"') Det er dog ikke alle Baner, hvis Konstruktionsforhold tillader l{ørsel med
saa lange Tog.

"
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eller:

¾ridende Batteri ;
hvilket vil sige, at der til Transport af et Armekorps (c.
25000 Mand Fodfolk, 1200 Mand Rytteri, 20 Batterier og 1
Bataillon Ingeniørtropper) gaar 58 Tog, men saa medfører
Korpset kun sit Fægtningstrain, skal hele Feltudrustningen
med, kræves yderligere 43 Tog, eller ialt 101 Tog for Korpset.
- Endvidere regnes paa dobbeltsporet Bane at kunne ekspederes 30 Tog i hver Retning pr. Døgn, og disse Tog kan da
køre 22½ km. i Timen eller 288 Kml. i Etmaalet, idet heri
er medregnet Tid til mindre Ophold ved Stationer for Vandfyldning m.m. Af enkeltsporet Jærnbane kan kun paaregnes
en Præstationsevne af c. ¼af dobbeltsporet Banes. - I øvrigt
afhænger en J ærnbanes Præstationsevne af forskellige Forhold, som den længste Afstand mellem 2 Stationer - idet
der ikke maa haves to Tog gaaende i samme Retning mellem
2 Stationer - Endestationernes Bekvemmeligheder for Indog Udladning, samt paa enkeltsporede Baner tillige af Vigesporenes Længde - idet Togene ikke kan gøres længere men de anførte Tal er som sagt Gennemsnitsværdier.
Det maa imidlertid ogsaa tages i Betragtning, at paa
længere Transporter er Bekvemmeligheden om Bord større
end i et J ærnbanetog, Forplejningen kan ordnes bedre om
Bord, hvor der ogsaa kan træffes bedre Foranstaltninger for
Folkenes Motion og Renlighed (Bad). Naturligvis kan der
ogsaa gøres en Del i den Retning paa J ærnbaner ; Amerikanerne benyttede saaledes under .Krigen mod Spanien 1898
kun Pullmans Sovevogne og I KL-Vogne, men Transporten
af de c. 80000 Mand, som i Tiden fra den 20 / 4 til Slutningen
af August passerede Lejren ved Chickamauga - Belægningen i Lejren var gennemsnitlig c. 50000 Mand - lagde ogsaa
Beslag paa 2145 Pullmans Vogne og 3285 I KL-Vogne, og et
saadant Materiel staar kun til de færreste Staters Disposi-
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tion, og desuden var der her kun Tale om Transport til en
Koncentrationslejr, saa at alt for saa vidt gik som under
Fredsforhold og uden Forhastelse. (Jvnf. f. Eks. det om
Jrornbanetransporterne til Tampa Side 274 fremsatte).
Gaar vi dernæst over til at se paa Søtransport, er denne
dog heller ikke at løbe til, naar det drejer sig om større Troppemasser og længere Afstande, om end for øvrigt Afstanden
altid spiller en forholdsvis mindre Rolle ved Søtransport end
ved Landtransport. Til Belysning af forskellige herhen hørende Forhold skal fremsættes følgende om Englændernes
Transporter til Sydafrika i Anledning af Boerkrigen.
Da denne den 11/ 10 1899 brød ud, regnede man i England,
at det vilde være tilstrækkeligt at forstærke de i Sydafrika
staaende c. 20000 Mand med c. 42000 Mand foruden nogle
Tropper til Forbindelsesliniernes Beskyttelse, men Forholdene udviklede sig hurtig saaledes, at en langt større Styrke
maatte stilles paa Benene, og i Virkeligheden transporteredes
indtil den 31 / 3 1901 - efter hvilket Tidspunkt der ikke foreligger officielle Opgivelser om Transporternes Omfang - fra
England, Ægypten, Indien, Canada og Australien samt,
for Dyr'?nes Vedkommende, tillige fra Spanien, Neapel,
Fiume, Ncw-Orleans og Buenos Aires i alt c.:
10900 Officerer,
274000 Underofficerer og Menige,
139000 Heste,
75000 Muldyr
samt Masser af Forraad og Forsyninger af alle Arter, om
hvis Størrelse der dog ikke foreligger nogen samlet Opgivelse,
men eksempelvis kan anføres, at der alene i December 1899
transporteredes c. 92000 Tons (jvnf. ogsaa Opgivelserne om
Udskibning i Durban).
Fra England, hvor Troppetransporterne tog deres Begyndelse den 20 / 10 , transporteredes alene:
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Slutn. af
i
-

Oktbr. 1899: c. 28 700 Off. og M.
29175
Novbr.
C.
c. 19 750
Decbr.
1900: C. 27 850
Jan.
33 600
C.
Fbr.
c. 27 350
- Marts
i alt: C. 166 475 Off. og M.

eller i Gennemsnit over 1000 Mand daglig.
Ved Krigens Udbrud oprettedes i Admiralitetet et Søtransportdepartement under Ledelse af en Kontreadmiral, og
under dette sorterede de i Indskibningsdistrikterne - Thames-, Liverpool- og Southamptondistrikterne - oprettede
Søtransportkommandoer (hver bestaaende af en Kommandør som Chef, assisteret af fornødent Personale af Søofficers-,
Maskin- og Intendanturkorpserne), samt den i Cape Town
residerende Søtransportchef i Sydafrika (Kommandør), under
hvem atter - foruden fornødent Personale i Cape Town sorterede Søtransportkommandoer i de andre Udskibningshavne: Port Elisabeth, East London og Durt>an. - Admiralitetet fragtede Transportskibene under Hensyntagen til,
ved Fordeling paa et stort Antal Rederier, ikke at forstyrre
den almindelige Skibsfart, medens Skibene derefter ved Søtransportkommandoernes Foranstaltning inspiceredes og indrettedes til Transport*) samt fortøjedes paa passende Sted
ved Kaj, hvor Lastning af Bagage og Train ligeledes besørgedes af Søtransportkommandoen, hvorpaa den i hver Indskibningshavn ansatte Transportofficer af Hæren - som
ogsaa havde at modtage Tropperne ved deres Ankomst til
Indskibningshavnen fra Mobiliseringsstedet - foranledigede
Troppernes Indskibning. Efter denne inspiceredes Skibet
•) Til Transport af Tropper anvendtes næsten udelukkende Passagerskibe.
Til Indretning af et Skib for Transport af Fodfolk regnedes rundt at medgaa 10 Dage, for Rytteri det dobbelte.
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klart til Afgang af en Kommission af Sø- og Landofficerer og
afgik umiddelbart efter.
Overkommandoen i Sydafrika havde i Hovedudskibningsstedet Cape Town en Transportkommando, gennem hvilken
alle Rekvisitioner, saavel angaaende Udskibningen af ankommende Tropper m. m., som om Evakuering af syge og
saarede, Krigsfanger etc., gik til Søtransportchefen, der dirigerede de ankommende Skibe til det ønskede Udskibningssted, hvor de fortøjedes og lossedes ved den stedlige Søtransportkommandos Foranstaltning, hvorpaa Viderebefordringen
af Tropper etc. overtages af Hærens Transportkommando
paa Stedet. - Søtransportchefen anordnede ogsaa alt angaaende Skibenes Kulfyldning*), mulige Anvendelse for
Evakuering eller Afgang efter ny Last o. s. v.
Cape Town var til Tider, særlig i Begyndelsen, da Transporterne væltede ind, stærkt overfyldt, og i de andre Udskibningshavne udvikledes ogsaa en betydelig Trafik; i Durban udskibedes saaledes fra Oktbr. 1899 til Septbr. 1900 :
c. 75350 Mand, 21150 Heste, 9550 Muldyr, 350500 Tons Forraad og Forsyninger samt 70400 Tons Kul, medens i samme
Tidsrum derfra evakueredes: c. 31000 Mand, 3400 Heste og
Muldyr samt 12000 Tons Gods.
Til Troppetransporterne fra England fragtedes 102 Dampere med tilsammen c. 600000 Netto-Tons, hvortil kom 31
Dampere (c . 109000 Tons) til Troppetransporterne fra Indien
samt Dampere til Transporterne fra de andre Kolonier og til
"') I{ulfyldningen fordrede megen Omtanke; adskillige af Transportskibene
var byggede for den ca.3000 Kml.lange England- Amerikaroute, men maatte nu gaa i et Stræk fra St. Vincent (Kapverderne) til CapeTown (ca. 4000
Kml.), hvor de saa ankom med tomme l{ulkasser. Fra den 8 /11 1899 til
den 6 /101900 havde 102 Transportdampere fyldtl{ul tilsammen 23'1 Gange
i CapeTown, hvor Forholdene ikke er synderlig gode, da Kulfyldning fra
Hulkene paa Reden kun kan foregaa i fint Vejr, medens Kajpladsen under
de daværende Forhold langt fra kunde tilfredsstille de mange Krav i den
Retning. - I samme Tidsrum havde 50 Kuldampere losset ca. 165 000
Tons Kul i Cape Town.
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'.rransport af Dyr og Forraad, saa at i alt c. 300 Skibe var beskæftigede ved Transporterne. Indtil den 31 / 4 1901 gjordes:
fra England
354 Rejser,
20
Spanien
Neapel
6
20
- Fiume
Alexandria
2
Indien
49
10
- Canada
Australien
38
- New-Orleans : 84
- Buenos Aires: 33

Da Boerne ingen Flaadestyrke besad, sejlede de engelske
•.rransportskibe uden Eskorte men til Opretholdelse af Orden
og for alle Eventualiteters Skyld udfoldede England dog en
imponerende Flaadestyrke*) langs Hovedrouterne for Transportskibene, som ogsaa fik foreskrevet særlige Router noget
udenfor de almindeligt anvendte. Transportskibenes Kulfyldningspladser og Udskibningsstederne bevogtedes særlig.
Selvfølgelig kunde saa uhyre Transporter ikke løbe af
uden Uheld af den ved al Søfart forekommende Art. (Havarier, Strandinger o. s. v.). Et Uheld af speciel Art er tidligere omtalt (se Side 264), men i øvrigt ma~ det siges, at
Ledelsen og Samarbejdet mellem de paagælderide Autoriteter
var fortrinlig, ligesom det under de for Haanden værende Forhold - Transportskibene sejlede ikke i Konvoj - ikke synes
at have affødt Vanskeligheder, at der ingen Søtransportofficer medfulgte i Transportskibene. Men det maa ogsaa her
erindres, at man i England paa Søtransporters Omraade besidder en indgaaende Erfaring, paa Grundlag af hvilken der
") Denne var næppe uden Indflydelse paa at holde den til Tider paa Kontinentet herskende Boerbegejstring indenfor platoniske Grænser.
Foredrog i Strategi.
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straks kunde udgives detaillerede Anordninger for alle Forhold ved Transporterne.
Disse giver et godt Begreb om en Del af de Vanskeligheder, der er knyttede til Iværksættelsen af et stort Invasionsforetagende, men Vanskelighederne er langt fra begrænsede
til den tekniske Side af Sagen med at skaffe Transportmateriel
og anordne Transporterne ; som Regel vil Forholdene i ren
militær Henseende ligge anderledes end for Englænderne, der
sad inde med et ganske absolut Herredømme paa Søen, og
ydermere ikke behøvede i Fjendens Land at erobre en Basis
for Udskibning og Ansætning af Invasionen.
Kommer disse militære Momenter til, at Transporterne
maa beskyttes mod Angreb paa Søen, og at InvasioI)shæren
skal kæmpe sig frem lige fra Landsætningen, bliver et Invasionsforetagende en meget vanskelig Sag at gennemføre.
Selvfølgelig dog kun for saa vidt, som den angrebne Part
benytter sig af de til hans Raadighed staaende Forsvarsmidler, og ikke ser ganske passivt til, medens Angriberen handler.
Imidlertid har netop den Magt, Rusland, mod hvilken de
største Invasionsforetagender i nyere Tid er bleven rettede,
udvist en overordentlig passiv Holdning, og dette i Forbindelse
med de Side 284 omtalte særlige geografiske og Kommunikationsforhold i Rusland har medført, at Invasionerne er lykkedes. - Det her fremsatte vil lettest forstaas ved en kort
Oversigt over :
Krimkrigen 18 5 3 - 5 6. Den virkelige Aarsag til
denne Krig maa søges i Ruslands Trang til fri Adgang til
Middelhavet i Forbindelse med Racehad og russiske panslavistiske Sympatier for de af Tyrkerne undertvungne slaviske Folkeslag; den direkte Krigsaarsag var nogle Stridigheder mellem Rusland og Porten om den græske Kirkes
Stilling i Tyrkiet.
Sommeren 1853 besatte Rusland da Donaufyrstendømmerne. hvilket dog straks fremkaldte en kraftig Protest fra
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England og Frankrig, der dirigerede Flaader til Besikabugten
og paa en Kongres i Wien i Forbindelse med Preussen og
Østrig søgte at mægle mellem Rusland og Tyrkiet. Da Czar
Nikolaj I imidlertid viste sig temmelig umedgørlig, erklærede
Porten Krig i Slutningen af Oktbr. , og Vestmagternes Flaader gik til Marmarabavet. Herpaa s~arede Russerne med den
30
/ 11 ved Sinope at ødelægge en tyrkisk Eskadre, der var paa
Vej til Transkaukasien med Krigsfornødenbeder til de tyrkiske Garnisoner der.
Vestmagterne begyndte nu at transportere Tropper til
Gallipoli og sendte Januar 1854 deres overlegne Flaade ind i
Sort havet, hvor den russiske Flaade da straks søgte Tilflugt
i Sebastopol, og da Rusland stadig viste sig umedgørligt, erklærede Vestmagterne den 27 / 3 Krig og lod deres Flaade bombardere Odessa den 22 / 4 og foretage mindre Brandskatninger
af russiske Kystpladser, medens den russiske Flaade stadig
boldt sig i Sebastopol. Da Russerne til Gengæld gik over
Donau og gav sig til at belejre Silistria, transporteredes de
allieredes Tropper, dækkede af Flaaden, rundt fra Gallipoli til
Varna , og dette i Forbindelse med , at Tyrkerne ved Rustscbuk slog en Del af Russerhæren, og at Østrig lod en Hær
rykke ind i Donaufyrstendømmerne, tvang Russerne til at
bæve Silistrias Belejring og gaa tilbage til selve Rusland i
Slutningen af Juli.
Czaren viste dog endnu ingen Tegn til Eftergivenhed,
og efter mange og lange Forhandlinger enedes da de allierede
om et nyt Operationsobjekt : den russiske Flaades Basis, Sebastopol. En Koleraepidemi, der hærgede baade Hære og
Flaader, samt nye, endeløse Forhandlinger om Operationsplanen sinkede dog Forber~delserne saa meget, at Indskibningen først kunde paabegyndes den 31 / 8 i Baltscbik.
Franskmænd(;)ne var den 3 / 9 klar med deres Kontingent,
der talte*) :
•) I de følgende Opgivelser betegner det i Parentes satte Tal, hvor mange
af de paagældende Skibe, der var Dampskibe.
19°
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15 (4) Linieskibe, 11 (11) Fregatter, 14 (14) mindre
Skibe, 5 særlige ';l'roppetransportskibe og 52 (2) Koffardiskibe. Idet samtlige Krigsskibe benyttedes til Transport førtes i alt : c. 30000 Mand Tropper, 1500 Heste og Muldyr og
68 Kanoner. Flaadens Højstkommanderende var Admiral
Hamelin, Hærens : :Mar.skal St. Arna ud.
Tyrkernes Kontingent, klar den 5 / 9 , talte:
8 Linieskibe, 8 (8) • Fregatter*) og 16 Koffardiskibe,
som, samtlige Krigsskibe iberegnede, ialt førte c. 7000 Mand
Tropper under Omar Pasha.
Englændernes Kontingent, klar .den 8 / 0 , talte:
10 (2) Linieskibe, 15 (12) Fregatter og mindre Skibe,
som ikke benyttedes til Transport, samt 94 (37) Koffardiskibe, der førte c. 28000 Mand Tropper, 3000 Heste og Muldyr og 68 Kanoner. Flaadens Højstkommanderende var Admiral Jas. Dundas, Hærens: General Lord Raglan.
Ekspeditionens Marchorden var følgende : forrest gik
den engelske Flaade som Eskorte, derpaa kom de engelske
Transportskibe, formerede paa 5 Kolonner, fulgte af det franske Kontingent, formeret paa 2 Kolonner med nogle Dampskibe som Sidedækning, medens det tyrkiske Kontingent
kom bagest, formeret paa 2 Kolonner**).
I Sebastopol laa 14 russiske Linieskibe og 15 (5) Fregatter og mindre Skibe, som imidlertid intet gjorde for at
forhindre Ekspeditionen, skønt hverken dennes Maal eller
Forbered ]ser var holdt hemmelige.
Paa den anden Side havde de allierede faa eller ingen
Efterretninger om Størrelsen af den paa Krim staaende russiske Hær og Styrken af Sebastopols Landbefæstning. Sebastopols Søbefæstning - som var befunden at være ret kraf"') Af disse var 2 laante af Englænderne, 2 af Franskmændene.

"'*) 14 franske KolTarcliskihe afsejlede dog allerede den 5te uden nogensomhelst Eskorte og indhentedes først den Sele. der under Rejsen stærkt spredt.

Marchordenen var til Ti-
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tig - og Kyststrækningen nordenfor Sebastopol var derimod
gentagende bleven rekognoscerede, bl. a. i Slutningen af Juli
af en Kommission af engelske og franske Sø- og Landofficer~r, som havde udset Mundingen af Katchafloden (Katchafl.oden-Sebastopol c. 7 Kml.) til Landingssted. Dette var
kommen frem i den engelske Presse, og under Transporten
foranledigede St. Arnaud, som under disse Omstændigheder
ansaa Katcha for at ligge for nær ved Sebastopol, at en ny
Rekognosceringskommission fremsendtes, og denne udsaa da
den aabne Strand ved Old Fort ( Old Fort-Sebastopol c. 23
Kml) til Landingsplads. Tillige besluttedes det at besætte
Byen Eupatoria (Eupatoria-Sebastopol c. 35 Kml.) med en
mindre Styrke (2000 Tyrkere samt een engelsk og een fransk
Bataillon) , og herudfor ankrede hele Ekspeditionen i Løbet
af den 12te og 13de. (Distancen Baltschik-Eupatoria = c.
250 Kml.) Sidstnævnte Dag besattes Eupatoria uden Modstand og næste Morgen lettede de allierede og gik til Old Fort,
hvor Franskmændene begyndte Landgangen Kl. 8 F. M.,
Englænderne en Timestid senere lige nordenfor Franskmændene.
De sidstes Landsætning var anordnet med stor Omhu.
Et Landgangskompagni Søfolk landsattes straks ved Ankomsten og besatte en dominerende Højde tæt sydfor Landgangsstedet, og her tog ogsaa 3 mindre Dampskibe Post tæt
ved Land for at kunne bestryge Stranden, medens 2 armerede
Barkasser tog Post ved Stranden ved hver Ende af Landgangspladsen. Paa denne afmærkedes hver Divisions Landgangssted med et særligt Flag ; vedkomm nde Divisions lste
Brigade gik i Land sydfor Flaget, 2den Brigade nordfor. Artilleriet landsattes paa en særlig Plads midt paa hele den
benyttede Landgangsstrækning.
Samtlige Tropper (Kombattanter) var indskibede paa
Linieskibene og de særlige Troppetransportskibe, som tillige
med de Skibe, der førte Troppernes Fægtningstrain og nogle
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til Losning af Heste og Kanoner forfærdigede Lægtere, opankredes paa 4 Linier - der var 4 Divisioner - parallelle
med Kysten, og saaledes at lste Divisions Skibe laa nærmest denne ; Afstanden mellem Linierne og mellem Skibene
var en Kabellængde, og Damp- og Sejlskibe afvekslede i Linierne, for at Sejlskibene kunde faa Assistance ved Opankringen. Skibe med Tropper af samme taktiske Enhed opankredes som Naboer og sammen med det Skib, der førte det
tilsvarende Fmgtningstrain. - Udenfor og parallelt med disse
4 Linier kom nogle Linier af Transportskibe med Materiel,
og yderst endelig en Linie tyrkiske. Skibe. - Skibene, der
førte Mærkeflag for hvilken Divisions Tropper eller hvilken
Art Materiel, de havde om Bord, fik hvert og et forud en
Skitse over Ankerpladsen udleveret, og Opankringslinierne
var paa Forhaand afmærkede med Bøjer.
Saa snart der var ankret, sattes Fartøjer og Lægtere ud.
Linieskibenes store Baade var inddelte i 2 Afdelinger og
disse atter i Divisioner, hver Baad slæbte en Lægter. I første Vending landsattes kun Tropper af lste Division, men
derefter toges ogsaa fat paa Landsætning af Fmgtningstrain,
Heste og Kanoner saaledes, at den ene Afdelings Baade nfleverede deres Lægtere ved Skibe lastede hermed, derpaa selv
gik til Troppetransportskibene og tog Tropper, hvorpaa de
paa Vejen ind til Land atter opsamlede deres respektive
Lægtere, som imidlertid var bleven lastede. Den anden Afdelings Baade og Lægtere fortsatte alle at sætte Tropper i
Land. - Førerne for Fartøjsdivisionerne førte paa deres Fartøj Kendingsflag for, hvilken Divisions Tropper der var i de
dem underlagte Fartøjer, som efter at være lastede formeredes paa Frontorden lige inden for inderste Skibslinie og roede
i Land samlede.
Saaledes landsattes først hele lste Division, derefter hele
2den og hele 3die, saa at Franskmændene, da Landsætningen
Kl. 2 E. M. maatte afbrydes paa Grund af Sø, havde landsat
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3 hele Divisioner med Heste, Train og 4 Dages Levnetsmidler
samt 50 Kanoner. Efter som Skibene blev een Trediedel, 2
Trediedele eller helt udlossede, halede de deres Mærkeflag
ned til Bramraa, til Mærs eller strøg det. - Nøjagtige Dispositioner var trufne for det Tilfælde, at den nærmest Land
liggende Linieskibslinie skulde blive tvungen til at bruge
sine Kanoner.
Den 16de E. M. var hele det franske Kontingent udlosset,
men Englænderne blev først klar op ad Dagen den 18de. Medens Landsætningen stod paa, lagde den engelske Krigsflaade sig ud for Sebastopol, og den første Dag demonstrerede
nogle Fregatter desuden ved Katchaflodens Munding.
Ved Sebastopol stod en russisk Hær paa c. 60000 Mand
under General Mentschikoff, som dog lige saa lidt som den
russiske Flaade gjorde noget Forsøg paa at hindre Landsætningen. Den 19de begyndte de allierede Fremrykningen, og
Russernes Forsøg paa at stoppe dem ved Almafloden den
20de misly,kkedes, da Franskmændene omgik den russiske
venstre Fløj ved under Dækning af Skibenes Ild at passere
et af Flaii,den rekognosceret Vadested lige i Flodens Udløb .
Mentschikoff faldt da tilbage til Sebastopol og benyttede de 3
Dage, som de allierede brugte til at evakuere saarede m. ro. og
forberede den videre Fremrykning, til at forsænke Indløbet
til Sebastopols Havn ved 5 Linieskibe og 2 Fregatter samt til
at forstærke Nordfronten saaledes, at de allierede opgav den
oprindelige Plan om et voldsomt Angreb paa denne - hvilket
for øvrigt dog vistnok kunde været gennemført - og i Stedet
ved en Flankemarch gik om paa Sydsiden, hvor Englænderne
baserede sig paa Balaclavabugten, Franskmændene paa Kamieschbugten. Eupatoria egnede sig nemlig ikke til Basis
for langvarige Operationer paa Grund af sin usikre Red, men
Byen holdtes under Resten af Felttoget besat af en større tyrkisk Styrke, da den laa i Flanken paa Sebastopols Forbindelseslinie med Rusland.
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Paa Russernes Side gik Mentschikoff nordpaa i Krim,
overladende Forsvaret af Sebastopol til Admiral Korniloff,
som i Ingeniøroberst Todleben fandt en genial Hjælper, som
hurtigt forstærkede Sydfronten. - Efter at de allierede
havde faaet noget Belejringsartilleri, og Flaaderne havde landsat en betydelig Styrke af Besætningerne - Englænderne
landsatte alene c. 2500 Søfolk og 2000 Marinere samt 140
Kanoner-forsøgte de den 11/ 10 et kombineret Angreb. Dette
mislykkedes dog ganske, til Dels paa Grund af megen Friktion mellem de mange Overkommandoer; først efter at Angrebet fra Landsiden var opgivet, kom Flaaderne i Position
overfor Søfronten, og skønt 25 Linieskibe, opankrede paa
Afstande af 600-1800 m, bragte over 1100 Kanoner til at
bære over for Værkernes 142, anrettede de dog kun ringe

297
Skade. - 6 Kanoner demonteredes, og Russerne havde 138
døde og saarede - medens flere Skibe led en Del - 2 af
dem maatte sendes til Malta for at reparere - og de allierede
havde over 500 døde og saarede.
De allierede maatte nu overgaa til et regelmæssigt Angreb, og dermed var Kampen mellem Sø- og Landtransport
erklæret. Mentschiko:ff fik først Forstærkning og angreb den
25
5
/ 1 0 ved Balaclava, og den
/ 11 ved Inkermann, men blev
begge Gange - den sidste dog med Nød og Næppe - slaaet
tilbage, og ligesaa mislykkedes hans Angreb den 1 ¼ 1855 paa
Tyrkerne i Eupatoria. Imidlertid var de allierede, til hvem
Sardinien i Januar 1855 sluttede sig, komne med: i April stod
der c. 30000 Tyrkere i Eupatoria og c. 180000 Franskmænd,
Englændere og Sardiniere overfor Sebastopols Sydfront, mod
hvilken nu ogaaa c. 500 Stk. Belejringsskyts var bragte i Batteri, medens Mentschiko:ffs Afløser, Gortschakoff, kun raadede over c. 170000 Mand. Efter at den energiske Marskal
Pelissier i Maj havde faaet Overkommandoen over det franske
Kontingent, kom der ogsaa mere Fremgang i de a!!ieredes
Operationer, vel kunde de ikke cernere Sebastopol helt, men
den 7 / 6 erobredes Russernes mest fremskudte V ærkar paa Sydfronten, og den 18/ 0 forsøgtes en Storm paa Hovedvolden.
Denne mislykkedes dog, men der bragtes stadig mere Belejringsskyts i Batteri, et Angreb af den til c. 200000 Mand forstærkede Hær under Gortschakoff afsloges den 16/ 8 , og den 3 / 9
begyndte 800 Stk. Belejringsskyts at forberede Hovedstormen, som den Sde bragte Korniloff-Bastionen med MalakoffTaarnet i de allieredes Hænder, skønt Gortschakoff den 6te og
7de kastede c. 80000 Mand Forstærkning ind i Byen fra
Nordsiden. Den 9de rømmede Russerne da Sebastopol efter
at have ødelagt Skibene; de allierede ødelagde senere Værfterne og de kostbare Dokanlæg. Sebastopol var det Hovedpunkt, hvorom Kampen drejede
sig, men de allierede benyttede deres uindskrænkede Herre-
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dømme paa Søen til at holde Russerne i Aande paa alle
Kyster. Baade før og efter Sebastopols Fald brandskattede
mindre Af delinger af de allieredes Flaade Sortehavets og det
azowske Havs Kyster og generede derved de paa Krim og i
Transkankasien opererende Hæres Forbindelseslinier i følelig
Grad, og i Oktober 1855 erobredes ved et kombineret Angreb
de ved Dniepers Udløb liggende Kinburnforter. I det Hvide
Hav brandskattede en engelsk Eskadre baade 1854 og 1855,
ligesom en allieret Eskadre - som for øvrigt 1854 var ret
uheldig med et Angreb paa Petropawlowsk - begge Aar
opererede paa Sibiriens Stillehavskyst. Endelig optraadte
begge Aar en større allieret Flaade i Østersøen*) , hvor 1854
Bomarsund erobredes, og 1855 Sveaborg bombarderedes - for
øvrigt uden større Virkning - samt talrige . Brandskatninger
foretoges paa Finlands og Østersøprovinsernes Kyster, saa
at Russerne nødtes til at binde c. 300000 Mand Tropper i
disse Egne til Kystbevogtning**).
"Østersøkampagnen 1854, der af den kritikløse offentlige
Mening blev udskreget som fuldstændig unyttig, udrettede
mere end mangen glimrende maritim Bedrift, hvis Historie
hver Skoledreng kan paa Fingrene. Da de allierede gik i
Søen fra Baltschik, tænkte lrun faa, at Herredømmet paa
Søen skulde blive den Hovedfaktor, der bestemte Begivenhedernes Gang under Kampen paa Krim, og at Udfaldet skulde blive afgjort ved den større Lethed, dette Herredømme frembød for at holde en Felthær vedlige med Folk og
Krigsfornødenbeder, fremfor uhyre Sletter, som ikke frembød
nogen synderlig Hindring for militære Operationer efter største Skala. Napoleon drog ind i Rusland med en halv Million
Soldater og plantede sit sejrrige Banner paa Kremls Taarne,
• ) Den russiske Østersøflaade - 28 Linieskibe m. m. - udviste en lige saa
gennemført passiv Holdning som Sortehavsflaaden.
••) De allieredes, særlig Englændernes, Operationer i de vanskelige Farvande
ved de russiske Østersøkyster viser bl. a. ogsaa, i hvor ringe Grad Navigationsvanskeligheder alene formaar at standse en determineret Angriber.
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men alligevel var Czar Alexanders Hære faa Maaneder efter i
første Række til at betvinge Erobreren i selve Frankrig. I
1854 satte de allierede sig fast med en ikke synderlig stor
Styrke paa et afsides Punkt i Czarens Rige, men ved at bevare deres Tag brød de den største Militærstats Kraft for
flere Aar og naaede derved deres Maal. I Krimkrigen stod
maritim Styrke mod militær Kraft og besejrede denne afgørende. Det var Vestmagternes Flaader, der knuste Czaren
og standsede Ruslands Udvidelse i 20 Aar. (Callwell)." Den bekendte engelske Forfatter har utvivlsomt Ret i
disse Betragtninger, men de allieredes Held skyldtes, som
tidligere omtalt, for en stor Del uheldige Forhold hos Modstanderen, og en større Invasion er nu til Dags endnu vanskeligere at udføre i et civiliseret Land end paa Krimkrigens
Tid.
Forberedelserne til et saa stort Foretagende som en Invasion vil vanskelig kunne holdes hemmelige, og en stor
Transportflaade er et ualmindelig taknemmeligt Angrebsobjekt for selv de mindste Fartøjer. Det vil heller ikke falde
Angriberen let at skuffe Modstanderen meget med Hensyn til
Angrebspunkt, thi dette maa vælges saaledes, at der ved dets
Erobring opnaas en brugelig Basis for Invasionens Gennemførelse. Og hvis denne skal lykkes, kræves der baade overlegne Landstridskræfter og Evne til at bringe dem hurtigt og
sikkert til Krigsskuepladsen, thi saa snart Invasionen er sat
an, lader intet sig mere hemmeligholde, alt maa da baseres
paa Udfoldelsen af overlegen Kraft. -
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