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FORORD
af denne Bog har haft to Formaal: dels at
skabe et Grundlag for Undervisningen paa Søværnets Kadetskole i almindelig Søkrigshistorie, dels at tilvejebringe en Haandbog i dette Fag.
Disse tvende Formaal tjener til Forklaring af Bogens noget
uensartede Stil. De Afsnit, som særlig er tænkte benyttede til
Undervisningsmateriale, er der givet en noget fyldigere Form i
Fremstillingen, medens Resten er holdt i en knap Haandbogsstil
med Forbigaaelse af alle Detailler og mindre væsentlige Begivenheder.
Enkelte Udeladelser turde dog paakræve et Par nærmere forklarende Ord. - I kronologisk Orden gælder dette da først Slaget
ved Salamis, som paa Grund af dets hele verdenshistoriske Betydning egentlig burde være medtaget, men unganende hvilket det
har været mig umuligt at opdrive Kilder for en ind i det foreliggende Værks Ramme passende Beskrivelse. - Dernæst skal
bemærkes, at alt, hvad der angaar specielt nordisk Søkrigshistorie,
er udeladt, fordi .dett e formentlig naturligst hører hjemme i den
Bog, der paa Kadetskolen benyttes ved Undervisning i Danmarks
Søkrigshistorie. - Endelig vil man mulig savne en Beskrivelse af
den russisk-japanske Krig 1904-05, men skønt der baade under
selve Krigen og i det siden dens Afslutning forløbne Aars Tid er
fremkommen Historier nok 0111 den, har paa nærværende Tidspunkt - hvor der dog endnu paa mange Punkter savnes autentiske Oplysninger fra selve de krigsførende Parter om Personer
og Forhold - i alt Fald jeg ikke dristet mig til at skrive denne
Krigs Historie.
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Efter den fortrinsvis benyttede Fremdrivningskraft for Krigsskibene er Bogen delt i 3 Dele: Ro-, Sejl- og Dampkrigsskibstiderne.
Hvor Skellet bør sættes mellem disse, er noget af en Skønssag;
her er mellem de to første - af Grunde, som nærmere er fremsatte paa det paagældende Sted i Bogen - sat 1575 og mellem de
to sidste Tidspunktet for Skruepropellerens Indførelse, 1840. Hver
af de to første Dele er under Hensyntagen til Gangen i Søkrigsvæsenets Udvikling delt i 3 Afsnit og hvert af disse - ligesom
3die Del - atter i to Underafsnit : A. Søvæsenets Udvikling og
B. De vigtigste Søkrigsbegivenheder. I det første af disse Underafsnit er forsøgt at give en sammentrængt Oversigt over de Forhold, som det er nødvendigt at kende for med Udbytte at studere
de i det andet Underafsnit skildrede Søkrigsbegivenheder, nemlig
det tilsvarende Udviklingstrin for 1) Søfart og Søhandel (o : det
almindelige Grundlag for Udfoldelsen af Søkrigsmagt og dennes
Anvendelse til Søkrig i snævreste Forstand), 2) Skibe og Vaaben
(o : hvormed man sloges), 3) Besætningerne (o : hvem der sloges)
samt for 4) Strategi og Taktik (a: hvorledes man sloges). - Ved
Fremstillingen af de vigtigste Søkrigsbegivenheder er, for at lette
Oversigten, alt Stof af rent taktisk Natur udskilt og trykt med
særlig Sats samt indrykket.
Ligeledes for at lette Oversigten , navnlig ved Bogens Benyttelse som Undervisningsmateriale, er i Teksten udeladt alle Angivelser af de benyttede Kilder. Disse er følgende:
Alger, R.: The Spanish-American War (Udg. 1899).
Annual Reports of the Nav)' Department. Washington (1898).
Atllmayr, F. u. : Uber maritime Kriegfiihrung (Udg. 1898).
- : Der Krleg Osterrcfchs in der Adria imJahre 1866 (Udg. 1896).
Barnaby, N.: Naval Development (Udg. 1904).
BOllct-ll'illallme=, E. : Batailles de Terre et de Mer (Udg. 1855).
Burney, J.: Buecancers of Ameriea (Udg. 1902).
Callwell, C. E.: The EfTeet of ;\laritime Com mand on Land Campaigns since
Waterloo (Udg. 1897 ,.
Chabaud-Arnault. C.: Histoire des Flottes Militaires (Udg. 1889 1,
: Essai sur la Strategie et la Tactique (Udg. 187\)).
Charnock, J. : Marine Architecture (Udg. 1801 \
Colomb, P. H. : Naval Warfare (Udg. 1899).
Corbett, J. S. : Ftghtlng lustruetions 1530-1816 (Udg. 1905,.
Dahlgren, P.: Kriget emellan Spanien och Amerikas Fårerita Stater (Udg. 1899),

v
Delbriick, H. : Gesehiehte der Krlegskunst (Udg . 1900).
Douglas, H . : Naval GUImery (Udg. 1860).
Ekstråm, A. : Krigct mellan Japan oeh Kina (Ud g. 1897).
Foss, H. T. : Skibspanserets Udvikling (Udg. 1893 ).
Henek, L. v. : Die Kriegfiihrung zur See (Udg. 1884).
Horsetzkij, A. v.: Feldziige der letzten 100 Juhre (Udg. 1898 ).
Information from abroad (Office of Naval Intelligence, Washington 1899 ),
indeholdende:
Gervera : The Spanish-American War.
Concas, l ' .: The Squadron of Admiral Cervera.
J . : Sketehes from the Spanish-American War,
Mliller y Tejeiro, J .: Battles and Capitulation of Santiago.
1Yllnez, S. G.: The Spanish-American we-.
Jal, A . : Archeologlc Navale (Ud g. 1840 ).
: Glossaire Nautique (Udg. 1848).
: La Flotte de Cesar (Udg. 1861 ).
Jonge, I. G. de: Gesehiedenis "an het Nederlandsehe Zeewesen (Udg.1833-48).
Jurien de la Grauiere, E.: Les Marins du XVe et du XVIe Siecle (Udg. 1879 ).
: La Marine des Anciens (Udg. 1880).
: La Marine des Ptolernees et la Marine des Romains
(Ud g. 1885 ).
Les derniers .1ours de la Marine il Rames (Ud g.1885).
Les Chevaliers de Malte (Udg. 1887).
La Gucrre de Chypre (Udg. 1888).
Guerres Marttimes sous la Hepubllque et l'Empire.
Laforet. A. : Etude sur la Marine des Galeres (Udg. 1861).
Laird Clouies, H'm. : Four Modørn Naval Campaigris (Udg. 1902).
,ll/ahan, Wilson m. n.: The Royal Navy (Udg. 1897-1903).
Leo 1TI: Strategie und Taktik (Udg. 1781).
Lisbonne, E . : La Navigation Maritime (Udg. 1890 ).
I1Iacla!!, E. : History of the Navy (Udg. 1902).
Malian, A. T. : The Inl1uenceof Sea Power npon History, 1660-1783 (Ud g.1889).
: Admiral Farmgut (Udg. 1892).
: The Inl1uence of Sea Power upon the French Revolution and
Empire (Udg. 1892).
: The Life of Nelson (Udg. 1897).
: Lessons of the War with Spain (Ud g. 1900).
: Types of Naval Officers (Udg. 1902).
lIfurray, III. : Shipbuilding (Udg. 1765).
Neptune Francais (Udg. 1693 -1700).
Normann-Friedenfels, E. v. : Don Juan de Austria und die Sehlaeht bel
Lepanto (Udg. 1902).

VI
Pere/s, F.: Das internationale ofTentliche Seereelit der Gegenwart (Ud g. 1903).
Record of Proceedlngs of a Co urt of lnqulry in thc Case of Henr-Admiral
Schley.
Ronciere, C. de la : Histoircdela ;\larincFran!;aise. Bd . 1 og II Udg . 18!19-1900 ).
Sein, A. du: Histoire de la Mnr-ine (Udg. 1863 ).
Steenstrup, Joli .: Handelens Historie ti Hages Huandbog i Handelsvidenskab,
Udg . 1894 ).
Weber-Baldamus: Lehr- und Handbuch der Weltgeschichte (Udg. 1902-06).
Wilson , H. W . : lronclads in Action Udg . 1898.
Zachariae, G. H . 11. : Foredrag i Sonrtitlcrl Udg. 1887-89).
Desuden er benyttet Artilder i sørnil ltærc Aurbøger og Tidsskrifter, saasom Nauticus, Naval Annuul . Tidsskrift for Sovæscn, illarine-Rundschau
m.fl.-

Angaaende de bag i Bogen indhæftede Plader med Tegninger
skal bemærkes, at disse ikke er Planer, o : tegnede i bestemt Maalestok, men kun rene Skitser. Til Slut tillader jeg mig her at bringe min bedste Tak til
Hr. Kommandør A . P. Hovgaard, som velvilligst har gennempløjet
Manuskriptet. samt til Hr. Skibsintendant H. F. Hansen, der har
paataget sig Korrekturlæsningens brydsomme Arbejde.

København, i August 1906.
Kay Reinhard.
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FØRSTE AFSNIT

Tiden indtil Aar 400 f. Kr.
A. Søvæsenets Udvikling.
Søfart og Søhandel.
De Folkeslag, om hvis Søfart de historiske Efterretninger
gaar længst tilbage i Tiden, er Ægypterne og Fønikerne.
Om Ægypterne er det lykkedes at konstatere, at de allerede omtrent 2000 Aar f. Kr. besad opbyggede Fartøjer, hvormed
saavel det røde Hav som Nilen besejledes. Men Ægypternes
Søfart fik dog aldrig anden end lokal Betydning, og da Kong
Neko (c. 600 f. Kr. ) udsendte en Ekspedition, der udgaaende fra
det røde Hav skulde omsejle Afrika, benyttede han hertil
Fønikere, som ogsaa fuldførte Foretagendet paa noget over
2 Aar.
I Modsætning til Ægypternes antog den fønikiske Søfart,
hvis Oprindelse vistnok kan dateres fra omtrent samme Tidspunkt som Ægypternes, efterhaanden ret anselige Dimensioner
og førte de dristige Handelsmænd, ikke alene over hele Middelhavet og det sorte Hav, men ogsaa langs Vesteuropas Kyster til
Nordsølandene og sydpaa langs Afrikas Vestkyst til de kanariske øer. Rejserne foretoges vel som Regel langs Land, men
Fundet af fønikiske Mønter paa Azorerne synes dog at tyde paa,
at virkelige Sørejser over aabent Haver forekomne, hvilket
ogsaa for saa vidt er forklarligt, som det, efter hvad der foreligger, lader til, at Fønikerne hurtigt har lært at tage Solen og
Stjernerne til Hjælp ved Navigeringen.
Ved Hjælp af deres Søfart og en betydelig og veludviklet
Industri i de store fønikiske Byer havde Fønikerne c. Aar 1500 f.
Kr . skabt en virkelig Verdenshandel, som de i den følgende
Tid søgte at underbygge og udvide ved Anlæg af Kolonier.
Men da fra c. Aar 1000 f. Kr. ydre Fjender og indre Uroligheder
begyndte at undergrave Hjemlandets Magt og Velstand, viste
1·
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det sig, at kun ganske enkelte - som f. Eks. Kartago - af
de hovedsagelig kun som Handelsfaktorier anlagte Kolonier
besad tilstrækkelig indre Levedygtighed til at løfte en Del af
Arven. Største Parten af denne tilrev Grækerne sig.
Grækerne, blandt hvilke den ioniske Folkestamme særlig
overtog Førerskabet paa Søfartens og Handelens Omraade,
bredte sig fra det egentlige Grækenland over Derne i det
ægæiske Hav, Lilleasiens Vestkyst, Syditalien, Sicilien m. m.
Men det
og grundlagde overalt talrige livskraftige Kolonier.
samme Forhold, som ogsaa havde haft sin store Del i Fønikernes svigtende Evne til at bevare Førerskabet, nemlig at der hos
intet af disse Folk politisk set var Tale om en Folke- eller blot
Stammenationalitet, men at hver større By dannede en uafhængig Stat, det bar ogsaa i sig allerede Spiren til den græske
Sømagts Forfald. Et Tilløb til større national Enhed bevirkedes
af Persernes Angreb, men efter at disse lykkeligt var afslaaede,
blussede de indre-græske Stridigheder op paa ny og kulminerede
i den peloponnesiske Krig (se nedenfor), der for bestandig beseglede Grækenlands Skæbne som Sømagt.

Skibene.
Det første Søslag mellem virkelige Flaader skal være
udkæmpet i Aaret 664 f. Kr., men allerede længe før den Tid
havde Søhandelens Udvikling fremkaldt Sørøveri og dermed
Kamp paa Søen, og dette medførte atter hurtigt en Adskillelse
mellem "runde" og "iange" Skibe. Ved de første, der udelukkende var bestemte til Fragtfart, var Forholdet mellem Længde
og Bredde som 3 il. 4 til 1, og Hovedfremdrivningsmidlet var
Sejl. Ved de lange Skibe kunde Længden være op til 8 Gange
saa stor som Bredden, og deres vigtigste Fremdrivningsmiddel
var Aarer. De største Fartøjer, som benyttedes af Fønikerne i
deres Storhedsperiode, kaldtes Pentekontorer og synes at have
været c. 25 Meter lange med c. 3-,! Meters Bredde. Under et
lavtliggende Dæk fandtes kun Rum til Varer og Proviant,
medens Bænkene til Roerne, 25 paa hver Side, var anbragte
paa Dækket uden nogen Overbygning, kun for og agter fandtes
henholdsvis en lille Bak og Hytte.
En virkelig Krigsskibstype udvikledes dog først hos Grækerne, blandt hvilke Korinthierne synes at have været Foregangsmænd paa Skibsbygningens Omraade. Navnlig tilskriver
man Korinth Æren for at have frembragt det Fartøj, der fra
c. Aar 500 f. Kr. er talrigst repræsenteret i Krigsflaaderne,
nemlig Trieren eller det "treradaarede" Skib.
Det skal her straks bemærkes, at da de eksisterende Kilder
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dels er baade faatallige og ufuldkomne, dels ogsaa indbyrdes
modstridende, har Løsningen af Spørgsmaalet om, hvorledes
Oldtidens f1ereradaarede Fartøjer har været konstruerede,
kostet talrige Forskere meget Hovedbrud og givet Anledning til
mange og lange Diskussioner, uden at det dog er lykkedes at
naa et en deligt Resultat. Et saadant lader sig overhovedet
heller neppe naa, saafremt der ikke findes nye Kilder at øse
af, idet det paa Grundlag af det foreliggende MlIteriale navnlig
er umuligt at finde en rimelig Forklaring for Anbringelsen
af de mange - op til 40 - Rader Aarer, som angives at have
været anvendte.
I Hovedtrækkene synes dog den græske Triere fra den
her omhandlede Periode at have været et Fartøj paa 30-45
Meters Længde, 5-6 Meters Bredde og med 2-3 Meters Dybgaaende. For og agter fandtes Overbygninger, men fuldt Overdæk er rimeligvis først indført henimod Slutningen af Perioden.
Fra Forstævnen ragede i Vandlinien en metalbeslaaet Væder
(Embolon) frem. Hele Fartøjets Konstruktion var til at begynde
med meget let; senere hen forstærkedes særlig Forskibet en Del,
og Bakken forsynedes med et Par svære metalbeslaaede Kranbjælker (Epotiderne}, Trieren havde een svær og 1 il. 2 mindre
Master med Raasejl samt 2 Ror, et paa hver Side agter, der
bevægedes samtidig ved en Art Tallie og var konstruerede efter
Balancerorsystemet.
Trieren var, som nævnt, det egentlige Kampskib i de
græske Flaader, som desuden talte lettere Fartøjer til Krydsertjeneste og Førselsskibe for Proviant m. m.

Besætningerne.
Hovedmassen af Besætningerne udgjordes af Roerne,
hvoraf Trieren efter sin Størrelse havde 120 il. 180. Formand for
dem var Keleusten, der ved Slag med en Trækølle angav Takten
for Roningen, men for øvrigt opmuntredes Roerne ofte med
Fløjtespil og Sang og roede da i Takt med denne. Roerne var
i denne Periode frie Mænd; de tilvejebragtes først ved Opbud,
senere tillige ved Hvervning. Blev man en enkelt Gang i Nødstilfælde tvungen til at anvende Slaver til at fylde opstaaede
Huller blandt Roerne, frigaves de. - For øvrigt bestod Besætningen af 30-50 Krigere, der stod umiddelbart under Skibschefen, Trierarken. - Anføreren for en Flaade kaldtes Nauark
eller Strateg.

Vaabnene.
Hovedvaabnet var Væderen, hvormed man søgte at bore
Modstanderens Skibe i Sænk. Da Epotiderne kom frem, an-
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vendtes ogsaa Stød med disse mod det opstaaende, og til dettes
Ødelæggelse benyttedes ogsaa en i Masten som horisontal
Rambuk ophængt svær metalbeslaaet Bjælke, Xyston. I øvrigt
var Besætningen forsynet med Sværd, Skjold, Kastespyd samt
Buer og Pile.

Strategi og Taktik.
En meget klar Forstaaelse af Sømagtens Betydning fandtes hos ikke faa - navnlig atheniensiske - Statsmænd og Anførere fra denne Periode, som f. Eks. hos Temistokles, der ikke
blev træt af at forfægte den Opfattelse, at det truende persiske
Angreb burde jmødegaas paa Søen, hos Perikles og Demostenes
under den peloponnesiske Krig o. s. v. Paa Grund af Skibenes
Mangler i Retning af Sødygtighed og Beboelighed var Flaaderne i saa høj Grad bundne til Kysterne under deres Bevægelser, at Søkrigsførelsen nærmest formede sig som' en Række
af Landgangsforetagender, men Søkrigens Gang blev ofte afgørende for det endelige Udfald af den hele Krig, ligesom
virkelige Søslag ofte afgjorde
Landgangsforetagendernes
Skæbne.
.
Taktikken var hos Grækerne veludviklet; navnlig forstod
Athenienserne under Kampen at udnytte taade naturlige Forhold og Skibenes gode Manøvreevne, men de anvendte ogsaa
megen Tid paa Ud da n n elsen af Roerne. Kølvands- og Kolonneordener anvendtes næsten udelukkende som Marchordener,
medens den hyppigst benyttede Slagorden i Overensstemmelse
med Skibenes ved Væderen karakteriserede Stævnbevæbning
var enkelt eller dobbelt (almindelig eller tandet) Frontorden.
Ofte anvendtes dog ogsaa Halvmaaneformation, hvorved da
Fløjene blev skudte frem, hvis man tilsigtede at gaa angrebsvis
til Værks, medens de omvendt holdtes tilbagetrukne i Defensiven, hvor endog af og til en fuldstændig Cirkelformation benyttedes. En Reserve udskiltes hyppigt. - Den taktiske Overlegenhed søgtes almindeligvis opnaaet enten ved en Gennembrydning (Diekplus) af den fjendtlige Linie for at bringe denne
i Uorden, eller ved Omfatning (Periplus) af en eller begge
Fløje. Skib og Skib imellem afgjordes Kampen, efter at være
indledet med Kastevaaben. oftest ved Væderstød, og for at
kunne anbringe dette med fornøden Sikkerhed og uden Risiko
for eget Skib. søgte man helst først at berøve Modstanderen
Manøvredygtigheden ved at løbe sa a tæt langs Siden af ham,
at hans Aarer knækkedes af. Dette var navnlig ønskeligt, saa
længe Skibenes svage Konstruktion egentlig af Hensyn til
egen Stævn kun tillod at føre Stødet mod Modstanderens Bælg;
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senere hen, da Stævnkonstruktionen var forstærket, vædredes
ofte straks i første Omgang Stævn mod Stævn. Entring anvendtes ogsaa, navnlig ved Periodens Slutning, som afgørende
Kampform, men i langt mindre Udstrækning end Vædringen.

B. De vigtigste Søkrigsbegivenheder.
Peloponnesiske Krig, 431-404 f. Kr.
Sejrene ved Salamis (480) og ved Platææ (479) havde tilintetgjort de persiske Invasionsplaner, og da Grækerne derefter
gik over til Offensiven, maatte Athen alene paa Grund af sin
ved Temistokles's Initiativ skabte prægtige Flaade komme
frem i første Række. I Løbet af faa Aar tilrev denne Stat sig
nu ved en klog Udnyttelse af det Aar 478 stiftede deliske Søforbund fuldstændigt Overherredømmet til Søs, samtidig med at
dens Handel og Industri voksede med rivende Fart - Athens
Befolkning femdobledes i Løbet af 30 Aar - paa Bekostning af
de med Perserne forbundne Fønikers og Kartagers l). Derimod
sygnede det attiske Landbrug hen, og en lignende nationaløkonomisk Omvæltning foregik ' ogsaa i de andre græske, for
største Delen ioniske, Søstater. Men den opblomstrende Søhandel skabte i Sortehavslandene og Ægypten Konkurrenter
for de stadig af Landbruget levende doriske og æoliske Stater,
som disse ikke formaaede at tage Kampen op med, og herved
udvikledes imellem Landbrugsstaterne, hvis fornemste Repræsentant Sparta var, og Handels- og Industristaterne, i Spidsen
for hvilke Athen stod, et Modsætningsforhold af vital nationaløkonomisk Betydning. Dette var Hovedaarsagen til Krigen og
forklarer den overordentlige Haardnakkethed, hvormed den blev
ført. En anden Konfliktsaarsag fremkom ved, at det under den
da i Grækenland herskende politiske Gæring næsten overalt i
Industristaterne var lykkedes Demokratiet at tilrive sig Regeringen, medens Aristokratiet endnu sad inde med Magten i
Landbrugsstaterne.
Aar 431 udbrød da Krigen, idet under en Konflikt mellem
Kerkyra (Korfu) og Korinth saa godt som hele det græske Fastland med Sparta i Spidsen tog Parti for Korinth, medens Athen
og dermed frivillig eller tvungne af Athens Overmagt paa
Søen næsten alle Øer i det ægæiske Hav, de ioniske Øer samt
de fleste græske Kolonier i Lilleasien og enkelte Søstæder i
selve Grækenland stillede sig paa Kerkyras Side. Mindre Forskydninger i det her angivne Styrkeforhold fandt dog ofte Sted
1)

Snmme Anr som Slaget ved Salamis tilfejede Grækerne paa Sicilien Knrtngerne
el afgørende NederIng ved Hirnera .
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l Krigens Løb enten paa Grund af Erobringer eller eftersom
det ene eller det andet af de ovennævnte politiske Partier kom
til Roret i en Stat.
Forudseende, at Modstanderne vilde være meget overlegne til Lands, havde Athens ledende Statsmand, Perikles,
befæstet Byen stærkt mod Landsiden og lod ved Krigens Udbrud
alle Landdistriktets Beboere flytte inden for Befæstningerne,
saa at den spartanske Hær maatte nøjes med at belejre Athen
fra Landsiden samt angribe dem af Athens Forbundsfæller som f. Eks. Platææ - der kunde naas fra denne Kant, medens
paa den anden Side de atheniensiske Flaader hærgede Modstandernes Kyster og holdt Forbundsfællerne i Tømme. En
Del af disse var nemlig ikke helt at stole paa, dels fordi de paa
det økonomiske Omraade i Athen havde en overmægtig Konkurrent, dels fordi der i de fleste af dem fandtes et aristokratisk
Parti, der kun lurede paa en gunstig Lejlighed til at komme til
Magten. Benyttende sig af disse Forhold vovede Spartanerne
og deres Forbundsfæller sig ogsaa nu og da ud paa Søen med
Ekspeditioner, som, naar det lykkedes dem ubemærket af de
atheniensiske Flaader at naa Maalet, ogsaa undertiden til en
-T'i d kunde have nogen Fremgang, men gennerngaaende lykkedes det dog under den første Del af Krigen Athen at hævde
sit Herredømme paa Søen.
Slag ved Rhion 4-29. Blandt Athens Modstandere besad
Kormth den største Flaade, og for at holde denne i Skak
stationeredes en atheniensisk Flaade ved det med Athen
forbundne Nanpaktos (Lepanto). I 429 afgik en Ekspedition
paa 47 Trierer og en Del Transportskibe fra Korrnth og
søgte om Natten at slippe forbi Naupaktos, men opdagedes
af den ath . Flaade under Phormio, som fulgte efter. Da
Korinthierne ved Dagens Frembrud saa sig forfulgte, dannede de en cirkelrund Slagorden, i hvis indre Rum dels
Transportskibene dels en Reserve paa 5 af de bedste Trierer
fik Plads. De sidste skulde understøtte det Punkt af Cirklen
- i hvilken Skibene var stillede med Forstævnen udad som blev angrebet. Saa snart Phormio saa denne Opstilling,
lod han sin Flaade paa 20 Trierer i Kølvandsorden hurtig
omkredse Korinthierne, idet han snart her, snart der gjorde
Mine til at angribe og fik derved - da de korinth . Skibe,
der saa sig truede, uvilkaarlig trak sig lidt tilbage - efterhaanden Korinthierne trængt saa meget sammen, at da
kort efter Morgenbrisen kom, saaledes som Phormio havde
forudset, kunde de ikke længere holde sig klar af hinanden ,
og Phormio benyttede nu den deraf opstaaede Forvirring
til at angribe med det Resultat, at Korinthierne mistede
c. Halvdelen af deres Skibe. - Senere samme Aar slog
Phormio med sine 20 Trierer en ny korinthisk Flaade pa.a
67 Trierer udfor Anti.-Rhion og Naupaktos.
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Efter ti Aars Krig, hvortil for Athens Vedkommende kom
en fleraarig hærgende Pest, som allerede 429 bortrev Perikles,
var begge Parter trætte deraf, uden at dog nogen af dem
kunde opvise afgørende Resultater. Vel var Athens trofaste
Forbundsfælle, Platææ, ødelagt, og den dygtige spartanske
Strateg Brasidas's Tog til Trakien havde bragt enkelte af dets
Forbundsfæller til Frafald, men paa den anden Side havde den
atheniensiske Strateg Demostenes Aar 425 sat sig fast i Pylos
(Navarino), hvorfra han hærgede selve Staten Sparta, og Spartanernes Forsøg paa at fordrive ham derfra endte med Nederlag
for den sparto Flaade og som Følge deraf den for Sparta dybt
krænkende Overgivelse af den paa Sfakteria landsatte spartanske Styrke. - Under disse Omstændigheder sluttedes Aar
421 en Fred paa 50 Aar mellem Athen og Sparta, hvorved alt
bestemtes at skulle være som før Krigen.
Men Interessemodsætningerne var for store til, at denne
Fred kunde blive stort andet end en Vaabenstilstand, saa meget
mere som den kun gjaldt Athen og Sparta, men ikke de andre
græske Stater, der fler e St eder fortsatte Kampen. Saaledes
bl. a. ogsaa mellem de ioniske og doriske Kolonier paa Sicilien, hvis Strid efter faa Aars Forløb gav Anledning til, at de to
Hovedmodst andere atter greb til Vaaben.
Aar 415 afsendte Ath en en Ekspedition paa 130 Trierer,
130 Transportskibe samt en Del lettere Skibe til Sicilien for at
hjælpe den ioniske By Egesta i dens Kamp mod det doriske
Syrakus. Flaaden og den ombordværende Hær, der talte C.
40000 Mand, kommanderedes af de tre sideordnede Strateger
Nikias, Lamakos og Alkibiades. Sidstnævnte blev dog, medens
Ekspeditionen gjorde et Ophold ved Rhegium i Syditalien, hjemkaldt for at forsvare sig mod en Anklage for Forræderi, men
foretrak da virkelig at blive Forræder og begav sig til Sparta, som
nu paa hans Raad dels sendte Syrakus en Hjælpeekspedition, dels
med en Hær faldt ind i Attika og besatte Byen Dekeleja et Par
Mil fra Athen for herfra under Resten af Krigen at holde denne
fuldstændig blokeret fra Landsiden, dels endelig ved Hjælp af
Subsidier fr a den persiske Statholder i Lilleasien begyndte Udrustningen af en stor Flaade, der kunde optage Kampen med
den atheniensiske om Herredømmet paa Søen.
Sjælen i det atheniensiske Foretagende, om hvis Udførelse
der for øvrigt herskede stor Divergens mellem de 3 Anførere,
havde Alkibiades været. Om end personlig tapre Mænd savnede
Nikias og Lamakos dog hans Initiativ; Syrakus blev vel omsider
indesluttet i -1-14, og den atheniensiske Ekspeditions imponerende
Styrke gjorde for saa vidt sin Virkning som adskillige Byer paa
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Sicilien frivilligt sluttede sig til Athen og forsynede Ekspeditionen. Ja, selv i Syrakus begyndte man at tale om Overgivelse,
da Ankomsten af den spartanske Hjælpeekspedition, hvis Landsætning Athenienserne ikke formaaede at hindre, fik Bladet til
fuldstændig at vende sig. De nye Forbundsfæller faldt fra, saa at
Athenienserne hurtigt fik Møje med at skaffe sig de fornødne Forsyninger, og Syrakusanerne begyndte at gaa angrebsvis til Værks.
Snart saa den atheniensiske Ekspedition sig paa alle Punkter tvungen over paa Defensiven, selv i de hyppigt forefaldende Søkampe,
hvor Athenienserne hidtil havde været langt overlegne, og som
for øvrigt udmærker sig ved, at Brandere her for første Gang i
Historien anvendtes af Syrakusanerne. Ikke engang Ankomsten af en ny atheniensisk Ekspedition paa 70 Trierer med c.
20000 Mand under Demostenes bragte nogen Bedring; efter
endnu et Par uheldige Kampe blev den atheniensiske Flaade ved
en Række sammenkædede Skibe indespærret i en Bugt, hvor
den havde søgt Tilflugt. Hermed var endog Tilbagetog umuliggjort, og i Slutningen af 413 maatte de sidste Rester af de
atheniensiske Ekspeditioner overgive sig.
Foretagendet mod Syrakus kostede Athen 200 Trierer og
c. 60000 Mand, tømte dets Skatkammer, gav dets Prestige et
haardt Stød samt foranledigede indrepolitiske Stridigheder,
og kan saaledes anses som Aarsagen til det s endelige Nederlag.
Endnu en Stund lykkedes det dog at holde Modstanderne Stangen i Søkrigen, som i de følgende Aar hovedsagelig førtes i de
lilleasiatiske Farvande, hvor de allierede Spartanere og Persere stræbte at undertvinge Athens Kolonier og Forbundsfæller,
og særlig de ved Heliespont, Propontis (Marmarahavet) og Bosporus beliggende, for derved at afskære Athen fra Sortehavslandene, der ikke alene var et af Athens vigtigste Handelsmarkeder, men ogsaa dets Kornkammer.
Saaledes forefaldt i 411 et for Athenienserne heldigt Slag
ved Kynossema i Hellespont.
Slaget ved I(111w.~sema 4U. Den atheniensiske Flaade
paa 76 Trierer under Trasybulos kom i Kølvandsorden
Strædet ind tæt under den europæiske Kyst. I det Øjeblik
Avantgarden netop havde dubleret Forbjærget Kynosscma,
kastede den spartanske Flaade paa 98 Trierer under Miridaros. dPI' laa kampklar skraas overfor under Lilleasiens
Kyst - Strædet er her kun 3-4 km bredt - sig med
Hovedstyrken over Atheniensernes Centrum, medens en
mindre Styrke angreb Avantgarden. Det spartanske Angreb, som førtes med en stærk medgaaende Strøm, bragte
stor Forvirring i det atheniensiske Centrum, hvor flere
Skihe sænkedes eller maatte sætte paa Land, men Trasy-
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bules lod Arrieregarden marchere op til omvendt Frontorden, og da denne nu tog Spartanerne i Flanken, maatte
disse flygte med Tabet af 20-30 Skibe.
Samme Aar blev Alkibiadea kaldt tilbage og fik Kommandoen over den atheniensiske Flaade. Han slog i 410 den spartanske Flaade afgørende i to store Slag ved Abydos (Hellespont) og Kyzikos (Marmarahavet) - i det sidste faldt den spartanske Anfører Miridaros - og bragte i de følgende Aar dels
med Magt, dels ved kloge Forhandlinger, atter Byerne ved disse
Farvande under Athens Herredømme samt opkrævede af Skibsfarten gennem Bosporus en Told, som Athens tømte Skatkammer haardt tiltrængte. Men medens Alkibiades var fraværende
fra Flaaden, tilføjede i 407 den nye spartanske Anfører, den dygtige Lysander, hans Underanfører et Nederlag, da denne stik
imod Alkibiades's Ordre lod sig lokke til Kamp ved Notion.
Alkibiades blev igen landsforvist og som Anfører erstattet med
Konon, der dog straks i Begyndelsen af 406 blev grundig slaaet
af en meget overlegen spartansk Flaade under Kallikratidas.
Samlende de sidste Kræfter udrustede Athen nu en Flaade paa
160 Trierer under 10 Nauarker, der skiftevis et Etmaal ad Gangen skulde føre Overkommandoen, og i et haardnakket Slag ved
Arginuserne (øgruppe syd for Lesbos) lykkedes det endnu engang Athenienserne at slaa den spartanske Flaade paa 120
Trierer, hvis Anfører, Kallikratidas, styrtede over Bord straks
i Begyndelsen af Slaget. Mangel paa Enighed hos de mange
Anførere hindrede dog Sejrens Udnyttelse, og Aaret efter kunde
Spartanerne atter møde med en for persiske Penge tilvejebragt
Flaade paa 200 Trierer under Kommando af Lysander, medens
Athen kun kunde stille 180 Trierer under flere sideordnede
Anførere. Disse lod sig oven i Købet overliste af Lysander, som
ved Ægos Potamos (i Hellespont) overrumplede den atheniensiske Flaade, medens en stor Del af Mandskabet var i Land.
Kun 10 Skibe undslap, Resten blev ødelagt eller erobret af Spartanerne, som bagefter henrettede 3000 Mand af de tilfangetagne
Besætninger.
Allerede i Aarevis belejret fra Landsiden og nu ogsaa afgørende nedkæmpet paa Søen maatte Athen det følgende Aar
(404) slutte Fred paa saa haarde Betingelser, at dets Sømagt
og dermed dets Velstand og Storhed for bestandig var forbi.
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ANDET AFSNIT

Aar 400 f. Kr.- Kristi Fødsel.
A. Søvæsenets Udvikling.
Søfart og Søhandel.
Udfaldet af den peloponnesiske Krig tilintetgjorde Athens
Forsøg paa at monopolisere Verdenshandelen, og i den følgende
Tid blev det først og fremmest Kartago og i anden Række Alexandria, Korinth, Rodos, Syrakus m. fl., der oparbejdede en
betydelig Søhandel, men som alle inden Slutningen af den her
omhandlede Periode havde maattet bøje sig under det romerske
Aag, Som Verdensrigets regerende Hovedstad blev Rom af sig
selv Centralisationspunktet for Kapitalen, og det romerske
Finansaristokratis store Indflydelse viser sig tydelig i den
haarde Medfart - total Ødelæggelse - der blev økonomiske
Medbejlere som Kartago og Korinth til Del. Saaledes stod da
ogsaa Rom under Periodens senere Del som Verdenshandelens
Beherskerinde i økonomisk Henseende; dog fik Handel og Industri som Erhverv aldrig Rod blandt selve Romerne, men udøvedes for disses Regning af andre Nationer. særlig Grækerne,
og det lige ved Periodens Slutning oprettede Kejserdømme medførte paa Handelens som paa saa mange andre Omraader atter
efterhaanden en Decentralisation.
I øvrigt brød Skibsfarten og Søhandelen sig ingen synderlig nye Baner i den her omhandlede Periode. Under Ptolemæernes Regering gjordes fra Ægypten en Del Forsøg paa at
finde en direkte Søvej fra det røde Hav til Indien, men de mislykkedes alle, og nogle enkelte Besejlinger af Afrikas Østkyst
indtil Madagaskar fik ingen større Betydning.
Skibene.
Skibsbygningskunsten gjorde i denne Periode en Del Fremskridt: Skibene byggedes baade solidere og større. Under
Krigene mellem Rom og Kartago sammensattes Flaaderne hovedsagelig af Kvinkveremer (græsk: Penterer) eller femradaarede
Skibe, hvis Dimensioner sandsynligvis har været følgende:
Længde c. 55 m, Bredde c. 8 m, Dybgaaende c. 4,5 m. Men
der berettes om langt større Skibe; saaledes skal Arkimedes
have konstrueret et Skib paa 4200 Tons, som bl. a. var forsynet
med Blyforhudning. og Ptolemæus Filopator i Ægypten (221204) havde en Flaade paa et 40-, to 30-, et 20-, fire 14·, to 12-,
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fjorten 11-, tredive 9-, syv og tredive 7-, fem 6- og sytten 5-radaarede Skibe foruden mindre Fartøjer. Paa Tessarakonteren
(40-radaaret) angives øverste Dæk at have været c. 136 m langt
og c. 18 m bredt, Toppen af For- og Agterstævn henholdsvis c.
22 og 24 m over Vandet, Dybgaaendet c. 6 m, de længste Aarer
c. 18 m lange. Skibet havde 6 Sporer samt styredes ved fire
Ror, og for at faa det efterset maatte den første Tørdok, Hi storien har at berette om, konstrueres, da dets Dimensioner
ikke tillod a t trække det paa Land, som man ellers gjorde med
Datidens Skibe.
Den nedenfor omtalte Entringstaktik paatrykte Skibskonstruktionen sit Stempel, for saa vidt som Skibene byggedes med
forholdsvis høje Sider, og desuden forsynedes Bak og Hytte
med taarnagtige Opbygninger, der kunde afgive gunstige Standpladser for Nærkampen.
Lige imod Slutningen af Perioden forsvandt dog atter de
meget store Krigsskibe, og Typen for disse blev atter lettere
Fartøjer med 2 il. 3 Rader Aarer.

Besætningerne.
Besætningen paa en Rv inkvereme bestod af c. 300 Roere,
50 Søfolk og 120 Soldater. (Tessarakonterens Besætning angives
til 4000 Roere, 400 Søfolk og 2800 Soldater foruden en "anselig
Styrke" til at lange Fødemidler m. m. op fra Lasten.) Søfolk og
Soldater tilvejebragtes ved Opbud og Hvervning, medens der til
Roere tillige i stor Udstrækning anvendtes Slaver. Formanden
for Roerne kaldtes hos Romerne Hortator eller Portisculus
(Stokkebær er en ).
Vaabnene.
Som allerede berørt kom under den senere Del af den
peloponnesiske Krig, hvor Besætningernes Indøvelse ofte lod en
Del tilbage at ønske, Entring i Brug som afgørende Kampmaade. Denne Bevægelse fortsattes i den her omhandlede
Periode og medførte, at Haandvaabnene - Sværd, Skjold,
Spyd, Buer og Pile - kom til at spille Hovedrollen. For at faa
Nærkampen i Gang anvendtes da Entrebroer, som skal være
opfundne af den romerske Konsul Duilius under den lste
puniske Krig, og som var c. 12 m lange, 1,3 m brede og forsynede med Gelændere samt i Underkant af den yderste Ende
med svære Jærnpigge, der kunde hugge ned i det fjendtlige
Skibs Dæk. Senere konstruerede Oktavians Admiral, Agrippa,
en lettere Entrebro, kaldet Harpaks, der kun bestod af en c.
3 m lang Bjælke forsynet i den ene Ende med en stor Jærnhage,
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i den anden med en Jærnring, hvori var fastgjort et Tov.
Harpaksen slyngedes ved en Kastemaskine over paa det fjendtlige Skib, som man derefter halede sig hen til ved Tovet.
Væderen og den i Masten ophængte Rambuk bibeholdtes
vel paa Skibene under hele Perioden, men spillede ingen større
taktisk Rolle. Svære Blyklodser, Delfiner, som var ophængte
under Nokken af Storraaen eller af Udliggere fra Taarnene,
anvendtes til at knuse de fjendtlige Entrebroer ved Faldet.
Kastemaskiner, der paa længere Afstande kastede Pile almindelige eller Brandpile - paa kortere Sten. korn henimod
Periodens Slutning i Brug, ligesom da ogsaa Brandere undertiden anvendtes.

Strategi og Taktik.
Søkrigen spillede i den her omhandlede Periode en forholdsvis ubetydelig Rolle. Perserne forsømte at anvende deres
overlegne Flaade til at forhindre Alexander den Stores Overgang over Hellespont, og efter at det var lykkedes ham at basere
sig paa asiatisk Grund, spillede Flaaderne ingen Rolle for Kri gens videre Gang. Heller ikke under de talrige Krige, som
Delingen af Alexanders efterladte Rige fremkaldte, var de af
og til forefaldende Søkampe af nogen større Betydning; kun bør
det nævnes, at det var Besiddelsen af en overlegen Flaade, der
gjorde det muligt for Demetrius Poliorketes (omkring Aar 300)
at forhale sit endelige Nederlag en Del Aar.
Romerne endelig lod sig kun drive ud paa Søen, naar det
var umuligt at komme Modstanderen til Livs ad anden Vej.
Søen havde for dem egentlig kun Betydning som Marchvej for
deres Hære, ikke som et Territorium, hvis Besiddelse i og for
sig attraaedes.
Det er kun i Overensstemmelse med denne Opfattelse, naar
de romerske Hærførere søgte at forme Kampen saa meget som
muligt som en Landkamp, dersom de under Marchen over
Søen stødte paa Modstanderen. Skibet er for den romerske
Bevidsthed kun et Underlag for Soldaten, ikke et selvstændigt
Kampmiddel, og den Egenskab, der betinger Skibets Anvendelse som saadant, Bevægeligheden, fa ar derfor kun forholdsvis
underordnet Betydning. Medens Grækernes Anvendelse af Væderen som Hovedvaaben fordrede meget manøvredygtige Skibe,
bevirker Entringstaktikkens Indførelse Overgangen til de større,
højere og tungere Skibe, som imidlertid atter maa vige Pladsen
for de lettere Fartøjer, da ved Periodens Slutning Kastemaskinernes Opkomst begynder at give Fjernkampen en virkelig
taktisk Betydning.
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De før dette Tidspunkt forefaldne Søkampe er uden større
taktisk Interesse; der var egentlig ingen Manøvrering, man
roede kun lige løs paa Modstanderen, og Kampen opløste sig
saa i en Række Entringer. For at forhindre de fjendtlige
Skibe i at unddrage sig Entringen, anvendte Romerne af og
til Smaafartøjer til at ro hen og ødelægge deres Rorgrejer, ligesom Cæsars Rofartøjer under Kampen mod Veneternes højbordede Sejlskibe - Veneterne var bosatte i det nordvestlige Frankrig - maatte tage deres Tilflugt til at overskære Fald og Skøder
paa Modstandernes Sejl ved Hjælp af Krumknive paa lange
Stager.
Slagordenen var stadig Frontordenen, dog anvendte Romerne i Slaget ved Eknomos (se S. 16) en Kileorden. I den taktiske
Defensiv brugte Romerne undertiden at surre alle Skibe i
Linien sammen - Udskillelse af en Reserve fandt af og til Sted.

B. De vigtigste Søkrigsbegivenheder.
tete puniske Krig, 264-24l.
Grundlagt af fønikiske Udvandrere allerede i det 9de Aarh.
fortsatte Kartago de fønikiske Traditioner og udviklede sig hurtig
til en blomstrende Handelsstad. Allerede tidlig satte Kartagerne sig fast paa Vest si cilien, men stødte under deres Fremtrængen herfra mod øst paa de græske Kolonier, og Forsøget
paa at undertvinge diss e maatte foreløbig opgives efter det afgørende Slag ved Himera (480) . Under de Stridigheder, der
samtidig med den peloponnesiske Krig opstod mellem de græske
Kolonier paa Sicilien, genoptoges Forsøget, men det lykkedes i
lang Tid det efter Sejren over den atheniensiske Ekspedition
kraftig opblomstrende Syrakus at holde Kartagerne Stangen,
indtil henimod Midten af det 3die Aarhundrede Rom, der da netop
havde fuldendt Erobringen af Syditalien, blandede sig i Striden for ogsaa at bringe det rige og frugtbare Sicilien under
sit Herredømme.
264 havde en Afdeling afskedigede syrakusanske Lejetropper, Mamertinere kaldet, bemægtiget sig Messina og hærgede herfra vidt og bredt. Syrakusanerne og Kartagerne, der
gensidig ikke undte den anden Part Besiddelsen af Messina,
lavede sig da begge til at bemægtige sig denne By. Men over for
den saaledes truende Fare søgte Mamertinerne Hjælp hos Romerne, der ogsaa om Natten satte en Hær under Konsul Klaudius over Strædet. Klaudius bemægtigede sig Messina, sluttede
Forbund med Syrakusanerne, og Romerne fordrev derpaa i de
følgende Aar Kartagerne fra den største Del af øen.
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Romerne indsaa dog snart, at en endelig Afgørelse af Kri gen vilde trække meget ud, hvis der ikke kunde rettes mere
direkte Slag mod Fjenden, og udrustede derfor en større
Flaade paa c. 150 Kvinkveremer l), hvormed Konsul Duilius Aar
260 slog en lige saa stor kartagisk Flaade ved Mylæ . 258 landede en romersk Hær første Gang i Nordafrika, hvor den hærgede de kartagiske Besiddelser, og, opmuntrede ved dette Togs
heldige Udfald, besluttede Romerne nu ved en Kraftanstrengelse at gøre Ende paa Krigen. En Flaade paa c. 330 Krigsskibe, hvoraf største Delen Kvinkveremer, og med en Besætning
paa c. lltOOOO Mand gik i 257 under Kommando af Konsulerne
Manlius og Regulus først til Sicilien og slog her ved Tyndaris
en kartagisk Flaade. I 256 fortsatte Ekspeditionen til Nordafrika efter først at have slaaet en kartagisk Flaade paa c. 350
Skibe under Hamilkar ved Eknomos.
Slag ved Elmomos 256 (se Plade I). Den romerske Slagorden roede løs paa Kartagernes, der straks aabnede sig for
Anløbet, og de to første romerske Divisioner kom noget i
Uorden, ved at Stødet saaledes ramte i det blaa. Benyttende
sig heraf, kastede Kartagernes venstre Fløj sig over den
3die, deres højre Fløj sig over den 4de romerske Division,
medens Centrum søgte at beskæftige Konsulernes Divisioner.
Belemrede af Transportskibene kom 3die og 4de romerske
Division snart i en meget betænkelig Situation, men Konsulerne blev hurtig nok færdige med det kartagiske Centrum
til at kunne komme tilbage og hjælpe dem, saa at Slaget
endte med Nederlag for Kartagerne, der mistede over 100
Skibe, medens Romernes Tab kun var 20 Skibe.

Regulus og Manlius var i Begyndelsen saa heldige med
Operationerne i Afrika, at Kartago indledede Fredsunderhandlinger, som dog atter blev afbrudte, fordi de af Romerne opstillede Betingelser var for strenge, og da Manlius i alt for stor
Tillid til Heldet blev beordret til Sicilien med en Del af Hæren,
tog Sagerne en anden Vending: Regulus led et afgørende Nederlag og blev selv tagen til Fange, medens Resterne af hans Hær
blev indesluttede i den lille Søstad Klupea. Vel lykkedes det i det
følgende Aar Romerne efter et heldigt Søslag ved Kap Bon at undsætte Klupea. men de følte sig ikke stærke nok til at fortsætte
Krigen i Afrika, og paa Hjemvejen derfra strandede under en
Storm 3 Fjerdedele af den over 300 Skibe stærke Flaade paa
Sicilien.
1) Henset bl. o. til det nære Forhold til Etruskerne . der dreven ikke ubetydelig

Søfart, samt til, ot Erobringen af de store lIræske By er l Syditalien - særIIlt
Tarent 272 - havde sat Rom i Besiddelse af en Mængd e Iortrfnllge I{rilt,skibe.
turde det være en Fabel. at Romerne kendte SOli lidet tll Sovæsen, at et
strandet kartagtsk Krigsskib maatte tages iiI Model for de romerske Skibe.
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Gentagne Uheld af denne Art - 254 strandede en stor
Flaade i Bugten ved Tarent og 249 en Flaade paa 100 Krigsog 200 Transportskibe paa Sicilien - samt Konsul Klaudius
Pulehers afgørende Nederlag ved Drepana 249, hvor Romerne
mistede c. 100 Skibe, betog dem Lysten til atter at vove sig
over til Afrika under den resterende Del af Krigen. Denne
kom nu nærmest til at dreje sig om de faste Pladser paa Sicilien.
Kun langsomt lykkedes det Romerne at vinde Terrain, navnlig
trak Belejringen af Lilybæum og Drepana ud i det uendelige,
fordi de stadig undsattes ad Søvejen fra Kartago, og først da det
242 lykkedes den romerske Flaade under Konsul Lutatius at
slaa en stor kartagisk Tilførselsflaade ved Ægusa, maatte disse
Byer overgive sig, og Kartago gav da ved den det følgende Aar
sluttede Fred Afkald paa Sicilien samt forpligtede sig til at
betale en Krigsskadeserstatning. 2den puniske Krig, 218-201.
Medens Rom nu vendte sine Vaaben mod Nord og erobrede
hele Norditalien indtil Alperne, søgte - og fandt - Kartago
Erstatriing for sine Tab i Spanien, hvis sydlige og østlige Del
erobredes. Men Middelhavet kunde ikke rumme to Stormagter;
hver af de to Stater fulgte med Frygt og Misundelse Modpartens
voksende Magt, og den uundgaaelige Kamp om det endelige
Overherredømme brød atter løs, efter at den kartagiske Anfører
i Spanien, Hannibal, i 219 havde indtaget og ødelagt den med
Rom forbun dne By Sagunt.
Den paafølgende syttenaarige Krig førtes udelukkende
som Landkrig. Ingen af de to Modstandere synes at have haft
øjet aabent for den store strategiske Betydning, en Kontrol over
Marchvejene over Søen havde under Forhold, hvor Striden
samtidig førtes i Italien, Spanien og Nordafrika, og hvor Søvejen gentagende manifesterede sin Overlegenhed over Landvejen i Retning af Transportevne. Lige indtil den sidste afgørende Kamp i Nordafrika, hvor Kartagernes Nederlag i Slaget
ved Zama (202) medførte Freden, vedblev begge Parter at transportere deres Hære søværts fra den ene Krigsskueplads til den
anden, uden at Modparten gjorde noget Forsøg paa at forhindre
det . Af og til kom det vel hændelsesvis til Sammenstød mellem
Flaadeafdelinger, men disse Sammenstød havde hverken nogen
synderlig Indflydelse paa Krigens Gang eller nogen taktisk
Interesse. 3die puniske Krig, 149-146.
Den Aar 201 sluttede haarde Fred, hvorved Kartago bl. a.
indskrænkedes til sit Territorium i Nordafrika samt maatte
Sckrlgshlstor!e.
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udlevere hele sin Krigsflaade, gjorde Rom til absolut Herre i
hele den vestlige Del af Middelhavet. Da gammelt Nag og Misundelse over Kartagos atter langsomt opblomstrende Velstand
halvhundrede Aar senere drev Romerne til at beslutte Byens
fuldstændige Ødelæggelse, kunde de umiddelbart skride til Værket ved at landsætte en Hær, som det dog først lykkedes at
indtage Byen, efter at over "/10 af dens Indbyggere under Belejringen var bukkede under for Fjendens Vaaben eller Hunger
og Sygdom.

KrIgen mod MltrIdates, 87-84, Sørøverkr-igen 67 111 . fl.
Med Ødelæggelsen af Kartago, hvis Magt saa godt som udelukkende hvilede paa Søfart og Handel, forsvandt Roms ene ste
virkelig farlige Konkurrent til Verdensherredømmet. Romerske
F'laader optraadte for øvrigt i flere andre af de Krige, som dettes
Etablering medførte - saaledes f. Eks. i Krigen mod Mi1ridates 87-84, Sørøverkrigen 67, Krigen mod Veneterne 56,
Cæsars Tog til England 55-54 m. fl. - men da ingen af disse
frembyder særlig søkrigshistorisk Interesse, skal de ikke gøres
til Genstand for nærmere Omtale.
2den Borgerkrig, 49-45.
Først under Borgerkrigene fik Søkrigen atter større Betydning. Saaledes var det Aar 48 Cnejus Pompejus's overlegne
Flaade, der ved at forhindre Tilførsel af Forstærkninger og Forraad fra Italien bragte Cæsars lille Hær i Grækenland i en
meget uheldig Situation, saa at Cæsar kun reddedes ved at
Pompejus tilbød Slaget ved Farsalos, som blev en glimrende Sejr
for Cæsar. - Ogsaa Ægyptens Underkastelse det følgende Aar
kunde først gennemføres, efter at den ægyptiske Flaade var tilintetgjort i et Slag uden for Alexandria.
3dle BorgerkrIg, 44-30.
Under de efter Cæsars Mord i 44 atter opstaaende indre
Stridigheder blev Cn. Pompejus's Søn Sextus af det republikanske Parti gjort til Anfører for Flaaden. Da Triumvirerne Oktavian, Antonius og Lepidus - Aaret efter rykkede mod Rom,
satte Pompsjus sig med Flaaden fast paa Sicilien, bemægtigede
sig ogsaa Punkter i Peloponnes og det ægæiske Hav og sluttede
Forbund med de nu atter talrige Sørøvere her, saa at han snart
saa sig i Stand til at afskære næsten al Tilførsel til det imedens af Triumvirerne indtagne Rom, hvor der snart udbrød
Hungersnød. Triumvirerne, hvis Flaade var Pompejus's langt
underlegen, søgt.e først at affinde sig i Mindelighed med Pom-
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pejus ved at overlade ham Sicilien, Sardinien og Peloponnes,
imod at han paatog sig at beskytte Roms Forsyning, men da
Pompejus ikke overholdt Forligets Bestemmelser, overdroges det
i 37 Oktavians Ven Agrippa at udruste en Flaade, der kunde
tage det op med Pompejus's,
Først det følgende Aar var
Agrippa færdig med Forberedelserne og slog da i to store Slag
ved Mylæ og Naulokos den pompejanske Flaade afgørende;
Pompejus selv flygtede efter det sidste Slag med nogle faa
Skibe til Lilleasien, hvor han Aaret efter myrdedes paa Antonius's Befaling, medens hans Besiddelser maatte underkaste
sig Triumvirerne.
Snart udbrød der dog Uenighed mellem disse indbyrdes :
først skubbedes den ubetydelige Lepidus til Side af de to andre,
og derefter udbrød i 33 den sidste afgørende Kamp mellem
disse, der havde delt det romerske Rige imellem sig efter en
Grænse paa langs igennem det adriatiske Hav, saa at Oktavian
havde den vestlige, Antonius den østlige Del.
Aar 32 gik hen med Forberedelser paa begge Sider; Antonius og hans Forbundsfælle, Kleopatra af Ægypten, samlede
en stor Hær og Flaade i Epirus, medens Oktavian trak sine
Kræfter sammen i Italien og atter overlod Agrippa at udruste
den fornødne Flaadestyrke.
Først færdig med Forberedelserne erobrede Agrippa i Begyndelsen af 31 Kerkyra (Korfu), og kort efter satte Oktavian
sig fast paa Nordsiden af Artabugten, paa hvis Sydside Antonius havde lejret sin Hær, medens hans Flaade laa i Bugten.
Da Oktavian saaledes var bleven Herre over Bugtens Munding
og dermed over Antonius's Forbindelser over Havet, viste det sig
efterhaanden umuligt for denne at forsyne sin Hær, og han
maatte derfor forsøge den taktiske Afgørelse. Men da Slaget
ved Aktion endte med et stort Nederlag for hans Flaade, gik
hele hans i Grækenland staaende Hær over til Oktavian. Da
denne nu fulgte efter den flygtende Antonius til Ægypten med
en stor Flaade og Hær, tog baade Antonius og Kleopatra Livet
af sig, hvorefter Oktavian let gjorde sig til uindskrænket Hersker over hele det romerske Rige.
Slaa ved Aktion 31. Den Flaade, hvormed Agrippa
vandt Slagene ved Mylæ og Naulokos, bestod, overensstemmende med den romerske Tradition, af højbordede, svære
Skibe, og det afgørende Moment i disse Slag var Entringskampen. som den af Agrippa opfundne Harpaks viste sig at
være et fortrinligt Middel til at fremtvinge over for Pompejus's gennemgaaende mindre Skibe.
Skønt Sejrherre i disse Slag synes Agrippa dog gennem
de i dem indvundne Erfaringer at være kommen til den
2"
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Overbevisning, at der kunde naas mere ved en anden Taktik. I Slaget ved Aktion bestod hans Flaade af 2- og 3-radaarede Skibe, hovedsagelig af en særlig manøvredygtig
Type, Liburne kaldet, efter Landskabet Lihurnia (Del af det
nuværende Dalmatien), hvis Beboere, der var kendte som
dygtige Søfolk, havde udviklet den. Agrippa havde ved Tilvejebringelsen af Besætningerne lagt megen Vægt paa at
skaffe sig gode Søfolk, og planmæssige Øvelser i Manøvrering var drevne i stor Udstrækning.
Opgivelserne om Styrkeforholdene varierer en Del; det
synes dog- som om den oktavianske Flaade talte c. 250, Antonius's Flaade c. 350 Skibe.
Saa snart den sidste, der var formeret paa dobbelt
Frontlinie - 2den Linie, Reserven, bestaaende af Kleopatras
c. 50 Skibe - var passeret det smalle Stræde ved Aktion,
roede Agrippa, hvis Flaade var formeret i Halvmaaneform
med Fløjene fremskudte, løs paa den og gjorde Mine til at
omfatte begge Fløjene, men da der ved de Manøvrer, Antonius foretog for at forhindre dette, opstod flere Aabninger i
Centrum af hans forreste, hidtil tætsluttede Linie, brød
Agrippa igennem disse med en Del af sin Flaade. Herved
direkte truet med Angreb flygtede Kleopatra straks, fulgt
af alle de ægyptiske Skibe samt af Antonius selv . Benyttende sig af deres større Manøvredygtighed og den hos Modstanderne opstaaede Forvirring, kastede Agrippas Skibe sig
nu over Resten af Antonius's Flaade, som de, stadig undgaaende Entring, overdængede med en Hagel af alle Arter
Kastevaaben : Pile, Sten, Brandpile, Brandpotter, Kalkpotter
o. s. v. Henimod Aften var største Delen af Antonius's
Flaade erobret, medens Agrippa kun havde mistet faa
Skibe.

TREDIE AFSNIT

Kristi Fødsel-1575 l).
A. Søvæsenets Udvikling.
Sefart og Sehandel.
Paa det romerske Kejserriges store Indhav, Middelhavet (med Sortehavet), udviklede sig hurtigt under de roligere
Forhold, Kejserdømmets Oprettelse hidførte, en livlig Søhandel
mellem Rigets forskellige Dele. . Det lykkedes ogsaa ved Benytl) Grænsen for Overgangen fra Ro- lil Sejlkrigsskibene kan i Virkeligheden ikke
fastsættes til et bestemt AnI': nanr 1575 her er valgt som Skel, er del dels

fordi større, udelukkende af Hokrigsskibe sammensatte F'lnader for sidste
G.ang modtes ved Lepnnto 1571, dels fordi der omkring delte Tidspunkt foregtk en afgørende Vending i hele Søvæsenets Udvikling , hvor Førerskabet gled
over til Hollænderne og Englænderne.
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telse af Monsunerne at skabe en direkte Fart mellem det røde
Hav og Indien og derved til Dels frigøre sig for den Mellemhandel, som fra ældgammel Tid var i Hænderne paa Beboerne
af det lykkelige Arabien. Længere end til Bagindien og mulig
Molukkerne naaede man dog neppe østerpaa i Oldtiden. Vesterpaa udvidedes Søhandelens Omraade ikke synderligt i denne
Periode, dog besøgtes af og til de kanariske Oer, som for øvrigt
allerede Fønikerne mulig har kendt.
Kejserrigets Deling (395) og Folkevandringernes mægtige
Bølge hemmede for lange Tider Udviklingen og skabte af det
østromerske Rige en Art Civilisationens Enklave. Centrum i
kommerciel Henseende blev Byzans. Nye Impulser fremkom først, efter at Araberne havde dannet deres Riger i Forasien, Nordafrika og Spanien (c. 630-720).
I disse udvikledes en betydelig Industri, og Araberne drev ogsaa
en ret betydelig Søhandel saavel paa det indiske Ocean som i
Middelhavet, hvor deres Flag, efter at Sicilien, Sardinien, Korsika og Malta i det 9de Aarhundrede var faldne i deres Hænder,
i lang Tid var det fremherskende . Men synderlig ud over Gibraltarstrædet vovede Araberne
sig ikke. Forbindelsen mellem Middelhavslandene og Nordeuropa genoptoges først ved Nordboernes Vikingetog i det 9de
-Ute Aarhundrede, som ogsaa førte til Opdagelsen af nye Lande
(Island, Grønland, Nordamerika). Vikingetogene var vel i første
Række Plyndringstog, men Normannerne var ogsaa dygtige
Købmænd, og hvor de slog sig ned - England, Normandiet,
Syditalien, Rusland - blomstrede Handel og Omsætning op .
Saaledes fandt der f. Eks. i det 9de og lOde Aarh. ad de russiske
Floder og Søer - hvor Byerne Kiev og Novgorod dannede Mellemstationer - en livlig, med nordiske Skibe vedligeholdt Handelsforbindelse Sted mellem østersølandene og Araberne og Byzantinerne. Korstogene bragte forøget Samkvem mellem Middelhavslandene og det øvrige Europa og bidrog desuden baade direkte
og indirekte til Byernes Opkomst og dermed til Handelens og
Industriens Udvikling. Størst Fordel høstede Middelhavsbyerne, og blandt disse
atter særlig de italienske Stæder, af Korstogene; Amalfi, Pisa,
Genua og Venedig drev allerede i det 10de Aarh. en ret betydelig Søhandel, Korstogene skaffede dem Luft for Araberne til
yderligere Udvikling og gav dem desuden betydelige Indtægter
ved Transporten af Korshærene. Amalfi blev dog allerede 1137
ødelagt af Pisa, der i sin Tur c. 150 Aar senere laa under for

22
Genua, som i Slaget ved Meloria 1284 fuldstændig ødelagde den
pisanske Flaade.
Under stærk Rivalisering, der førte til hyppige, med vekslende Held førte, indbyrdes Kampe, beherskede derefter Genua
og Venedig i mere .end tvende Aarhundreder Handelen mellem
Europa og Levanten og skaffede sig talrige Støttepunkter for
denne, idet Genueserne navnlig satte sig fast ved Sortehavet,
medens Venetianerne bemægtigede sig Cypern, Kreta, adskillige
Øer i det ægæiske Hav og den største Del af Peloponnes. I Venedig udvikledes desuden en betydelig Industri, og denne By
hævede sig til en fabelagtig Magt og Rigdom. I Begyndelsen af
det 15de Aarhundrede talte dens Handelsflaade c. 3300 Skibe. Fra de italienske Stæder gik Varerne enten ad Landog Flodveje op i Tyskland og Frankrig, eller de bragtes - særlig af Genueserne og Venetianerne - ad Søvejen til de f1anderske Byer - navnlig Gent, Briigge og senere (efter c. 1500)
Antwerpen - som de gennem Korstogene var komne i Berøring med, og hvor der allerede fandtes en betydelig In.dustri. I de flanderske Byer traadte Italienerne i Forbindelse med
det mægtige Hanseforbund, der i lang Tid fuldstændig beherskede hele Nordeuropas Handel. Hanseforbundet omfattede
ved c. 1300 foruden en Del indretyske Byer alle større Søstæder
ved Østersøens Kyst fra den finske Bugt til Traven samt Visby
paa Gotland og Søstæderne ved Nordsøens Kyst fra Elben til
Zuidersøen. Trods Angreb udefra og store Modsætninger mel lem dets kun løst sammenknyttede Medlemmer bevarede Forbundet dog i det store og hele sit Handelshegemoni - og udøvede til Tider ogsaa i Kraft af dette en betydelig politisk Indflydelse - i Nordeuropa i c. 200 Aar, men fra Begyndelsen af
det 16de Aarh. gik det hurtig ned ad Bakke under den Omvæltning i Søhandelen, som da fandt Sted, og som flyttede Tyngdepunktet for Verdenshandelen fra de italienske Republikker til
Spanien og Portugal. Kundskaben om mangt og meget, ikke mindst paa Kosmografiens Omraade, som man i Oldtiden havde vidst Besked
om , var under Folk evandringernes Kaos gaaet tabt i Europa
og naaede før st Aarhundreder senere atter dertil gennem Araberne, der ved egne Studier og Rej ser bragte værdifulde Forøgelser, samtidig med at østens Produkter, ogsaa med Araberne
som Mellemmænd, begyndte at vinde almindeligt Indpas paa
de europæiske Markeder. Lysten til Rejser blev derved vakt
ogsaa i Europa. Allerede fra c. Aar 1300 begyndte genuesiske,
portugisiske. spanske og franske Søfolk at besøge den nordlige
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Del af Afrikas Vestkyst og de kanariske Øer - hvor Genueseren
Lanzaroto Malocello i c. 20 Aar (c. 1312-30) levede paa den efter
ham opkaldte ø - og i 1295 vendte Venetianeren Marco Polo
hjem fra sin berømte Rejse til Kina, hvor han havde opholdt sig
i henved en Snes Aar. Udrejsen var foretagen over Land,
Hjemrejsen derimod gennem det indiske Ocean til den persiske
Havbugt. De i hans faa Aar efter udkomne Rejsebeskrivelse
indeholdte Fortællinger om Cathays (Kina) og Zipangus (Japan) Rigdomme æggede yderligere Lysten til at komme i direkte
Forbindelse med disse Lande.
Først i Begyndelsen af det 15de Aarh. kom der dog System i Opdagelsesarbejdet, særlig ved den portugisiske Prins
Henrik Søfarerens Anstrengelser. Fra 1418 udsendte han næsten aarlig Opdagelsesekspeditioner mod Syd, og Resultatet var
Opdagelsen af Porto Santo 1418, Madeira 1419, Kap Branco
1441, Kap Bojador 1443, Kap Verde 1445, Kapverdiske Øer og
Senegambien 1455, Azorerne 1457. Efter Prins Henriks Død
1460 kølnedes Opdagelsesiveren i Portugal noget, men Bartolomeo Diaz omsejlede dog 1486 det gode Haabs Forbjærg, og
1498 landede omsider Vasco da Gama i Indien (Kalikut), hvor
Portugiserne i de følgende Aar under de dygtige Vicekonger
Francisco de Almeida og Alfonso de Albuquerque satte sig fast
adskillige Steder. Stadigt trængende længere østerpaa, naaede
de 1512 Molukkerne, 1517 Kina - hvor de dog først 1557 fik fast
Fod i Macao - og 1542 Japan. - Endvidere havde Portugal
allerede 1500 erhvervet Brasilien, hvorhen Cabral blev forsla aet
paa Vejen til Ostindien.
Andre Lande var imidlertid komne med i Opdagelsesarbejdet. Under Indflydelse af den da almindelig gængse, paa
Ptolemæus's Opgivelser baserede Opfattelse, at Asien naaede
langt længere mod øst end det virkelig er Tilfældet, var Genueseren Christoffer Columbus kommen til den Overbevisning, at
Kina og Indien maatte kunne naas ved at sejle vesterpaa over
Atlanterhavet. Efter at være gaaet i spansk Tjeneste udførte
han sin Plan og landede den 12te Oktober 1492 paa Bahamaøerne,
og han besøgte paa denne og sine tre følgende Rejser adskillige af
de vestindiske Øer samt Sydamerikas Fastland ved Orinocofloden . Columbus troede til sin Død (1506), at han havde naaet
Asiens Kyst, og den ny Verdensdel blev ikke opkaldt efter ham,
men efter Florentineren Amerigo Vespucci, som tog - for øvrigt
ikke særlig fremragende - Del i det paafølgende spanske Opdagelses- og Erobringsarbejde. De vigtigste Momenter i dette er:
Balboas Rejse over Panamatangen og Opdagelse af det Store
Ocean 1513, Cortez's Erobring af Mexiko 1519-21, Magalhaens
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Verdensomsejling 1519-22 - M. selv, en Portugiser i spansk
Tjeneste, blev undervejs dræbt paa Filippinerne - Pizarros
Erobring af Peru 1526-34 og Almagros Erobring af Chile 1535.
Samtidig forsøgte man fra England nordligere Veje. Allerede 111-80 gjorde Thyide fra Bristol et forgæves Forsøg paa at
naa over Atlanterhavet, og i 1497 naaede den i engelsk Tjeneste
staaende Genueser Giovanni Cabot Nordamerika, sandsynligvis
ved Kap Breton. Aaret efter gjorde Cabot en ny Rejse for en gelsk Regning og synes her at have undersøgt Fa tlandets Kyst
omtrent fra Kap Breton til Kap Hatteras og at have taget den i
Besiddelse for England. Faa Aar efter opdagedes New -Foundland. Fra England foretoges for øvrigt allerede fra Begyndelsen
af det 16de Aarhundrede Rejser til Guinea, Vestindien og Brasilien,
og Forsøgene paa at finde en Nordostpassage begyndte med
Sir Hugh Willoughbys og Richard Chancellors Rej se 1553-5L
W.s Skib frøs inde efter at have berørt Novaja Semlja, og hele
Besætningen omkom, men Chancellor naaede med sit Skib
Dvinas Munding, hvorfra han over Land rejste til i\Ioskov og
knyttede herved over Hvidehavet en Handelsforbindelse mellem
Czarriget og England, som blev af ikke ringe Betydning.
Ogsaa Franskmændene optog snart Langfarterne; særlig
bør mærkes Brødrene Parrnentiers Rejse til Ostindien 1529-30
og Jacques Cartiers Rejser i Aarene 1534-36 til Canada, der
toges i Besiddelse for Frankrig. At den europæiske Søhandel allerede fra Midten af Middelalderen havde større Betydning ses alene deraf, at man fra
dette Tidspunkt begynder at regulere den ved faste Retssætninger. Saa tidligt som i det 10de-llte Aarh. er amalfisk Søret
(Tevole amalfitone) almindelig anerkendt i Middelhavet, hvor
den efter Amalfis Fald i den østlige Del afløstes af venetiansk
Søret, i den vestlige af den fra Catalonien stammende Consolato
del mare. Oprindelsen af Rolles d'Oleron, der navnlig gjaldt i
Vesteuropa, kan føres tilbage til det 12te Aarhundrede, og Visbys Søret - hvis første Del for ovr igt er oversat fra Rolles
d'Oleron - gj aldt overalt i Nordsøen og Østersøen i Hansestædernes Blomstringsperiode.
Men først Opdagelsernes Periode betegner i Søhandelen
det afgørende Spring fra Kystfart til virkelig Søfart, Langfart.
Dette Spring blev kun muligt derved, at man samtidig var
naaet til med nogenlunde Sikkerhed at kunne bestemme Skibets
Vej over det aabne Hav.
Matematik og Astronomi stod i høj Kurs hos de gamle
Grækere; Eratostenes (c. 220 f. Kr. ) havde saaledes f. Eks. allerede bestemt Ekliptikas Hældning og Jordomkredsen. Hipparch
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(190-125 f. Kr.) Solbanen, Maanebanen og Fiksstjernernes
Præcession, og Ptolemæus (c. 150 e. Kr .) havde i Alexandria
ur.d.l'bejdet sin paa Forgængeres og egne Studier baserede Astronomi, Almagest. Men denne naaede først - i arabisk Oversættelse - til Europa paa Korstogenes Tid, og Kong Alfons X af
Castilien Lod da med den som Forbillede udarbejde astronomiske
Tavler. Disse "alfonsinske Tavler" var færdige 1252, men blev
først trykte i Venedig 1483. Da forelaa imidlertid allerede de af
Regiomont anus (Joh an Muller fra Kønigsberg) 1474 i Ni.irnberg
beregnede Efemertder for Aarene 1475-1506, som senere efterfulgtes af talrige lignende Arbejder.
Ved astronomiske Tavler i Forbindelse med et Maaleinstrument var Problemet med Hensyn til Breddens Bestemmelse løst. Det tidligst om Bord benyttede Maaleinstrument
var Astrolaben. Et Instrument af denne Art har vistnok allerede været benyttet af Oldtidens Astronomer og efter dem af
Araberne, fra hvem det atter kom til Europa. Astrolabens Indførelse til Brug om Bord i Slutningen af det 15de Ao.rh. tilskrives Regiomontanus's Elev Martin Behaim fra Nurnberg,
som paa det nævnte Tidspunkt var i portugisisk Tjeneste.
Marineastrolaben bestod af en cirkelrund Metalplade med Gradinddeling ved Omkredsen og en om en Tap i Pladens Centrum
drejelig Alidade, som var forsynet med to Sigtekorn; paa Pladen
var endvidere graveret en Horisontlinie og en Lodlinie, i hvis
Zenitpunkt var fastgjort en Ring, hvori Observa.tor holdt Instrumentet, medens han over Alidadens Sigtekorn sigtede mod Himmellegemet. Astrolaben afløstes dog til Navigationsbrug allerede omkring Aar 1500 af Jakobsstaven, efter sin simpleste
Form ogsaa kaldet Korsstaven; ved denne anbragte Observator
sit øje ved den ene Ende af Korsets lange, i lige Dele inddelte
Arm, og bragte ved Forskydning langs denne den korte Arm
til at dække Afstanden mellem Himmellegemet og Horisonten.
Den arabiske Geograf Edrisi udarbejdede omkring Aar
1150 for Kong Roger II a.f Sicilien en Geografi, forsynet med en
Del Kort, og dette gav Anledning til, at man i Middelhavet hegyndte at anvende Søkort, hvis Konstruktion dog foreløbig
hvilede paa Gisning af de udløbne Distancer mellem de forskellige Punkter og paa, at Kompaslinierne var Storcirkler.
Kortkonstruktionen udvikledes navnlig i Genua og paa Majorka,
og fra Slutningen af det 13de Aarh. synes Søkort at have været
ret almindelig benyttede ved Søfarten i . Middelhavet. I 1410
udkom saa den latinske Oversættelse af Ptolemæus's Geografi
og dermed Bestemmelsen af Stedernes Beliggenhed ved Længde
og Bredde. Under Indflydelse heraf samt af Opdagelsesrejserne
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udvikledes ogsaa Kortkonstruktionen betydelig, først i Portugal
(Henrik Søfareren), derefter af Martin Behaim, som 1492 konstruerede sin berømte Globus. Glober benyttedes nu en Del i
Navigationen, indtil Markator (Gerhard Cremer fra Duisburg) i
1569 fremkom med sit Verdenskort med den efter ham opkaldte
Projektion.
Jævnsides med Søkortene udvikledes i Middelhavet Sejladshaandbøgerne - den Gang med det spanske Navn kaldt
Portulaner - der indeholdt Raad med Hensyn til de fordelagtigste Router, Beskrivelser af Havne og vanskelige Farvande,
Landtoninger o. s. v. Fra omkring Aar 1500 fremkom tillige forskellige Steder virkelige Navigationshaandbøger med Løsninger
af de astronomiske Problemer m. m.
Benyttelsen af Magnetkraften til at angive Nord-Syd-Retningen er af ældgammel Dato i Kina og er herfra sandsynligvis
gennem Araberne naaet til Europa, hvor den i Middelhavslandene allerede kendtes omkring Aar 1200. I det 13de Aarh. an vendtes dog kun en ved Hjælp af en Flyder af Kork e. l. paa
Vædske flydende Magnetnaal; først c. 1300 konstrueredes Kompasset i dets nuværende Skikkelse 2), sandsynligvis et Sted i
Kongeriget Neapel, og før omkring Aar 1400 har det neppe
været almindelig i Brug uden for Middelhavet. - Opdagelsen
af Misvisningen tilskrives i Almindelighed Columbus; det er dog
det sandsynligste, at den har været iagttaget tidligere, men ikke
er bleven paaagtet, fordi den ikke spillede nogen synderlig
Rolle for Sejladsen i europæiske Farvande eller langs Afrikas
Kyst; først den store Længdeforandring paa Rejsen over Atlanterhavet lagde dens Betydning klart for Dagen for Columbus.

Skibene.
I den romerske Kejsertid var Typen for Krigsskibene Liburnen: et 2-radaaret Skib, antagelig omtrent paa Størrelse
med de gamle græske Trierer. Skibe med flere Rader Aarer
nævnes dog ogsaa af og til i de for øvrigt meget sparsomme
Beretninger om Søkrigsvæsenet i denne Tid. Disse Beretninger,
der næsten alle skyldes Ikke-Fagmænd, lider ogsaa i Forstaaelighed og Tydelighed derved, at Navnene paa de forskellige
Skibstyper ofte bruges i Flæng. Liburne benyttes saaledes ofte
som Fællesbetegnelse for alle Arter Krigsskibe, men afløses
senere som saadan af Dromon. I det østromerske Rige synes
den almindelige Type for Dromonen omkring Aar 900 at have
været et 30-40 m langt Skib med to Dæk og høj Hytte og Bak,
2) Kompassets Opfinder' nn~ives i Almindelighed nt være en vis Flnvlo Giojn fra

Amnlfl, men det er hOJst tvivlsomt, om en snndnn Person overhovedet hor
..lesisteret .
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hvor der endda af og til opstilledes Trætaarne. Dromonen
havde 2 å 3 Rader Aarer, var forsynet med Spore og havde
desuden i Stævnen et fast indbygget Udskydningsrør for græsk
Ild.

Foruden Dromonerne, der var de egentlige Kampskibe,
talte de byzantinske Flaader paa det nævnte Tidspunkt ogsaa
lettere, enradaarede Fartøjer til Krydsertjeneste, og blandt disse
nævnes ogsaa Galejen.
Denne Skibstype, som derefter navnlig udvikledes af de
italienske Republikker, beherskede fra c. Aar 1000 og under
Resten af den her omhandlede Periode fuldstændig Søkrigen i
Middelhavet, men fandt ogsaa Anvendelse uden for dette.
Galejen var til at begynde med neppe mere end c. 30
m lang (mellem Stævnene), men omkring Aar 1300 var Dimensionerne voksede til: Længde c. 40 m, Bredde c. 5,2 m, Dybgaaende c. 1,2 m; ved Slutningen af det 16de Aarhundrede til:
Længde c. 46 m, Bredde c. 5,8 m.
Der fandtes i Galejen kun eet Dæk, som laa c. 1,5 m over
Vandlinien, og hvorunder der, fraset et Par Smaakahytter helt
agter for Chef og Officerer, kun var Last- og Forraadsrum.
Stævnen var i lang Tid forsynet med Væder; og foruden høj Hytte og Bak, begge indrettede til Standplads for
Krigsfolk og Kastemaskiner, havde Galejerne i Begyndelsen
ogsaa af og til midtskibs en over hele Skibets Bredde gaaende
broagtig Overbygning, beregnet til samme Brug. Da i Slutningen af det 14de Aarh . Artilleriet indførtes om Bord i Galejerne, hvor det hovedsagelig anvendtes som Stævnskyts. blev
forreste Del af Bakken skaaret bort helt ned til Dækket for at
give frit Skud, og Væderen, som efterhaanden tabte sin Betydning, blev en Udbygning af Træ, der kun bibeholdtes for Udseendets Skyld.
Igennem hele Galejens Længde gik over Dækket midtskibs
en c. 1 m høj og 1 m bred kasseformet Opbygning, paa italiensk
kaldet Corsia, hvis Sider dannedes af svære Tømmere, og som
udgjorde en meget vigtig langskibs Forbindelse, saavel i konstruktiv Henseende som for Passagen mellem For- og Agterskib. Til begge Sider af Corsiaen optoges de midterste 2/, af
Dækkets Længde nemlig af Roernes Bænke, hvoraf der fra c.
Midten af det 16de Aarh. var 23-26 paa hver Side i en almindelig (Senzille, Subtile) og op til 30 i de største Galejer (Capitane, Patronne, Reale). En Bænk paa hver Side faldt dog som
Regel bort for at give Plads til henholdsvis Kabys og Jolle. Bænkene stod ikke vinkelret paa Diametralplanet, men havde af Hensyn til Aarelommens Bevægelse under Roningen Inderenden noget
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torskudt agterefter. Hver af de 11-14 m lange Aarer roedes af
3-6 :.\land ') og havde sit Hvilepunkt paa det c. 1 m uden for
Skibssiden lobende Aaretoldstømmer, Apostisen , som hares af
talrige til Dækket fastboltede Udliggere. Aarens Tyngdepunkt
laa ved Hvilepunktet, dens inden for dette faldende Stykke var
derfor meget svært - undertiden ogsaa beslaaet med Bly og havde paa Forkanten fa stboltet en Træliste, hvori var udskaaret Greb for Roerne, kun for den inderste af disse (Forroeren, Vogavanti) var se lve Aaretræet tildannet med Lomme.
Gangen i et Aaretag var følgende: Roerne rejste sig, traadte
med den nærmest mod Borde værende Fod op paa et c. 0,5 m
højt Trinbræt, derefter med den anden Fod op paa Bænken
agtenfor eller paa et lige foran for denne anbragt c. 0,75 m højt
Trinbræt og kastede sig saa med et Sæt tilbage paa egen Bænk.
Bænkene var polstrede, for at Roerne ikke skulde slaa sig fordærvet ved Roningen.
Farten kunde under gunstige Forhold og for kortere Tid
drives op til c. 6 Knob. Kun under Kamp og andre særlige Forhold roedes med alle Aarer, ellers holdvis med en Trediedel eller
Halvdelen ad Gangen.
I Begyndelsen dækkedes Roerne under Kamp kun ved
langs Skibssiden opstillede Skjolde, senere byggedes over den
yderste Del af de Udliggere, som bar Apostisen, en med Opstaaende forsynet let Løbebro, hvor der under Kampen opstilledes Krigstolk. Samtlige Galejens Standpladser - hvortil ogsaa Kabys og Jolle hørte - for disse barrikaderedes inden Kampens Begyndelse med Sejl, Madrasser, Tovværk o. l.
Galejens Rejsning bestocl af to Master med Latinersejl.
Roret - undertiden var der et paa hver Side - hang paa
Laaringen indtil c. 1300, først derefter anbragtes det paa Agterstævnen.
Artilleriet var hovedsagelig anbragt som Stævnskyts paa
en Platform, der lige foran for Roerbænkene gik over Corsiaen
ud til Apostiserne. Her stod midtskibs en svær - 36-48 pundig
- Kanon , flankeret af 2 å 3 lettere - 3-8 pundige - paa hver
Side. Paa Hytten stod et Par lettere Kanoner, og enkelte Steder ved Skibssiden, hvor der var Plads og Styrke nok - saaledes ved Kabyssen, Jollen og Opklodsningerne til de svære
Blokke til Sejlenes Manøvrering - opstilledes ogsaa før Kampens Begyndelse lette Kanoner.
Galeasse betegnede fra Begyndelsen kun en stor Galej,
S) Efter nogle Beretninger sknl der til Begyndelsen nf det 16. Anrh. være roet

med 3 lIfnnd pr. Bænk med hver sin Anre. Denne hojst Indvtklede Ordning
- il senzile
synes dog lidet sondsvnlig. - En AOJ'c til flere lIfnnd koldtes
Scalocclo-Anre, •
•
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men fra Midten af det 16de Aarh. en egen Type Skibe, konstruerede efter samme Principper som Galejerne, men større Dimensionerne var: Længde 56-59 m, Bredde 7-9 m, Dybgaaende 3-4 m - kraftigere byggede og med et let Dæk over
Roerne. Aarerne, af hvilke der var 25-26 paa hver Side, var
c. 16 m lange og roedes hver af 7-9 Mand. Galeassen havde 3
Master med Latinersejl og Skytset opstillet i to Etager, baade
forude og i Hytten, samt lettere Kanoner i Skibssiden mellem
Roernes Bænke, i alt 70-80 Stk. Skyts.
Af lettere Rofartøjer, der i den senere Del af Middelalderen i Middelhavet anvendtes til Krigsbrug, skal nævnes Galioten, Fustaen, Brigantinen, Fregatten og Saettiaen.
Samtlige hidtil nævnte Typer hørte til de "lange" Skibe
(Forhold mellem Bredde og Længde = _1_) og var hovedsagelig
5-8

bestemte til Krtgsbrug, men under de højst usikre Forhold anvendtes de ogsaa ofte til Handelsbrug. Paa den anden Side
udvikledes de egentlige Handelsskibe, de "runde" Skibe (Forhold mellem Bredde og Længde = ~/1 ) stærkt under Ind2 2-4

flydelse af de store Fordringer i Retning af Transportevne, som
Korstogene affødte. Indtil c. Aar 1200 synes samtlige disse
Typer - Nef, Nave, Busse m. fl. - kun at have repræsenteret
Skibe med een Mast og med en Bæreevne af højst c. 200 Tons,
men fra dette Tidspunkt tager Udviklingen Fart: i 1268 kan
Venedig, Genua og Marseille tilbyde Ludvig den Hellige Skibe,
der kan transportere 1000 Korsfarere hver. Disse Fartøjer
havde en Bæreevne af op til 600 Tons, en Længde af 35-40 m,
en Bredde 12-13 m og var meget højbordede med 2 a 3 Dæk
foruden 23-etages Bak og Hytte. Et saadant Skib havde
endvidere en egen Besætning paa over 100 Mand og 2 il 3 Master med Latinersejl. Da Artilleriet i Slutningen af det 14de
Aarh. kom op, begyndte man straks at indføre det om Bord i
de runde Skibe, og da Kanonporte c. 100 Aar senere - efter
Sigende paa Forslag af en Franskmand, Descharges - blev almindelig indførte, fik de store Naver snart en Armering af op til
200 Kanoner og voksede til Fartøjer paa op til 800-1000 Tons
med 3-4 Master, hvoraf man nu ogsaa begyndte at rigge de
forreste med Raasejl. Samtidig fremkom tillige Sprydrejsningen derved, at den forreste Mast efterhaanden gaves større
og større Hældning fremefter for at faa bedre Manøvreevne. Uden for Middelhavet er de første Skibe, man ved lidt
Besked om, de nordiske Vikingeskibe, af hvilke enkelte, mere
eller mindre vel bevarede, Eksemplarer er bleven fundne i Gravå
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høje. De største Vikingeskibe har dog neppe været mere end
højst 30 m lange med et Forhold mellem Bredde og Længde =
c. 1 : 5 og med temmelig lavt Fribord undtagen de højt opløbende
Stævne. Dæk var vistnok en stor Sjældenhed - om det overhovedet forekom - og 16-20 Aarer paa hver Side synes at
have været det almindeligste, om end enkelte Skibe med op til
3-i (Ormen den lange) paa hver Side nævnes. Kun een Mast med
et enkelt Sejl førtes.
De nordiske Skibe, Dragesnekkerne, har sikkert paavirket
Skibsbygningen i Vesteuropa meget; man finder baade i England og i Nordfrankrig i lange Tider en Skibstype, der kaldtes
Esnecca e. 1.
For øvrigt er Efterretningerne om de i Middelalderen i
Nord- og Vesteuropa benyttede Skibe højst usikre, dog synes saa
meget vist, at der her ikke var saa stor Forskel hverken i Bygningsmaade eller i Anvendelse mellem lange og runde Skibe
som i Middelhavet. Foruden de herfra kendte Navne som
Dromon, Nave, Busse, Galej m. fl., der imidlertid ofte betegner
Skibe af en anden Art end dem, som i Middelhavet benævnedes
saaledes, træffer man i tyske, engelske og franske Beretninger
paa Skibsbenævnelser som Kog, Holk, Flyboat, Barge, Skude
m. fl. Alle disse Fartøjer benyttede baade Aarer og Sejl til
Fremdrivning, men op til c. Aar 1300 synes ingen af dem at have
haft mere end een Mast. Denne var i de større Skibe udstyret
med en Art tøndeformet Mærs, der under Kamp besattes med
Bueskytter.
Efter Korstogenes Tid kan der spores en vis Paavirkning
af det forøgede Samkvem med Middelhavslandene: man følger
med i den her samt i Portugal og Spanien foregaaende Udvikling af de runde Skibe. Endnu i Slaget ved Sluis (1340) er
de 3-4 største Skibe kun paa c. 300 Tons, men i Begyndelsen af
det 15de Aarh, tæller den engelske Flaade allerede en halv
Snes større Skibe (det største paa 1000 Tons).
Derimod fik Galejen aldrig rigtig Indpas i Nord- og Vesteuropa .1). Vel byggedes der en Tid lang Galejer baade i England og i Frankrig, ligesom lejede Eskadrer af italienske Galejer
deltog i flere Kampe i Kanalen og Nordsøen mellem engelske
og franske Flaader, men Typen egnede sig mindre godt for
Nordsøens og Atlanterhavets Vejrforhold, og Roere til dem
lod sig desuden kun vanskeligt opdrive i de nordligere Lande.
Af spanske og portugisiske Skibstyper, der under Opdagelsernes Periode og umiddelbart efter spillede en vis Rolle,
4) l en Iangt senere Periode -

i Østersøen.

18de Aorh . - spillede Galejen dog en "is Rolle
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skal nævnes Karavellen, Karakeri og Galeonen. Den første var
et forholdsvis lille Skib (c. 150 Tons) med meget højt Agterkastel men temmelig lav Bak og 4 Master, af hvilke de 3 agterste havde Latinersejl, den forreste Raasejl. Karaken derimod var et meget stort Skib (600-1000 Tons), højbordet og
fyldigt samt med 3 Master foruden en Skraamast (Bovspryd)
for ude, alle fire forsynede med et stort Mærs og 2 Raasejl,
agterste Mast desuden med et Latinersejl. Galeonen endelig,
som særlig konstrueredes til Farten paa Kolonierne, var paa
Størrelse med Karaken og havde samme Rigning, men var længere, smallere og med lavere Fribord over Bælgen, hvor den
førte en Række Aarer.
Galeonens Armering talte 40-70
Kanoner.

Besætningerne.
I det romerske Kejserrige afløste efterhaanden Hvervning
mere og mere Opbudet, og til Roere anvendtes vistnok desuden
Slaver i ret stor Udstrækning.
I det østromerske Rige indførtes Udskrivningen atter; alle
Erhvervssøfolk i Riget holdtes indskrevne i en Sørulle og erholdt en aarlig Godtgørelse for Tjenestepligten. Besætningen
paa en østromersk Dromon talte c. 230 Søfolk (Roere) og 70
Soldater foruden 5-6 Officerer og Underofficerer. Samtlige
Roere var bevæbnede. Skibschefen kaldtes Præfekt, Eskadrechefen Comes og Flaadechefen Drongar eller Megadux. Disse
Officerer stod ogsaa i fredelige Tider i Spidsen for Administrationen af Flaaden, der var delt i to Opbud: lste Opbud, Provinsialflaaden, der omfattede Kontingenterne fra Syditalien, Peloponnes og Øerne i Middelhavets østlige Del, og 2det Opbud, den
kejserlige Flaade, omfattende Fastlandskontingenterne.
Ved Erobringen af Sicilien 825 forefandt Araberne denne
Marineorganisation, som de bibeholdt under Forsæde af en
Emir, og fra dem gik den i Arv til deres Undertvingere paa Sicilien, Normannerne, hos hvem Ordet Emir efterhaanden forvanskedes til Amiral eller Admiral, og hvorfra denne Titel saa
senere kom til andre Lande.
I England anvendtes den første
Gang omkring Aar 1300.
. Hvervning under en eller anden Form blev dog snart flet
almindelige Middel til Besætningernes Tilvejebringelse i Middelhavslandene, hvor desuden fra Slutningen af det 15de Aarh. Anvendelsen af Slaver til Roere blev meget udbredt. At lænke
Folk til Aaren er vistnok først benyttet af Johannitterridderne
over for deres mohammedanske Krigsfanger, men Ideen slog an
overalt i Middelhavslandene, hvor Arbejde som Galejslave
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hurtig blev en yndet Straf for Forbrydelser. I det 14de Aarh.
havde en almindelig Galej en Besætning af 1 å 2 Off., 2 å 3 Underoff., c. 10 Søfolk, 20-30 Soldater og c. 180 Roere (hver vede). Slavebesætningerne krævede en Del Folk til Opsyn med Slaverne, i
Slutn. af det 16de Aarh. havde en Galej saaledes omtrent følgende Besætning: 2 a 3 Off., 2 å 3 Underoff., 30-35 Søfolk, 50-60
Soldater, et Par Haandværkere, et Par Barberer og 250-280
Roere med 12 a 15 Opsynsmænd. - En Galeasse havde en Besætning af 2 a 3 Off., c. 15 Underoff., c. 100 Søfolk, 350-iOD Soldater,
nogle Haandværkere og 400-450 Roere med 40-50 Opsynsmænd.
Galejslaverne var altsaa dels Folk, der var komne i Konflikt
med Lovene - under denne Kategori medtages ofte Løsgængere
og Folk, der ikke kunde betale deres Gæld - dels købte Slaver
og Krigsfanger. Disse sidste skaffede man sig hyppig ved
Landgangsekspeditioner mod Fjendens Kyster, særlig anvendtes
denne Fremgangsmaade under Krige mellem Kristne og Moharnmedanere. Slaveroerne suppleredes med hvervede Folk, der dog
ogsaa som Regel holdtes lænkede, da kun Folk af den aller
tarveligste Art meldte sig til Bestillingen. Lænkede Dag og
Nat til deres for Vind og Vejr udsatte Pladser og behandlede
med en Umenneskelighed, der grænser til det utrolige, dannede
Slavebesætningerne en stadig indre Fare for den øvrige Besætning, ikke mindst under Slagene, fra hvilke man ogsaa har en
Del Eksempler paa, at det er lykkedes Slavebesætningen Ciurma'en - at slippe fri under Forvirringen. Før Kampen
bevæbnedes og løslades for øvrigt de af de hvervede Roere og af
Slaverne, som man mente at kunne stole paa.
I de goto-germanske Lande udgjordes Kampbesætningen
og Roerne i Begyndelsen af de samme Folk, der enten var frivillige Krigere eller stilledes ved Opbud (Hærfølge, Hærband).
Da Lensvæsenet fra c. Aar 900 begynder at brede sig over den
største Del af Europa, forandres Forholdet derhen, at den
egentlige Kampbesætning dannes af Vasallerne og deres
Svende, medens Søfolkene - som for øvrigt ogsaa deltog i Kampen og som efterhaanden danner en større og større Del af Besætningen - hverves eller tvangsforhyres. Som en Art Lensforhold kan det ogsaa anses, naar Søstæderne mod at erholde
Handelsprivilegier paatog sig at stille Skibe til Krigsbrug.
Et Eksempel paa dette Forhold fandtes fra Slutningen af det
Ilte Aarh. i Cinque Ports (Hastings, Romney. Hythe, Dover og
Sandwich) i England.
En virkelig Krigsrnarine med egentlige Krigsskibe og dertil horende uddannede Besætninger fandtes dog ikke hverken i
England eller Frankrig under hele Lensvæsenets Blomstrings-
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-periode, først efter c. 1500 kan man i disse Lande regne med en
fast organiseret Marine.
Besætningernes Størrelse voksede naturligvis med Skibenes. I Slaget ved Sluis (1340) varierer Besætningerne mellem
50 og 250 Mand; mod Slutningen af Perioden har de største
Skibe en Besætning af op til 5-600 Mand, hvoraf c. to Trediedele er Søfolk, Resten Soldater, paa dette Tidspunkt som Regel ogsaa hvervede.

Vaabnene.
De blanke Vaaben: Sværd, Lanse, Stridsøkse, og de tilsvarende Dækvaaben: Harnisk, Kyras, Hjelm, Skjold, spillede
under hele Perioden en betydelig Rolle. Ligesaa Buen, der
navnlig benyttedes i England, var 1,5-2,0 m lang og havde
en Skudvidde af-c. 60 m. En dygtig Bueskytte kunde afgive
op til 10 Skud i Minuttet. Omkring Aar 900 kom Arbaleten
(Armbrøst, Crossbow) frem i Frankrig; det var en kort Staalbue med Skæfte og mekanisk Spænding og som udskød korte,
tunge Pile eller Kugler med betydelig Kraft paa Afstande op til
c. 120 m, men havde en langt ringere Skudhastighed end
Buen. I de t 15de Aarh. kom endelig de første Bøsser, Hagebøssen og Musketten, frem.
De allerede i den foregaaende Periode kendte Kastemaskiner (Katapult, Mangton, Ballist), hvor Drivkraften frembragtes
ved stærk Snoning af Tove af Hamp eller .Dyr esen er , udvikledes
en Del, saa at man naaede til at kunne kaste Projektiler af op
til 2-300 kg's Vægt paa 5-600 m's Afstand. Som Projektiler
benyttedes Sten, Metalstykker, Brandpile, Lerpotter fyldte med
Kalk eller brændende Stoffer, m. m.
Et for. denne Periode særegent Vaaben var den saakaldte
græske Ild, et flydende Stof, hvis Sammensætning nu er ukendt,
men som antændtes ved Luftens Paavirkning og ikke lod sig
slukke med Vand. Den opfandtes af en vis Kallinikos fra
Heliopolis i Slutningen af det 7de Aarh. og fandt efterhaanden
Vej til de fleste af Middelhavslandene og Vesteuropa. I de engelske Skibe benyttedes den saaledes omkring Aar 1200. Den
udslyngedes enten, vistnok ved en Art Pumpning, direkte gennem Metalrør - de østromerske Dromoner omkring Aar 900
havde et stort saadant Rør, Sifon, fast indbygget i Stævnen samt
"Haandsifoner" til det paa Overbygningerne opstillede Mandskab - eller indesluttet i Beholdere, som knustes ved Anslaget,
af Kastemaskinerne,
At Væderen under den største Del af Perioden spillede en
vis Rolle for Galejerne, er allerede nævnt.
Søkrlgshistorie.
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Kanoner synes første Gang at være installerede om Bord
i Skibe omkring 1350, men først en 150 Aar senere har dette
Vaaben faaet nogen Betydning, og udvikledes temmelig hurtigt,
efter at man c. Aar 1500 var naaet til en fabriksmæssig Tilvirkning af Krudtet. Omtrent samtidig overgik man definitivt til
Forladeskytset og forlod de hidtil hyppigt anvendte Bagladekanoner, hvis Kammer lukkedes af et løst Bundstykke, som
fastklemtes ved Hjælp af Kiler.
Endnu op mod Periodens Slutning frembød Skibenes Armering et højst broget Billede i Retning af Kalibre. Saaledes
havde det største engelske Skib (" Henry Grace å Dieu") i 1548 en
Armering af : 21 Kanoner af 7 Kalibre mellem 6 og 20 cm, c. 130
lettere Kanoner af 7 forskellige Kalibre samt 100 Haandbøsser
og 500 Buer som Haandskyts. I nedenstaaende Tabel er opført
forskellige Data om de t paa dette Tidspunkt i de engelske Skibe
anvendte Skyts.
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Længden - og dermed "æIlten - varierede dog noget , bl. a . ener Opstillingen: 2,6 m var almindelig for Bredsideskyts, 3,3-3,5 m for Stævnskyts.

Som Projektiler an ven dtes Fuldkugler af Jærn, Bly eller
Sten; paa kortere Afstande ogsaa Kardæsker, fyldte med Jærnstumper 0.1. Karduser til Ladningen, for de største Kanoners
Vedkommende af groft Lærred, for de mindres af Papir, kom i
Brug henimod Midten af det 16de Aarhundrede.
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Om Kanonernes Affutering haves kun faa Oplysninger; at
den maa have været meget primitiv fremgaar alene af den Omstændighed, at man selv under Kampe, der varede flere Timer,
kun kunde opnaa en Skudhastighed af c. 1 Skud i Timen med
de svære Kanoner. Disses Projektilforsyning var ogsaa kun
20-25 Skud.

Strategi og Taktik:.
De romerske Kejsere holdt til Stadighed ret betydelige
Søstyrker udrustede forskellige Steder i Middelhavet, i Sortehavet, i Kanalen og paa de store Floder (Rinen, Donau m. fl.).
Disse Flaader forrettede dels Polititjeneste, dels understøttede
de de romerske Hære paa disses Krigstog, men til egentlige Søslag kom det ikke, da Rigets Fjender ikke raadede over Flaader
af nogen nævneværdig Betydning.
Det romerske Riges Opløsning og de dermed i Forbindelse
staaende Forhold skruede Udviklingen tilbage paa alle Omraader, ogsaa Krigsvæsenets. Krigene udartede til rene Plyndringstog, et Standpunkt, som de under hele den her omhandlede Periode kun sjældent hævede sig over. Fraset enkelte Tilfælde som de italienske Republikkers Kamp om Handelshegemoniet, den hellige Ligas Kamp mod Tyrkerne o. a."), spillede
Søkrigen en ret underordnet Rolle; Flaaderne opfattedes nærmest kun som en Art Tilbehør til Hærene eller Transportmateriel for disse, og naar Sammenstød paa Søen fandt Sted,
skyldtes det som Regel mere Tilfældet end Beregning.
I denne Periode op stod Kaperkrigen, - de første Kaperbreve (Lettres de marque) daterer sig fra Midten af det 13de
Aarh. - men Søhandelen var endnu for lidet udviklet, til at
denne Art Krigsførelse kunde faa nogen synderlig Betydning.
Paa Taktikkens Omraade var under hele Perioden Entringskampen det afgørende Moment, men Slagene indlededes
med en Fjernkamp, hvis Betydning voksede, efterhaanden som
Vaabnene udvikledes. - De taktiske Opstillinger forblev de
samme som under den foregaaende Periode; en skjult opstillet
Reserve spillede ofte en betydningsfuld Rolle; det maa herved
erindres, at Slagene som Regel fandt Sted i umiddelbar Nærhed
af Land.
Fra den her omtalte Periode foreligger flere Værker, der omhandler Krigsførelse. Blandt Forfatterne af saadanne Værker
skal nævnes Romeren Frontinus (c. 80), Kejser Leo VI af Byzans (c. 900) og Filip af Cleve (c. 1500).
&) Under Konflikterne i Norden spillede Søkrigen ofte en betydelig Bolle.
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B. De vigtigste Søkrigsbegivenheder.
Rom.erske Borgerkrige.
I de mange indre Stridigheder, som Tronfølgen i det
romerske Rige gav Anledning til, greb Flaader ofte virkningsfuldt ind. Saaledes lykkedes det først efter 3 Aars Belejring
Septimius Severus at indtage Byzans (196), da han ved Hjælp
af en overlegen Flaade fik alle Tilførsler fra Søsiden forhindret,
medens paa den anden Side Carausius i 7 Aar (287-293) ved
Hjælp af sin overlegne Flaade hævdede sin Uafhængighed i Britannien over for Kejser Maximian; og at det lykkedes Constantius Chlorus 3 Aar senere atter at undertvinge Britannien,
skyldtes ikke mindst den Omstændighed, at han beskyttet af
Taage fik en Hær sat over fra Gallien uantastet af den overlegne
britanniske Flaade under Alectus, Carausius's Morder og Arvtager.
Under Konstantin den Stores Kamp for at blive Enekejser
kom det 323 til et stort Slag ved Chrysopolis (Hellespant) mellem hans Flaade, ført af hans Søn Crispus, og Licinius's Flaade
under Abantus. Den sidste, der havde c. 300 Skibe mod Crispus's c. 250, blev fuldstændig slaaet, og dette Nederlag medvirkede stærkt til Byzans's Undertvingelse. Vandalerkrige.
Efter Rigets Deling (395) forfaldt Søvæsenet hurtigt i det
vestromerske Rige, og Vandalerkongen Genserich, som 429 førte
sit Folk fra Spanien over til Nordafrika, hvor han dannede et
uafhængigt Rige med Kartago som Hovedstad, kunde derfor
efterhaanden bemægtige sig Herredømmet i hele den vestlige
Del af Middelhavet, hvor han besatte alle vigtigere Øer (Sicilien,
Sardinien, Korsika, Balearerne). De vandalske Sørøvere blev
snart en ren Svøbe, og da Genserich endog i 455 indtog og
plyndrede selve Rom, søgte det vestromerske Rige Hjælp hos
Byzans. Omsider afsejlede da i 467 en vældig Flaade til Afrika,
men blev straks efter Ankomsten hertil næsten totalt ødelagt af
Genserich, som en Nat sendte en Mængde Brandere løs paa de
tæt sammenpakkede romerske Skibe og derefter, benyttende sig
af den opstaaede store Forvirring, selv angreb ved Daggry.
Først 534 lykkedes det Byzans at hævne dette Nederlag, idet
Kejser Justinians dygtige Feltherre Belisar da erobrede hele
Vandalerriget. 8strom.erske Riges Krige.
Den Aarhundreder lange Kamp, det byzantinske Rige
som den græske Kulturs Bevarer og Europas Bolværk havde at
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bestaa mod Islams Fremtrængen, udkæmpedes hovedsagelig
paa Landjorden, men Flaaderne greb dog ofte paa afgørende
Punkter virkningsfuldt ind. Saaledes maatte Kalif Moavija I,
efter hver Sommer syv Aar i Træk (672-678) at have forsøgt
at indtage Konstantinopel, opgive Forsøget, fordi hans Flaade
stadig laa under for den byzantinske, som her for første Gang
anvendte græsk Ild, og paa samme Maade gik det Kalif Sulejman ved hans Angreb paa Konstantinopel 717-718. Riget
svækkedes imidler ti d efterhaanden, dels ved Angreb fra andre
Kanter - Bulgarere og Serbere nordfra, Normanner vestfra
dels, og ikke mindst, ved evige Tronstridigheder, og disse
sidste forøgedes kun ved Korstogene, som jo i øvrigt var ment
og ogsaa virkede som Standsningsstød for Islam. Det Pusterum, som Korstogene og senere Mongolernes (Timurlenk) Sejre
oyer Osmannerne skaffede Byzans, fik derfor ingen blivende
Betydning, og Forfaldet var ikke mindst tydeligt paa Søvæsenets
Omraade, hvor Riget efterhaanden blev ganske afhængigt af de
italienske Republikker (Venedig, Genua), der dog imidlertid
nærmest havde egen Fordel for øje med den Hjælp, de ydede.
Da det endelige Opgør med Osmannerne kom, stod Riget saa
godt som uden Søforsvar, og Konstantinopels - og dermed Rigets
- Fald fremskyndedes i en væsentlig Grad derved, at Sultan
Mohammed II kunde tiltvinge sig Adgang til Havnen (gyldne
Horn) ved at lade en Del af sine Skibe slæbe over Land derind (1453).

Krige mellem. de italienske Republikker.
Konkurrencen paa Søhandelens Omraade i Forbindelse
med andre Forhold (Kampen mellem Guelfer og Ghibelliner
m. m.) førte til hyppige Kampe mellem de italienske Republikker. - I det vestlige Middelhav stod Striden navnlig mellem
Genua og Pisa. Den sidste By havde til at begynde med et Forspring: fravristede allerede i det 11te Aarh. Saracenerne Korsika
og Sardinien og ødelagde 1137 Medbejleren Amalfi, men laa efter
en lang Række Krige (1070; 1119-1133; 1162-1175; 1195-1217; 1241
-1256) endelig under for Genua i Krigen 1282-1290, hvor Pisanerne, efter at have lidt et afgørende Nederlag ved den lille
ø Meloria (noget syd for Arnos Munding), mistede Korsika, som
erobredes af Genueserne.
Slag ved Meloria 1284. Da den genuesiske Flaade, 107
Galejer stærk, under Oberto Doria ved Meloria fik Underretning om Pisanernes Nærmeise nordfra, tog Doria selv
med 77 Galejer, rangerede paa en enkelt Frontlinie, Stilling
nord for Øen , medens Zaccaria med de resterende 30 Galejer
fik Ordre til at holde sig i Skjul af Øen, indtil han fik Signal
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til at gribe ind. Pisanerne, 86 Galejer stærke, under Oberto
Morosini angreb, formerede paa enkelt Frontlinie, og det
kom snart til en heftig Nærkamp, som varede to Timer, før
Doria gav Zaccaria Ordre til Angreb. Zaccaria kastede
sig da med stor Kraft over Pisanerne, som mistede 35
Skibe, hvoraf 28 erobredes af Genueserne, der gjorde op
mod 11000 Fanger.
Efter denne Krig sank Pisa stadig i Betydning; 1326
maatte Byen afstaa Sardinien til Aragonien og kom endelig selv
1405 under Florents's Overherredømme.
Genua derimod stod nu som ledende Søhandelsby i det
vestlige Middelhav og havde allerede nogle Aar tidligere (1261)
ved at hjælpe Michael Palæologos til den byzantinske Trone
faaet fast Fod ogsaa i dets østlige Del og særlig ved Sortehavet.
Men dets Medbejler i disse Farvande, Venedig, var ikke til
Sinds uden Sværdslag at lade sig fravriste den Overvægt, som
denne By - særlig efter den snilde Benyttelse af det 4de Korstog til Oprettelsen af det latinske Kejserdømme (120/~) - sad
inde med, og i over 100 Aar laa de to Rivaler næsten uafbrudt
i Krig med hinanden. Striden førtes med meget vekslende Held
og havde gennemgaaende Formen af gensidige Plyndringstog,
saa her skal kun omtales Afslutningen, den saakaldte Chioggiakrig (1378-1381).
Venedig, der var allieret med Milano og Kong Peter af
Cypern, sendte 1378 en Flaade under Vettor Pisani mod Genua.
Pisani mødte ved Kap Anzio en underlegen genuesisk Flaade
under Fieschi, som led et totalt Nederlag, men i Stedet. for at
forfølge sin Sejr og gaa mod Genua, hvor Nederlaget fremkaldte stor Forvirring og indre Stridigheder, efterlod Pisani
kun en Del af sin Flaade under Zeno i det toskanske Hav og gik
selv til det østlige Middelhav, hvorfra han da blev kaldt hjem til
Venedig, da Genuas allierede, Kong Ludvig af Ungarn, imidlertid havde erobret hele Dalmatien. Medens Pisani nu forsøgte
at bringe Venedigs Sager paa Fode igen her, fik han Underretning om, at en genuesisk Flaade under Luciana Doria havde
undgaaet Zeno og nu var paa Vej til Dalmatien. Pisani forsøgte
forgæves at passe den op, Doria slap ind til Trau, og et Par
Angreb, Pisani rettede mod dette Punkt, strandede. Efter at
have kompletteret sine Besætninger og Forraad , løb Doria dog
ud, og det kom nu til et Slag, som dog endte uafgjort; Doria gik
vel derefter tilbage til Brindisi, men Pisani var ej heller i
Stand til at holde Søen længere og gik paa sin Side tilbage
til Pola. Doria blev først klar til at genoptage Operationerne,
gik først til Dalmatien og derefter mod Pola. Pisani, der kun
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havde meget mangelfulde Efterretninger om hans Styrke, løb
da ud for at møde ham, men led et totalt Nederlag (Maj 1379).
Doria anvendte i dette Slag en lignende Opstilling med en skj ult
Reserve, som hans Navnefælle i Slaget ved Melorla. Pisani selv
undslap med et Par Galejer til Venedig, hvor man nu i al Hast
traf Foranstaltninger til at møde et Angreb af den genuesiske
Flaade. Dette lod dog vente paa sig, Luciano Doria var falden
i Slaget ved Pola, og hans Broder Ambrogio, som overtog Kornmandoen efter ham, rekognoscerede vel med en Del af Flaaden
Venedigs Kyststrækning, men mente sig ikke stærk nok til Angreb og gik tilbage til Zara. Hertil ankom imidlertid snart efter
en ny genuesisk Flaade under Storadmiralen Pietro Doria, som
med den samlede Styrke, c. 60 Galejer ioruden en Del mindre
Skibe, brød op for efter Aftale med Genuas allierede, Francesco
Carrara af Padua, at angribe selve Venedig. Det første direkte
Angreb mislykkedes dog, og de allierede vendte sig da imod
Chioggia, som medio August overgav sig. Herved afskaarne
fra Havet indledede Venetianerne Fredsforhandlinger, som
dog strandede, da de allieredes Fordringer var for haarde.
Genueserne forberedte sig nu paa at blive i Chioggia Vinteren
over og afrustede en Del af deres Skibe, medens Venetianerne
rustede sig af al Magt til et dristigt Kup. Lillejuleaften løb en
Flaade paa 24 Galejer og en Del mindre Fartøjer under Ledelse
af Doge Contarini - Pisani førte Avantgarden - i al Stilhed
ud fra Venedig og overrumplede i Dagbrækningen fuldstændig
Genueserne i Chioggia, hvis Havneindløb det lykkedes Venetianerne at forsænke ved Hjælp af nogle store, med Sten lastede
Handelsskibe. Denne Begivenhed vendte Forholdet mellem de
to Modstandere fuldstændig om: nu var Genueserne de belejrede, og da Zeno - som siden han skiltes fra Pisani havde
krydset paa egen Haand først ved Sicilien, senere i det østlige
Middelhav - omsider i Foraaret 1380 kom til Venedig, gik
Pisani angrebsvis frem mod Chioggia. Kort efter ankom vel
en genuesisk Flaade under Marco Maruffo, men han afsejlede
igen uden at have gjort noget alvorligt Forsøg paa at drive
Pisani bort, og Genueserne i Chioggia, som efter Pietro Dorias
Død om Foraaret kommanderedes af Napoleon Grimaldi, maatte
da overgive sig i Juni. - Pisani gik derefter til Istrien, hvor
Maruffo imidlertid havde gjort en Del Erobringer; flere af disse
faldt nu atter i Venetianernes Hænder, men kort efter døde
Pisani, og da hans Efterfølger Zeno ikke kunde lokke Maruffo
ud fra Zara, hvor han havde søgt Tilflugt, maatte Venetianerne
snart efter paa Grund af Proviantmangel gaa hjem.
Begge Parter var nu trætte af Krigen, og da Venedig af-
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fandt sig med Kong Ludvig ved at afstaa Dalmatien til ham,
maatte ogsaa Genua slutte Fred i Turin 1381.
Denne Fred kan betragtes som Afslutningen paa den lange
Strid mellem de to Rivaler. Medens Venedig gik sin egentlige
Blomstringstid i Møde og i den paafølgende Tid udvidede sin
Magt og Indflydelse baade til Lands og til Vands, forvandt det
mindre heldigt beliggende Genua ikke Svækkelsen, før indre Stridigheder og Angreb udefra brød ind over Byen og tvang den til,
politisk set, at træde i større eller mindre Afhængighedsforhold
til kraftigere Stater (Milano, Frankrig, Spanien). Naar Byen
dog bevarede en betydelig Handel, skyldtes dette dens berømte
Bank, der forstod at bevare en vis uafhængig Stilling som Stat
i Staten, og som bl. a. var mægtig nok til at holde sin egen
Krigsflaade. -

Krigen om Sicilien, 1282-1291.
De cataloniske Byer Barcelona, Tortosa m. fl. drev i
denne Periode en ret anselig Søhandel og støttedes i deres Bestræbelser for at befæste og udvide denne kraftigt af deres
Landsherrer, Kongerne af Aragonien. Jakob I (1213-12i6)
erobrede Valencia og Balearerne, og hans Søn Peter III tog af
den sicilianske Vesper (1282) Anledning til at forsøge at erhverve
det rige Sicilien. Han støttede derfor Øens Oprør mod Kong
Karl I af Neapel - som ogsaa regerede i Grevskabet Provence
- og blev ogsaa, efter at den aragonisk-sicilianske Flaade under
Ruggiero di Lauria havde tilføjet den 4 Gange saa stærke
neapolitanske Flaade et Nederlag ved Nicotera, kronet i Palermo (1283). Nu blandede imidlertid Karls Stammefrænde,
Filip III af Frankrig, sig i Sagen og traf Forberedelser til at
falde ind i selve Aragonien; Peter III vendte derfor tilbage
hertil, medens Krigen paa Sicilien fortsattes og Lauria i 1284
slog først en provencalsk Flaade ved Malta og derefter ved
Salerno en ny neapolitansk Flaade.
Foraaret 1285 faldt Filip ind i Aragonien med en mægtig
Hær. Dennes Forsyninger maatte imidlertid paa Grund af de
elendige Veje i disse bjærgrige Egne tilføres søværts, og da de
franske Konger paa dette Tidspunkt ikke holdt Flaade i Middelhavet, havde Filip maattet leje Skibe rundt omkring i de franske
og italienske Søstæder O). Paa denne Maade var tilvejebragt en
i Antal ret anselig Flaade, men den manglede Sammenhold og
dygtige Førere og var i sine Bevægelser bunden til Hæren, og
dens Besætninger blev snart stærkt hærgede af Sygdorn. I Be6)

Grevskabet Toulouse var kun fan Anr forud blevet inddraget af den franske
I{rone ; Grevskabet Provence blev det forst i 1481.
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gyndelsen havde Filip god Fremgang, erobrede Rosas, som indrettedes til Depot, og gik derefter mod Gerona, medens Flaadens
Hovedstyrke fulgte denne sidste Bevægelse ved at gaa frem til
San Felin. Men kort efter viste en aragonisk Eskadre sig ud for
Rosas og tilføjede den her efterladte franske Eskadre et stort
Nederlag.
Slag ved Rosas 1285. Aragonierne, 11 Galejer under
Marquet og Mallol, vilde have overrumplet Franskmændene, 25 Galejer under Guillaume de Lodeve, ved Daggry,
men opdagedes af de franske Udkigsfartøjer, saa at G. de
Lodeve fik Tid til at danne Slagorden: 15 Galejer i Halvmaaneform i lste Linie, 10 Galejer i Frontorden i 2den. Da
Aragonierne v-ed Synet heraf stoppede op og surrede deres
i enkelt Frontorden formerede Skibe sammen, rykkede
Franskmændene frem, omringede dem og forsøgte at entre,
men alle Forsøg herpaa strandede, særlig paa Grund af
den udmærkede Skydning, der præsteredes af de talrige
aragoniske Armbrøstskytter, som paa de sammensurrede
Skibe havde en fortrinlig Standplads og snart gjorde frygtelig lyst blandt de franske Besætninger. Aragonierne kastede da pludselig paa Signal los, entrede i et Nu 7 franske
Galejer, hvoriblandt Admiralskibet, og ved Synet heraf flygtede Resten af de franske Skibe.

Underrettet om dette Kup af nogle fra Slaget undkomne
Skibe, gik en Del af Hovedstyrken tilbage mod Rosas og tvang
Aragonierne til at bore deres Priser i Sænk og tage Flugten.
Men snart efter kom R. di Lauria med en Del af sin sejrvante
Flaade til Barcelona, hvor han overtog Kommandoen. I Spidsen for 48 Galejer slog han nu i en Nattekamp ved Las Hormigas
40 Galejer, hvortil den franske Flaades Hovedstyrke ved Sygdom
var svunden ind, og hvoraf 26 erobredes. Efter at have bemandet disse gik han under fransk Flag mod Rosas; den her efterladte franske Eskadre (15 Galejer) lod sig narre af Krigslisten,
løb ud og blev erobret (11 Gal.) eller ødelagt til sidste Fartøj.
To Dage efter bemægtigede Lauria sig ved Hjælp af samme
Krigslist en stor Transportflaade, der under Konvoj af 12 Galejer
var paa Vej til Rosas fra Marseille, og indtog derefter Rosas,
hvis Indbyggere rejste sig mod den franske Garnison.
Ødelæggelsen af de i Rosas ophobede Forraad beseglede
den franske Invasions Skæbne: Filip maatte hæve Belejringen
af Gerona og tiltræde Tilbagetoget, under hvilket hans demoraliserede Hær blev fuldstændig opreven; selv døde han kort
efter.
Aaret efter førte Lauria Krigen over i Fjendens Land og
hærgede Languedocs Kyster eftertrykkeligt. Efter saaledes at
have skaffet Pusterum for Frankrig gik han atter til de sicili-
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anske Farvande og slog 128i den neapolitanske Flaade af gørende ved Castellamare. Aragonierne var herefter Herrer
paa Søen under Resten af Krigen; denne varede uden større
Begivenheder endnu et Par Aar, men Udfaldet var givet: ved
Freden i Tarascon 1291 maatte Kong Karl II af Neapel afstaa
Sicilien til Aragonien. -

Engelsk-franske Krige.
Englands Erobring 1066 af den franske Vasalfyrste Hertug
Vilhelm af Normandiet lagde Grunden til et Modsætningsforhold
mellem Englands og Frankrigs Kongehuse, som uddybedes, da
Henrik II (Anjou-Plantagenet) i 115/• besteg Englands Trone og
til Normandiet føjede sine franske Len, der omfattede hele (let
nordvestlige og vestlige Frankrig, o: sammen med Normandiet
over Halvdelen af den franske Stats Territorium. Dette Forhold var Hovedaarsagen til et Utal engelsk-Iranske Kr-ige"), hvori
andre Magter - særlig Skotland - ofte indblandedes.
Striden førtes med vekslende Held, indtil Nationalfølelsen
omkring Midten af det 15de Aarh. vaktes (J ean n e D'arc) i
Frankrig, der till ige omtrent sa mtidig fik en virksom allieret i
de langvarige Tronstridigheder (Røde og hvide Rose) i England,
som da ogsaa uigenkaldelig tabte alle Besiddelser paa Frankrigs
Fastland undtagen Calais, som først tabtes 1559·).
Foruden Kaperkrig, der ofte udartede til det rene Soroveri, bestod Krigsførelsen nærmest i gensidige Plyndringstog,
som dog af og til antog Karakteren af virkelige Invasionsforetagender. De talrige Ekspeditioner over Havet, som de krigsførende Parters geografiske Beliggenhed medførte, gav nu og da
Anledning til Sammenstød paa Søen - ud for Foreland 1217
(Hubert de Burgh mod Eustaee le Maine) ; ved Sluis 1340 (Edvard
III mod Quieret, Behuehet og Barbavera) ; udfor Winchelsea 1350
(Edvard III mod de la Cerda) m. fl. - men om end disse undertiden udøvede nogen Indflydelse paa Krigens Gang, saa har de dog
kun ringe taktisk Interesse, fordi Flaaderne næsten udelukkende
bestod af en broget Samling af opbudte eller tvangsbefragtede
Handelsskibe, der under Slaget kun udnyttedes som Underlag
for Besætningernes Kamp med Haandvaaben. Efter at Artilleriet havde fa aet nogen Betydning, forefaldt ingen større Søtræfning.
Da de engelske Len jo netop omfattede Kystlandskaberne,
.7) Der var sanledes rn ere piler mindre officiel l\rill mellem de to Riller (eller
Dele nfrlem): 1173-1175. 1194-1217. 1224 -1286. 1242-1244,l2!la-1299.1~2.~-1826,
138S -1:161. l:16!l-I:189. 18!l!l-1413, 1414-1454. 1H5, 1512-151 5, 1522 -1 ii25, 15441550, 1557-155!l, 1562-15r.4.
8) Den eneste Rest af de engelske Kongers frnnske Besiddelser er de 4 norman-

niske øer.
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havde de franske Konger for øvrigt ofte Vanskeligheder ved at
faa Skibsmateriel og søgte derfor ved Alliancer at skaffe sig
Elaader. Saaledes havde Filip n's Giftermaal med Ingeborg
af Danmark foruden Erhvervelsen af de danske Kongers Krav
paa Englands Trone ogsaa til Formaal at sikre en dansk
Flaades Medvirkning ved et Angreb paa England (c. 1200), som
dog ikke blev til noget, og c. 100 Aar senere allierede Filip IV
sig i lignende Hensigt med Erik Præstehader af Norge. Den
lovede norske Flaade kom dog ikke, og Filip forsøgte da at
ramme England ved gennem Alliancer med Flandern, Holland,
Hansestæderne m. fl. at iværksætte en Fastlandsspærring for
den engelske Handel, men denne Plan mislykkedes, fordi de
flanderske Byer, hvis Industri ikke kunde undvære den engelske Uld, brød ud og genoptog Handelen med England.
Paa fransk Side optraadte ogsaa ofte lejede Eskadrer af
italienske Galejer, men disse egnede sig ikke for Krigsskuepladsen og udrettede trods dygtige Anførere D) ikke noget synderligt. -

Den hellige Ligas Krig mod Tyrkerne, 1570-1573.
Efter Indtagelsen af Konstantinopøl udbredte Osmannerne
efterhaanden deres Herredømme saavel langs Sortehavets
Kyster som over Balkanhalvøen og Øerne i det ægæiske Hav og
stødte herved sammen med baade Genua og Venedig, som
under Korstogstiden havde erhvervet anselige Besiddelser i disse
Egne. Genua var imidlertid ved denne Tid saa svækket, at den
ikke kunde gøre synderlig Modstand, og af Hensyn til sin Handel, der for en stor Del gik over Konstantinopelog for øvrigt paa
forskellig Maade var privilegeret i det osmanniske Rige, foretrak
Venedig saa længe og saa ofte det lod sig gøre Forhandlinger
for Krig. Den sidste kunde dog af og til ikke undgaas, naar
Tyrkernes Fordringer blev for glubske.
I Efteraaret 1569 rasede en stor Ildebrand, som dog for
øvrigt anrettede forholdsvis ringe Skade, i den venetianske
Flaades Arsenaler, og Sultan Selim n mente da Øjeblikket
gunstigt til gennem en Gesandt at fremsætte Fordring om Afstaaelse af Cypern. Da Fordringen afsloges, afgik i Foraaret
1570 en stor tyrkisk Ekspedition til Cypern, som hurtig erobredes
undtagen de to befæstede Byer Nicosia og Famagosta.
Venedig havde imidlertid anmodet en Mængde Stater om
Hjælp, men kun fundet Pave Pius V og Filip n af Spanien villige til at yde en saadan; Filip beordrede sin sicilianske Flaade
9) Blandt disse mnritime Condotlierer kan nævnes: Benvenute Znccnrin, Cm-lo :

Oll Rnnieri Grimnldi, Antonio Dorin, Barbnvern m. Il,
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(49 Galejer) under Genueseren Gianandrea Doria, og Paven 12
Galejer under Marc' Antonio Colonna til at forene sig med den
venetianske Flaade under Girolamo Zanne. 31te August stødte
Colonna og Doria i Sudabugten (Kreta) til Zanne, som havde
tilbragt Sommeren med nogle temmelig ubetydelige Foretagender mod de tyrkiske Fæstninger i Albanien. Den venetianske
Flaade talte 154 Galejer, men Besætningerne var frygtelig hærgede af Sygdom. Colonna overtog Overkommandoen, men gammelt Nag og Mistillid mellem Venetianere og Genuesere ødelagde Sammenholdet og hemmede Foretagsomheden; først 17de
Septbr. afgik Flaaden til Cypern og erfarede da undervejs, at
Nicosia var falden den 9de. Flaaden vendte nu om, og Uenigheden mellem Admiralerne blev snart saa stor, at videre Samarbejde var umuligt, og Colonna og Doria gik hjem.
Ved Pavens Anstrengelser fornyedes dog i Foraaret 1571
under Navn af den hellige Liga Forbundet mellem Paven,
Filip II og Venedig til fortsat Kamp mod Tyrkiet og dets
Vasalstater Algier, Tunis og Tripolis.
Sultanen, der stadig holdt Famagosta indesluttet, afsendte
da ved Efterretningen om den hellige Ligas Dannelse en stor
Flaade under Kapudan Pasha Ali, som efter at være blev en
forstærket af en algiersk Flaade under Vicekongen, Uluch Ali,
i Løbet af Sommeren hærgede Venedigs Besiddelser paa de
ioniske Øer , Morea og i Dalmatien, men som det ikke lykkedes
at forhindre de venetianske Ftaader fra Kreta (58 Galejer under
Marc Quirini og Ant. Canale) og fra Venedig (6 Galeasser og 48
Galejer under Sebastiano Veniero og Agostino Barbarigo) i at naa
Messina, hvor Ligaens Flaade sammendroges og hvor Generalkaptajnen, Don Juan de Austrta, i Slutningen af August hejste
sit af Paven indviede Banner.
. Don .Juan var da kun 24 Aar, men havde allerede i flere
Felttog til Lands og til Vands vist sig som en dygtig og tapper
Anfører, et Ry , som han i fuldt Maal forstod at hævde som
Ligaens Storadmiral. - I Tilfælde af hans Fald skulde Colonna
være Generalkaptajn og Don Luis de Requesens, der gjorde Tjeneste som en Art Stabschef hos Don .Juan, Chef for det spanske
Kontingent, som foruden 24 store Lastskibe og en Del mindre
I{rigssldbe talte 90 Galejer''"), (spanske, neapolitanske, sicilianske,
IO>

Johannitlerordenen erobrede 1309 Rodos ol( førte herfrn en hnnrdnnkket Kamp
mod Muselmændene, som ~entagne Gange forgæves angreb Øen - berømt
Belejr-ing 1480 - for Ridderne endelta i 1fi22 mod fri Afmarch mnntle kapitulere for Overrnnrrten. Carl V overlod dem da Mnltn, h vorfra de fortsntle
Kampen mod Tyrkiet or::Bnrbnreskstnterne. 0lt hvor de 1fi(jfi under Stormester
La Valelte sejrrtgt afslog et Arigreb af Sultnn Soli man - li nf Galejerne ved
Lepanto var udrustede o~ bemandede IIf Ordenen, hvis Gnlejer for øvriltt i
lange Tider var en Art Skøle for den frnnske Marines Officerer; TourvilIe
havde f. Eks. tjent der.
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genuesiske, maltesiske m. fl.) under Doria, Markis'en af Santa
Cruz, Juan de Cardona, Ettore Spinola m . fl.
Pavens Kontingent under Colonna var 12 Galejer og
nogle mindre Fartøjer. I alt talte Ligaens Flaade foruden Lastskibe 6 Galeasser, 208 Galejer og c. 80 mindre Fartøjer med en
Besætning af c. 50000 Søfolk og Roere samt c. 34000 Soldater,
heri iberegnet en Del Soldater, som paa Vejen til Lepanto toges
om Bord i italienske Havne og paa Korfu.
Operationsplanen gik ud paa først at finde Kapudan Pasha og slaa ha m. Don Juan afsendte derfor straks et Par
hurtige Galejer til Adriaterhavet for at rekognoscere, og da han
havde uddelt sine Instruktioner (skriftlig til hver Skibschef) og
inddelt Styrken i 4 Eskadrer (se næste Side, Slag ved Lepanto),
hvorved de forskellige Nationaliteter sammenblandedes for at
ægge Kappelysten, satte Flaaden sig 16de Septbr. i Bevægelse,
men naaede p aa Grund af Modvind og daarligt Vejr først d. 21de
Kap Colonne (CaIabriens Sø-Pynt), hvor den atter blev opholdt 3
Dage af Storm. Fra Colonne afsendtes et Par mindre Afdelinger til Tarent og Brindisi for at afhente Tropper; de sluttede atter ved Korfu til Hovedflaaden, der gik direkte til denne
ø, som naaedes den 27de. Her stødte ogsaa Galeasserne, der
havde gjort Overfarten fra Messina paa egen Haand, atter til
Don Juan. Den 30te ankom Flaaden derpaa til Gomenizzabugten
(Albanien).
Efter Datidens Skik var der paa Rejsen jævnlig afholdt
Krigsraad, og i disse havde Don Juan megen Møje med at
holde Samarbejdet gaaende mellem Admiralerne. Mellem
Skibsbesætningerne forefaldt af og til blodige Sammenstød.
Det lykkedes dog Don Juan at bevare sin Autoritet og holde
Flaaden sammen.
Gennem Efterretninger fra Rekognosceringsskibe, Fiskerfartøjer og et Par nylig af tyrkisk Fangenskab udløste venetianske Galejchefer paa Korfu vidste Don Juan, at Kapudan
Pasha laa ved Lepanto. Den tyrkiske Flaades Styrke kendtes dog
ikke nøjagtig, men Don Juan mente i hvert Fald at være den
overlegen, saa længe den ved Famagosta bundne Flaade ikke
kom til, og efter at have truffet de sidste Forberedelser til Kamp,
afgik Ligaens Flaade derfor d. 3dje Oktbr. til Patrasbugten, som
dog paa Grund af Modvind og Taage først naaedes d. 7de om
Morgenen. Undervejs havde man af et Handelsfartøj erfaret
Famagostas Fald (d. 3/8), og Beretningen om de barbariske Grusomheder, Tyrkerne trods Kapitulationens Bestemmelser havde
udøvet mod den ulykkelige Besætning, opildnede Kamplysten.
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Kapudart Pasha var paa sin Side ogsaa opsat paa Slag.
Efterretningen om, at Ligaens Flaade var klar til at afgaa
fra Messina, havde faaet ham til at opgive et paabegyndt Angreb paa Cattaro og gaa til det stærkt befæstede Lepanto, hvor
han i en Maaneds Tid havde trukket Forstærkninger til sig og nu
efter de Efterretninger, hans Rekognosceringsfartøjer og Spejdere - som imidlertid havde været uheldige nok til aldrig at se
Ligaens Flaade samlet, og som navnlig intet vidste om Galeasserne - bragte ham, mente at være overlegen. Desuden havde
Sultanen efter at have erfaret Famagostas Fald sendt ham Ordre til "at fange Ligaens Flaade og bringe den til Kenstantinope1."
Den tyrkiske Flaade ved Lepanto talte 210 Galejer, 6/. Galioter H) og en Del mindre Fartøjer og havde en Besætning af
c. 100000 Mand - Sommerens Plyndringstog havde givet en rig
Høst af Slaver - hvoraf dog kun c. 25000 Soldater og af disse
var endda kun c. '/3 regulære Tropper. Skibenes Armering stod
betydelig under Ligaens; Haandskydevaabnene var gennemgaaende Buer i Stedet for Ligaens Hagebøsser, og Tyrkerne
kæmpede næsten alle uden Dækvaaben.
7de Oktober om Morgenen forlod Kapudan Pasha Lepanto
for at opsøge Ligaens Flaade; nogle Timer senere fandt Sammenstødet Sted i Mundingen af Bugten og endte med et knusende Nederlag for Tyrkerne.
Slag ved Lepanto 7/'0 1571. (Se Plade I). Da Flaaderne
c. K1. 7 F. M. fik hinanden i Sigte i c. 10 Kml's Afstand var
Vinden østlig; Ligaens Flaade stod i Kølvandslinie ud mellem Oksia og Kap Skrofa, Tyrkerne kom Bugten ud i Halvmaaneformation. Ingen af Parterne var dog i synderlig
Orden. Begge bjærgede straks Sejl, gjorde klar til Kamp
og formerede Frontorden. Ligaens højre Fløj (1' Eskadre,
grøn Vimpel) under Doria talte 2 Galeasser og 56 Galejer,
men 7 af disse, som under Cardona havde gaaet noget forud
f01' Flaaden som Rekognosceringsafdeling, var faldne i Læ
og kom ikke paa Plads. Centrum (2' Esk., blaa Vimpel)
under Don Juan talte 2 Galeasser og 6/. Galejer; venstre
Floj (3' Esk., gul Vimpel) under Barbarigo 2 Galeasser og
53 Galejer; Reserven bag Centrum (4' Esk., hvid Vimpel)
under Santa Cruz 35 Galejer. Skibsafstanden skulde være
saa ringe, som Aarernes Brug tillod, Eskadreafstanden 3-4
Galejlængder, men denne blev en Del større. Galeasserne
skulde i Slagordenen gaa c. -!;- Km1. foran for deres Eskadrer;
Don Juans og Barbarigos fik man ved Bugsering frem paa
Plads, og deres kraftige Artilleri var af fortrinlig Virkning,
11) De tyrk, Gnlioler ved Lepanlo havde paa hver Side 15-25 Aarer til 2-3 Illand,

men mnnglede Gnlejens Opbygninger o~ Sknnseklædning. De Ion under
Slagel med i Linien , men vor vistnok snarest en Svækkelse for denne.
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men Dorias kom paa Grund af hans Manøvrer næsten ikke
Don Juan havde Post midt i Centrum med Colonna og Veniero som Sidemænd, medens
Requesens med 2 Galejer laa lige agtenfor; Barbarigo og
Doria havde Post paa ydre Fløj af deres Eskadrer. Medens
Ordenen formeredes løb Don Juan i et let Fartøj langs Centrum og højre Fløj, Requesens langs venstre Fløj, og opmuntrede Besætningerne til Kampen.
Flaaderne nærmede sig efterhaanden hinanden; c. Kl.
11 gik Vinden om til Vest, og kort efter kom Barbarigo i
Kast med Tyrkernes højre Fløj (54 Galejer, 2 Galioter) under
Vicekongen af Alexandria, Mehemet Scirocco, som lod Linien aabne sig for at lade Galeasserne passere, og saa snart
dette var sket søgte at orngaa Barbarigo ved med sine
nordligste Skibe at knibe tæt under Land. Det lykkedes
til Dels, Barbarigos Galej blev omringet og han selv dødelig
saaret af en Pil i ø jet, men hans Sidemand Canale overtog
straks Ledelsen og bragte Tyrkernes omgaaende Bevægelse
til at standse, og da nu Eskadrens højre Fløj under Quirini
svingede op og sammen med Galeasserne drev Sciroccos
Skibe sa mmen i en Klump, opstod Panik blandt Tyrkerne,
der i Hobetal satte pa a Grund og flygtede i Land. Scirocco
faldt.
Kampen i Centrum begyndte c. K!. lH . Tyrkerne (87
Galejer, 8 Galioter) under Kapudan Pasha aabnede ogsaa
her Linien for Galeasserne, men led ligesom Sciroccos Skibe
en Del ved de Kristnes overlegne Artilleriild allerede inden
de to Galejlinier stødte sammen, og en heftig Entringskamp
begyndte næsten samtidig over hele Længden. Særlig
haard var Striden mellem de to Admiralskibe, der straks
hagede sig sammen med St ævnene: Ali forsynedes stadig
med friske Folk fra et Par Galejer af den tyrkiske Reserve
(8 Galejer, 22 Galioter posterede bag Centrum), men Don
Juan forstærkedes paa sin Side fra Requesens's to Galejer,
og da efter c. 1'/. Times Kamp Colonna havde taget sin
første Modstander og nu lagde paa Siden af Ali, samtidig
med at Don Juan personlig førte sine Folk frem til et afgørende Angreb, erobredes Alis Skib og han selv faldt.
Herved afgjordes Kampen i Centrum, hvor Sejren i øvrigt
allerede hældede til Ligaen, til Fordel for denne.
Men just som de Kristnes Sejrsraab begyndte at lyde
ud over Linien, blandede Rædselsskrig sig imellem.
Hermed forholdt det sig saaledes: Da Doria var i Begreb med at indtage sin Plads over for Tyrkernes venstre
Fløj (61 Galejer. 32 Galioter) under Uluch Ali, styrede denne
endnu i sydlig Retning for at faa Plads til sin lange Linie.
Af Frygt for at blive omgaaet fulgte Doria da i Kølvandslinie og paa parallel Kurs denne Bevægelse, men forhindrede derved Cardona og Galeasserne i at naa op, og da
Uluch Ali saa dette, trak han Doria et godt Stykke sydpaa,
vendte saa pludselig, roede med fuld Fart tilbage til Kamppladsen og kastede sig over de sydlige Skibe af Ligaens
Centrum, som udmattede af den forudgaaende Kamp ikke
til at deltage i Kampen.
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kunde modstaa dette Angreb. I en Haandevending gjorde
Uluch Ali en Del Priser, men da saa Cardona med sine
7 Galejer, Santa Cruz med Reserven, Don Juan fulgt af
Colonna, Veniero m. fl., og endelig Doria, der nu omsider
havde indset, at hans Modstander havde udmanøvreret ham,
kom til, nødtes Uluch Ali til at opgive sine Priser og flygte.
Han selv slap med 13 Skibe til St . Maura, men gik dog atter
herfra om Natten til Lepanto, hvor han traf Resterne af
den øvrige tyrkiske Flaade: 35 Skibe.
K1. 4 var Slaget endt. Tyrkernes Tab var: 226 Galejer
og Galioter - 170 erobrede (der af dog 53 synkefærdige), 56
sunkne eller sønderslaaede under Slaget - samt en Del
mindre Fartøjer, antagelig 50-60000 døde og saarede samt
c. 20000 Fanger, hvoraf c. t var kristne Slaver.
Ligaens Tab var 12 Galejer - 1 erobret, 11 sunkne og c. 20000 døde og saarede.
Sejren ved Lepanto fik vel en stor moralsk Betydning som
Kristendommens Sejr over Islam, og den stækkede for lange
Tider den da i faretruende Grad voksende tyrkiske Sømagt, men
direkte bragte den kun ringe Resultater. Den straks efter
Slaget paa ny opdukkende Uenighed mellem de allierede, de i
Slaget lidte Tab og den fremrykkede Aarstid bevirkede, at Ligaens Flaade efter et mislykket Angreb paa St. Maura skiltes
og gik i Vinterkvarter. Næste Foraar døde Pius V, der var
Sjælen i Forbundet. Efter adskillig Strid om Operationsplanen
- Filip II vilde angribe Tunis, Venedig tilbageerobre Cypern
- kom vel en imponerende Flaade (c. 200 Galejer, 8 Galeasser
m. m.) ud, først under Colonna, senere under Don Juan,
men den udrettede intet udover fra Navarino at holde en
tyrkisk Flaade, som under Uluch Ali laa beskyttet af Fæstningen Modon, i Skak. Venedig, som havde mistet Troen
paa, at Ligaen vilde bringe den nogen Fordel, underhandlede allerede - for øvrigt stik imod Ligaens Forudsætninger
- om Separatfred med Sultanen og opnaaede en saadan om
Foraaret 1573 mod Afstaaelse af Cypern og Betaling af en
Pengesum. - Ligaen opløstes derpaa af sig selv.

ANDEN DEL
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FØRSTE AFSNIT

1575-1649.
A. Søvæsenets Udvikling.
Søfart og Søhandel.
1493 havde Pave Alexander VI ved sine berømte Buller
delt alt nyt Land, som Opdagelserne havde bragt - og mulig
vilde bringe - Kendskab om, saaledes, at Portugal fik alt østen
for de kapverdiske Øers Meridian, Spanien alt vestenfor. Disse
Nationers Førerskab under Opdagelsesarbejdet og det Held, de
havde til at træffe netop de rigeste og frugtbareste Egne, gav
dem ogsaa en Tid lang en imponerende Handel: Vestindiens,
Mellem- og Sydamerikas Produkter strømmede til Sevilla og
Cadiz, medens Lissabon blev Hovedmarkedet for Indiens og
Østasiens Varer, som droges fra de gamle Levantrouter over
Sortehavets, Syriens og Ægyptens Kystbyer til de italienske
Republikker. Disse trængtes desuden paa Levantrouterne baade
af Konkurrence - Marseille, senere ogsaa Englænderne - og
af Tyrkerne, som erobrede alle deres Besiddelser i det østlige
Middelhav og hemmede Handelen ved høje Transitafgifter.
Men baade Spanien og Portugal - som for øvrigt 15801640 var forenet med Spanien - førte en kortsynet Politik over
for deres Kolonier, som de i Stedet for at udvikle kun udsugede,
og de lettede derved Arbejdet for de Konkurrenter, som snart
meldte sig.
I første Række Hollænderne, for hvem spansk (og portugisisk) Søhandel og Koloniomraade under deres lange Kamp for
at afkaste det spanske Aag afgav et saare bekvemt og lønnende
Angrebsobjekt. 1581 satte Hollænderne sig fast i Guyana, 1595
fandt Cornelius Houtman Vejen til Indien, 1601 grundlagdes
Kapkolonien, 1605 satte det 1602 oprettede ostindiske Handelskompagni sig fast paa Molukkerne og erhvervede derefter i den
første Halvdel af det 17de Aarh. - særlig under de dygtige
4·
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Guvernører Jan Coen og Anton van Diemen- et betydeligt indisk
Kolonialrige, hvorfra Handelsforbindelserne udstraktes til Kina
og Japan. Ogsaa Australien opdagedes 1) og undersøgtes (Willem
Jansz 1605, Hartog 1616, Abel Tasman 1642). - Samtidig gjordes
forgæves Forsøg - Willem Barentz naaede 1594 Nevaja
Semlja, Jacob van Heemskerck 1596 Spitzbergen, Cornelius Bosmans 1625 det kariske Hav - paa at finde en Nordostpassage,
og endelig grundlagdes 1612 Ny-Amsterdam (nu New-York) samt
erobredes 1634 Curacao.
Men Englænderne og Franskmændene vilde heller ikke
bøje sig for Spaniens Krav om Handelsmonopol i de nye Lande,
og da Kravet søgtes opretholdt med alle Midler, herskede der
en forbitret Krig mellem Spanierne og de franske og engelske
"Merchant Adventurers" '), som fra Midten af det 16de Aarh.
i stadig større Antal søgte til Vestindien, Mellem- og Sydamerika.
De engelske og franske Regeringer holdt sig en Tid lang
officielt uden for denne Strid, om end de paa forskellig Maade
understøttede deres foretagsomme Undersaatter. Først 1625
grundlagdes samtidig paa St. Kitts en engelsk og en fransk
Koloni, anerkendt af de respektive Regeringer, som dermed definitivt nægtede at anerkende de spanske Monopolkrav i disse
Egne 3). I de følgende Aar grundedes ogsaa engelske eller
franske Kolonier paa flere af de smaa Antiller.
Af andre franske Kolonisationsforetagender i Begyndelsen
af det 17de Aarh. skal nævnes Guyana og Canada (Hovedstaden
Quebec grundlagdes 1608 af Samuel Champlain) samt Madagaskar og Reunion, hvor Franskmændene satte sig fast 1643.
Allerede tidligere (1585) havde Englænderne paa ","alter
Raleghs Initiativ grundlagt Kolonien Virginia, og efter at
James Laneaster paa sin Rejse 1591-94 havde naaet Indien,
dannedes 1599 det bekendte East India Comp., som anlagde
Faktorier paa Molukkerne og 1612 i Surate, 1640 i Madras ogsaa
fik fast Fod paa Fastlandet.
Portugiseren Godinho d'Eredia havde dog allerede 1601, Spanieren Vaz de
Torre. 1606 herort Austrnliens Fastland, men herom vidste Hollænderne intet,
da hver Nation pan den Tid omhyggellg bevarede sine Opdagelser for sig selv.
') Navnet stammer fra et 1505 i London dannet Handelskornpuani, som gjorde
meget for Udviklingen nf engelsk Søbandel ved at udruste Handels- og Opdagelsesekspeditioner. Mange af Englands berømteste Sømænd fra denne
Periode: Walter Hnlegh. lIlartin Frobiser. John Davis, John Hawkyns, Francis Drake (Jordomsejling 1577-80) m. O. fik deres Uddannelse pna og ledede
selv sandarme Ekspeditioner. udrustede af Kompagnier eller Enkeltmand.
B) Den uofficielle Krig mod Spanierne i de vestindiske og sydamerikanske Farvande fortsattes for øvrigt 1 lange Tider - ofte med Stølte af de engelske og
franske Koloniers Guvernører - af engelske og franske .Buccaneers. eller
-Flfbustlerse, som de fra c. 1600 kaldte sig. Forholdet antog dog mere og mere
Karakteren af Sørøveri, indtil England og Frankrig omsider c. 1700 gjorde
Ende derpaa.
1)
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Handelen paa Ostindien førte dog stadig til blodige Sammenstød mellem de interesserede Parters - Portugiserne, Hol lænderne, Englænderne - Handelsskibe og foranledigede Englænderne til talrige Forsøg paa ad Nordvestpassagen at finde
en egen Vej til Indien, saaledes Martin Frobiser 1576-78, John
Davis 1585-87, Henry Hudson 1610, Baffln og Bylot 1615-16. Ogsaa Nordostpassagen gjordes der flere Forsøg paa at finde,
f. Eks. Hudson 1607-08. - En Passage lykkedes det ikke at
finde nogen af Stederne "), men Rejserne bevirkede Opkomsten
af Hvalfangsten saavel ved Spitzbergen som vesten for Grønland samt af Englands indbringende Pelsværkshandel paa Hudsonbugtlandene. Som i Syd de italienske Republikkers Betydning for Handelen under denne Periode var i stadig Nedgang, saaledes
svandt i Nord under Hollændernes og Englændernes skrappe
Konkurrence Hansestædernes Magt ind til en Skygge af fordums Herlighed. Deres Markeder i Briigge og Antwerpen ødelagdes totalt ved Hollændernes Frihedskrig, og efter at Dronning Elisabeth 1597 havde lukket deres Kontor, Stahlhof, i London, tabte Forbundet al Betydning. Lige i de første Aar af det 17de Aarh. konstruerede Galilei i
Venedig og Zacharias Janssen i Middelburg uafhængig af hinanden den terrestriske Kikkert; et Par Aar senere (1611) opfandt
KepIer den astronomiske. 'Omtrent samtidig forbedrede John
Davis Maaleinstrumenterne (Davis's Kvadrant) , og hans Landsmand Edward Wright Kortkonstruktionen.

Skibene.
Galejen vedblev at være Krigsskibstypen i Middelhavet.
Uden for dette bestod vel de i Perioden udrustede Krigsflaader
for en stor Del af armerede Handelsskibe, men ved Siden af
disse udvikledes ogsaa, særlig i Holland og England, den egentlige Sejlkrigsskibstype, saaledes som denne med forholdsvis
uvæsentlige Forbedringer holdt sig for Resten af Sejlskibsperioden.
Man kom noget bort fra de overdrevne Ornamenter og Forsiringer, og de taarnhøje Opbygninger for og agter, som gjorde
Skibene til daarlige Sejlere og meget ranke 5), formindskedes
betydeligt. Agterskibet tildannedes med Gilling i Stedet for som
4) Allerede i nd en Midten af det 17. Aarh. opgaves Nordvestpassegen som mulig

Handelsroute ; Nordostpnssngen forsøgtes vel enkelte Gnnue senere. men de
efter 1649 foretngne arktiske Ekspeditioner har dolt hovedsngellg hnft rent
vidensknbellge Formanl og vil derfor ligesom Nordvestpassngens senere Historte ikke blive omtnlt.
5) Det var ikke ualmindeligt, nt et nyt Skib viste sil( nt være san rankt, at det
mantte for synes med en mere eller mindre fuldst:rndig dobbelt Yderklædning, fol' det kunde sendes til Søs.
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tidligere spejlgattet. Dækkene gjordes hele - undtagen øverste, der midtskibs mellem Fokkemast og Stormast havde en
stor Aabning, Kulen, hvor Fartøjerne stod - og gennemgaaende
fra Stævn til Stævn, og under det underste Batteridæk, der laa
1,0·1,3 m over Vandlinien, anbragtes c. 1 m under Vandlinien
et Banjerdæk, som baade gav forøget Styrke og en bekvem
Standplads for Tømmermændene, der under Kamp skulde
stoppe de ved Træffere "mellem Vind og Vand", o: i Nærheden
af Vandlinien, opstaaede Huller. Paa de øvre Dæk indførtes
virkelige Kanonporte i Stedet for de tidligere anvendte runde
Huller, som ikke tillod nogen Indstilling af Kanonen. - B1yforhudning, anvendt i Spanien siden c. 1520, kom nu ogsaa i
Brug andetsteds; for øvrigt anvendtes i Holland og England
ogsaa ofte Træforhudning.
Ogsaa Rejsningen forbedredes og indskrænkedes selv for
de største Skibes Vedkommende til 3 Master og Bovspryd.
Masterne, som tidligere havde været i eet Stykke, eller dog med
faste Stænger, fik nu Stænger til at stryges. Fortop og Stortop
riggedes med Undersejl, Mærssejl (enkelt) og Bramsejl samt
undertiden Bovenbramsejl og Læsejl, Krydstoppen med Latinersejl paa Mesansraaen, Krydssejl og Bovenkrydssejl. Bovsprydet havde Blinderaa
med Sejl - rakket til Underkant
lidt inden for Nokken, der bar Mærs og vertikal Stang med et
Raasejl (sattes ned til Blinderaaen). Alle Mærs var runde. Ankerspil indførtes.
Det største Skib fra Perioden er den 1637 i England byggede Tredækker "Sovereign af the Seas" (senere raseret til Todækker og kaldet "Royal Sovereign"). Dens Dimensioner var:
Længde (underste Batteridæk) 52 m, Bredde 15 m, Dybgaaende c. 6 m, Bæreevne 1680 Tons. Dette Skib var usædvanlig stort, men Skibe paa 1000-1200 Tons Bæreevne e) var ved
Periodens Slutning ikke ualmindelige.

Besætningerne.
Besætningerne tilvejebragtes som Regel ved Hvervning,
men Tvangsforhyring (Presning) anvendtes ogsaa ofte over for
de egentlige Søfolk, som nu udgjorde omtrent '/3 af Besætningen
paa engelske, hollandske og franske Skibe, paa de spanske og
portugisiske kun c. 1/ 3, Blandt Officererne begyndte nu ogsaa
det virkelig sømandsuddannede Element at gøre sig gældende,
om end stadig ogsaa Folk, som intet havde haft at gøre med
8) Ved Snmmenligning nf Skibe frn forskelltue Perioder er Deplacementet ofte

en bedre Mnnleslok end Bæreevnen. hvis Beregn ingsrnnnde hnr vnrieret en
Del. I denne Periode svnrede en Bæreevne pnn 1000 Tons til c. 1500 Tons
Deplacement,
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Søen, blev Skibschefer og Admiraler. Flere Steder gjordes
Tilløb til Dannelsen af et fast Officerskorps og en Stamme af
uddannede Artillerister.
Angaaende Besætningernes Størrelse skal anføres, at
"Royal Sovereign" (1680 Tons) havde en Besætning paa 600 Mand;
"White Bear" (1000 T.) 490 Mand; "Revenge" (500 T.) 250 Mand.

Vaabnene.
Selve Vaabnene udvikledes ikke synderligt i Perioden, men
man bestræbte sig en Del for at simplificere Skibsarmeringerne.
Medens saaledes f. Eks. det engelske Skib "Ark" (800 Tons),
bygget 1587, var armeret med: (jævnfør Tabellen Side 34) 4 Cannons, 4 Demi-Cannons, 12 Culverins, 12 Demi-Culverins, 6 Sakers og 17 Stkr. mindre Skyts af forskellige Kalibre, førte "Royal
Sovereign":
Bredsideskyls

Underste Batteri:
Mellemste øverste

20 Cannons
24- Cu1verins
2+ Demi-Culv.
Under Bakken

øverste Dæk :

8 Derni-Culv.

Bovskyts

2 Dem i-Can.
2 Culverlns
2 Derni-Culv.
Under Halvdækkel

6 Derni-Culv.

Hækskyts

4- Demi-Can.
4- Culvertns
2 Demi-Cu1v.
l Ruffel

2 Demi-Culv.

Et Vaaben, som i denne Periode atter arbejdede sig op
til en vis Anseelse, var Branderen.

Strategi og Taktik.
I forskellige Lande skabtes i denne Periode en virkelig
Marineorganisation. Saaledes paa Kardinal Richelieus Initiativ i Frankrig ved en "Ordonnance" af 1634, som tilsigtede
Dannelsen af en søgaaende Flaade paa c. 50 større og mindre
Skibe foruden en Middelhavsflaade paa 30 Galejer. I Holland
kunde Centralregeringen efter Instruktionen af 1597 igennem de
5 Admiraliteter for Syd-Holland (Rotterdam), Zeeland (Middelburg), Nord-Holland (Amsterdam), Vest-Frisland (Enkhuisen) og
Frisland (Harlingen) disponere over en anselig Flaade, hvortil
endnu kom et stort Antal, til Dels meget store, armerede Handelsskibe. I England har maaske snarest Henrik VIII Æren for
Marinens Organisering, men Elisabeths Regering betegner dog
i hvert Fald en betydningsfuld Udvikling paa dette Omraade.
De forskellige Staters Erhvervelse af Kolonier og Søhandelens vældige Opsving gav selve Havets Besiddelse en overordentlig forøget Betydning, og dette bevirkede, at Spørgsmaalet om Havets Frihed rundt om toges op til en Debat, i hvilken særlig Hollænderen Hugo Grotius's i 1609 udkomne Skrift
"Mare liberum" og det heraf fremkaldte Svar "Mare clausum"
(udkom 1635) af Englænderen John Selden er berømte Indlæg.
Men den overbevisende Virkning, en "mægtig Flaades kraftigere
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Sprog" 7) vilde have i Debatten om Besiddelsen af Havet eller
Kolonier og Søhandel, var iøjnespringende. Strategisk set opstod jo her nye og store Opgaver for Søkrigen, og saadanne
Begivenheder som Slaget ved Lepanto og den spanske Armadas
Skæbne maatte yderligere aabne øjnene for Søkrigens Betydning, saa det er intet Under, at man overalt ser Marineorganisationen være Genstand for stor Opmærksomhed.
Samtidig frembragte hele den Udvikling, Søkrigsmateriellet
undergik, en Omvæltning af Søkrigen i taktisk Henseende. I
lange Tider havde Besætningernes Kamp Mand mod Mand med
de blanke Vaaben været Hovedpunktet i Taktikken, nu træder
atter, ligesom i den græske Sømagts Glansperiode, Ødelæggelsen
af Skibene i Forgrunden, kun er Midlet dertil nu Kanonen - til
Dels ogsaa Branderen - og ikke Sporen.
Saavel paa Strategiens som paa Taktikkens Omraade
var den foreliggende Periode dog nærmest en Gæringens Tid,
de nye Synsmaader havde ved dens Slutning endnu ikke formaaet at trænge helt igennem.

B. De vigtigste Søkrigsbegivenheder.
Krigen JnelleJn E n g l a n d og Spanien, 1585-1604.
Genindførelsen af den episkopale Kirke i England og
Dronning Elisabeths mere eller mindre aabenlyse Understøttelse
dels af Hollændernes Frihedsbevægelse, dels af de engelske
Merchant Adventurers Farter paa de spanske Kolonier, førte
efterhaanden til et meget spændt Forhold mellem England og
Spanien. 1583 foreslog Santa Cruz S) Filip II at angribe England, men først 1586, efter at der allerede et Aars Tid havde været
autoriseret Kaperkrig mellem de to Lande, fik han Ordre til at
forberede en vældig Invasionsekspedition mod England.
Men her forberedte man sig ogsaa paa den forestaaende
Kamp, og Foraaret 1587 afgik Francis Drake med en Eskadre,
bestaaende af 4 egentlige Krigsskibe (med tilsammen 2000 Tons,
170 Kanoner og 950 Mand) og c. 30 armerede Handelsskibe, for
om muligt at forstyrre de spanske Rustninger. Drake erfarede
af nogle i Søen trufne hollandske Skibe, at der i Cadiz var «phobet store Forraad af Ammunition m. m., som skulde sendes
til Lissabon, hvor den spanske Ekspedition sammendroges, og
7)

8)

Udtryk benyttet i et Brev til den engelske Gesnndt i Hollnnd fra Karl I i
Anledning af Grolius's Skrift. - Dette sidste var for ovrigt egentlig rettet mod
de paa Pave Alexnnders Buller baserede spnnske og portugtslske Krav, men
vnkte stærk Modstand i England, hvor man pna den Tid sogte at hævde
Suveræniteten over Hnvet mellem Kap Stat og Kup Finisterre.
Don Alvarez de Bazan, Markis nf Santa Cruz, kommanderede ved Lepanto
Ligaens Reserveeskadre og slog 1580 ved Terceira en fransk Flnade under
Strozzi, der skulde understøtte den portugisiske Tronprætendent, Dom
Antonio.
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han gik da direkte til Cadiz, forcerede ind paa Reden og tog
eller ødelagde hele den her samlede Transportflaade paa c. 100
Skibe. Derefter hærgede han Kysten til St. Vincent og gik saa
til Tajos Munding, hvor han opfordrede Santa Cruz til at komme ud og kæmpe. Da denne ikke vilde indlade sig herpaa, fortsatte Drake sine Hærgninger paa Portugals Kyst og gjorde desuden op mod 100 Priser, gik derpaa til Azorerne og passede en
hjemgaaende portugisisk Ostindiefarer op. Denne sidste Prise
gav ikke alene direkte et rigt Bytte, men dens Papirer gav ogsaa
Englænderne fuld Oplysning om Ostindiehandelens uhyre Profit samt om de Metoder, Portugiserne benyttede derved.
Drakes Bedrifter havde en betydelig moralsk Virkning til
begge Sider og bragte Forvirring og Forsinkelse i de spanske
Rustninger. Inden disse var endte, døde Santa Cruz, og til hans
Eftermand udnævntes Don Alfonso Perez de Guzman, Hertug
af Medina Sidonia. Denne havde kun ringe Krigserfaring og
slet ingen som Flaadefører, maatte ogsaa overtales til at paatage sig Overkommandoen, og da hans Flaade paa Vejen fra
Lissabon til Corunna splittedes af en Storm, tabte han Modet
og raadede Filip II til at opgive Ekspedittonen- og slutte Fred
med England.
Herpaa vilde Filip II, der betragtede Ekspeditionen som
en Art Korstog - og saaledes fremstilledes den ogsaa for de
spanske Besætninger - ikke indlade sig, og efter godt en Maaneds Ophold i Corunna gik Medina Sidonia i Slutningen af Juli
atter til Søs med den paa ny samlede Flaade. Denne " uovervindelige Armada" havde følgende Styrke og Inddeling:

Afdellng'

Admiral

.E

I :;

:n

Portugals Eskadre . ...
Viseayas
do .
Castiliens
....
do.
... .
Andalusiens do.
• 0_'
Guipuzcoas do.
Levanteskadren . .. . . .
Mindre Skibe .. .. . . . .
Armered e Handelsskibe
Galeasser .. . . . . . .....
Galejer ..............

..

Tons

I

Knnoner

sot- I Sofolk
diller

alio
210
350
240
220
280
200
380
200
20

a200 1150
1800 700
2400 1li50
2300 750
2000 550
2900 750
750 1000
3100 liOO
870 470 2)
3liO S)

Medina Sidonia. 10 7400
l. 111. d e Reealde . 10 5300
D. F. de Valdez . 14 8550
P. de Valdez ... 10 8300
M. de Oquendo . 10 li750
l\f.de Vertendona 10 8li50
A. H. de l\Iendoza 331 3700
.1. G. de Medina . 23 10250
H. de Moneada .
4
D. Mendrana ...
4

I

I alt. .1128 158900 24liO 119320 17980
~)

l) Hernf vnr 2-4 lildelt hver a f de G første Eskadrer til Krydsertjenesle.
Foruden 1200 noere (Slaver). 3) Foruclen 900 Iloere (Sl a ve r).
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De 6 første Eskadrer bestod udelukkende af egentlige
Krigsskibe af Galeontypen, hvoraf de 7 største var paa 10001250 Tons.
Filip lI's Operationsplan synes at have været følgende:
Armadaen skulde, saa vidt muligt uden at indlade sig i Kamp
med den engelske Flaade og idet den holdt godt klar af de formedelst deres mange Skær og Grunde farlige franske og flanderske Kyster, gaa direkte til Omegnen af Margate og herfra
dække Overførslen til England af den c. 45000 Mand stærke
Hær, som under Alexander Farnese, Hertug af Parma, var
sammendraget i Flandern, hvor Parma ogsaa disponerede over
c. 40 mindre Krigsskibe og en Del Transportmateriel. Naar
Parma var overført, skulde Medina Sidonia afgive 6000 Mand til
ham og derefter med Flaaden dække Forbindelseslinien til Flandern. - Hvis det ikke lykkedes at faa Parrnas Hær overført,
skulde Medina Sidonia forsøge at erobre \\'ight til Støttepunkt
for fremtidige Operationer. - Skulde Englænderne fremtvinge
en Søkamp, anbefalede Filip II Medina Sidonia snarest at søge
Afgørelse ved Entring.
Filip lI's Instrukser til Medina Sidonia var dog ikke
ganske klart affattede og bidrog til at vanskeliggøre den ikke
særlig karakterfaste Medina Sidonia hans Hverv. I England var man ganske klar over, at det gjaldt en
Kamp for Tilværelsen. Betydelige Hærstyrker sammendroges
paa passende Steder til at imødegaa Landgang, hele det sydlige
England omspændtes med et Net af Alarmeringsbaaker og
samtidig sattes al mulig Kraft paa Udrustningen af Flaaden.
Kærnen i denne var de 33 (foruden en Galej) "kongelige"
Skibe (egentlige Krigsskibe) med tilsammen c. 12::00 Tons, 900
Kanoner og 6000 Mand; de to største Skibe var paa 1000 og 1100
Tons, 8 Skibe var under 100 Tons. Hertil kom, foruden 15 Proviantskibe med c. 800 Mand, 148 armerede Handelsskibe med
tilsammen c. 18000 Tons og 8500 M. Det vides ikke hvilken Armering disse Skibe, hvoraf en Del var udrustede af Byerne London stillede 30 Skibe med 4500 Tons og 2200 M. - eller Privatfolk, førte, men da Skibene gennemgaaende var smaa - 65
var under 100, kun 11 over 250 Tons - har den hovedsagelig beo
staaet af Smaapiecer.
Trods den betydelige Underlegenhed var man ved godt
Mod i den engelske Flaade. Storadmiral var Charles Lord
Howard af Effingham, Eskadrechefer Sir Francis Drake (Vtceadmiral), Sir John Hawkyns (Rearadmiral), Sir Martin Frobiser og Lord Henry Seymour, der alle var erfarne Søkrigere.
Skibenes Inddeling i Eskadrer synes at have vekslet efter den
øjeblikkelig foreliggende Situation.
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Howard, støttet af Drake m. fl., gjorde kraftige Forsøg
paa at faa Lov til at gaa til Spanien for at angribe Spanierne,
saa snart de gik til Søs, men Regeringen holdt bestemt paa, at
Kampen skulde optages i Kanalen. I Begyndelsen af Juni tog
da Howard med Hovedstyrken Station i Kanalens vestlige Udgang med P lymouth som Basis, medens Seymour med et Par
Krigsskibe og c. 35 armerede Handelsskibe stationeredes ved
Downs for at holde Parrnas Skibe i Skak D).
Englænderne fik en lang og drøj Ventetid, saa meget mere,
som Vejret den Sommer var usædvanlig koldt og raat og det
tilmed kneb for den noget sparsommelig anlagte Regering at
holde den store Flaade ordentlig provianteret, saa at en Del
Sygdom opstod. Men da Armadaen omsider i Slutningen af
Juli kom til Kanalen, lykkedes det dem under dens Fart herigennem ved en Række Kampe - hvori Howard og hans Skibschefer
paa fortrinlig Maade forstod at udnytte deres Skibes bedre
Manøvreevne og bedre betjente Artilleri - saaledes at ryste
Spaniernes Moral, at disse, da de efter at være slupne ud i
Nordsøen her ogsaa fik haardt Vejr at kæmpe imod, opgav
alle Angrebsplaner og søgte hjem til Spanien norden om Skotland. Paa denne Rejse hjemsøgtes dog Armadaen saaledes af
haardt Vejr, at Skibene, hvoraf mange var bleven haardt medtagne paa Skrog og Rejsning i Kampene, strandede eller gik
under i Hobetal: kun 65 Skibe naaede med af Savn, Anstrengelser og Fjendens Kugler stærkt formindskede og fuldstændig
demoraliserede Besætninger tilbage til Spanien.
Kampene i Kanaier: 30/,_0/. 1588. Den 20/, fik Armadaen
den engelske Kyst i Sigte, og den 30/, holdt Medina Sidonia
Krigsraad, hvor det besluttedes at gaa til Plymouth for at
angribe Englænderne, medens disse endnu laa til Ankers,
men da de ud paa Eftermiddagen kom i Sigte, var de alle
let, da Howard øjeblikkelig havde begyndt at varpe ud fra
Ankerpladsen, saa snart hans Udkigsskibe den 29de meldte
ham Armadaens Nærmeise. Medina Sidonia drejede da bi
for Natten. Næste Morgen var Vinden gaaet fra SV til
VNV og Englænderne havde arbejdet sig op til Luvart,
Medina Sidonia opgav da Angreb og stod østeri med Flaaden formeret i en daarlig holdt Frontorden. Englænderne
kastede sig nu, uden nogen bestemt Formation, men idet
de omhyggelig passede at holde Luven og undgaa Entring,
over de agterste spanske Skibe, der led en Del, eet saa meget,
at det blev forladt om Natten og besat næste Morgen P/.) af
Englænderne, som da ogsaa tog Don Pedro Valdez's Skib
(med Admiralen om Bord), der var sakket efter en Kollision.
O) Herfil bidrog ogsaa et Par af Hollænderne udrustede Eskadrer.
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Den "l« gik Vinden en Tid om paa NØ, og Spanierne
forsagte da at angribe. Det kom ogsaa mellem Dele af
Flaaderne til ret heftig Kamp, men det lykkedes Englænderne ved godt Samarbejde at holde sig Spanierne fra Livet,
og da Vinden op ad Dagen gennem Syd atter gik om paa SV
og gav Englænderne Luven, genoptog Armadaen ud for
Portland Farten østerpaa. Englænderne fulgte og benyttede,
da de havde forskud t sig, den '/. til at faa ny Ammunition
fra Land.
Den 1/. om Morgenen var det næsten Stille. Recaldes
Flagskib, der havde lidt meget under de foregaaende Kampe,
var om Natten sakket og blev da ud for Wight angrebet af
Hawkyns m. fl., der lod sig bugsere frem af Fartøjerne. Ef terhaanden kom flere Skibe til paa begge Sider, bl. a. begge Storadmiraler, og Kampen blev ret heftig, men da der hen paa
Dagen atter kom Vind af SSV , trak Englænderne sig ud
deraf. Ingen af Parterne mistede noget Skib, men Recaldes Flagskib maatte dog - efter at R. havde flyttet sit
Flag - om Natten søge ind under den franske Kyst, hvor
det senere gik paa Land ved Havre og blev Vrag.
Den ' /, anvendtes atter af Englænderne til Ammunitionsforsyning fra Land, medens begge Parter fortsatte østerefter. Medina Sidonia sendte ogsaa denne Dag Bud til
Dunkerque for at anmode Parma om Ammunition og om
at løbe ud med sine Skibe og forene sig med Armadaen.
Denne ankrede den 8/. E. M. op ved Calais for at afvente
Parma, og Englænderne, til hvem Seymours Eskadre nu
sluttede sig, ankrede da ogsaa til Luvart af Spanierne, og
medens Medina Sidonia forgæves anstrengte sig for at
komme i Forbindelse med Parma, benyttede Howard den
7/. til at lade klargøre 8 Brandere, som om Natten med
Vind og Strøm sendtes ind mod de tæt sammenpakkede
spanske Skibe. Intet af disse kom vel i Brand, men de
maatte over Hals og Hoved kappe; eet drev paa Land og
blev Vrag, og Resten blev i stor Forvirring af Strømmen
ført op ud for Gravelines. Her angreb Englænderne Vinden frisk NV - med det Resultat, at 2 spanske Skibe
sank og 2 drev ind mellem de hollandske Banker, hvor de
erobredes af hollandske Skibe.
Om Natten friskede det i, saa Spanierne havde ondt
ved at klare de hollandske Banker, men op ad Dagen gik
Vinden om til VSV, saa de kunde ligge nordover ud i Hoofden. stadig fulgt til Luvart af Englænderne. Efter afholdt
Krigsraad besluttede da Medina Sidonia paa Grund af Modvinden, Ammunitionsmangel og de allerede lidte Tab og
Havarier - bl. a. havde efter Panikken ved Calais n æsten
ingen af Skibene ordentlige Ankergrejer - at opgive alle
Angrebsplaner og gaa hjem norden om Skotland. Howard
fulgte, efter den "/. at have detacheret Seymour til igen at
passe paa Parma, i et Par Dage i Hælene paa Spanierne,
men da det saa efterhaanden var klart, at disse havde opgivet alle a gressive Hensigter, vendte ogsaa Howard om
og gik til Themsen.
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Medens Filip II tog fat paa Reorganisationen af sin
Flaade, besluttede man i England at tage Offensiven og forsøge
at løsrive Portugal fra Spanien ved Hjælp af den i England
levende portugisiske Tronprætendent Dom Antonio.
Denne
fulgte 1589 med en af Regeringen og Privatfolk udrustet Ekspedition paa e. 100 Skibe (heraf 6 kongelige) under Sir Francis
Drake med e. 11000 Mand Tropper under Sir John Norreys. Ekspeditionen gik efter et mislykket Forsøg paa at erobre Corunna
til Peniehe, hvorfra Tropperne rykkede mod Lissabon, medens
Flaaden gik til Tajos Munding (Cascaes), men da Sygdom hærgede Eksped itionen stærkt, og der kun viste sig liden Sympati
for Dom Antonio i den portugisiske Befolkning, maatte ogsaa
Angrebet paa Lissabon opgives og Ekspeditionen gaa hjem, uden
at have udrettet stort andet end at tage en Del Priser (c. 100),
mest Skibe ladede med Fornødenheder for den spanske Flaade.
Krigen førtes derefter i flere Aar nærmest som Kaperkrig; større og mindre Eskadrer, udrustede af den engelske Regering eller Privatfolk 10), hjemsøgte under Drake, Hawkyns,
Frobiser m. fl. jævnlig Spaniens Kyster og Kolonier. Filip II
gjorde kun af og til Forsøg paa at hindre disse Plyndringer ved
at udsende større Eskadrer, men traf imidlertid Forberedelser
til en ny stor Ekspedition, denne Gang med det Formaal at
understøtte Irlændernes Oprør mod Dronning Elisabeth.
Denne fik dog Nys om Filips Planer og afsendte 1500 under
Howard of Effingham og Robert Devereux, Earl of Essex, som
"Join t Admirals" en Flaade paa e. 150 Skibe - 17 kongelige,
24 hollandske (u n der Jan van Duijvenvoorde), Resten armerede
Handelsskibe - med en Besætning af e. 16000 Søfolk og Soldater. Hol dende godt til Søs for at undgaa Opdagelse, gik
Flaaden direkte til Cadiz, for cerede ind paa Reden her og erobrede eller ødel agde en her samlet, hovedsagelig af Transportskibe besta a ende spansk Flaade, og indtog og plyndrede derefter
selve Byen. Da Lederne imidlertid ikke kunde blive enige om
videre Foretagender, gik Flaaden derpaa hjem.
Dens Ødelæggelser ko stede dog Spanierne c. 20 Millioner
Dukater og ans p or ede dem til et Forsøg paa Hævn. Tidlig paa
Aaret 1597 forlod en sp ansk Flaade Corunna for at gaa til Irland, men den splitted es af Storm og maatte meget medtagen
vende om. Først nu n aaede Efterretninger om Planen til England, hvorfra da afsendtes en Flaade paa c. 20 kongelige og 10
hollandske Skibe under Essex for at passe Spanierne op og slaa
dem, naar disse atter løb ud, og derefter gaa til Azorerne og der
10) B1nndt di sse sknl

særlig nævnes George Clifford, Earl of Cumberlnnd, hvis
Knpereskndrer tnlte op til 20 Skibe.
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erobre en Basis for Kaperkrigen mod de spanske Ost - og Vestindiefarere, der gerne anløb disse Øer for Hjemgaaende. Essex
holdt imidlertid ikke langt nok til Søs, men blev observeret fra
Galiciens Kyst, og Spanierne holdt sig da i Havn, indtil Essex,
ked af at vente, gik til Azorerne. Her plyndredes et Par af
Øerne, men det lykkedes ikke Englænderne at sætte sig fast paa
nogen af dem. Under Essex's Ophold her løb Spanierne ud fra
Corunna, men fik anden Gang Storm og maatte vende om.
Krigen førtes nu atter et Par Aar som Kaperkrig. 1601
genoptog Spanierne Forsøget at landsætte et Troppekorps i Irland, denne Gang med Held, men da deres Forbindelser med
Spanien hurtig blev afbrudte af engelske Eskadrer, maatte de
landsatte spanske Tropper hen paa Aaret kapitulere. For at
forhindre Gentagelser holdt dog Dronning Elisabeth de følgende
Aar stærke Eskadrer krydsende under den spanske Kyst. 1603
døde imidlertid Elisabeth, og Jacob I sluttede allerede 1604
Fred med Spanien. -

Den hollandske Frihedskrig, 1579-1648.
Den allerede under Karl V i Nederlandene ulmende Misfornøjelse med det i flere Henseender trykkende spanske Regimente øgedes stærkt, da Filip II yderligere forhøjede Skatterne
og tilmed forsøgte at indføre Inkvisitionen, og førte i 1566 til
Dannelsen af Geuserpartiet med Modstand særlig mod Inkvisitionen som Opgave. Da Filip II nu ved Hertugen af Alba ind førte et sandt Rædselsherredømme i Provinserne, rejste disse
sig under Ledelse af den fremragende Prins Wilhelm den Tavse
af Oranien til Frihedskrigen, idet de 7 nordlige Provinser (Holland, Zeeland, Frisland, Geldern, Utrecht, Overijssel og Groeningen) 1579 i Utrecht sluttede et evigt Forbund, som dog først
1581 sagde sig endelig løs fra det spanske Overherredømme.
Under den første Del af den c. 70-aarige Krig - der var
dog Vaabenstilstand 1609-1621 - besad Hollænderne ingen
større Skibe, men deres Flaader af mindre Skibe fik paa Grund
af Landets ejendommelige geografiske Forhold ofte Lejlighed til
at gribe virkningsfuldt ind i Landkrigen, og henviste til hovedsagelig ved Søfart og Fiskeri at skaffe Midlerne til Krigens
Førelse voksede Hollændernes Sømagt med Kæmpeskridt. Allerede 1588 kunde et Par Eskadrer optræde over for Hertugen af
Parrnas i Dunkerque samlede Krigsskibe, 1596 og 1597 opererede
hollandske Eskadrer sammen med Englænderne i Atlanterhavet,
og 1599 optraadte en hollandsk Flaade paa c. 70 Skib e under
Pieter van der Does med Held paa egen Haand, sa avel under
Spaniens Kyster som paa I{anarerne og i Vestindien.
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Fra nu af val' intet Punkt af det spanske Riges Kyster
sikkert for Hollændernes Angreb. 1606 lykkedes det vel Spanierne at slaa en hollandsk Flaade, U) men næste Aar hævnedes
dette af Jacob van Heemskerck. Denne krydsede med en Flaade
paa 25, gennemgaaende smaa, Skibe ud for Gibraltarstrædet for
at beskytte den hollandske Skibsfart i disse Egne, da han erfarede, at en spansk Flaade paa 20 store Skibe under Juan
d'Avila var gaaet til Ankers i Gibraltarbugten. Heemskerck løb
da til Trods for de spanske Landbatteriers Ild derind, og Hollænderne tilintetgjorde efter en forbitret Kamp, hvorunder baade
Heemskerck og d'Avila faldt, fuldstændig den spanske Flaade.
I de spanske Kolonier overlod den hollandske Regering
som Regel Krigens Førelse til de store Handelskompagnier, hvis
mægtige Plaader 12) ogsaa i disse Egne tilføjede Spanierne og
Portugiserne Nederlag paa Nederlag, og som for øvrigt ogsaa
ofte i de hjemlige Farvande maatte støtte Regeringen med Skibe.
Thi i den sydlige Del af Nederlandene (Flandern) beholdt
Spanierne under hele Krigen Magten, og Søstæderne her, særlig
Dunkerque, drevet udstrakt Kaperi, saa at Hollænderne alene
for at bekæmpe dette maatte holde betydelige Eskadrer udrustede baade Sommer og Vinter, og af og til viste ogsaa
spanske Flaader sig i Nordsøen.
Navnlig i 1639 gjorde Spanierne en Kraftanstrengelse og udrustede i Corunna en Flaade paa 67 Skibe med c. 16000 Mands
Besætning under Antonio Oquendo, men den hollandske Flaade
under Marten Tramp tilføjede i Slaget i The Dawns denne et
vældigt Nederlag.
Slaget i The Dawns 21/ 10 1639. Den 15/ 0 fik den hollandske
Admiral M. Tramp, der med 15 Skibe holdt krydsende paa
Højden af Beachy Head, den spanske Flaade i Sigte, da den
kom op med vestlig Vind. Tramp sendte straks et af sine
hurtigste Skibe til Viceadmiral W. de With, som med 5 Skibe
var stationeret ud for Dungeness, og et andet til Kommandør
J. Banckers, der med 12 Skibe observerede Dunkerque, med
Ordre om at slutte sig til ham. Tramp selv trak sig østpaa,
stadig holdende Spanierne i Sigte. Den 16de Morgen stødte
de With til Tromp, som da mindskede Sejl, saa det kom til
Den hollandske Vfceadrnlrnl, Heynier Clneszen, kærnpode med sit Skib i to
Dage mod den spnnske Overmngt og sprængte, da videre Forsvnr vnr umuligt, sig selv i Luften.
19) Det vestind iske Kompngnl nlene udrustede i Anrene 1623-1636 tilsnmmen
c. 800 Skibe. hovedsngettg Knperskibe, med c . 67000 Mnnds Besætning, som
tog over 600 spanske Skibe. Handelskompagniernes Skibe var i denne Periode /(enn emllnnend e større 0ll krnftlgere end Regeringens. og deres FInnder
var en fortrtnlt g SImle for den hollandsk e IIInrine, hvis berømteste Admirnler
i denne o/( d en Iølg end e Tid so m Pl et He in, Murten Thyssen, \Ville CorneIiszoon d e With , Mnrten H nrpertszoon Tromp, Jan Evertsen, Michnel Adrinnszoon d e Hu y ler m. fl. var uddnnnede i Rompngniernes Tjeneste, hvor
flere nf dem frn Skibsdreng tjente sig op til Admirnl.
11)
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en løbende Fægtning med de forreste spanske Skibe, hvoraf
flere led meget, medens paa den anden Side et hollandsk
Skib sprang i Luften. Næste Morgen maatte begge Parter
ankre for Stille, men da der om Aftenen kom lidt sydlig
- senere sydostlig - Vind , lettede Tromp og angreb. Kampen fortsattes hele Natten, medens Flaaderne stod østpaa
langs den engelske Kyst, og da Banckers om Morgenen
(d. 18de) stødte til Tromp ud for Dover, holdt Oquendo af og
løb, efterladende to af sine Skibe i Hollændernes Hænder,
op i The Downs, hvor han ankrede under de engelske
Forter.
I The Downs Iaa ogsaa en engelsk Flaade paa 19 Skibe
under Admiral Penington. Mellem denne og Oquendo opstod straks Vanskeligheder angaaende Ceremoniellet, og
Tromp henyttede sig heraf til at løbe over til Calais, hvor
han fik Tilladelse til at forsyne sig med fornøden Ammunition og Proviant m. m., saa at han allerede den 19de kunde
ankre i den sydlige Opgang til The Downs, medens Banckers dirigeredes uden om Goodwin Sands for at spærre de
nordlige Udgange. 12 spanske Skibe var dog Natten forud
undslupne ad denne Vej til Dunkerque.
Saaledes laa Flaaderne i en Maaned, der gik med Forhandlinger mellem Hollænderne og Englænderne, som ikke
vilde tillade Tromp at angribe Oquendo paa engelsk Territorium. Tromp , hvis Flaade stadig forstærkedes med i Holland nyudrustede Skibe, saa at den tilsidst talte 95 Skibe 41 Regeringsskibe, 36 Kompagniskibe, 18 lejede Skibe - og
11 Brandere (med i alt c. 8000 Mands Besætning), fik omsider
Ordre til at gøre Ende paa Sagen og angreb da den Ol/IO
Morgen. En stærk Eskadre under de With indtog en
Position. saa den kunde optage Kampen med Englænderne,
hvis de vilde blande sig i Sagerne. men Penington rørte sig
ikke. Hollændernes heftige Angreb bragte straks Spanierne, der var uforberedte, i Forvirring; 26 af dem drev
hurtig paa Land under de engelske Forter, der forsøgte
at dække dem med deres Ild, men Tromp dirigerede et Par
Brandere ind imellem de str an dede Spaniere, af hvilke 17
brændte. Af den øvrige span ske Flaade lykkedes det
Oquendo med 10 Skibe at undslippe til Dunkerque, Resten
blev enten erobrede (13), brændte ved Brandere eller jagede
paa Land. - Hollænderne mistede ikke et Skib.
Tromps Sejr havde stor politisk Betydning: man fik DU
overalt i Europa øjnene op for, at Holland var en Magt, hvormed der maatte regnes, og paa Spanien havde Nederlaget saa
stor Virkning, at man for Resten af Krigen praktisk talt overlod Søen til Hollænderne. Disse kunde nu med Kraft optræde
mod de flanderske Søstæders Kaperier, der fuldstændig undertrykkedes, da Holland i Forbund med Frankrig indtog Dunkerque 1646.
1648 maatte endelig Spanien ved den westfalske Fred bekvemme sig til at anerkende Hollands Uafhængighed.
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ANDET AFSNIT

1649-1763.
A. Søvæsenets Udvikling.
Søfart og Søhandel.
Den her foreliggende Periode falder nogenlunde sammen
med Regalismens og Merkantilismens bedste Tid. Overalt søgte
Statsmagten - paa den Tid det samme som Kongemagten at fremhjælpe og regulere Industri og Handel, ikke mindst den
oversøiske, der dreves af store priviligerede Handelskompagnier,
og til Støtte for hvilken de søfarende Nationer attraaede saa udstrakte Kolonibesiddelser som muligt.
Forsøgene lykkedes dog ikke lige godt for alle. - I Spanien betegner Perioden en næsten uafbrudt Tilbagegang. Maurernes Uddrivelse (1609) havde berøvet Landet den mest arbejdsomme og industrielt anlagte Del af Befolkningen, Gejstlighedens " døde Haand" hvilede over uhyre Arealer, og Statsmagtens Indgriben var, - naar Kardinal Alberonis dygtige, men
kortvarige (1713-19) Styrelse undtages - kortsynet og uheldig,
ikke mindst i hvad angik Kolonierne, som vedblev at være Udsugningsobjekter. Desuden gik n æsten alle de talrige Krige,
hvori Landet indvikledes, uheldigt for Spanien, der ved Fredslutningerne klippedes baade for europæiske og koloniale Besiddelser og tilmed maatte af lutte Handelstraktater, der efterhaanden bragte næsten hele dets Handel over paa fremmede
Hænder. Særlig skal i saa Henseende nævnes Assientotraktaten
af 1713, der stærkt begunstigede Englands Handel paa de spanske Kolonier og bl. a . gav det Monopol paa den vigtige Slavehandel.
Paa meget lignende Maade udviklede Forholdene sig i
Portugal, indtil Nedgangen kulminerede i den frygtelige Naturkatastrofe: Jordskælvet i Lissabon 1755, som imidlertid gav
den dygtige Markis af Pombal Lejlighed til at komme til Styret
og forsøge at genoprejse Landet, men dette var dog da allerede
kommen i stor økonomisk Afhængighed af England, som benyttende sig af den 1703 afsluttede gunstige Methuentraktat havde
forstaaet at tilrive sig hele Handelen.
I Frankrig gennemførte Colbert under sin Ministertid
(1661-83) et mere fuldstændigt merkantilistisk System, end
maaske noget andet Land fik det, og Søhandelen og Kolonierne
blomstrede under hans Omsorg op. Men Ludvig XIV interesSokrlgshislorie.
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serede sig ikke herfor og forspildte snart alt det vundne: med
Hugenotterne udjog han (Oph ævelsen af det nantiske Edikt
1685) en stor Del af sine flittigste og mest industrielt anlagte
Undersaatter, og hans uendelige Kontinentalkrige og ødsle
Hofholdning ruinerede Landet. Heller ikke under hans Efterfølger var der hos de ledende Sans for Søhandel og Kolonier,
saa at disses Tilløb til Trivsel - navnlig under den første, fredelige Del af Kardinal Fleurys Ministertid (1726-43) og senere i
Ostindien under de dygtige Organisatorer La Bourdonnais og
Dupleix - brat afbrødes af de uheldige Krige under den sidste
Del af Perioden, ved hvis Afslutning Frankrig var berøvet
næsten alle sine fordum store og lovende koloniale Besiddelser.
Holland stod ved Periodens Begyndelse uomstridt som
den første Handelsstat, dets Handelsflaade talte 1670 c. 16000
Skibe mod Englands c. 4000 og Frankrigs c. 600. Men Landets Lidenhed hindrede en virkelig kraftig Ekspansion, Statsforfatningen og en ofte meget kortsynet Sparsommelighedsaand lammede dets Politik, og endelig gjorde Frankrigs Nærhed Holland
til selvskreven Deltager i alle Ludvig XIV's Krige, hvorunder det
led uhyre. Trods alt bevarede Hollænderne dog en ikke ubetydelig Handel og Rigdom og overtog bl. a. efterhaanden den
tidligere af de italienske Republikker udfyldte Funktion som
Europas Bankierer.
Hvad de hidtil omtalte Lande tabte paa Søhandels og
Koloniers Omraade, gik saa godt som alt til England. Her
søgte Cromwell ved den bekendte Navigationsakt af 1651') at fremhjælpe Søliandel og Søfart, og han inaugurerede tillige under
Krigen mod Spanien ved Jamaicas Erobring 1655 den Politik,
hvis rige Høst under de senere Krige i Perioden ved dennes Afslutning havde skabt det engelske Verdensrige. De konstitutionelle og religiøse indre Kampe 2) delte vel for en Stund Interesserne, men med Walpoles Ministertid (1721-42) træder Hensynet til Handel og Industri frem i allerforreste Række blandt
Ledemotiverne for Englands Politik. l) Naviguttonsakten forbeholdt Englænderne nI Kysthandel i England o~ dets
Besiddelser og tillod kun oversøiske Vnrers Tilførsel i engelske Skibe,
hvis Knptajn og "/4 nf Besætnlngen var Englændere. snmt Tilførsel nf europæiske Varer kun i enten engelske Skibe eller Skibe tilhørende det Land, hvor
Vnrerne var producerede eller først lod sig indskibe. - Om Nnvignlionsnktens
virkelige Indflydelse paa Englands økonomiske Liv hnr der - som om de
fleste under Spørgsmnnlet Beskyttelse kontra Frihnndel horende Forhold været ført en levende Diskussion, som det her er umuligt nt gnn ind pnn.
Forholdet turde imidlertid være det, at den som Gangkurv for den ved dens
Udstedelse ikke særli~ krnftige engelske Hnndel o~ Sofnrt gjorde god Virkmpg. om den end mnnske senere hen korn til nt virke nonet som Spændetrøje.
li) Disse hnvde for øvrlgt deres Del i Opblomstringen af de engelske Kolonier,
særlig de nordnmeriknnske . idet under Karupenes Omskiftelser stadig
ep De! nf det I Øjeblikket undertrykte Pnrtls Tilhængere søgte et Fristed i
Kolonterne.
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Som Handelsrnarked betragtet forelaa Jordkloden i Hovedtrækkene opdaget allerede ved Begyndelsen af den foreliggende
Periode, og under denne overgik derfor ganske naturligt det
udfyldende Opdagelsesarbejde fra det private Initiativ til Regeringerne, som ogsaa efterhaanden satte det for Søfarten vigtige
Arbejde med Opmaaling, Kortlægning, Afmærkning og Belysning af Farvandene i System. - Af vigtigere Opfindelser paa
Navigationsvæsenets Omraade skal nævnes Retieksionsinstrumentet (Kva dr an ten ), der fremkom 1731 og almindelig antages
opfundet af Englænderen Dr. Hadley, som dog vistnok skyldte
sin berømte Landsmand Newton Ideen. -

Skibene.
Op til c. Aar 1700 sammensattes Flaaderne af et meget
stort Antal, højst uensartede Skibe, men de praktiske Erfaringer under de talrige Søkrige i sidste Halvdel af det 17de Aarh.
viste klart det uheldige heri og førte overalt til Bestræbelser
for at systematisere Materiellet. Først forsvandt fra Krigstiaaderne Elementet: le jede Koffardiskibe, thi hele disses Bygningsmaade, som i første Række var beregnet paa stor Lasteevne,
tillod ikke en rationel Udn yttelse af Skibet i offensiv Henseende
- a: Armering med tilstrækkelig mange og svære Kanoner medens paa den anden Side selve Konstruktionen var for svag
i defensiv Henseende (Modstan dskr aft over for Beskydning). Dernæst undergik det egentlige Krigsskibsmateriel en Differentiation, saa at det kom til at omfatte visse, ret bestemt adskilte
Skibstyper, hver beregnet for Løsning af sin af de forskellige
Opgaver, som Søkrigsførelsen stiller.
Denne Udvikling var i Hovedsagen afsluttet ved Udgangen
af den foreliggende Periode, og Materiellet omfattede da følgende
Grundtyper:
a) Kampskibet eller Linieskibet, som det kaldtes efter den
da anvendte Slagorden, og hvis Normalrepræsentant 74-KanonsSkibet var i de store Mariner '), hvor 6/l-Kan .-Skibet regnedes
for det mindste for Slaglinien egnede Skib, om man end i Nødstilfælde ogsaa medtog 60-, ja endog 50-Kan.-Skibene, hvis egentlige Bestemmelse, ligesom 44- og 40-Kan .-Skibenes, var Stationstjeneste i Kolonierne, Konvojering 0.1. Samtlige disse Skibe var
Todækkere, o: havde to fulde Batteridæk - foruden Banjerdæk
- samt Bak og Skansedæk, der som Regel naaede forefter til
Stormasten og ofte agterude var overbygget med I-lytte. De
S)

I de mindre Mariner, hvor Hensyn ane maatte lages til loknle Farvandes
Deskaffenhed - f. Eks. Hollnnd - var snarere &I-Knnons-Skibet almindeligst.
Her regnedes ogsnn alle Todækkere for .Liniesklhc«.
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kraftigste Linieskibe, 80-, 90- og 100-Kan.-Skibene, var derimod
Tredækkere.
b) Den store, fuldtud søgaaende Krydser, Fregatten, beregnet paa Efterretnings- og Sikringstjeneste samt Repetitørtjeneste ved Flaaderne, Assistance for under Kamp havarerede
Linieskibe, Beskyttelse af egen og Ødelæggelse af Fjendens Søhandel, Koloni- og Konvojtjeneste. Fregatten, der først udvikledes hen mod Midten af det 18de Aarh., var ligesom Linieskibet 3-mastet og fuldrigget, men med kun eet Batteridæk,
lavere, samt bygget lettere og med finere Linier. Armeringen
var 28-36 Kanoner.
c) De mindre Krydsere: Korvetter, Brigger, Skonnerter
og Kuttere, beregnede til Depechetjeneste, Kystbevogtning og al
anden Tjeneste i nogenlunde Nærhed af Stationerne. Korvetterne var 3-mastede, fuldriggede Skibe, der førte 18-24 Kan.;
Resten førte 6-16 Kan.
d) Specialskibe: Brandere, Bombarderfartøjer, Kanonbaade. Branderne var Koffardiskibe, oftest fuldriggede, som indrettedes til det særlige Brug ved i Skibssiden at udskære Portaabninger, hvis Porte kun sattes løselig i ved Kalfatring og hver
indvendig paasattes en Petard, der ved Antændelsen slog den
ud. Skibssiden begedes ud- og indvendig, og Mellemdækket stuvedes med let brændbare Sager, gennem hvilke der lagdes Stoppiner (Bomuldsgarn, gennemtrukket med Terpentin og inddrysset med Melkrudt). I Rejsningen ophejstes kort før Antændelsen Brandslanger, a: 3-4" Trosser, hvor en Kordel var erstattet med en Stoppin og som var trukne gennem Terpentin,
svovlede og oversyede med beget Sejldug. Paa Raanokker,
Spryd m. m. surredes Hager eller Entredræg. - Bombarderfartøjerne var armerede med nogle faa Stykker Kasteskyts (Morterer.) Skibsbygningskunsten gjorde i Perioden en Del tekniske
Fremskridt, navnlig begyndte man i Slutningen af 17de Aarh.
at tage Beregninger til Hjælp ved Konstruktionerne. De franske
Skibe var som Regel de smukkeste og bedst byggede, medens
Hollænderne gennemgaaende byggede meget spinkelt. - Skrogenes Udseende forandredes ikke synderlig, men ved Rejsningen
maatte omkring 1750 Mesansraaen vige for Gaffelen og Sprydets
vertikale Stang for Klyver- og Jagerbom med Stagsejl. Blinderaaen bibeholdtes dog.
I omstaaende Tabel er givet nogle Data for typiske
Skibe fra Perioden. Det skal dog bemærkes, at op til c. 1700 varieredes samme Skibs Armering og Besætning ofte ikke ubetydelig. -
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Typiske Kr-igsskibe 1649 -1763.
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Jævnsides med Materiellets Udvikling gik Personellets;
de talrige Krige frembragte af sig selv en fast Stamme ikke alene
af Officerer, men ogsaa af Underofficerer og Mandskab, som der
for øvrigt ogsaa i Fred stid var god Anvendelse for til Ekspeditioner mod de talrige Sørøvere, Opdagelse srejser m . m . Fra c.
Aar 1700 havde de fleste Mariner et fast, organiseret P ersonel
med ordnede Rekruterings-, Avancements-, Uddannelses- og
Gageringsforhold ; d en i Krigstid fornødne Supplering af Mandskab tilvejebragtes ved Hvervning ell er Tvangsforhyring (P r esning)").
4)

I Frankrtg havde all erede Richelleu Ingi Grunden til el Udskrlvningssvstcrn
- L'lnscriptlon murlUme - for den søfarende Befolkning ; Colber! udviklede
delle betydeligt, men del hele forfnld! hurtig igen .
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Fra samme Tidspunkt ophørte ogsaa saa godt som fuldstændig den tidligere ikke ualmindelige Trafik at sætte Landofficerer til at være F'laadeanførere: det anerkendtes nu, at
virkelig sømandsmæssig Uddannelse var en Nødvendighed for
at kunne tumle en Flaade i Slag. - Derimod bibeholdt man
overalt om Bord i Skibene en mindre Styrke Soldater, dels for
at disponere over nogle uddannede Haandvaabenskytter, dels
fordi en saadan virkelig disciplineret Politistyrke ikke sjælden
var nødvendig for at opretholde Ordenen blandt de ellers ofte
temmelig broget sammensatte Besætninger.
Den omtrentlige Størrelse af Besætningen er i Tabellen
Side 69 anført for de der opførte Skibe. -

Vaabnene.
Paa Vaabnenes Omraade bragte Perioden ikke noget af
større Betydning. Omkring Aar 1700 forsvandt Navnene paa de
forskellige Skytssorter, som derefter benævnedes efter Kuglens
Vægt. I nedenstaaende Tabeller er opgivet nogle Data om den
engelske Marines Kanoner c. 1750 og forskellige Skibes Armering dermed . De franske Skibes Armering varierede ikke i
nogen væsentlig Grad herfra, derimod var de hollandske Skibe
som Regel Type for Type armerede med lettere Kanoner end de
engelske, ligesaa de spanske, der oven i Købet ofte havde et for
deres Størrelse forholdsvis lille Antal Kanoner,
Brandere holdt sig i hele Perioden som en Del af de søgaaende Flaaders Tilbehør, men kom efter 1700 kun sjælden til
Anvendelse i Slagene. (Deres Indretning er beskrevet Side 68).

Den engelske Marines Kanoner c. 1750.
Pieeens

Nnvn

Ihber
!\u- I Længde I Væ gt
cm

m

42-pundig 17 ,8 3,05
32 ie.s 2,90
24 - 1) 14,8 2,90 2,74
1) 13 ,5 2,9018
2,74
12 - 2) 11,8 2,90 2,59

-

kg
3302
2795
2;;402337
21341!)82
1829 Hi75

Ladnlngs-

vægt

kg
7,71
6,35
4,99
4,08
2,72

Navn

Pieeens

Lad-

~!{n- Læn g- , Vægt

nings-

kg
14471168
1246864

J<g
2,04

I
hber
cm

de
m

9-pundig 3 10,7 2,74 2,13
4) 9,3 2,74 6
1,98
8.2
4
3
7.4 1,37
1/ 2 4.3 1,07

-

-

355
76

vægt

1,36
0,91
0,68
0.11

I ) Hnvdes i 2 Længder. 2) Havdes i 3 Længder. S) Havdes i 5 Længder.
4) Havdes i 6 Længder.
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Engelske Skibes Armering c. 1750.
Underste Bat. Mellemste Bat.
Skib

100-Kan.
90 80 74 64 50 44 36 32 28 20 12 -

Antal
28
26
26
28
26
22
20

-

-

I diger
~42
32
32
32
32
24
18

-

-

Antal
28
26
26

-

~-

diger

Antal

24
18
18

28
26
24
28
26
22
20
26
26
24
20
12

-

-

-

-

-

-

øverste Bat.

-

Id~:r
12
12
9
18
18
12
9
12
12
9
9
4

Skansedæk

Bak
Antal 'l6- Antal ~diger
diger
12
10
4
14
10
4
4
8
4
4

-

li
6
6
9
9
6
6
6
6
3

-

-- --

4
2
4
2
2

2
2

-

-

6
6

9
9
6

6
6

-

-

Strategi og Taktik.
Hidtil nærmest kun et - mere eller mindre nødvendigt Tilbehør til Landkrigen, hvad enten nu denne gik ud paa virkelige Invasionsforetagender eller kun Plyndringstog, fik Søkrigen i sidste Halvdel af 17de Aarh , en mere selvstændig Betydning. Udviklingen karakteriseres ved, at den hollandskengelske Krig' 1652-54 fremkaldtes ved den engelske Navigationsakts for Hollænderne generende Bestemmelser, thi dette vil
jo sige, at de til Søen knyttede økonomiske Interesser da havde
naaet en saadan Betydning, at alene deres Varetagelse var tilstrækkelig Anledning til at gaa til Krtg. Angreb paa og Forsvar
af disse Interesser, o: Søhandel og Kolonier, blev fremtidig ved
Siden af Deltagelse i større og mindre kombinerede Foretagender Søkrigsførelsens Opgaver.
At Nøglen til samtlige Opgavers Løsning hed Herredømmet paa Søen, og at Vejen hertil gik over Modstanderens tilintetgjorte Slagflaade anerkendtes dog endnu i denne Periode kun
sporadisk. Navnlig var man i Frankrig tilbøjelig til at ville gaa
uden om denne Kendsgerning og - forgæves - søge at klare
sig med Krydserkrig og paa Overrumpling baserede kombinerede Foretagender, men heller ikke i de andre Lande var man
altid klar over Maal og Midler. Herved maa dog bemærkes,
at endnu stillede der sig ogsaa store tekniske Vanskeligheder i
Vejen for en virkelig Okkupering af Havet, - idet Skibene
daarlig egn ede sig til at holde Søen i længere Tid ad Gangen,
dels fordi Skiben e sel v trængte til hyppige Eftersyn, dels
fordi Besætningerne levede under elendige hygiejniske For-
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hold, som ofte havde ganske overhaandtagende Sygelighed
til Følge 'l , - medens paa den anden Side den variable Fremdrivningskratt, Vinden, og Vanskeligheden ved at skaffe sig paalidelige Efterretninger om Fjendens Foretagender gav hele Søkrigsførelsen et vist Usikkerhedsmoment, som gjorde sit til at
forsinke Udviklingen af klar strategisk Opfattelse. Paa Taktikkens Omraade vedblev Entring at spille en vis
Rolle i Enkeltskibskampen, men allerede ved Periodens Begyndelse var Artilleriet bleven det afgørende Vaaben i Flaadekampen. Brandere vedblev under hele Perioden at ledsage
Flaaderne, men kom efter c. Aar 1700 sjælden til Anvendelse
under Kamp i frit Farvand.
Ved de første Sejlskibsftaader saa at sige umuliggjorde
det store Antal i Styrke og i\lanøvreevne uensartede Skibe at
holde Flaaden som Flaade i en regelmæssig taktisk Formation, man indskrænkede sig her til en Inddeling i Eskadrer,
som man overlod deres Førere at bringe i Ilclen paa bedste
Maade, naar det var lykkedes at vinde Luven. Dog søgte man
at koncentrere Angrebet paa Modstanderens mest til Luvart
værende Skibe og saa hurtig som mulig bringe ham i Forvirring.
Men ligesom Rofartojernes Stævnbevæbning havde fremkaldt flade Kampformationer, saaledes maatte Sejlskibenes
Bredsidearmering føre til dybe - Kolonneordener, Kølvandsorden - medens samtidig Kravet om fast Formation gjorde sig
stærkere gældende, jo mere Meleeri med Entring maatte vige
Pladsen som afgørende Fægtningsmoment for Artillerikampen,
og i Begyndelsen af den foreliggende Periode udvikledes Taktikken af Anforere som Blake, Monck, Hertugen af York, Prins
Rupert og Wm, Penn paa engelsk, 1\1. Tromp og Ruyter paa
hollandsk samt Tourville paa fransk Side til et højt Standpunkt.
Flaadern inddeltes i 3 E kadrer 0) - Avantgarde, Corps
de bataille, Arrieregarde - il. 3 Divisioner og formeredes i Slagorden paa Kølvandslinie r) bidevind for smaa Sejl med '{,-1
En Dudellghed ved Sygdom , svorende iii op mod 200 pro mille pro anno
synes saoledes i Slutningen af lidp Aorhundrede ' ingenluride ot hove
hørt til Sjældenhederne. og endnu 1756 havde et engelsk Sldb efter foo Maaneders Kryds i Knnnlen kun 160 Mand tjenstdvgtlge af en Besætning paa 480
og c. il Maoneder senere, da det efter at bove kompielIeret op i Enaland var
gaaet til New-York, havde det igen 159 Mand syge af Skorbug, Tyfus, Dysenteri o. I.
6) Disse førte som Regel Iwer sil Flag - i England saoledes Avantgarden hvidt,
Corps de batnille rodt, og Arrieregarden blnat Flng' - og havde hver en Admiral, en Viceadmiral ol( en Kontreadmiral som Divisionschefer: Admiralen
var tillige Eskadrechef. Corps de batailIe 's Admlrnl tilliltc Flandechef.
7) Indforelsen af Kølvandslfnien som Plnndeslngcrden rilskreves tidlil(cre Hertugen af York I den 2den hollundsk-engelske I,rig, men de nyeste Undersogelser har vist, nt den I Virkeligheden skyldes Cromwells .Generaler til Sos e.

O)
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Kabellængdes 8) Afstand mellem Skibene. Disse dækkede saaledes, hinandens svageste Punkter, Stævnene, og bevarede samtidig frit Skudfelt for hele Bredsiden, medens de bidevind forholdsvis baade afgav roligst Underlag for Skytset og havde
størst Frihed til Forandring af Kurs og Fart. Flaadernes mindre Skibe og Brandere tog Post paa den fra Fjenden vendende
Side af Linien. Stillingen til Luvart valgtes stadig helst som
den, der gav størst Frihed til at undgaa eller fremtvinge Slag
og under selve dette vælge Kampafstand - valgtes som Regel
paa klos Hold, J: 50-100 m - anvende Brandere samt foretage
Manøvrer tilsigtende at tilvejebringe en virkelig taktisk Overlegenhed O).
Saadanne, navnlig Gennembrud eller Dublering af den
fjendtlige Linie, spillede en betydelig Rolle lige op til det
17de Aarhundredes Slutning, men forsvandt derefter en Tid
lang, idet man efterhaanden forsaa sig paa Kølvandsliniens
gode Sider og lod det offensive Hensyn: at bryde Fjendens Orden for at tilintetgøre ham, træde fuldstændig i Baggrunden
for det defensive: at bevare sin egen Orden og hindre, at man
selv blev slaaet.
Dette i Forbindelse med den, særlig i Frankrig almindelige,
strategiske Synsmaade, hvorved Slaget betragtedes som et Onde,
som man, hvis det blev paatvunget, var fuldstændig tilfreds
med at afparere, førte til en hel Række Kampe, hvor Angriberen,
uden Forsøg paa nogetsteds at tilvejebringe anden Overlegenhed
end den, bedre Skydning mulig kunde give, kun tilstræbte et
rent Parullelslag med Flaaderne rangerede paa Kølvandslinie
bidevind over samme Bov.
Afgørende Resultater af en saadan Kampmaade var paa
Forhaand lidet sandsynlige, men da det tilmed i Praksis var
meget vanskeligt uden saa langvarig Manøvrering, at derved
Chancen for at tvinge Modstanderen til Slag forspildtes, at sæ tt e
Angrebet an samtidig med hele Linien, saa opnaaede Angriberen
ofte kun et mere eller mindre partielt og for ham selv n ærmest
uheldigt Engagement. Et fortrinligt Eksempel paa Forløhet
af en efter disse Principper ført Kamp afgiver Træfningen ved
Minorca den '°1. 1756 (se Side 100).
8)

Denne var den Gnng c. 220 m.

9) Som Fordele ved Luvstiltingen und..r selve Knmpen knn i ovrtgt nævnes, at

ROIl Oll brændende Krudtrester nf Vimlen dreves ned over Fjend e n, og nt
Sknd .mellem Vind og Vnnde ved Vending kunde brtriges godt klar nf Soen.
- Heroverfor slod som Fordele ved Lreslillingen, nt Fjenden kunde lieskydes
mere eller mindre langskths under Angrebels forslc Del , nt underste Bntteri
i frisk Kuling lod sig benytte Irengere end Fjendens, nt d el Bntterl, der benyttedes, ikke belemredes af neclfnldende Hejsning og nt Skibe, der under
Knmpen hnvnrercdes, kun behovede nt Inde sig drive i Læ nf Linien for nt
opnnn Dækning,
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Snart efter viste imidlertid Boscawens og navnlig Hawkes
Optræden som Flaadeanførere ved Gibraltar og i Quiberonbugten (se Side 103), at Tilintetgørelsesprincippet atter var ved at
arbejde sig frem til Anerkendelse i alt Fald i den engelske
Marine. Da fra Begyndelsen af det 18de Aarh. Antallet af Skibe
blev mindre i Flaaderne, bortfaldt Inddelingen i Eskadrer, og
Flaaderne deltes direkte i Divisioner.
Til Slut skal nævnes, at 1690 udkom et Værk: L'Art des
Armees Navales af Paul Hoste, der maa regnes som det første
Forsøg paa en nogenlunde samlet Fremstilling af Søtaktik.
Hoste var Jesuit og Lærer i Matematik, men havde gjort Tjeneste som Sekretær for Tourville, hvis Ideer Værket kan antages
at repræsentere. -

B. De vigtigste Søkrigsbegivenheder. .

1ste engelsk-hollandske Krig, 1652-1654.
Ved Englands Krav paa Suverænitet over de omliggende
Have og derpaa baserede Fordringer om, at alle fremmede
Skibe ved Møde med engelsk Krigsskib skulde stryge Flaget som
Salut og om at Hollænderne skulde erlægge Afgift af deres store
Sildefiskerier i Nordsøen, ved Hollands venskabelige Optræden
over for de fordrevne Stuarter, samt - ikke mindst - ved den
stadig voksende Konkurrence paa Søhandelens Omraade, var der
efterhaanden opsamlet saa meget Eksplosionsstof, at Gennemførelsen af den engelske Navigation Aet saa at sige bragte Kanonerne til at gaa af af sig selv, hvor hollandske og engelske
Skibe i Foraaret 1652 mødte hinanden.
Navnlig kom det den 29 / 5 ud for Dover til en skarp, men
uafgjort Træfning mellem M. Tromp (40 Skibe) og Blake '0) (22
Skibe), da denne fordrede, at Tramp skulde stryge Flaget.
Holland, hvor der var store indrepolitiske Stridigheder og
hvor et m ægtigt P arti var imod Krigen, forsagte endnu at forhandle men opnaaede kun, at England kom i Forliaanden med
Rustningerne. Den 7/7 g ik Blake (c. 60 Skibe) nordpaa i Nordsøen
for at opsnappe hollandske Handels- og Fiskerskibe, medens Adm.
George Ayscue (16 Skibe) blev i The Downs. Underrettet herom
af den efter Forhandlingernes Afbrydelse fra London hjemvendende hollandske Gesandt, stak M. Tromp i Søen med c. 100
' 0) Hobert Blnke var ligesom flere andre -

Richard Denne, George Monck, Edward Montngu (se nere Earl of Sandwich) - af det Cromwel1ske Regimentes
Adrntrnler eller »Gene rn ler til Sos-, som de kaldtes. opr-indelig Landofficer,
men havde nIlerede under Borgerkrigen kommanderet 1iI Sos mod Prins
Rupert.
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Skibe og forsøgte først et Angreb paa Ayscue, hvilket dog mislykkedes paa Grund af uheldige Vind- og Strømforhold. Tromp
opsøgte da Blake, som imidlertid havde taget en Del Priser ug
splittet de hollandske Sildeflskerflaader, men kort efter at Flaaderne havde faaet hinanden i Sigte, blæste det op, og 'I'romp,
hvis Flaade blev splittet af Stormen, maatte gaa hjem, hvor
hans politiske Modstandere benyttede hans Uheld til at fremtvinge, at Overkommandoen blev ham frataget.
Imidlertid var en anden Flaade (c. 30 Skibe) bJeven udrustet under Ruyter II), som medio August· konvojerede c. 100
Koffardiskibe gennem Kanalen. Ud for Plymouth mødte Ruyter Ayscues Flaade (c. 40 Skibe) og tvang efter en heftig Kamp,
hvori flere af de store hollandske Koffardiskibe deltog, denne
til at søge ind til Plymouth. Efter at have ført Konvojen til
Ouessant, vendte Ruyter om, undgik heldigt Blake, der nu var
kommen til Kanalen med den engelske Hovedflaade, og forenede
sig' ud for Calais med den hollandske Hovedflaade, der atter var
kommen ud under 'Witte Corneliszoon de With,
Skønt Aanden i Flaaden var meget daarlig 12) og Skibene
smaa og slet udrustede - 11 Skibe og samtlige Brandere
maatte sendes hjem som usødygtige - besluttede With dog at
opsøge Blake, der havde c. 65 Skibe, gennemgaaende stør re og
kraftigere end Withs c. 60. Den 8/ 1 0 mødtes Flaaderne ved
Kentish Knock i et meget uordentligt Slag, hvor Hollænderne
mistede et Par Skibe, Blake in gen . With vilde dog n æste Dag,
da han havde Luven, have fornyet Kampen, men maatte, da
adskillige af hans Skibschefer nægtede at lystre hans Signaler,
bekvemme sig til at gaa hjem. - Blake gik til Themsen.
Medens man nu i England i Tillid til, at den sene Aarstid vilde forbyde videre større Foretagender, dels oplagde, dels
detacherede en Del af Blakes Skibe, tog man sig i Holland, hvor
alle udgaaende Handelsskibe var bleven stoppede i Forventning om Sejr for With , sammen og udrustede en Flaade paa c.
100 Skibe, som under M. Tromp (med Ruyter, Jan Ev ertsen og
Pieter Floriszoon som Eskadrechefer) i Slutn. af Novbr. stak i
Michael Adrtnnszoon de Buyter, fodt 1607, dod 1676, havde Ijpnt sig op fra
Skibsdreng. Hnn mnn regnes mellem de 4-5 mest fremragende Flandechefer,
Verden iii Dnlo hnr se t, Oll. hvad Karakteren nngunr, Iblandt Søkrigshisloriens mest tiltalende Skikkelser.
12) Besætningen pan Trornps tidligerc Flngskib kunde f. Eks. under Trusel af nt
vlJle skyde hans Fartøj i Sænk forbyde With ni hejse sit Flag der. Dette
skyldtes manske nok hovedsagellg, at With, trods hans uomtvlstellge Mod og
Dygtighed. var ilde lidt, men i ovrlut bevirkede dels det partipolitiske Kævl,
dejs det store Konttngent nf Koffardiskibe. hvis Besætnlnger manglede fornoden militær Disciplin og Pl lgtfolelse, ni det under hele l{rll!cn skortede
dc hollnndske Flander pnn den rette Aand og Snmmenhold; Admiralerne
mnntle jævnllJ( under SIngene skvde paa egne Skibe, for ni fnn disse iii
ni gøre deres Pligt.
.
11)
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Søen med en Konvoj paa c. 400 Skibe. Efterladende denne under
den flanderske Kyst, gik Tromp selv til The Downs, hvor Blake
laa med c. 40 Skibe. For ikke at blive omringet som Oquendo
i 1639, lettede Blake straks, da Tromp kom i Sigte, og søgte ind
i Kanalen, men indhentedes ved Dungeness. Hollænderne tog
2 og ødelagde 3 af hans Skibe, Resten af Flaaden lykkedes det
Blake temmelig medtagen den næste Nat at føre tilbage ind paa
Themsen. Tromp samlede da atter Konvojen op og førte den
uhindret til Ile de Rhe.
Herfra vendte han i Februar 1653 tilbage med en hjemgaaende Konvoj paa c. 200 Skibe og mødte paa Højden af Portland d. '"/, en engelsk Flaade paa c. 80 Skibe under Blake, Rich.
Deane og George Monck som "Joint Admirals" (Eskadrechefer:
Monck og Will. Perm). Tramp, der havde Luven - Vind VNV
- dækkede ved et heftigt Angreb Konvojens Forbipassage og
vidste ogsaa, trods det skortede paa Ammunition, under de to
følgende Dages løbende Fægtning indtil Dover at holde ~ig Englænderne nogenlunde fra Livet, saa at han slap derfra med
Tabet af c. 10 Krigsskibe - hvoraf 4 erobredes - og en Snes
Handelsskibe. Englænderne fik 5 Skibe ødelagte, og Blake saaredes haardt.
Da nogle af Hollænderne aabnede Fredsforhandlinger
ikke forte til noget Resultat, tog begge Parter atter kraftigt fat
paa Rustningerne. I Maj konvojerede Tramp en stor Handelsflaade gennem Nordsøen og vendte hjem uden at støde paa den
engelske Flaade, der var løbet ud for at passe ham op. Tramp
gik da atter ud med den samlede Flaade (c. 100 Skibe;
Eskadrechefer: With, Jan Evertsen, Ruyter og Pieter Floriszoon) , og traf den " Ir. Englænderne under Monck og Deane
(c. 110 Skibe; Eskadrechefer: John Lawson og wm. Penn)
ud for North Foreland. Englænderne var til Luvart og angreb straks. Kampen var første Dag uafgjort, men om Natten stødte Blake med 18 friske Skibe til Englænderne, som da
den " /r. fornyede Kampen med det Resultat, at Tramp, hvis
Skibe snart begyndte at mangle Ammunition, om Natten maaite
søge ind til de hollandske Havne med Tabet af c. 20 Skibe, hvoraf
Halvdelen erobredes . Englænderne mistede ikke et Skib.
Medens den hollandske Flaade reorganiseredes, blokerede
Englænderne Hollands Kyster, saa al Søliandel stoppede. Den 0/,
løb Tramp da atter ud fra Maas med c. 85 Skibe for at forene
sig med With, der laa ved Texel med c. 30 Skibe. Englænderne,
c. 120 Skibe under Monck og Deane, søgte forgæves at tvinge
Tramp til Slag; efter en løbende Fægtning ud for Katwijk den "l«
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forenede han sig, efter om Natten at have vundet Luven, d. 0/.
med With ud for Scheveningen.
Om Natten gik Vinden fra NNV til Syd og gav atter Luven
til Englænderne, som straks næste Morgen angreb. Slaget
varede hele Dagen og blev det haardeste og blodigste i hele
Krigen. Ingen af Parterne erobrede noget Skib, men c. 20 hollandske og 10 engelske sank eller brændte. Tromp faldt allerede
om Morgenen, Ruyter og Evertsen maatte op ad Dagen synkefærdige lade sig bugsere i Havn, og om Aftenen opgav Hollænderne meget medtagne Kampen og søgte Havn. - Englænderne
havde dog ogsaa lidt saa meget, at de maatte hæve Blokaden
og gaa hjem; heraf benyttede With sig til med de disponible
Krigsskibe (c. 45) at konvojere c. 400 Handelsskibe gennem
Nordsøen, og efter ved Skagen at have samlet en hiemgaaende
Konvoj (paa c. 400 Skibe) bragte han denne lykkelig til Holland
uden at møde den engelske Flaade, der atter var kornmen i
Søen.
Men alt i alt led dog Hollands Søhandel uhyre under
Krigen, som for øvrigt ogsaa havde bevirket flere Sammenstød
mellem de i Middelhavet stationerede smaa engelske og hollandske Eskadrer. Fredsforhandlingerne genoptoges da af Hollænderne, og April 1654 sluttedes Fred, hvorved Hollænderne
anerkendte Navigationsakten og de engelske Fordringer i Flagspørgsmaalet samt betalte en Sum Penge. -

2den engelsk-hollandske Krig, 1665-1667.
Fredens Bestemmelser frembragte imidlertid en Del Bitterhed i Holland, hvis efter Krigen atter kraftig opblomstrende
Søhandel paa den anden Side vakte Englændernes Misundelse.
Strid med Holland passede dog ikke med Cromwells panprotestantiske Politik, men saa snart med Karl II en personlig
Fjende af Holland kom til Roret i England, blussede den op
paa ny. Først rundt om i Kolonierne mellem Handelskompagnierne; men hvad der forefaldt uden for Europa mellem disse
medførte dog efter Datidens Opfattelse ikke casus belli mellem
Moderlandene, skønt disse aabenlyst støttede deres respektive
Kompagnier 13) . Men Situationen tilspidsedes dog mere og mere,
og da en engelsk Eskadre under Admiral Thos. Allin den 'O /l' 1664
anfaldt den hollandske Smyrnakonvoj, fulgte Hollands Krigserklæring en Maaned efter.
Den ho llandske Regering besluttede at opgive det i den
13)

Sanledes erob red e 1664 en engelsk Eskndre under Commodore Rob. Holmes
største Delen uf Hollændernes Besiddelser i Guinen - som dog kort efter tiIbnge er ob redes uf en hollnndsk Eskadre under Ruyter - og gik derpna til
Amerikn og tog Ny-Amsterdnm (New-York).
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forrige Krig anvendte Konvojeringssystem og i Stedet sætte
al Kraft paa Hovedftaaden for ved denne at vinde Herredømmet
paa Soen. Al udgaaende Skibsfart stoppedes, dels for at faa
Folk til Flaaden, dels for at forhindre de engelske Krydsere i at
gøre Priser. Alligevel kom den engelske Flaade (109 Skibe og
21 Brandere med 4200 Kanoner og c. 21000 Mands Besætning;
Eskadrechefer: Prins Rupert og Edw. Montagu, Earl af Sandwich) først i Søen under Hertugen af York (senere Kong Jacob
II ) og krydsede den første Halvdel af Maj ud for Holland, men
maatte saa gaa til Harwich for Forsyning. Hollænderne kom
nu ud (103 Skibe og 11 Brandere m. 4870 Kan. og c. 21000 M.;
Eskadrechefer: Jan Evertsen, Egbert Meussen Cortenaer, Auke
Stellingwerff, Cornelius Tramp, Cornelius Evertsen den Ældre
og Volkert Schram) under Obdam 1-'), som af Regeringen, der
føjede Folkestemningen, fik bestemt Ordre til snarest at søge
Slag, skønt Flaaden endnu manglede fornøden Organisation.
Resultatet blevet Nederlag for Hollænderne.
Slag ud tor Louiestoti 13 / . 1665. Den " I. E. M. lettede
Yorks Flaade fra Sole Bay paa Efterretningen om Obdams
Nærmelse.
Næste Morgen var Hollænderne med østlig
Vind 3·5 Kml. til Luvart, men Obdam kunde ikke faa sin
Flaade, der paa Regeringens Ordre var inddelt i ikke mindre end 7 Eskadrer, ordnet til Angreb den Dag. Om Natten
skagede Vinden sig til SVag gav Luven til Englænderne,
som næste Morgen angreb, formeret paa Kølvandslinie ved
Vinden, medens det endnu ikke var lykkedes Hollænderne
at komme i Orden. Flaaderne passerede hinanden over
modsatte Bove, vendte derpaa begge - idet Englænderne
beholdt Luven - og begyndte den anden Passage, som dog
snart gik over. til Melee . Under denne sprang Obdam efter næsten at have tvunget Yorks Flagskib til Overgivelse
- pludselig i Luften, Cortenaer og Stellingwerff faldt, og
under den Forvirring, der nu bredte sig i den hollandske
Flaade, gjorde Englænderne god Brug af deres Brandere.
Jan Evertsen og Tromp dækkede dog nogenlunde Tilbagetoget, og da Englænderne om Natten paa Grund af Misforstaaelse af Yorks Ordrer opgav Forfølgelsen, slap Hollænderne med et Tab af 25·30 Skibe, hvoraf Halvdelen
erobredes. - Englænderne mistede et Skib (erobredes) . -

Foreløbig Herrer paa Søen forsøgte Englænderne flt stoppe
Ruyter, som vidstes at være paa Hjemvejen fra Amerika med
sin Eskadre, men han kom uset forbi og fik efter sin Ankomst
til Holland Overkommandoen over Hovedftaaden, som snart
It) Jacob van Wussenuer, Herre af Obdnrn og tilhorende en nf Hollands fornem-

ste Slægter, vnr oprindelig Hyllerofficer. men blev efter ~1. Tromps Fold valgt
iii Flandens hejstkornrnnnderende, nærmest forcli rnan pnn Grund nf politiske og personlige Vnnskelt gbeder ikke kunde ene. om nogen anden . Han
var personlig tapper og havde i 1665 nIlerede en Del Erfnring som FJoncteehef.
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efter atter kom i Søen. Det lykkedes dog ikke Ruyter at træffe
Englænderne, som dette Aar lagde tidlig op paa Grund af megen Sygdom i Flaaden.
I 1666 var begge Parter sent ude. I Begyndelsen af Juni
løb Ruyter ud (85 Skibe og 9 Brandere m. 4600 Kan. og c. 22000
M.; Eskadrechefer: Cornelius Evertsen d. Æ. og C. Tramp) og
samtidig var den engelske Flaade (80 Skibe m. 4460 Kan. og c.
21000 M.; Eskadrechefer: George Ayscue og Thos. Allin) under
Prins Rupert og George Monck, Hertug af Albemarle, som "Joint
Admirals" bleven koncentreret i The Dawns. Men Frankrig
havde om Vinteren allieret sig med Holland, og paa Efterretning om, at en stor fransk Elaade under Hertugen af Beaufort
laa klar i La Rochelle, beordrede den engelske Regering Prins
Rupert med c. '/3 af Flaaden til Wight for at være klar til at
tage mod Beaufort. Herved fik Ruyter i det paafølgende Slag de
3 første Dage en betydelig Overlegenhed over for Albemarle, og
Prins Ruperts Tilbagekomst den sidste Dag kunde ikke forhindre, at dets endelige Udfald blev uheldigt for Englænderne.
Fire-Dages-Slaget " /._',1 /. 1666. Da Taagen den " I. F.
M. lettede, opdagede Albemarle Ruyter til Ankers midtvejs
mellem The Dawns og Dunkerque, lettede straks og benyttede Luven - Vind: SV - til at rette et smukt ført Angreb
paa den luv Del (Tr amps Esk.) af Hollænderne. Disse kom
dog ogsaa hurtigt un der Sejl, og da frisk Kuling forbød
Englænderne at bruge underste Batteri, og Ruyter snart
under den paafølgende løbende Fægtning sydover kom
Tramp til Hjælp, maatte Albemarle om Aftenen med en
Del Tab afbryde Kampen. Næste Dag mødtes Flaaderne
ig en i en Passage over- modsatte Bove, Albemarle stadig til
Luvart med VSV Vind. Hollændernes Avantgarde kom i
Uorden ved at nogle af Skibene pludselig holdt ud af Linien,
og da samtidig Tramp uden Ruyters Ordre vendte med
Arrieregarden - i den Hensigt at vinde Luven fra Englænderne - kom Hollænderne i en uheldig Situation, navnlig Tramp, mod hvis Eskadre efterhaanden hele den engelske Ild koncentreredes. Det lykkedes dog Ruyter ved Kovending med Centrum og Avantgarden at komme Tramp
til Undsætning i Tide og atter faa bragt Flaaden i nogenlunde Orden, og henimod Aften maatte da Albemarle, som
h avde beholdt Luven, atter trække sig ud af Kampen med
stø rst Tab. Næste Dag (13/.) havde Hollænderne Luven
med østlig Vind, og Albemarle søgte at undkomme vesteri,
hvilket dog kun lykkedes med Tabet af 3 Skibe, som han
selv maatte lade stikke i Brand, da de ikke kunde følge
med, samt Ayscues Admiralskib, der løb paa Grund og
blev taget og brændt af Hollænderne. Om Aftenen stødte
P rin s Rupert til Albemarle og d. 14/. F. M. fornyedes Slaget
med begge Flaader bidevind med B. B. Halser, Vind SV.
Hollænderne havde først Luven, men atter skortede det
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Eskadre- og Divisionscheferne paa Evne til Samarbejde:
baade Avant- og Arrieregarden kom i Uorden og drev i
Læ af Englænderne, og for atter at faa Orden paa Flaaden
lod da Ruyter Centrum bryde igennem den engelske Linie
ved at holde af alle Skibe paa een Gang. Herved kom Englændernes Centrum i stor Uorden, og Ruyter fik Overtaget,
men opfriskende Kuling skilte snart efter Flaaderne og
endte Slaget. Englænderne mistede under dette i alt c. 20
Skibe - hvoraf Halvdelen blev erobrede - c. 5000 døde og
saarede samt c. 2500 Fanger; Hollænderne mistede 4-6
Skibe - sunkne eller brændte - og c. 2000 døde og saarede.
Begge Parter maatte efter Slaget søge Havn. Medio Juli
løb Ruyter (88 Skibe og 20 Brandere med 4700 Kan. og c. 22000
M.; Eskadrechefer: Jan Evertsen og C. Tramp) atter ud for i Forening med Beaufort, som nu antoges under Opsejling, at angribe
de engelske Havne. Men Beaufort udeblev, Modvind og Stille
stoppede i nogen Tid Ruyter, og imedens kom den engelske
Hovedflaade, paa hvis Reorganisation der var arbejdet med stor
Energi, atter ud under Albemarle og Prins Rupert (81 Skibe og
18 Brandere med 4460 Kan. og c. 20000 M.; Eskadrechefer: Thos.
Allin og J. Smyth). Den "l« kom det da ud for North Foreland
til et Slag, hvor Hollænderne, hvem det atter skortede paa Orden og Sammenhold IS ), led et føleligt Nederlag - mistede c. 20
Skibe og c. 7000 døde og saarede - som kun Ruyters udmærkede Ledelse af Tilbagetoget forhindrede i at blive knusende.
Englænderne mistede kun 1 Skib og nogle faa Hundrede Mand
og benyttede sig af det foreløbig opnaaede Herredømme paa
Søen til at foretage et heldigt Angreb paa en i Vlie samlet Koffardiflaade, af hvilken c. 150, for største Delen rigt ladede Skibe
opbrændtes. Kort efter maatte den engelske Flaade dog gaa
hjem paa Grund af megen Sygdom, og skønt Ruyter i Begyndelsen af Septbr. atter kom ud med 80 Skibe for at forene sig
med Beaufort - som imidlertid stadig udeblev - kom det dog
ikke til flere Sammenstød det Aar.
Begge Parter var kede af Krigen, og Fredsforhandlinger
aabnedes (Foraaret 1667) men trak i Langdrag, da Karl II stillede ublu Fordringer. Og da han tilmed ikke støttede dem ved
som de foregaaende Aar at udruste en stor Flaade, men , paavirket af sin stadige Pengenød, lod sig nøje med at udsende
et Par mindre Eskadrer for at forurolige Holland s Handel, benyttede Hollænderne sig deraf. Medio Juni viste Ruyter sig
I S)

Navnlig skille Tramp, der førte Arrleregarden. sig siraks ved SIngels Begyndelse fra den øvr-ige Flaade og indviklede sig i en separat Knmp med en Del
af den engelske Arrferegarde. - Tramp vnr en personlig tapper Anfører,
men heftig ol{ fremfusende og manglede Evne til ni underordne sig, i nit Fnld
under Ruyler, ved hvis Vnl~ tlI højslkommnnderende hnn menle sig forbignaet.
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pludselig paa Themsen med 64 store og en Del mindre Skibe, og
medens en Afdeling hærgede helt op til Gravesend, angreb en
anden Værftet ved Chatham og anrettede en frygtelig Ødelæggelse paa de her liggende helt eller halvt afriggede Orlogsskibe.
Themsen blokeredes derefter, og dette i Forbindelse med
en vældig Brand i London og Pest i Landet bragte Karl n til
at stemme Fordringerne ned, saa at der i August blev sluttet
Fred i Breda, hvorved Hollænderne dog hovedsagelig kun opnaaede nogle Lempelser i Navigationsakten, men Englænderne
beholdt New-York. -

adie engelsk (-fransk)-hollandske Krig, 1672-1674.
Holland nærede, ikke uden Grund, Frygt for Ludvig XIV's
med Krigen for Dronningens Rettigheder (1667-1668) inaugurerede Erobringspolitik og satte ved Hjælp af den 1668 afsluttede
Alliance med England og Sverrig foreløbig en Grænse for hansFremtrængen i de spanske Nederlande. Men herved irriterede
det i høj Grad Ludvig, som ikke helmede, før han, benyttende sig
af Karl n's Pengetrang og Had til Holland, fik Alliancen brudt
og Karl n til at gaa med til at overfalde Holland, som under
ret intetsigende Paaskud erklæredes Krig af England og
Frankrig i Marts 1672.
De allieredes Operationsplan gik ud paa at lade en fransk
Hær falde ind i Holland fra Landsiden, medens Flaaden skulde
dække en engelsk Hærs Landgang paa Kysten. Det franske
Flaadelwntingent (33 Skibe og 8 Brandere med 1925 Kan. og c.
11000 M.) under Jean d'Estrees lG) skulde indgaa som en Eskadre
i den samlede Flaade, hvis Anfører var Hertugen af York. Det
engelske Kontingent talte 65 Skibe og 22 Brandere med 4100 Kan.
og c. 23500 M. (Eskadrechef: E. Montagu, Earl of Sandwich).
I Holland anstrengte Regeringen sig for at faa Flaaden
saa tidlig ud, at den kunde forhindre de allieredes Forening,
men dette mislykkedes ved enkelte Provinsers Sendrægtighed
med Udrustningen af deres Kontingent. Medio Maj forenerle
Englænderne (fra Themsen) og Franskmændene (fra llrest) sig
ved Portsmouth og gik samlede til Nordsøen. I Hoofden fik
Ruyter, som nu endelig var kommen ud (75 Skibe og 36 Brandere
med 4485 Kan. og c. 20700 M.; Eskaårechefer: Adrian Banckers og
VV. J. van Ghent) dem i S igte den 29/., men de allierede, der havde
Luven, angreb ikke. Under Taage gik Følingen da tabt, men
den G
/. kunde Ruyters udsendte Krydsere melde, at Fjenden laa
el!enUl~ Lnndofficer, ansattes 1668 som Vicendmirnl nf Frankrig, men vnr i alle Henseender en dnnrlig Flnndennfører.

lG) D'Estrees vnr

Søkrigshistorie.
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i Sole Bay 17). Her angreb Ruyter da næste Dag; Slaget blev
uafgjort, men de allierede, hvem Angrebet kom overraskende,
led saa meget, at Tanken om Landgang i Holland foreløbig
maatte opgives.
Slag i Sole Bay ' 1672. De allierede laa til Ankers under Land paa en N-S·Linie og havde en Del Folk fra Borde
for Vandfyldning, da Ruyter med NØ Vind kom ned Ira 0N0
paa dobbelt Frontlinie med Branderne under Bedækning af
18 Skibe i forrest e Linie, men da Vinden løjede af , inden
Branderne kunde anvendes, fik de allierede Tid til at komme under Sejl. Hvad enten paa Grund af Forvirring over
det uventede Angreb eller mangelfulde Forholdsordrer, lagde
Franskmændene - der var sydligst - sig bidevind fur
B. B. Halser, medens Englænderne lagde sig for St. B. Halser,
Ruyter benyttede sig heraf til at lade Banckers med venstre
Fløj (c. 15 Skibe) beskæftige d'Estrees 16), som ikke viste
synderlig Lyst til nærmere Engagement, med en Kanonade
paa lang Afstand, medens han selv med Centrum og van
Ghents Eskadre (højre Fløj), tilsammen c. 60 Skibe, drejede
op og engagerede Englænderne paa klos Hold og parallel
Kurs. Denne Kamp blev meget haard, baade Sandwich hvis Skib blev ødelagt af en hollandsk Brander - og van
Ghent faldt; Englænderne mistede i alt 4 Skibe (sunkne eller
brændte), Hollænderne kun 2 (1 erobret, 1 sunket), og Tabet
af dode og saarede var størst paa engelsk Side (c. 2500), da
Ruyte.r om Aftenen afbrød Slaget, forenede sig med Banckers og gik til Holland. Og Holland trængte haardt til Pusterum. Ludvig XIV's
Hær stod allerede i Hjertet af det ogsaa af indre Stridigheder
oprevne Land, som var bragt til Fallittens Rand : 1/, af Ruyters
Flaade maatte lægges op, fordi det var umuligt at skaffe Ammunition. Men da Fredsforhandlinger viste sig forgæves, rejste
Folket sig med Fortvivlelsens Kraft, Patricierregeringen styrtedes, og i den store, tavse Oraniers værdige Efterkommer,
Prins 'Vilhelm III, der udstyredes med næsten Diktatormagt,
fandtes en dygtig og utrættelig Leder. Den sejrrige franske
Hær standsedes omtrent ved Amsterdams Porte af den gennem
de gennemskaarne Diger fremvæltende Nordsø, og de af de
allierede genoptagne Landgangsplaner tilintetgjordes dels af
Storm, dels ved den Respekt, som Ruyter trods sin stærkt formindskede Flaade for tod at indgyde de dobbelt saa stærke allierede.

'6

17)
18)

Kaldes ogsnn undertiden Southwold Bay.
I Slaget ved Knmperduf n (se Side 831 nøjedes Ruyter ligeledes med nt holde
hnm i Sknk med en 'm in d re Styrke, medens hnn koncentrerede snn stor Styrke
som multgt mod Englænderne. Om denne Fremennusmnnde skyldtes Politik
- idet Hollænderne nødig vilde irritere Ludvin XI\' . der holdt deres halve
Lnnd besat, ved at bnnke hnns Flnnde af - eller blot en ikke synder-lig høj
Vurdertng nf d'Estrees og hnns Ffuade, knn ikke nfgorcs, men den passede
i hvert Fuld fortrinlig tl1 Forholdene .
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Saaledes slap Holland over Vinteren, og i Begyndelsen
af Maj 1673 gik Ruyter ud med en lille Flaade for at forsænke
Indløbet til Themsen ved 8 med Sten lastede Handelsskibe. Ankommen ud for Themsen forsinkedes Ruyter dog af Taage i
Planens Udførelse, saa at Prins Rupert, der nu var den engelske
Flaades Højstkommanderende l"), fik Tid til at træffe saadanne
Forsvarsforanstaltninger, at Ruyter maatte gaa hjem med uforrettet Sag.
Kort efter forenede de allierede sig og talte da 91 Skibe og
42 Brandere under Prins Rupert (Eskadrechefer: d'Estrees og
Edw, Spragge). Herimod kunde Holland med det halve Land
stadig besat af Franskmændene kun sætte 64 - i Slaget ved
Kamperduin dog 75 - Skibe og 24 Brandere under Ruyter
(Eskadrechefer: A. Banekars og C. Tromp). Men med Udfoldelsen
af hele sit Geni gennemførte denne en glimrende offensiv Defensiv over for Overmagten. Benyttende sig af sit Lands ejendommelige Kystformation og sine Skibes mindre Dybgaaende
holdt han sig, naar Vinden gav hans Modstandere Initiativet, i
Farvande, hvor de alene af Hensyn til Navigeringsvanskeligheder ikke turde angribe, men angreb selv , saa snart Vindforholdene var ham gunstige, med Hurtighed og Kraft. Herved
lykkedes det ikke alene Ruyter at hindre de allierede i at iværksætte deres Planer om Landgang - en Hær stod hele Sommeren
klar til Indskibning i og ved Yarmouth - men han tilføjede
ogsaa i tre Slag deres Flaade følelige Tab.
De to første af dis se fandt Sted den 7/. og den 14/. ud for
Ruyters St ation i Schooneveld (u d for Vliessingen). Efter det
sidste gik de allierede hjem - henholdsvis til Themsen og Brest
- for at reparere og forsyne sig, og viste sig først i Begyndelsen
af August atter med en Del Tropper om Bord ud for Hollands
Kyst. Ruyter, der hele Tiden havde haft en Observationseskadre
posteret ud for Themsmundingen, var klar til at tage imod dem,
og da de denne Gang gik forbi Schooneveld, og nordpaa, hvor
de forskellige Steder truede med Landgang, lettede han for at
opsøge dem. Den 21/. fandt Sammenstødet Sted ud for Kamperduin 211) og endte med saa betydeligt Tab for de allierede, at
disse opgav alle Tanker om baade Landgang og Blokade og gik
hjem.
Slag ved Kamperduin 21/. 1673 (se Plade II) . Kommende
sydfra med N V Vind fik Ruyter den 20/. Fjenden i Sigte til
Luvart. For ikke under disse Omstændigheder at blive
tvunget til Slag og mulig afskaaret fra sin Basis i Schoone10)

Hertullen nf York mnnlle som Kntolik nedlægge Kommandoen efter Testnktens
Vedtngelse (Mn r ts 11l731.

IO) Englænderne knlder del SIngel ud for Texel.
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veld stod han da tæt ind under Land og derefter sydover,
fulgt af de allierede længere til Søs. Om Natten gik Vinden
til OSO og gav Luven til Ruyter, der ved Daggry angreb.
Begge Parter laa da paa Kølvandslinie bidevind for B. B.
Halser, men blev under Indledningskampen delte i 3 Grupper:
1) Længst til Luvart Avantgarderne, hvor Banckers med
10-12 Skibe engagerede c. 30 franske under d'Estrees.
Denne lod sin forreste Division forcere frem og stagvende
for at dublere Banckers, der imidlertid, saa snart denne
Manøvre blev ham klar, holdt af med sine Skibe alle paa een
Gang, brød igennem d'Estrees's slet holdte Linie og sluttede
sig til:
2) Den noget agterligere og i Læ værende 2den Gruppe,
dannet af de to Centre - hvert paa c. 30 Skibe - under
Ruyter og Rupert. Den sidste havde til at begynde med
holdt noget af for at trække Ruyter til Søs, men var nu
indviklet i en overordentlig heftig Kamp, hvorunder det
kort efter lykkedes Ruyter at afskære hans agterste Division
og med Banckers's Hjælp dublere de to forreste. Stærkt
medtagne slap disse dog atter ud af Klemmen, og samlende
sin agterste Division op paa Vejen holdt Rupert, fulgt af
Ruyter og Banckers og idet Skydningen - sandsynligvis
paa Grund af begyndende Ammunitionsmangel - standsede
paa begge Sider, ned til :
3) Den 3die Gruppe, dannet af Arrieregarderne - hver
paa c. 30 Skibe - under Tromp og Spragge. Disse var
drevne endnu længere agterud og i Læ. forrli Spragge straks
ved Kampens Indledning drejede bi for hurtigere at komme
i Lag med Tramp. Ogsaa her var Striden meget heftig;
Tramp og Spragge, der synes nærmest at have opfattet den
som en personlig Duel og placerede sig lige overfor hinanden, maatte snart begge flytte deres Flag til nye Skibe.
Med disse fornyede de derpaa Duellen, men da Spragge lidt
efter paa ny skulde skifte Skib, blev hans Fartøj skudt i
Sænk, saa han druknede. - Efter at have sluttet sig til de
respektive Arrieregarder fornyede Centrene atter Kampen,
men da henimod Aften d'Estrees, der efter Banckers's Gennembrydning havde ligget ganske uvirksom , omsider gjorde
Mine til atter at blande sig i Sagerne, afbrød Ruyter Kampen. Ingen af Parterne mistede noget Skib, men adskillige
af de engelske var stærkt medtagne, og Mandefaldet var om
Bord i de allieredes af Tropper overfyldte Skibe langt
storre end hos Hollænderne. Samarbejdet i den allierede Flaade, hvor Franskmænd og
Englændere gensidig anklagede hinanden for at være Skyld i
den stadige Modgang, var efterhaanden elendigt, og i det engelske Folk, der med Mistro sa a paa Ludvig XIV's agressive
Politik og som følte sig ilde til Mode ved i Alliance med en
katolsk l\lagt at bekæmpe en protestantisk, rejste der sig efterhaanden en saa stærk Stemning mod Krigens Fortsættelse, at
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Karl II maatte give efter og bekvemme sig til at slutte Fred
med Holland i Westminster (Februar 1674). Ved denne slap Holland med at betale en mindre Krigsskadeserstatning og anerkende de engelske Fordringer i Flagspørgsmaalet (se Side 74).

Fransk-hollandsk (-spanske) Krig, 1674-1678.
Westrninsterfreden endte ikke Krigen mellem Frankrig og
Holland, tvæ rtimod blev efterhaanden Spanien, Østrig og de
fleste tyske Stater inddragne i denne 21) paa Hollands Side.
Men da Holland alligevel havde Møje nok med at bære Landkrigens Byrder, og Ludvig XIV paa sin Side gennemgaaende
afholdt sig fra at optræde udæskende paa Søen, forefaldt der
paa denne under Resten af Krigen ingen Begivenheder af synderlig Betydning. Afsendelsen i 1675 af en fransk Ekspedition
til Sicilien for at understøtte det her mod Spanien udbrudte
Oprør medførte dog, at en hollandsk Eskadre paa 18 Skibe og
4 Brandere under Ruyter kom til Middelhavet for at kooperere
med Spanierne, hvis Marine var i en temmelig daarlig Forfatning og ikke alene kunde tage det op med den franske. I 1676
forefaldt da i Middelhavet et Par Træfninger, den første den
ved Stromboli, hvori dog kun eet spansk Skib deltog.
T1'æfnina ved St1'omboZi 8/. 1676. En fransk Eskadre
(20 Skibe og 6 Brandere) under Abraham Duquesne konvojerede en Transportflaade til det af Franskmændene besatte Messina, da den hollandske Flaade (18 hollandske og
1 spansk Skib, 4 Brandere) den 7/. i Nærheden af Stromboli
kom i Sigte til Luvart. Ruyter angreb dog ikke den Dag 22) ,
men da Vinden om Natten gik om og gav Luven til Duquesne, angreb denne den 8/.. Ingen af Parterne mistede
noget Skib, men et af de hollandske sank Dagen efter, og
Ruyter kunde heller ikke forhindre Duquesne i at føre sin
Konvoj til Messina.
I den sidste Træfning den 22/. ud for Agosta stod 17 hollandske + 10 spanske Skibe over for 29 franske, atter under Duquesne. Spanierne, der under Don Francisco de la Cerda dannede de allieredes Centrum, lod dog saa temmelig Hollænderne
alene om Kampen, der nærmest maa betragtes som uafgjort ingen af Parterne mistede noget Skib - men hvorunder Ruyter
saaredes haardt.

8'1

2') Den gnv ogsaa mellem Dnnmnrk og Sverri g Stodet til den sknnnske Fejde,

der dog ingen Indvirkning hnvde pnn Striden mellem Hovedpnrterne, o : HolInnrl og Fron),rig,
22) Grunden hertil er noget omdisputeret : Cnpt, Mnhnn hnr- dog udelukkende støttet pnn frnnske Beretninger om Slaget - fremsnt den Anskuelse, nt Ruyter med
Overlæg vnlgte den tnktlske Defensiv, o : Stlllingen I Læ; det snndsynllgste
turde dog - som hollnndskeBeretnlnger siger- være. nt Ruyter den 7de opsntte
Angrebet, fordi hnn forst for sent op nd Dagen Iik sin Styrke i Orden dertil,
og nt \'indfornndringen om Nntten dn mod Iluylers Ønske gav Duquesne
Luven.
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Ruyter døde den : o/.. i Syrakus, og derefter var Franskmændene saa temmelig Herrer i Middelhavet, men da Karl II
i Begyndelsen af 1678 maatte give efter for Parlamentets Tryk
og slutte Alliance med Holland, evakuerede Ludvig XIV af
Frygt for den engelske Flaade straks Sicilien og sluttede snart
efter Freden i Nymwegen, ved hvilken Holland ikke alene intet
Tab led, men endog opnaaede visse Handelsfordele i Frankrig.

Frankrigs Krig mod den augsburgske Liga, 1688-1697.
I Hollands Statholder, "Vilhelm III af Oranien, havde
Ludvig XIV en uforsonlig og energisk Modstander, der med
stor Dygtighed benyttede Modpartens rigtignok ogsaa meget
agressive Optræden til Gang paa Gang at samle Stater, mellem
hvilke der ellers var de største Modsætninger, til fælles Modstand mod den franske Erobringspolitik. 1686 dannedes paa
hans Foranledning i Augsburg et defensivt Forbund mellem Spanien, Sverrig, de fleste tyske Fyrster og Kejseren, og da Ludvig XIV i 1688 benyttede det pfalziske Arvefølgespørgsruaal til
at erklære denne saakaldte "Augsburgske Liga" Krig, føjede
Wilhelm til hans Modstandere ikke alene det længe til Krigen
uvillige Holland - som Ludvig selv opirrede ved at ophæve de
hollandske Handelsprivilegier i Frankrig og ved sin hensynsløse
Behandling af Protestanterne i Frankrig, blandt hvilke der
fandtes mange Hollændere - men ogsaa England, hvor Wilhelm
landede med en Hær den 1'/" 168 og hurtig fordrev sin Svigerfader Jacob II , der ved sin Katolicisme og tyranniske Regering
havde gjort sig forhadt af det engelske Folks Majoritet.
Den franske Flaade, der ved den store Colberts og hans
Søn og Efterfølger Seignelays Omsorg var bleven saaledes udviklet, at den i Krigens første Aar var den forenede engelskhollandske jævnbyrdig om ikke overlegen, kunde sikkert have
forhindret Wilhelms Ekspedition, men Ludvig XIV's Tilbud om
Hjælp blev paa en ret stødende Maade afslaaet af Jacob II,
der mente at kunne stole paa den engelske Flaade, som han
havde anstrengt sig for at hæve af det Forfald, hvori den under
Karl II's Regering var kommen. En anselig Flaade under Lord
Dartmouth laa ogsaa i The Downs, men "Vilhelm passerede,
til Dels hjulpen af Taage, uantastet, landsatte sine Tropper i
Torbay og vandt nu saa hurtig Terrain, at Dartmouth opgav
at gribe ind og gik over til Wilhelm. Denne udraabtes den :3/:
1689 i London højtidelig til Englands Konge.
Jacob II havde imidlertid søgt Tilflugt hos Ludvig XIV,
der satte ham i Stand til i Slutningen af Marts at lande med c.
5000 Mand i det overvejende katolske Irland . over hvis største Del
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Jacob, der stadig forsynedes og forstærkedes fra Frankrig, ogsaa
hurtig gjorde sig til Herre. En engelsk Flaade (19 Skibe) under
Adm. Arthur Herbert (senere Earl of Torrington) forsøgte at afbryde hans Forbindelser med Frankrig, men blev i Bantry
Bay den 1'/, slaaet af en fransk Flaade (29 Skibe) under Adm. Chåteau-Renault, som dog ved sine Eskadrechefers Jalousi hindredes i at forfølge Sejren, saa at de meget medtagne Englændere
slap bort uden Tab af Skibe. Heller ikke strategisk set udnyttede Franskmændene den Fordel, som den vundne Sejr og deres
dette Aar numeriske Overlegenhed gav dem; Commodore Rooke
kunde med en lille Eskadre senere uhindret undsætte det af
Jacob II belejrede Londonderry og derefter overføre en lille
Hær fra England til Belfast.
1690 var de allierede sent paa det med Udrustningerne
og tilmed saa uforsigtige at sprede deres Styrke. En mindre
engelsk Eskadre under Adm. Clowdisley Shovell sendtes til det
irske Hav for at dække Wilhelm lIrs og hans Troppers Overførsel til Irland, hvilket gik nemt nok, da Franskmændene intet
Forsøg gjorde paa at forhindre Transporterne, men Shovell var
paa den anden Side for svag til at kunne nægte Franskmændene
lignende Ugenerthed i deres Transporter fra Frankrig til SydIrland. En anden Eskadre (12 eng. og 5 holl. Skibe) under Adm.
Killigrew konvojerede først udgaaende Skibe fra Kanalen til
Gibraltarstrædet og skulde derefter, hvis den franske (underlegne) Touloneskadre som formodet forsøgte at forlade Middelhavet, slaa eller i alt Fald følge den. Killigrew saa den ogsaa
ved dens Passage af Gibraltarstrædet, men gik efter 24 Timers
forgæves Jagt til Cadiz i Stedet for at følge straks. Touloneskadren stødte i Brest til den franske Hovedflaade, som da, 68
Linieskibe (4125 Kan.) 5 Fregatter og 18 Brandere stærk, løb ud
under Admiral Tourville 23) (Eskadrechefer: Chåteau-Benault og
Victor d'Estrees) og den ' /, naaede op mod Wight, før de allieredes
Hovedstyrke, der under Admiral Torrington endnu kun var under
Organisation ved St. Helens (Wight øst), vidste noget derom ").
For at for en e sig med Killigrew og Shovell, forsøgte Torrington først at slippe forbi Franskmændene, men forhindredes
heri af Vindforholdene, og gik da den ' /" tæt fulgt af Tourville,
østerpaa, idet han under den forhaandenværende Situation, hvor
Wilhelm III med hele den regulære Hær var i Irland, og
en fransk Hær i Normandiet stod klar til at blive overført til
Anne Hilarlon de Cotentin, Greve af Tourville. f. 1642, anses med Relle som
en af Frnnkrlgs første Admirnler. Vnr en modig og dygtig, mnnske lidt for
metodisk Anfører med god Uddnnnelse først hos MnJteserridderne, senere i
Krig mori Hollænderne og Barbareskerne. Mnrsknl nf Frankrig 1693. t 1701.
2t ) Slkringsljenesten var ved mangelfuldt Samarbejde mellem de nllierede dnnrlig.
2 1)
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England for at rejse Stuarternes Sag her, mente det rettest at
undgaa en afgørende Kamp med Tourvilles noget overlegne
Flaade. Den af Wilhelm III i England efterladte Regering var
imidlertid af en anden Mening og sendte Torrington bestemt
Ordre til at slaas. Torrington, hvis Flaade i de sidste Dage
endnu var bleven forstærket med nogle nyudrustede Skibe,
saa at den talte 56 Linieskibe (34 eng. og 22 hall. med i alt
3700 Kan.), 1 Fregat og 20 Brandere (Eskadrechefer: Corn. Evertsen den Yngste og Ralph Delavall) angreb da den 10/, ud for
Beachy Head (fransk: Båveziers).
Slag ved Beaetui Head 10/, 1690. Begge Ftaader, Franskmændene i Læ, laa med NØ-Vind for St. B. Halser, da
de allierede om Morgenen holdt af og engagerede: Avantgarden (Hollænderne) og Arrieregarden paa klos Hold,
medens Torrington med Centrum holdt sig paa længere Afstand. Heraf benyttede Tourville sig til at lade sit Centrums forreste Del forcere op og dublere Hollænderne, som
ogsaa i Teten blev dublerede af den franske Avantgardes
forreste Skibe, der gik foran om dem. Hollænderne forsvarede sig dog tappert. og da der op ad Dagen med Stille
kom haard vestgaaende Strøm, reddede Torrington sig ud
af Kniben ved at lade de allierede ankre med Sejlene staaende, saa at Franskmændene, der først for sent bemærkede
denne Manøvre og Strømskiftningen, blev ført langt uden for
Skudvidde, før de kom til Ankers. Da Strømmen om Aftenen atter skiftede. lettede begge Parter og arbejdede sig de
følgende Dage østpaa; de allierede maatte ødelægge c. 10
af deres mest medtagne Skibe, men slap dermed fra Tourville. der ikke mere kom dem paa Skudvidde, da han forfulgte med sin Flaade i Linie i Stedet for at lade Skibene
gøre deres Bedste. Da de allierede den 12/, passerede Dover
og stod op mod Themsen, opgav Tourville, der ikke havde
mistet et Skib, Forfølgelsen. -

Tourville vandt en stor Sejr, men tilføjede ikke de allierede noget afgørende Nederlag: Torrington bragte en endnu
anselig Styrke i Behold til Themsen 25), og Killigrew løb kort
efter uantastet ind til Plymouth. Hensynet hertil samt til, at
der efter det Nederlag, som 'Vilhelm III den " /, havde tilføjet
Jacob II ved Boyne, ikke længere kunde paaregnes synderlig
Sympati for Stuarterne i England, bevirkede, at Ludvig XIV
trods den atter til Frankrig flygtede Jacob II's indtrængende
Bønner bestemt nægtede at forsøge den planlagte Landgang i
England. Tourville indskrænkede sig til i nogen Tid at foro~ under Slnuet Re~eringen vnr
meget misfornøjet. mnnlle nedlægge Kommnndoen Oll sf i llerles for Krlgsret,
som dog frikendte hnm fuldstændig. - Over for Krigsretten anvendte Torrlnl(ton unde r Forsvaret for sin Strateg! det nu noksom bellendte Cdtryk :
.Fleet in beinge.

Ob) 'I'orrtngton , mecl hvis hele Forhold bnnde før
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urolige den engelske Kanalkyst, men gik allerede i August til
Brest og lagde op.
1691 kom Tourville først i Søen fra Brest med c. 70 Linieskibe
og skønt de allierede dette Aar bragte deres Hovedflaade under
Adm. Edw. Russell (senere Earl of Orford) op til c. 100 Linieskibe,
lykkedes det dog Tourville ved en dygtig lagt og udført Plan
hele Sommeren til stor Gene for de allieredes Handel at opholde sig i Nærheden af Kanalens vestlige Udgang og om Ef teraaret atter naa Brest, uden at Russell kunde tvinge ham til Slag.
Jacob II; der endnu mente at have et stort Parti i England, opfordrede stadig Ludvig XIV til at forsøge en Invasion
her, og Foraaret 1692 samledes da ogsaa med dette Formaal c.
30000 Mand og en Del Transportmateriel ved Kanalkysten. Efter
en Tid forgæves at have ventet paa Touloneskadren, løb Bresterflaaden (44 Liniesk., 13 Freg. og Brandere med 3240 Kan.) i Slutningen af Maj ud under Tourville (Eskadrechefer: d'Amfreville og
Gabaret) for at møde Englænderne inden det hollandske Flaadekontingent stødte til disse. De allierede havde dog allerede forenet sig, saa at Tourville den 'D/. ud for Kap Barfleur saa sig
over for 63 eng. og 36 holl. Liniesk. og 38 Freg. og Brandere (med
6760 Kan. ) under Adm. Russell (Eskadrechefer: Philips van AImonde og John Ashby). Tourville angreb alligevel ") og klarede
sig under Slaget, der varede hele Dagen, uden at miste et
Skib. Om Aftenen afbrødes Kampen af Stille og Taage, men det
lykkedes ikke Tourville under denne at ryste de allierede af sig,
og under den videre Forfølgelse maatte d. 31/. 3 franske Skibe
sætte paa Land ved Cherbourg og d. ll. 12 andre gøre ligesaa ved
Kap la Hougue, og samtlige disse 15 Skibe ødelagdes af de allierede, der ved samme Lejlighed ødelagde en Del af de her
samlede franske Transportskibe. Resten af Tourvilles Flaade
undslap til St. Malo og Brest.
Slaget ved Barfleur og dets Efterspil ved La Hougue tilintetgjorde alle Planer om Invasion i England, og tillod Wilhelm
III i Ro at fuld ende Irlands Underkastelse.
Men det bl ev ogsaa den sidste egentlige Flaadekamp i
Krigen, fordi Frankrig under Resten af denne veg tilbage for
denne Søkrig en s princip ale Del og i Stedet satte hele sin maritime Kraft ind p a a Krydserkrigen. Vel udrustedes af og til ret
anselige Flaader, m en da for et eller andet bestemt Formaal
26) Det er tvivlsomt, om TourviII.., som tldllgere almlndellgt antaget, hnvde knteI(orlsk Ordre til nt angribe, men hnn hnvde I nlt Fald med Grund et levende

Indtryk nf, nt Ludvig XIV betragt..de hnns Ledelse de foregnnende Anr som
alt for forslgtlg. Ludvig XIV vnr ogsaa paa det ' rene med, nt Tourville var
fast bestemt paa at søge Sin Il. Oll sendte, da Efterretnlng om de nllieredes
Iværksntte F or-ening nanede den frnnske Itegerlng, Ordre til Toujvtlle om
at gaa tilbage til Brest, men denne nanede Ikke Tourville for Slaget.
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- som 1693, hvor Tourville med c. 70 Liniesk. ud for Lagos anrettede en til en Værdi af c. 1 Mill. ;E anslaaet Ødelæggelse paa
de allieredes af en mindre Eskadre (c. 20 Liniesk.) eskorterede
Smyrnakonvoj, eller 1694, hvor Tourvilles Flaade støttede
Franskmændenes Indfald i Catalonien - og naar dette var
naaet eller en allieret Flaade nærmede sig, gik Franskmændene
hjem.
Oplægningen af Orlogsflaaden i Forbindelse med det franske Handelsflags fuldstændige Forsvinden fra Havet stillede
baade Materiel og Personel i Overflod til Raadighed for Krydserkrigen : 1). Dristigt ført af modige og dygtige Sømænd som
Jean Bart, Duguay-Trouin, Forbin, Coetlogon, du Casse m. fl.,
der ofte kommanderede hele E sk adrer af Kapere, gav denne
ogsaa ofte glimrende Udbytte for Udøver n e og trættede ogsaa de
allierede en Del, navnlig i Begyndelsen, hvor disse under Indtrykket af Slagene ved Beachy Head og Barfleur endnu ansaa
sig for nødsagede til at holde en stor Flaadestyrke samlet i
Kanalen, og derfor kun kunde optræde med forholdsvis ringe
Kraft over for de talrige franske Kapere; i Krigens sidste Aar
tog de med Energi - og tilsvarende Held - fat paa disse.
Derimod udrettede de allierede ikke meget med en Del
Bombardementer og mindre Landgange, der foretoges mod Iranske Kystpladser - bl. a. gentagne Gange mod Dunkerque og
St. Malo, der som de værste Kaperreder var særlig forhadte - ,
Hovedhensigten med disse Angreb, o: at svække de franske Felthære, lykkedes ikke.
Men paa den anden Side trivedes de allieredes Handel
trods de franske Kapere saa godt, at deres Subsidier holdt
Landkrigen ved lige, indtil Ludvig XIV, skønt gennemgaaende
sejrrig her, omsider blev træt og 1697 i Ryswick sluttede Fred,
hvorved han tilbagegav alle under Krigen gjorte Erobringer og
største Parten af de før denne foretagne Inddragninger (Reunionskamrene) samt maatte anerkende Wilhelm II! som
Konge af England. -

Spanske Arvefølgekrig, 1702-1714.
Den II I" 1700 uddøde med Karl I! den habsburgske Linie i
det spanske l\Ionarki, som da omfattede: Spanien; Milano , Sardinien, Neapel og Sicilien; de spanske Ned erland e (Belgien);
Sydamerika (undt. Brasilien og Guyana); Mellemamerika, Flo~1)

Regeringen udlannte mod Andel i Udbyttet Orlogsskibene til Kaperrederjerne
og gav ogsan I vidt Omfang PersoneJlet Orlov til at tage Tjeneste hos disse.
- I Kolonierne, særlig Vestindien, tog Knperekspedtttonerne ikke alene fjendtlige Skibe til Objekt. men brandskattede ogsna Byer og øer. Snuledes brandskattede i 1697 7 Linieskibe og 22 mindre Skibe under du Cnsse og Pointis
Cartngena (Ny Granada ) og gjorde et Bytte paa c. 12 Millioner Francs.

91

rida, Cuba, c. 2/3 af St. Domingo, Puerto Rico og flere Smaaøer i
Vestindien; Filippinerne samt endelig store Dele af Afrika.
Mellem Østrig og Frankrig, der begge mente at have Arvekrav, samt Sømagterne England og Holland, som saa deres Handelsinteresser stærkt truede, hvis det omfangsrige men paa
Grund af indre Forhold kraftesløse spanske Rige kom i nær
Forbindelse med en stærk Stat, var der allerede Forhandlinger i
Gang om en passende Deling, da de ledende spanske Statsmænd i Haab om at undgaa en saadan fik Karl !I til paa
Dødssengen at testamentere alt til Ludvig XIV's Sønnesøn Filip
(V), som ogsaa tiltraadte Arven. England-Holland vilde nødig
gaa til Krig, men da Ludvig XIV ved Jacob !I's Død 1701 opirrede England ved at anerkende hans Søn som Konge af England og samtidig i Nederlandene optraadte truende over for
Holland, brød Krigen ud 1702 mellem Frankrig-Spanien 28) paa
den ene, England, Holland, Østrig, det tyske Rige og Savoyen
paa den anden Side.
Sømagternes Politik gik ud paa dels at forhindre FrankrigSpanien i at opnaa en dominerende Stilling i Middelhavet, dels
at beklippe Spaniens Kolonier og Søhandel. 1702 afgik derfor en
Flaade (30 eng. og 20 holl. Linieskibe samt 110 mindre Skibe og
Transp ortskibe) under Adm. George Rooke med c. 14.000 Mand
engelske og hollandske Tropper for at erobre Cadiz, Hovedsædet
for den spanske Kolonihandel. En underlegen fransk Flaade,
der laa h er, trak sig tilbage til Toulon, men Angrebet paa
Cadiz mislykkedes alligevel paa Grund af manglende Energi og
fast Led else hos de allierede. Paa Vejen hjem var Rooke imidlertid saa heldig i Vigobugten at tage eller ødelægge en spansk
Sølvftaade paa 17 Skibe og dens Eskorte paa 18 franske og
spanske Linieskibe samt 8 mindre Skibe under Adm. ChåteauRenault.
Denne Begivenhed gav Stødet til, at Portugal sluttede sig
til de allierede, og overensstemmende med Østrigs og Portugals
Ønsker gik Sømagterne med til at lade den østrigske Tronprætendent, Ærkehertug Karl, forsøge at fordrive Filip V fra selve
Spanien. Herved blev imidlertid de eng.-holl. Flaader i de følgende Aar bundne til den pyrenæiske Halvøs Kyster, saa at den
planlagte Aktion mod de spanske Kolonier ikke kunde gennemføres.
1704 bragte en eng.-holl. Flaade under Rooke først Ærkehertugen til Lissabon og gik derefter til Barcelona, som han begyndte at bombardere, men opgav saa Angrebet for ikke at
28) Spnnien besnd pnn dette Tidspunkt ikke nogen nævneværdig FInnde.
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opirre Ærkehertugens Tilhængere i Byen. Rooke vilde derpaa
gaa til Nizza, der belejredes af Franskmændene, men fik paa
Vejen en fransk Flaade i Sigte og spildte nu saa megen Tid med
at holde Krigsraad om, hvorvidt der skulde jages eller ej, at
Franskmændene, der kom fra Brest, fik for meget Forspring og
slap incJ til Toulon. Underlegen over for den nu her koncentrerede franske Flaade, faldt Rooke tilbage mod Lissabon, men
traf paa Højden af Lagos en fra England kommende Forstærkning og vendte da atter om. Kort efter indhentedes han af et
fra Lissabon kommende Skib, der bl. a. meddelte, at Gibraltar
var meget svagt garnisoneret, og Rooke besluttede da - efter
afholdt Krigsraad - at forsøge et Angreb paa dette vigtige
Punkt. Efter en Dags Bombardement toges de lavere liggende
Værker ved Baadangreb, og Garnisonen, der i alt kun talte c.
100 Mand, kapitulerede da den "'/•. Endnu beskæftiget med Ordningen af Forholdene her, fik Rooke Melding fra sine Forpostskibe
om, at en stor fransk Flaade nærmede sig østerfra. Rooke stod
den da i Møde, og ud for Velez Malaga kom det den 21/. til et Slag,
som dog endte uafgjort.
Slag ved Velez Malaga den 2,'/. 1704. Den Iranske
Flaade (51 Linieskibe med 3600 Kanoner, 19 mindre Skibe og
22 Galejer; Eskadrechefer: de Villette-Mursay og de Langeron) under Greven af Toulouse laa med østlig Vind for
B. B. Halser, da de allierede (39 engelske og 12 hollandske
Linieskihe med 3600 Kanoner og c. 30 mindre Skibe;
Eskadrechefer: C. Shovell og G. van Callenburgh), der var
til Luvart, holdt af og engagerede paa parallel Kurs og
Musketskuds Afstand c. KI. 10 F. M. Den franske Avantgarde (Villette) forsøgte at forcere foran om den engelske
(Shovell), men denne forcerede selv frem i Tide. Det
franske Centrum forsøgte da at forcere gennem det mellem
ShoveUs og Rookes Eskadrer opstaaede Mellemrum, men
forgæves, og henimod Aften ophørte Kampen, uden at nogen
af Parterne havde mistet noget Skib. Begge havde dog
mange Havarier paa Rejsning og Skrog og de allierede c.
800 døde Of!: 1900 saarede, Franskmændene noget større
Mandefald. - Næste Dag havde Franskmændene Luven,
men benyttede hele Dagen til at reparere og stod om Natten
bort uden at forsøge Slaget fornyet. Dette kom godt til
Pas for de allierede, hvis Ammunition var yderst knap; allerede under Slaget den 24de maatte flere Skibe forlade Linien
paa Grund af AmmunitionsmangeL -

Efter Slaget gik Franskmændene til Toulon, og Rooke kort
efter til England, efterladende en mindre Eskadre i Lissabon.
Slaget ved Malaga blev det første og sidste virkelige Søslag i Krigen. De allierede holdt vel hver Sommer i Middelhavet en anselig Flaade, der kraftig understøttede Krigen i

93

Spanien - saaledes erobredes ved kombinerede Ekspeditioner:
1705 Barcelona, 1'706 Cartagena, Alicante, Majorca og Iviza, 1708
Sardinien og Minorca - men Frankrig opgav ganske Flaadekampen. Endnu 1705 og 1706 var en ret anselig Flaade udrustet
i Toulon , men den vovede intet Slag med de allieredes ganske
vist ogsaa betydelig overlegne Flaader, og 1707, da TouIon indesluttedes af en Hær under Prins Eugen og en Flaade under
Admiral C. Shovell, sænkedes alle de franske Skibe her. De
allierede maatte efter et ret virkningsløst Bombardement snart
hæve Belejringen, men de sænkede Skibe viste sig ubrugelige
til videre Tjeneste.
Frankrig gik da ligesom i Krigen mod den augsburgske Liga
definitivt over til kun at føre Kaperkrig. Denne førtes atter i
stor Stil 'D) af Duguay-Trouin, Forbin, St . Pol, du Casse, Cassard m. fl., og gav vel ogsaa godt Udbytte, men forhindrede
dog ikke Englands Søhandel i at vokse stadig og stærkt, først og
fremmest naturligvis paa Bekostning af Spaniens og Frankrigs,
men dernæst ogsaa paa Hollands. Thi dette Land trykkedes
meget af Landkrigens Byrder og kunde derfor ikke udruste fornøden Søstyrke til at beskytte sine Handelsskibe, saa at Befragterne efterhaanden overalt foretrak de engelske.
Saaledes kunde England ikke alene Aar for Aar udvikle
sin Krigsflaade, men ogsaa direkte og indirekte (Subsidier) tage
Del i Landkrigen, som, ført for de allierede af Marlborough og
Prins Eugen, gennemgaaende gik Frankrig imod. Men det viste
sig, at der i det spanske Folk var en stærk Stemning imod
Ærkehertug Karl, og da denne ved sin Broders Død 1711 blev
Kejser, var Sømagterne heller ikke længere synderlig ivrige
efter at sætte ham paa Spaniens Trone ogsaa, saa at Ludvig XIV
1713 i Utrecht kunde slutte Fred med sine Modstandere undtagen
Kejseren og det tyske Rige, som dog, berøvede Sømagternes
Støtte, allerede det følgende Aar maatte følge Trop i henholdsvis -Rasta tt og Baden. Ved disse Fredsslutninger bestemtes, at
Filip V fik den spanske Krone mod Garanti for, at denne og den
franske Krone aldrig skulde forenes, samt mod at afstaa: 1) til
Østrig: Belgien, Milano, Neapel og Sardinien; 2) til Savoyen:
Sicilien; 3) til England: Minorca og Gibraltar. Desuden maatte
Frankrig sløjfe Dunkerques Befæstninger og afstaa Nova Scotia
og Newfoundland til England, som tillige opnaaede gunstige
Handelstraktater med Frankrig og Spanien. Holland fik kun
29) 1711 brnndsknttede Duguny-Trouln med en Eskndre (6Llniesklbe, 6 Fregatter og

nogle mindre Skibe) medførende c.2000 l\Iand Tropper Rlo Janetro. Denne Ekspedition gav Rederne 92010 Udbytte. - 1712 brandsknttede Cassnrd med 6
Llnlesklbe og nogle Fregatter først Kapverderne og derefter Montserrnt, Antlgun,
St . Eustntlus og Curacao I VesIIndien.
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sin Sydgrænse reguleret og gode Handelstraktater med Frankrig
og Spanien. -

KvadrupIealliancen, 1717-1720, og Østrigske Arvefølgekrig, 1740-1748.
Spanien kunde ikke glernrne de store territoriale Tab, som
Arvefølgekrigen havde forvoldt, og saa snart Landet under Kardinal Alberonis dygtige Styrelse var kommen lidt til Kræfter og
havde skaffet sig en Hær og en Flaade, gjorde det gentagne
Forsøg paa at vinde . noget af det tabte tilbage.
1717 gaven Konflikt med Østrig Spanien Anledning til ved
kombinerede Ekspeditioner at bemægtige sig Sardinien og Sicilien. Men Østrig allierede sig med Frankrig, England og Holland (Kvadrupiealliancen) og i August 1718 ødelagde - for øvrigt
inden Krigen mellem England og Spanien var erklæret - en
engelsk Flaade paa 22 Linieskibe under Adm . George Byng (Viscount of Torrington) ved Kap Passaro en spansk Flaade (10 Linieskibe og 22 mindre Skibe ) under Adm. Don Ant. Castafieta. Endnu
ikke kuet vilde Spanien 1719 i Forventning om Støtte fra det
stuartske Parti forsøge en Landgangsekspedition til Skotland,
men Storm splitt ede Flaaden, saa kun c. 400 Mand naaede Skotland, hvor de snart blev tvungne til Overgivelse. Og da senere
samme Aar en engelsk kombineret Ekspedition indtog Vigo, og
en fransk Hær San Sebastian - hvilket bl. a. kostede Spanien
Ødelæggelsen af 16 under Bygning værende Linieskibe - samtidig
med at en østrigsk Hær, støttet af Byngs Flaade, erobrede Sicilien, bekvemmede Spanien sig til at slutte Fred 1720, hvorved
Østrig fik Sicilien og Savoyen fik Sardinien.
Spaniens Bitterhed vendte sig nu mest mod England, som
ogsaa irriterede ved i Læ af Utrechterfredens Handelstraktat
efterhaanden per fas et nefas at tilrive sig hele Handelen paa de
spanske Kolonier. Da Spanien 1725 havde opnaaet Alliance med
Østrig, var Krigen nær brudt ud, men da England, hvor den fredsvenlige Rob. Walpole var ved Roret, hurtig underbandt Spaniens Livsnerve ved at blokere dets Sølvflaade i Puerto Bello
- Spanierne belejrede til Gengæld Gibraltar - drev Faren over
for den Gang.
Hertil bidrog ogsaa, at Frankrig endnu stod fjendtlig over
for Spanien, men da Kardinal Fleurys bourbonske Familiepolitik nogle Aar senere førte disse to Lande sammen, mente
Spanien sig stærk nok til at optræde med Kraft over for England i Handelsspørgsmaalet. Men Gennemførelsen af Visitationsretten førte snart til Sammenstød, som ophidsede den engelske Folkestemning i den Grad , at Krig blev erklæret 1739.
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Allerede samme Aar erobrede en engelsk Eskadre under
Admiral Edw. Vernon Puerto Bello, og den engelske Regering besluttede da at angribe de spanske Kolonier med Kraft og sendte
en betydelig kombineret Styrke til Vestindien. Inden dennes
Ankomst erobrede Vernon 1740 Chagres, men dermed var de
engelske Vaabens Held forbi; Vernon og Chefen for de udsendte
Tropper, General Wentworth, kunde ikke arbejde sammen, og
hovedsagelig som Følge heraf mislykkedes 1741 Angreb paa
Cartagena (Columbia) og Santiago (Cuba). Vernon og Wentworth (med Tropperne) kaldtes hjem, og England maatte nu
opgive alle større Foretagender mod de spanske Kolonier paa
Grund af den Udvikling, Forholdene havde taget i Europa,
hvor Maria Theresias Tronbestigelse havde bragt Østrig i Krig
dels med Preussen (schlesiske Krige 174D--42 og 1744-45) dels
med Spanien-Frankrig-Bayern-Sardinien.
Datidens noget uklare Opfattelse af Neutralitet frembragte
herved højst forvirrede Forhold. England støttede Maria Theresia med Subsidier, det med England i Personalunion værende
Hannover deltog i Landkrigen paa Østrigs Side, og den engelske Middelhavsflaade understøttede kraftig - bl. a. 1742 ved at
tvinge Kongen af Sicilien til at holde sig uden for Krigen Østrig i den i Norditalien førte Krig. Paa den anden Side deltog Frankrig ivrigt i Landkrigen, men paastod sig i Søkrigen
mellem Spanien og England neutral undtagen for det Flaadekontingents Vedkommende, hvormed det i Henhold til en Traktat
med Spanien støttede dette Land. Bl. a. forhindrede saaledes
1741 den franske Toulonflaade en engelsk Eskadre i at angribe
en spansk Eskadre, som under Franskmændenes Dækning søgte
Tilflugt i Toulon.
,
Men denne Tilstand blev dog efterhaanden uholdbar, og
Frankrigs Forberedelser i Slutningen af 1743 til en Ekspedition
til Skotland med den stuartske Prætendent gjorde Krigen uundgaaelig.
Skønt formel Krigserklæring endnu ikke var udstedt fra
nogen af Siderne, angreb Admiral Mathews, der siden 1742 skarpt
observerede den spansk-franske Flaade i Toulon, derfor ogsaa
denne, da den i Februar 1744 gik til Søs.
Slag ud tor Toulon ::/: 1744 (se Plade VII). De allierede
(16 franske og 12 spanske Linieskibe med 1820 Kanoner, 8
Fregatter og Brandere; Divisionschefer: Gabaret og Don
Jose Navarro) under Admiral L. le Court for lod : 1/ : TouIons Red og stod sydpaa med svag østlig Brise. Englænderne (28 Linieskibe m ed 2080 Kanoner, 5 50-I\:anon sskibe,
7 Fregatter og Brandere; Divisionschefer: R. Lestock og
Wm. Rowley) under Admiral Thos. Mathews lettede da
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fra Hysresbugten og forfulgte til Aften, da begge Flaader
drejede til for B. B. Halser. Den " /2 F. M. laa de allierede,
hvis 5 agterste (span ske) Skibe var sakkede noget, paa en c.
6 Kml . lang Kølvandslinie for B. B. Halser SV, D : forud og
i Læ - Vind: østli g - for Englænderne, hvis Linie, der
ligeledes laa sydover, imidlertid var c. 9 Kml. lang, da hele
Arrieregarden (Lest ock) var 4-5 Kml, agten for og til Luvart af Centrum. m. 8 gav Mathews Signal for Slagorden
paa Frontlinie rumskøds og '/2 Time efter for Slagorden
paa Kølvandsorden sydover. Formeringen gik dog langsomt, navnlig vedblev Lestocks Division at være langt
agterud, og for at skynde paa hejste Mathews da K!. 11' /2
Signal for at angribe, men endnu to Timer efter var Lestock langt agterud, medens den engelske Avantgarde var
naaet tværs af de allieredes Centrum. Mathews tabte nu
Taalmodigheden og lod sit Flagskib holde af og engagere
det spanske Admiralskib paa Pistolskuds Afstand, men
denne Bevægelse fulgtes i Centrum kun af hans Formand
og Agtermand, i Avantgarden af Admiral Rowley og dennes
Agtermænd. Alle disse Skibe kæmpede godt, og et spansk
Skib maatte snart stryge, men da stadig ingen af de andre
Skibe gjorde Mine til at ville engagere, trak Mathews sig
c. K!. 3'/2 ud af Kampen og lod en Brander forsøge at
antænde det medtagne spanske Admiralskib, som dog skød
Branderen i Sænk i Tide. Mathews vendte da med Flagskibet, og nu fulgtes hans Bevægelse ikke alene af hele
den engelske Flaade, men ogsaa af Franskmændene, som
tilbageerobrede den spanske Prise.
(Denne maatte dog
brændes næste Dag, da den ikke kunde følge Flaaden. )
Dermed endte Slaget 30); de allierede fortsatte næste Dag
sydpaa, kun svagt forfulgte af Mathews. Slaget endte uafgjort og blev det eneste Sammenstød mellem virkelige Flaader under Krigen. Selv efter Frankrigs Tilkomst var England sine Modstandere mere end jævnbyrdig,
thi vel raadede - 50·l{anonsskibe medregnede - England kun
!lO)

Slaget foranledigede i England en hel Række I{rig~retssager. Mathews var
- som det skulde synes med Grund - utilfreds med adskillige af sine undergivne, særlig Lestock, som i ovrlgt allerede tidligere havde vist personligt
Uvenskab over for 1\1. Lestock hævdede imidlertid for Rellen, at han ikke
kunde have engageret uden at h"yde Slaglinien, hvortil han, trods Signalet
om at angribe og Mnlhews's Eksempel. ikke vnr berettiget. da Signalet for
Slaglinie slad ig vajede. - Denne Forklaring var i Overensstemmelse med
Reglementets Bogstav : Rellen frikendte enstemmig Lestock o,:t dømte lige san
enstemmilt Mnthews for ved • forskellige Brud pnn Tjenestepligt. at have været
en Hovednarsag til den engelske Flnndes uheldige Forhold under Slaget. Samtidig dømtes dog flere af Skibscheferne i Centrum, fordi de havde holdt
sig uden for Kampen , hvorimod Cheferne for Avantgardens 3 forreste Skibe
frikendtes , da de som Grund for deres Tttbngeholderrhed nngav at hnve villet
forhindre den franske Avantgarde - der jo ingen Modstandere havde - i at
stagvende og dublere. - Den hele Affære er betegnende for den demornliserende Indflydelse, Innge Fredsperioder ofte har pna militær Opfattelse og
Aand; 50 Aar senere vilde Mnthews have stnaet med Palmerne i Hænderne,
og Lestock og adskillige nf Skibscheferne være bleven mindst knssererle.
Ogsan hos de nllierede var mnn utilfreds med Slaget, og den llO-narige
Admiral le Court faldt i Unande,
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over c. 120 Linieskibe 31) mod c. 60 franske og c. 50 spanske, men
af de spanske Skibe var kun c. Halvdelen sødygtige, og selv
disse, baade hvad Skibe og Besætninger angik, af en højst tarvelig Art, ligesom ogsaa de franske Skibe lod en Del tilbage at
ønske i Retning af Udrustning og Besætning. Desuden besad
den engelske Flaade i Englands blomstrende Søhandel med dertil
knyttet Skibsbygningsvirksomhed o. s. v. langt større latent
Kraft og Udviklingsmulighed end Modstandernes, som heller
ikke forsøgte nogen Kamp om Herredømmet paa Søen.
Men om end Englands Overlegenhed her saaledes var betydelig større end Skibsantallene angiver, saa hemmede dog
forskellige Forhold Udnyttelsen deraf: Landkrigen, der gennemgaaende gik heldig for Frankrig, tærede økonomisk meget paa
England, hvor indrepolitiske Forhold ogsaa svækkede Regeringens Handlekraft, og endelig var - som bl. a . Forholdene under
Slaget ved Toulon viser - heller ikke alt i den engelske Flaade,
som det burde være. Som Følge heraf kunde England heller
ikke i Krigens senere Aar gennemføre en kraftig Offensiv, men
overlod egentlig sine Modstandere Initiativet og indskrænkede
sig til at parere.
Frankrig benyttede sig heraf til flere dristige Stød. Ved
1745 at landsætte den stuartske Prætendent Karl Edward i Skotland frembragte det en virkningsfuld Diversion, som foraarsagede den engelske Regering en Del Bryderi, indtil Slaget ved
Culloden 1746 for bestandig aflivede Stuarternes Prætensioner.
I Ostindien havde det franske og det engelske Handelskompagni allerede i Aarevis ført en forbitret diplomatisk Kamp
om Prestigen over for de indfødte Fyrster og dermed i sidste Instans ogsaa Herredømmet i Indien. Med aabent Blik herfor gik
den dygtige franske Guvernør paa Ile de France (Mauritius),
La Bourdonnais, i 1746 med en lille Eskadre til Indien, hvor
den jævnbyrdige - om ikke overlegne - engelske Eskadre i
disse Farvande under Commodore Peyton efter en uafgjort
Træfning lod ham have frie Hænder til at erobre Englændernes
vigtigste Plads paa Coromandelkysten, Madras. Mangel paa
fornøden Understøttelse fra Frankrig, i Forbindelse med daarligt Samarbejde mellem La Bourdonnais og det franske Kompagnis i øvrigt overordentlig dygtige Guvernør i Indien, Dupleix,
forhindrede vel , at denne første Fordel blev forfulgt, men
Madras forblev i Franskmændenes Hænder til Freden.
I Nordamerika angreb den franske Guvernør i Canada
SI)

Hertil k om rlet merl Englnnd allterede Hollands Flande, men denne bestod
dn kun nf 20-2.~ LInieskibe. og Hollnnd fik desuden nok nt ~ore med Landkrigen .
Sokrigshi slor ie.

7
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1744 Nova Scotia, men maatte efter en kortvarig Fremgang
trække sig tilbage for et af Ny-Englands Kolonister dannet frivilligt Korps, som endog næste Aar, understøttet af en engelsk
Eskadre under Commodore Peter 'Yarren, erobrede Louisbourg
og Kap Breton. 1746 udrustede da begge Moderlandene Ekspeditioner til de respektive Koloniers Understøttelse: den franske
under Hertugen af Anville naaede. Nova Scotia uhindret af den
engelske Flaade, men saa medtagen af Storm og Sygdom, at
den intet udrettede; den engelske under Viceadmiral Lestock
og General St. Clair blev for sent færdig til at gaa over Atlan terhavet og forsøgte da et, nærmest paa Grund af daarlig Ledelse mislykket, Angreb paa Lorient, Hovedsædet for den franske Ostindiehandel.
1747 afgik fra Rochefort en ny Ekspedition til Canada
under Chef d'Escadre Markis de la Jonquisre i Følge med en
anden, til Ostindien bestemt, Ekspedition under Kaptajn Grout
de St. George. Englænderne havde faaet Nys om Sagen og udsendte en Eskadre (14 Linieskibe og nogle mindre Skibe) under
Viceadmiral George Anson, som den " /:. paa Højden af Kap
Finisterre fik Franskmændene (i alt 38 Skibe) i Sigte. Ved at
lade de 12 bedste Skibe - 4 Linieskibe, 2 Fregatter og 6 Ostindiefarere med 18-36 Kanoner - mindske Sejl og i Linie optage
Kampen, medens Resten af Skibene søgte bort, lykkedes det
J onquiere og St. George ved et tappert Forsvar - Ostindiefarerne gjorde dog kun ringe Modstand - at trække Afgørelsen
ud til henad Aften, saa at Englænderne kun erobrede 11 af
de i Linien værende og 7 andre franske Skibe 33).
Senere samme Aar udsendtes paa Efterretning om, at en
fransk Vestindiekonvoj samledes ved Rochefort, en anden engelsk Eskadre (14. Linieskibe og nogle mindre Skibe) under
Kontreadmiral Edw. Hawke 33). Denne fik den " / '0 ogsaa paa
Højden af Finisterre den franske Konvoj paa c. 250 Skibe i
Sigte og gav straks Signal for almindelig Jagt. Den franske
Konvojchef, Chef d'Escadre L'Etariduere, lod Koffardiskibene
presse Sejl, men dannede selv med 8 Linieskibe Linie og forsvarede sig under den paafølgende løbende Fægtning med saa
stor Tapperhed, at Hawke om Aftenen efter at have erobret 6
af hans Skibe selv var for medtagen til at forfølge hverken
Konvojen eller L'Etanduere, der med de to sidste Linieskihe
Anson blev først Imponeret og spildte nogen Tid med nt dnnne Linie, men
opdngede dog snnrt Modstnnderens Svaghed og gav dn Signnl for nImindelig
Jngt.
lIS) Edwnrd Lord Hawke, f. 1705, d. 1781, fremragende Flnndennforer, del' bidrog
meget iii nt indblæse den i forste Halvdel nf 18de Anrhundrede i Former
stivnede Søkrigsførelse en kraftigere Annd.
' 2)
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naaede Brest. Hawke sendte dog straks en Korvet til Vestindien med Underretning om den franske Konvoj, hvoraf da c.
30 Skibe blev tagne af de i Vestindien stationerede engelske
Skibe.
Alle Parter var imidlertid nu udmattede af Krigen, og 1748
sluttedes da Freden i Aachen, hvorved alt mellem England og
dets Modstandere blev som før Krigen, medens Østrig maatte
affinde sig med sine ved nogle Landafstaaelser.
Skibstabene under Krigen opgives sanledes 84):

I

mindre
Knpere og
Linieskibe Krigsskibe Hnndels·
skibe

I

England { tagne af Fjenden ... .....•..
ødelagte, strandede, sunkne ..
F
k' {ødclagte, strandede, sunkne ..
ran rig tagne af Fjenden .,
.
Spanien J tagne af Fjenden
.
\ ødelagte, strandede, sunkne ..

1

12

11
4
16

20

4,
13

3200

2

13
6
1

} 3400

Kolonialkrigen (Syvaarskrlgen), 1755-1763.
Freden i Aachen endte den østrigske Arvefølgekrig, fordi
de deltagende Magter var trætte af Krigen, men Fredsbestemmelserne lod en stor Del af de Konflikter, der havde ført til
denne, henstaa uafgjorte. Saaledes vedblev Spørgsmaalet om
Spaniernes Visitationsret over for de engelske Handelsskibe at
foranledige Rivninger, og i Indien, hvor Dupleix under sit dygtige og energiske Arbejde for at skabe et stort fransk Kolonialrige snart fandt en værdig Modstander i Rob. Clive, kom det
stadig til blodige Sammenstød mellem Handelskompagnierne.
Lige saa urolige var Forholdene i Nordamerika, hvor Franskmændenes Forsøg paa ved Besættelse af Ohiodalen at forene
deres Besiddelser i Canada og ved Mississippi (Louisiana) mødtes
med kraftig Modstand af Ny-Englandskolonierne, for hvilke enhver Mulighed for Ekspansion vilde være udelukket, hvis de
franske Planer gennemførtes.
Moderlandene kunde i Længden ikke holde sig uden for
disse Stridigheder, og Foraaret 1755 afsendtes en engelsk Flaade
under Viceadmiral Edw. Boscawen for at forhindre en i Brest
under Udrus tning værende større Ekspedition i at naa Canada.
Boscawen tog Station ved Newfoundland, men fik paa Grund
af Taage kun nogle faa af de franske Skibe i Sigte og tog 2 af
M)

Tnllene, særlig hvnd nngnnr Knpere og Hnndelsskibe, er neppe fuldt paalIdelIge.
7·
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dem, men maatte kort efter gaa hjem paa Grund af stor Sygelighed i Flaaden, Nu begyndte imidlertid Fjendtlighederne
overalt, og inden Aarets Udgang havde Englænderne opbragt
c. 300 franske Koffardiskibe, hvis c. 5000 Søfolk holdtes tilbage i
Fangenskab; et haardt Slag for den franske Krigsmarine, der
ikke havde Overflod paa Folk.
Frankrig begyndte imidlertid demonstrativt at samle
Tropper ved Kanalkysten, og det lykkedes herved at indgyde
England en vis Frygt for Invasion og bortlede Opmærksomheden
fra et Kup, som i al Stilhed forberedtes paa en hel anden Kant.
Den 10 1I 1756 forlod 150 Transportskibe med c. 15000 Mand under
Hertugen af Richelieu Toulon, konvojerede af 12 Linieskibe (800
Kanoner) og 6 Fregatter under Admiral La Galtssonniere. og 14
Dage efter var Tropperne landsatte paa Minorca og belejrede
det meget svagt garnisonerede Port Mahon. Da var dog allerede en engelsk Flaade under Viceadmiral John Byng undervejs fra England med Forstærkning, og den 19 / . ankom Byng
ogsaa ud for Mahon, som han imidlertid efter en uafgjort Træfning med La Galisenniere den ,ol. atter overlod til sin Skæbne.
Den kapitulerede da den '"I•.
T'ruslnin q ved lIiinorca "t, 1756 (se Plade III). C. Kl. 10
F. M. fik Englænderne (13 Linieskibe med 834 Kanoner og
6 Fregatter), formerede paa Kølvandslinie bidevind med St.
B. Halser, Franskmændene i Sigte paa B. B. Bov liggende
paa Kølvandslinie bidevind for B. B. Halser. Vinden var
da SSV men gik ved Middagstid til SV ; Englænderne . der
stadig holdt klos bidevind , passerede derved foran om
Franskmændene, som nu maatte formere Linien om paa læ
(agterste) Skib og derpaa bakkede Store Mærssejl for at afvente Angrebet. Da Byng mente, at hans Arrieregarde var
naaet paa Højde med den franske Avantgarde, gav han
- c. Kl. 1 E . M. - Signal til Stagvending alle paa een
Gang. Efter denne var Afstanden mellem Avantgarderne
c. 2 Kml., mellem Arrieregarderne det dobbelte, og Vinklen
mellem de to Linier forøgedes yderligere ved, at Byng lod
det førende Skib falde 2 Streger. Samtidig lod han et Skib
forlade Linien for at faa samme Antal Skibe i denne som
i den franske og gav endelig noget efter - c. Kl. 2' 1.. Signal til at engagere. Den engelske Avantgarde lagde
straks Roret op og løb ned mod den franske, der modtog
den med en heftig Ild, og c. KJ. 2 1 / , fik 6te engelske Skib
forfra sin Forstang skudt ned , løb i Vinden og kom i Vejen
for de efterfølgende Skibe, som ogsaa stoppede op. Den
herved opstaaede Forvirring øgedes ved , at den en g elske
Arrieregarde allerede - paa alt for lang Afstand - havde
aaJmet Ilden, saa at en tæt Krudtrøg hindrede Overblik, og
i Stedet for resolut s elv at fortsætte ned til passende Engagementsafstand , stoppede Byng ogsaa Admiralskibet og de
agtenfor værende Skibe. Herved opstod et Hul paa 2-3
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Kml, mellem de om Byng samlede Skibe og Avantgarden,
som - forude og i Læ - paa klos Hold engagerede de 5
forreste franske Skibe og tvang disse til at holde af. Den
engelske Avantgarde led dog ogsaa meget, navnlig under
den indledende Afholdning, og inden Byng havde faaet saa
megen Orden paa Arrieregarden, at han atter bestemte. sig
til at h olde af mod Franskmændenes Centrum og Arrteregarde, lod La Calissonni åre brase fuldt overalt her og stod
fremover forbi den engelske Avantgarde, der blev yderligere
medtagen ved denne Defilering af helt friske Skibe. - Hermed en dte Træfningen; La Galtssonniåre dannede paa ny
Linie paa sine læ Skibe (Avantgarden), men den engelske
Avantgardes Tilstand tillod ikke Byng at forny Angrebet.
den Dag, og da et Krigsraad den næste kom til det Resultat, at Mahon ikke stod til at redde selv ved en Sejr over
La Ga.lissonniere, medens en Sejr for denne kunde medføre
Fare for Gibraltars Sikkerhed, gik Byng hertil"). -

Krig var imidlertid endelig bleven erklæret: den 17/. af
England, den '0/. af Frankrig. Medens den engelske Flaade da
talte c. 130 Linieskibe, disponerede Frankrig kun over c. 65,
gennemgaaende endda daarlig vedligeholdte og som det kneb at
skaffe baade Besætning og Udrustning til. Oven i Købet koncentrerede Frankrig ikke sine Kræfter paa Krigen mod England, men lod sig drage ind i den kort efter udbrydende preussiske Syvaarskrig, i hvilken England, ledet i sin Politik af Wm.
Pitt den Ældre, derimod nøjedes med at støtte Frederik II med
Subsidier samt nogle - mere eller mindre heldige - Diversioner mod de franske Kyster, saaledes at det i Søkrigen kunde
sætte sin Energi ind paa i Læ af en systematisk Blokering af
de franske Krigshavne 3.) at erobre Frankrigs Kolonier. At det
af og til lykkedes mindre franske Ekspeditioner at undslippe
Blokeringens kraftige Greb, forhalede men kunde ikke forhindre disses Fald.
Saaledes slap 1757 en fransk Eskadre ud fra Brest og
naaede Louisbourg, saa at et paatænkt engelsk Angreb her
maatte opgives, men allerede 1758 faldt Pladsen - tillige med
Kap Breton og Prins Edwards ø - for en kombineret Ekspedition under Admiral Edw. Boscawen og General Arnherst, og
samme Aar erobrede engelske Eskadrer under Com. H. Marsh
og Com . Aug. Keppel Senegal og Goree.
U) Byng havde været Medlem nf den Krll(srel, der 1744 domte Adm. Mnthews li1

Knssnlion. Byng blev nu selv slillet for Krlgsret, der kendte hnm skyldig i
ikke nt .hnve gjort sit yderste for nt tage, sænke, brænde eller odelægge
FJenclens Skibe og for nt understolle snndnnne nf hans egne Skibe, som vnr
engngeredee, For denne Forseelse kendte Loven kun een Strnf: Døden, og
Byng blev skudt den 14/ S 1757.
38) Det skal bemærkes, nt England erklærecle -Pa plrs blok ad ee for hele Frankrigs Kyst .
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Mindre heldig gik 1757 en engelsk Ekspedition mod Rochefort: en Eskadre under Admiral Chas. Knowles bragte vel hurtig
Værkerne paa Ile d'Aix til Tavshed, men selve Hovedangrebet
paa Rochefort blev opgivet, da man ved Rekognoscering paa
Stedet fandt Landsætning af Ekspeditionens Tropper umulig.
- 1758 ødelagde en Eskadre under Admiral Edw. Hawke atter
Aix og jagede en her samlet Ekspedition, bestemt til Louisbourgs
Undsætning, paa Land. Dette Aar foretoges ogsaa en større
Diversion mod den franske Kanalkyst. C. 14000 Mand under
Hertugen af Marlborough, støttet af en Eskadre under Com.
Rich. Howe, hærgede i Juni St. Males Omegn men fandt det
umuligt at angribe selve Byen, og kort efter maatte Tropperne
paa Grund af udbrudt Sygdom udskibes paa Wight. Senere paa
Aaret indskibedes atter en Del af dem, og Cherbourg indtoges og
ødelagdes, men et nyt Angreb paa St. Malo endte med et foleligt
Nederlag ved St. Cast.
1758 naaede en fransk Ekspedition under Chef d'Escadre
d'Ache og General Lally Indien. Her havde ved Fjendtlighedernes Udbrud 1755 Franskmændene en fortrinlig Position, takket
være den for ovrigt 1754 i Unaarie hjemkaldte Dupletx's kloge
Politik, der havde knyttet flere mægtige indfødte Fyrster til
Frankrigs Sag, men i Løbet af 1756-57 fik Englænderne Overtaget ved Hjælp af en under Admiral Chas, Watson og Oberst
Clive fra England ankommen Ekspedition. D'AcM's Ankomst
bragte atter Vægtskaalen paa Vip; Lally havd e str a ks en Del
Fremgang paa Coromandelkysten, og d'Ache lev erede den "'1'1
ved Cuddalore og den ' I. ved Negapatam den engelske jævnstærke Eskadre, der efter Admiral Watsons Død kommanderedes
af Admiral George Pocock, to uafgjorte Træfninger. Men kort
efter den sidste gik d'Ache, der kom meget daarligt ud af det
med Lally og ikke saa sig i Stand til at udbedre sine Havarier i
Indien, til Ile de France, og dette Tilbagetog bevirkede, at
Lallys kort efter iværksatte Angreb paa Madras mislykkedes,
da Byen undsattes fra Søsiden. D'Ache, som fandt Ile de
France endnu mere blottet for Ressourcer end Indien, vendte
vel 1759 tilbage hertil og leverede (den 10 / . i Nærheden af Pondichery) Pocock endnu en blodig, uafgjort Træfning, men derpaa
gik han, ude af Stand til at holde sin Eskadre operationsdygtig,
hjem til Frankrig.
1759 forsøgte Frankrig, hvor Hertugen af Choiseul var
kommen til Roret, at ramme England ved en større Invasion
efter følgende Plan: saa store Flaader som muligt skulde udrustes i Toulon og Brest og efter at være koncentrerede i Brest
konvojere 20000 Mand . der stod i Bretagne. fra Quiberonbugten
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vesten om Irland til Clyden, derefter gaa norden om Skotland til
Flandern og dække andre her samlede 20000 Mands Landgang
i Kent. Samtidig skulde en Eskadre fra Dunkerque foretage en
Diversion mod Irland med 1200 Mand. Men Forsøget mislykkedes totalt: den engelske Blokadeflaade for Toulon under Admiral Edw. Boscawen ødelagde den franske Flaade herfra
under Chef d'Escadre de la Clue paa-dens Vej til Brest; den engelske Blokadeflaade her under Admiral Edw. Hawke handlede
lige saa ilde med Bresterflaaden under Admiral de Conflans, da
den noget senere vovede sig ud, og Dunkerque-Eskadren under
Kaptajn Thurot naaede vel Irland men udrettede intet og blev
paa Hjemvejen ødelagt.
Boscauieti og La Clue. For at forsyne og reparere sin
Flaade (13 Linieskibe med 916 Kanoner, 2 5O-Kanonsskibe,
10 Fregatter) havde Boscawen forladt Stationen for Toulon
og laa ved Gibraltar, da hans i Strædet posterede Fregatter
den "t, Kl. 7'/. E. M. meldte la Clues Passage. Skønt flere
af de engelske Skibe ikke havde Sejl underslaaet, var hele
Flaaden dog Kl. 10 i fuld Forfølgelse vesterpaa af La Clue,
hvis Fl aade talte 10 Linieskibe (706 Kanoner), 2 50-Kanonsskibe og 3 Fregatter. Om Natten skilte dog de 5 sidste og
3 Linieskibe sig fra La Clue og søgte ind til Cadiz; af de
resterende 7 Linieskibe blev 1 næste Dag indhentet og efter
et overordentlig tappert Forsvar erobret af Englænderne,
2 skilte sig næste Nat fra La Clue og undslap, medens de
4 sidste den 19de satte paa Land i Lagosbugten, hvis Neutralitet dog ikke forhindrede Boscawen i at bemægtige sig
dem; m en de 2, som ikke kunde faas af Grunden, maatte
brændes.
Hauike og Centlams. Hawkes Flaade talte 23 Linieskibe
med 1666 Kanoner foruden 5O-Kanonsskibe og Fregatter, af
hvilke nogle var stationerede i Quiberonbugten for at passe
paa de her samlede franske Transportskibe. Den 0/" maatte
Hawke for vestlig Storm lense til Torbay med Hovedstyrken, og den 14/" da Stormen havde lagt sig, stak Conflans i
Søen med 21 Linieskibe (1486 Kanoner) og 4 Fregatter for
at ødelægge den engelske Eskadre i Quiberonbugten. Men
samme Dag forlod Hawke ogsaa Torbay, og, underrettet
den 15/" om at Conflans var ude, pressede han Sejl direkte
til Quibåronbugten, som han tænkte sig var Conflans's Maal,
og fik her den ,0/tI c. KJ. 10 F. M. Conflans - som var kommen kun et Par Timer før - i Sigte. jagende den engelske
Eskadre. Hawke gav straks Signal for almindelig Jagt;
Conflans syn es først at have begyndt at danne Linie for at
optage Kampen men opgav det og søgte ind mellem Grundene, hvor han mente, at Hawke ikke turde følge ham.
Men denne var ikke til Sinds at lade sit Bytte undslippe.
C. KI. 2' /., da de forreste engelske Skibe begyndte at komme
de agterste franske paa Skudafstand, gav han Signal til
at engagere, og under en heftig Kamp og medens det blæste
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en vestlig Storm - 2 af de franske Skibe, der aabnede underste Batteris Porte, kæntrede - løb begge Flaader pelemele ind mellem Grundene, hvor l\Iørket og Stormen dog
nu snart endte Kampen, og begge Parter ankrede. Næste
Dag blæste det endnu haardt; Franskmændene reddede
8 Linieskibe til Rochefort, 7 Linieskibe og 4 Fregatter op i
Vilainefloden - hvorfra de først 2 Aar senere atter slap ud
- 3 Linieskibe strandede og ødelagdes og 1 Linieskib blev
taget (den '0/11) af Englænderne. Disse mistede 2 Linieskibe, der strandede. I Vestindien erobrede 1759 en Ekspedition under Com.
J. Moore og General Hopson Guadeloupe efter først at have
foretaget et mislykket Angreb paa Martinique; og i Canada
trængte en stor Ekspedition - 22 Linieskibe, 13 Fregatter, 11mindre Skibe og en Del Transportskibe med c. 9000 Mand Tropper
- under Admiral Chas. Saunders og General Wolfe op ad St.
Lawrence-Floden og erobrede Quebec. Aaret efter faldt Mentreal
og dermed hele Canada i Englændernes Hænder.
I 1761 fuldendtes Erobringen af de franske Besiddelser i
Ostindien, medens i Europa BelIe Ile erobredes af en Ekspedition
- 15 Linieskibe, 8 Fregatter, 8 mindre Skibe, 10000 Mand Tropper - under Com, A. Keppel og General Hodgson for at
tjene som Støttepunkt for Blokaden i Biscayahugten. For øvrigt
indlededes dette Aar Fredsforhandlinger, men da Frankrig den
" I. sluttede den bourbonske Familiepagt med Spanien, blev det
klart, at disse neppe vilde føre til noget Resultat. Pitt vilde
derfor straks erklære Spanien Krig for at kunne lamme dette
Land ved at bemægtige sig dets Sølvftaade, der endnu laa i
Vestindien, men kunde ikke faa sine Kolleger med hertil og
gik da af.
Neppe var imidlertid Sølvftaaden kommen til Spanien, for
dette begyndte Fjendtlighederne, og Krig erklæredes da lige
efter Nytaar 1762. Den spanske Flaade talte c. 50 Linieskibe,
men de var gennemgaaende i ynkelig Stand, medens England
nu kunde holde 120 Linieskibe under Vimpel. Spaniens Til komst som Fjende forøgede kun Englands Bytte.
Allerede i Slutningen af 1761 var en Ekspedition under
Admiral Rodney og General Monckton bleven samlet i Vestindien, hvor den i Begyndelsen af 1762 erobrede de sidste franske
Smaaøer: Martinique, Grenada og St. Lucia. Kort efter ankom
yderligere Skibe og Tropper under Admiral G. Pocock og Gene ral George, Earl of Albemarle, sa a at disse i Begyndelsen af
Juni kunde angribe Habana med 22 Linieskibe, 4 50-I{anonsskibe, 15 Fregatter, 12 mindre Skibe og c. 16000 Mand Tropper.
Den 13/, kapitulerede Byen, hvorved Englænderne gjorde et
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Bytte til en Værdi af 3 Millioner .:E og desuden tog 9 Linieskibe;
5 andre Linieskibe havde Spanierne under Belejringen sænket
eller brændt 37). - I Septbr. 1762 gjorde en fra Ostindien udsendt
Ekspedition - 7 Linieskibe, 4 Fregatter og c. 2300 Mand Tropper
- under Admiral Sam. Cornish og Oberst Draper et overordentlig rigt Bytte ved at erobre Manila, hvis Guvernør i sin Kapitulation oven i Købet indbefattede hele øgruppen Filippinerne.
I Europa havde de allierede forsøgt at tvinge Portugal
til at tage deres Parti, men Portugal valgte England, som ogsaa
straks sendte det Hjælpetropper, saa at en spansk Hær, der var
falden ind i Landet, atter maatte vende om.
Et temporært Held havde en lille fra Brest undsluppen
fransk Ekspedition under Admiral de Ternay, idet det i Slutn. af
Juni lykkedes den at erobre Newfoundland, men kun 3 Maaneder efter tog Englænderne den atter tilbage, og Ternay reddede
sig kun med Nød og neppe tilbage til Brest, medens de paa
Newfoundland landsatte c. 1500 Mand franske Tropper maatte
overgive sig.
Under disse Forhold opgav de allierede at fortsætte Krigen, og da man paa den anden Side i England begyndte at blive
betænkelig ved den stadig voksende Statsgæld - den var under
Krigen stegen til 122000000 .:E - enedes man i Novbr. 1762 om
Fredspræliminarier, som Febr. 1763 fulgtes af den endelige Fred
i Paris. Ved denne beholdt England: 1) Erobringerne i Indien
undtagen Pondichery og et Par mindre Pladser, 2) Senegal og
Goree, 3) Canada med tilliggende Øer, 4) Grenada, St. Vincent,
Dominica og Tobago, og fik desuden i Nordamerika alt Land
osten for Miss issippi samt i Europa Minorca tilbage. Som Ækvivalent for den sidste ø fik Spanien af Frankrig den vestlige
MississippidaI.
Skibstabene under Krigen opgives saaledes 38):

' I I { tagne af Fjenden
. ..
E"ng am
.
odelugte. strandede, sunkne ..
Fr'ankrig' tagne af Fjenden . .
.
•
\ odel agte, strandede, sunkne ..
S
.
, tagne af Fjenden
.
• palllen \ ødelagte, ~tr'andede, sunkne .•

I

2

6

18

35
35
20
6

21
24
9
5

I

4-000
1500
400

Prisepengene her lob op iii 736000 Lsir .. hvoraf Poeoek og Albemnrle hver fik
12200ll Lstr., men en Skibsehef kun 1600 Lstr., en Underofficer 17 Lslr. og en
menig ;I Lstr. 15 sh.
38) Tallene. særlig for saa vidt nnganr Handelsskibe og Kapere, er neppe fuldt
pnnlldellge.
37)
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Ved Bedømmelsen af de respektive Tab af Handelsskibe
maa erindres, at medens Englands Søhandel trods Kaperierne
tog et mægtigt Opsving under Krigen, saa forsvandt dets Modstanderes Handelsflag hurtigt fra Havets Overflade. -

TREDIE AFSNIT

1763-1840.
A. Søvæsenets Udvikling.
S.fart og S.handel.
De merkantilistiske Ideer om det udenlandske Markeds
store Værd havde bidraget deres til at tremme Verdenshalldelens Udvikling, men denne tog dog først rigtig Fart, efter at
den i Slutningen af det 18de Aarhundrede begyndte Omformning af Haandværk til Maskinindustri og den af Adam Smith
ved hans 1776 udkomne berømte Værk: "The wealth of Nations"
grundlagte "Liberalisme" paa det nationaløkonomiske Omraade
havde begyndt at gøre deres Virkning gældende.
Den sidstnævnte Bevægelse, som ogsaa blev af stor Betydning for Opfattelsen af Forholdet mellem Kolonier og Moderland, kom for sent til at redde England for dets nordamerikanske Koloniers Frafald. Men dette blev en Lære, der blev
taget ad notam i engelsk Politik, og nogen Erstatning for det
lidte Tab fik England ved Erhvervelsen af Australiens Fastland,
New Zealand og adskillige øgrupper i det Stille Ocean l),
ved de koloniale Erobringer - navnlig Ceylon og Kap - som
Krigene bragte det , og ved East-India Co's stadigt voksende
Herredømme i Indien. - Samtidigt ogedes Englands Handel
kolossalt: fra 1782-92 fordobledes Omsætningen med Udlandet,
som i de følgende 8 Krigsaar til 1800 inklusive yderligere steg
med over 65 0/0, De derpaa følgende Napoleonskrige med
Fastlandsspærringen og Eftervirkninger i Form af det ruinerede europæiske Fastlands svigtende Købeevne trykkede vel
for en Tid den engelske Handel, men Landet formaaede dog
uden alt for megen Besvær at bære den under Krigene opsamlede svimlende Statsgæld, som 1816 naaede Toppunktet med
1) Disse Erhvervelser skyldte, hovedsagelig den berømte Opdager Jarnes Cooks
Hejser i del Stille Ocean 1761\-1771, 1772-177:; og 1776-1780. Pna den sidste

ble,' Cook 1779 myrdet af de indfodte pan Sandwichoerne.
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900 Millioner Æ: (c. 45 Æ: pr. Indbygger), og imod den foreliggende
Periodes Slutning begyndte Udviklingen atter at tage Fart.
Men da begyndte der ogsaa atter at vise sig Tegn paa Konkurrence, medens England en Tid lang omkring Aarhundredeskiftet stod som Mellemhandler for næsten hele Verdenshandelen.
Af dets tidligere Konkurrenter led Spanien og Portugal
uhyre under Krigene og formaaede ikke at forhindre deres store
Kolonier i Mellem- og Sydamerika i at løsrive sig (1810-1825),
gjorde knap noget Forsøg derpaa eller paa at komme til Kræfter
igen.
Holland fik ved Franskmændenes Erobring et slemt Knæk,
England beklippede det for nogle af dets værdifuldeste Kolonier
- Ceylon, Kap - og Foreningen med Belgien (1815-30) virkede
nærmest uheldigt, men efter dennes Opløsning tog Nationen
kraftig fat paa at redde Stumperne af fordums Storhed.
For Frankrig var Revolutions- og Napoleonstiden trods
alle Napoleons Forsøg paa at holde det økonomiske Liv oppe
en uhyre Aareladning, men Landet rettede sig forbavsende
hurtigt og begyndte mod Periodens Slutning atter at vise Tegn
paa Ekspansionskraft (Algiers Erobring 1830).
Af andre Stater havde Danmark-Norge under den nordamerikanske Frihedskrig benyttet sin Neutralitet til at oparbejde en ikke ubetydelig Søhandel og Skibsfart, som yderligere udvikledes under Krigene ved Aarhundredeskiftet indtil
1807, da den med England udbrydende Krig gjorde en brat
Ende derpaa og skilte de to Lande.
Bedre gik det med de ogsaa større Udviklingsmuligheder
besiddende nordamerikanske Fristater, som ligeledes under Revolutions- og Napoleonskrigene tog fat paa Udviklingen af Handel og Søfart. Krigen med England 1812-1815 bragte vel en
Standsning, men den forvandtes hurtig, og det var bl. a. Amerikanerne, som 1816 med Black Ball Line - som hurtig fulgtes
af flere Linier - aabnede den første regelmæssige Paketfart
mellem Europa og Amerika (Liverpool-New-York).
Naar derimod af og til under Krigene Flag som Preussens. Oldenburgs m. fl. tyske Smaastaters begyndte at optræde hyppigt paa Søen, saa dækkede de kun Skibe, som ved
fingeret Salg var "neutraliserede", men i Virkeligheden tilhørte Stater, hvis eget Flag Krig med England havde fejet bort
fra Havets Overflade.
For øvrigt havde neutral Handel og Skibsfart under de
da gældende folkeretslige Normer, som var de krigsførende
Parter betydelig gunstigere end de nu almindelig anerkendte,
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ikke blide Kaar. Medens England - fraset enkelte særlige
Overenskomster - fastholdt den i Consolato del mare (se Side 24)
opstillede Regel' ): Frit Skib - ufrit Gods, ufrit Skib - frit
Gods, saa gik Frankrig langt videre, idet det ikke alene som
Regel sagde: Ufrit Skib - ufrit Gods, men endog: Ufrit Gods
- ufrit Skib. 1798 gik Direktoriet - og 1806 Nap oleon - saa
vidt, at alt Gods af engelsk Oprindelse erklæredes ufrit, uanset
hvem Ejeren var i Opbringelsesøjeblikket. Desuden hørte Papirsblokader af mest vidtgaaende Art - se navnlig om Fastlandsspærringen og dens Tilblivelseshistorie Side 151 - til Krigens Orden; Visitationsretten udovedes ikke alene paa den
mest nærgaaende Maade af Kr igsskibe, men ogsaa af Kapere,
og Priseretternes Sammensætning var ofte meget lidt betryggende for neutrale Interesser ").
Det maa dog herved erindres, at de neutrale Staters Regeringer ikke heller ydede de krigsførende Parter den Garanti
for deres Undersaatters Overholdelse af neutrales Pligter, som
senere er indført.
Alligevel drog som omtalt forskellige Staters Handel og
Skibsfart, saa længe de var neutrale, en Del Fordel af Krigen,
som jo bl. a. ogsaa i sig selv udelukkede de krigsførende Parters
Skibe fra forskellig Fart, hvor neutral Tonnage da maatte benyttes. Saaledes lagde f. Eks. Englands Omsætning med Udlandet i 1792 (sidste Fredsaar) Beslag paa c. 3631000 Tons,
hvoraf kun c. 13 "I. var fremmed, medens den i 1800 benyttede
c. 4273000 Tons, h vor af c. 34
fremmed.
E t af Navigationens vigtigste Problemer, Længdens Bestemmelse, fandt ved den foreliggende Periodes Begyndelse sin
Løsning. Allerede 1530 havde Gemma Frisius foreslaaet at
benytte Klokkeslætsforskellen, men Urfabrikationens daværende
Standpunkt forbød i Praksis denne Metodes Anvendelse om
Bord. 1598 udsatte Filip III af Spanien, faa Aar efter den
hollandsk e og 1714 den engelsk e Regering store Præmier for en
prakti sk Losning, me n man m a a tt e i lang Tid lade sig nøje med
Maaneobserva tion er. Endnu 1765 gav i England en ny Metode
til disses Beregning Anledning til den første Udarbejdelse af
den senere noksom bekendte Nautical Almanac, men da var

o,.

~}

Hævdedes principielt nf England lige iii 1854. - Reglen: Frit Skib -frit Gods
blev egentlig først med nogen Kraft forfægtet nf Frederik II nf Preussen efter
den østr-igske Arvefolgekrlu og senere (1780) nf den væbnede Ncutrnlltet. Den nf sidstnævnte Forbund opstillede Fordring, nt neutrnlt Krlgsskfbs Konvoj dækkede mod Visilnlion. er nIdrig bleven anerkendt fra Englands Side.
s} Snuledes henlngdes 1796 Pnndømmelsen nf frnnske Prisesnger under de frnnske
Konsuler i de Havne, hvor Priserne Indbrugtes. - Under Forhold som de
anførte er det forstnneligt - og tillige betegnende for den Beskyttelse. den
engelske Ftnade ydede Englunds Handel - ni neutrale Oslindiefnrere iii
Tider r-etalte 30°10 i Assu r a n ce, medens engelske snmtidig slap med 10-12°'° '

109
her allerede Instrumentmageren Harrison lige fremkommen
med sit Kronometer, som efter nogle mindre Forbedringer
viste sig fyldestgørende som Søur.

!ikibene.
Under hele Perioden vedblev Træsejlskibene at danne
Hovedbestanddelen af I\:rigsskibsmateriellet, om end i den
sidste halve Snes Aar mindre Hjuldampskibe begyndte at vise
sig, og Jærn kom til Anvendelse som Skibsbygningsmateriale
for mindre Skibes Vedkommende lige fra det 19de Aarhundredes
Begyndelse.
.
Ledende paa Skibsbygningens Omraade var Franskmændene; Englænderne indskrænkede sig, lige til de c. 1830 i Sir
Wrn, Symonds fik en overordentlig dygtig Konstruktør, i Hovedsagen til at benytte franske Priser som Forbilleder. L nedenstaaende Tabel er opført nogle i 1786 fastslaaede Dimensioner
for forskellige Skibsklasser, som med uvæsentlige Forandringer
gjaldt i Frankrig lige til Sejlkrigsskibenes Afskaffelse.
Franske Skibes Dimensioner.
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13,72 12,19 9,45
G,'10 4,94 3,81
(i;40 5,18 4,32
1,li2 1,94 2300 U79 50lli

Kobberforhudning kom i Brug lige ved Periodens Begyndelse, men blev ikke almindelig gennemført før op mod
1800. Fraset forskellige tekniske Fremskridt ved Skibsbygningen som Indførelsen af .Tærnforbindelser, Forbedring af
Pumper m. m ., var i øvrigt de vigtigste Forandringer ved
Skibene, at Dimensionerne voksede noget, ligesaa Længden i
Forhold til Bredden, samt at i Begyndelsen af det 19de Aarhundrede den sidste Rest af tidligere Tiders mange overflødige Opog Udbygninger paa Skrogene forsvandt, idet det næbformede,
sprinkelværksagtige Fremspring paa Forstævnen faldt bort, saa
Skibene fik en afrundet solid Bov. Samtidigt forbedredes ogsaa
Agterskibets Form over Vandet ved Afrunding, som baade gav
større Styrke og mere Plads til Stævnskyts.
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r nedenstaaende Tabel er opgivet nogle Data for typiske
Skibe fra Perioden.
Typiske Krigsskibe 1765-18!O.
Nntionnlitet

Engelsk . . .. .
Fransk .....
Spansk .....
Engelsk .....
Engelsk .....
Fransk
Engelsk •....
Engelsk .....
Fransk .....
Spansk .... .
Hollandsk ...
Engelsk .....
Engelsk . .. ..
Hollandsk ...
Engelsk .....
Fransk
Amerikansk.
Engelsk . ....
Engelsk .. . , .
Fransk .... .
Fransk .....
Amerikansk .
Engelsk ....•
Engelsk .....
o

o

••••

••••

I

Bygget Længde
nf
Største
Anr ") underste Bredde
BnLdæk
ro
m
1795
57,91
16 .15
1li.69
1790
li3,50
11i.53
1783
59,21
li2,23
18.2!1
1839
56,08
15.3!1
17!18
(iO.22
17!10
15.55
17,37
1835
57,!11
171J!
53,6!
H,93
56,08
H,86
17!JO
53,li!
H,!Jl
1770
H,10
17!J0
51,08
5!,83
16,53
18!O
53,11
13,15
17!Jli
47,!J8
13,61
1780
17!J7
48,5!
12,98
12,3!
17!12
47,78
1800
!li,02
12.!7
183!
48,77
1!.89
17!J8
45,72
12.09
43,89
11,8!
1783
31i,58
!J,!2
17!J0
36,!1
!J,75
1800
33,02
!J,02
17!J!
32,00
10,21
1838

I

I

Tons
I Dybde I BæreBe~ætI
nmg
evne
I
m
6,81
7,(i2
7,39
7.2-1

2332
27!7
2!37
310!
20:15
2223
21;09
18!2
188!J
18:ili
1562
22H
H33
13liO
1277

s.sn

7,09
7,11
li,09
6,58
li,12
5,71
6,81
5,!J7
!,!J2
3,76
3,76
U9

n ro

ol,!!

3,!Jli

s.ns

I

2,(il
4,31
2,74
4,52

I

1135
1633
1031
11;,1
511
53!J
!23
485

850
875
8!O
liOO
720
liOO
6!J0
5!J0

-

490
320
300
315
260
250
130
175
125

-

Kano-

ner

I 120
110
112
110
80
80
80
7!
7!
7!
72
70
li4
6!
!O
!O
!8
!O
3li
31i
20
20
16
is

') Aarstallet er for alle Skibe undtngen de engelske kun omtrentligt.

Besætningerne.
Under den foreliggende Periode arbejdede efterhaanden
i de fleste Fastlandsstater Konskriptionssystemet sig op ved
Siden af Hvervningen. England og de nordamerikanske Fristater holdt dog fast ved denne, men Presningen afskaffedes
kort efter Napoleonskrigenes Ophør.
r foranstaaende Tabel er Besætningens Størrelse opgiven
for de der opførte Skibe.

Vaabnene.

r 1779 fremkom i England de saakaldte Carronader, o:
korte, lette Kanoner - den 24 pundige Carronade vejede saaledes kun knap 'l« af hvad den almindelige 2<\, pundige Kanon
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vejede - som paa Grund af deres forholdsvis kraftige Virkning
paa de da benyttede korte Kampafstande hurtig i forskellige
Kalibre fra 12 'iij's til 68 'iij's fik Indpas paa de engelske Skibe
og til Dels ogsaa i de andre Mariner. Som Regel anbragtes
Carronader dog kun paa de øvre Dæk, men da de tog mindre
Plads end de lange Kanoner, kunde de opstilles i større Antal
end disse, saa at Skibene ofte kom til at føre mere Skyts op til 10-12 Stykker - end deres Klasse (74-Kanonsskib o. s. v)
angav.
Carronadernes Indførelse ledede Tanken hen paa at armere Skibene med Enhedskaliber og førte i Begyndelsen af det
19de Aarhundrede til Fremkomsten af mellemlange Kanoner,
men inden man var naaet ret langt ad denne Vej, fremkom mod
Slutningen af Perioden den af den franske General Paixhans
opfundne Bombe- eller Granatkanon.
Forskellige Arter af Brandprojektiler var allerede tidligere fremkomne - f. Eks. i 1805 de Congreve'ske Raketter men havde ikke vist sig praktiske. Glødning af Kuglerne var
ogsaa forsøgt - særlig i Frankrig - men Glødningen tog for
lang Tid og var desuden en stor Brandfare for eget Skib.
Men Paixhans's Granater viste sig hurtig som saa ødelæggende
for Træskibene, at de i Forbindelse med Indførelsen af Dampkraften som Fremdrivningsmiddel kan siges at have indledet
den radikale Omformning af Søkrigsmateriellet, som senere
er foregaaet
C. Aar 1800 fremkom ogsaa Granatkardæsken eller Shrapne1'en, som den den Gang benævnedes efter Opfinderen, den
engelske General S. Omtrent samtidig overgik man ogsaa til
at foretage Kanonernes Affyring ved Flintelaas i Stedet for ved
Lunte.
Branderne tabte under denne Periode mere og mere i
Betydning, men anvendtes dog et Par Gange med Held over for
stilleliggende Skibe 'I ). Derimod viste de af Englænderne i 1804
over for Invasionsfiotillen ved Boulogne anvendte "Catamaran'er" sig hurtig at være uden nogen praktisk Betydning,
skønt de ved deres Fremkomst vakte en vis Opsigt og fremkaldte en paa humane Hensyn støttet Protest fra fransk Side
mod deres Anvendelse. (Catarnar an'en var en c. 6 m lang
og 1 m bred vandtæt og i begge Ender kiledannet Trækasse,
4) Særllg skal nævnes Affæren I Bugten ved Tchcsme 1770, hvor en tyrkisk
Flnnde paa 15 Llntesklbe o~ nogle Fregatter blev totalt ødelagt af russiske
Brandere. - Den russiske Fluade, der dækkede dette Angreb, bestod af 10
Liniesktbe 0lt 5 Fregatter under Admiral Spirldoff - nominelt førte Katarina
U 's Yndling Orloff dog Overkommandoen - og var den første russiske Flaade,
der optraadte uden for Østersøen.
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fyldt med 40 Tdr. Krudt og forsynet med et Urværk til Regulering af Antændelsen.)

Strategi og Taktik.
Under Kolonialkrigens sidste Aar gjordes fra engelsk Side
et Tilløb til en virkelig Okkupering af Havet og en rationel Udnytteise deraf, men under den derpaa følgende nordamerikanske Frihedskrig følte England sig ikke stærkt nok til en kraftig
offensiv Krigsførelse. Trykket af den Saarbarhed, den opnaaede Position som Verdensrige og Centrum for Verdenshandelen førte med sig, samt af sine Modstanderes paa Papiret
formidable Søstridskræfter, faldt den engelske Krigsledelse tilbage paa en ren strategisk Defensiv og lod sig forlede til ved
en vidtdreven Udstykning af Kræfterne at forsøge et direkte
Forsvar overalt. Herved overlod det egentlig sine Modstandere
hele Initiativet, men heldigvis for England forstod disse ikke at
benytte Chancen: løst sammenkittet som deres Alliance var, og
desuden handicappede ved en traditionel søstrategisk Opfattelse,
der vilde overspringe Krigens første Fase, selve Kraftprøven
om Herredømmet paa Søen, skortede det i endnu højere Grad
dem paa Evne til at koncentrere sig om Maal og Midler i deres
Krigsførelse. Betegnende for den hele strategiske Situation
under denne Krig med dens Mangel paa Herredømme paa
Søen for nogen af Parterne er den store Rolle, som Angreb og
Forsvar af Konvojer spill ede, og det vekslende Held, hvormed
Krigen i Kolonierne førtes.
Endnu i Begyndelsen af Revolutionskrigene spores nogen
Usikkerhed i den engelske Krigsledelse, men den tabte sig
efterhaanden. Jo mere af Europas Fastland Napoleon lagde
for sine Fødder, desto fastere blev Englands Greb om sin Domæne: Havet. I Stedet for at overlade sine Modstandere Initiativet og nøjes med Parade og Ripost, overgaar England nu til
Standsningsstød, idet det opsøger Modstanderens Stridskræfter
ved deres Udspring: Krigshavnene, og blokerer dem der.
Hensigten med Blokaden var imidlertid ikke at forhindre
Fjendens Eskadrer i at løbe ud, men at tvinge dem til Slag,
hvis de forsøgte derpaa. - Dette lykkedes vel ikke altid overalt,
Vind og Vejr lod sig ikke helt beherske, men i det store og hele
løste Blokadestrategien sin Opgave og forhindrede virkelig faretruende Koncentrationer af Modstanderens Stridskræfter. Hertil bidrog dog ogsaa i ikke ringe Grad det knugende moralske
Tryk, hvormed de engelske Blokadeflaaders Baand hvilede
paa disse.
Gennemført med en hidtil ukendt Kraft i teknisk Hense-
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ende kom Blokaden for øvrigt ofte til at virke som fuldstændig
Indeslutning og altid som stærkt lammende paa Modstandernes
Operationsdygtighed, der led stærkt under det tvungne Ophold
i Havn, hvor det var umuligt at tilvejebringe fornøden Sømandsdygtighed hos Personellet og Organisation af Kræfterne.
Dette opnaaede de engelske Flaader derimod i høj Grad.
Under en Række fortrinlige Organisatorer som Hawke, Rodney,
Howe, Hood, Nelson 5) m. fl., samt fremfor alle Jervis G), blev
Sølivet under alle Forhold en anden Natur for Personellet.
Skibenes og Flaadernes Togter kunde udstrækkes over flere
Aar, og de ho ldt baade Sommer og Vinter Søen i Maanedsvis.
Et Par Tal markerer bedre end alt andet denne Udvikling: i de sidste Aar - 1779-82 - af den nordamerikanske
Frihedskrig havde Englænderne i Gennemsnit aarlig 30 "l« syge
af det indskibede Mandskab, i 1793-96: 24 %, i 1797-1800: 14 %
og i 1801, 1804, 1805 og 1806: 8 %. Tiden fra Napoleonskrigenes Ophør til den foreliggende
Periodes Afsl utning var - fraset en Del Straffeekspeditioner
mod de muhamedanske Sørøverstater ved Middelhavet - for de
fleste Mariner en Fredsperiode, hvor der imidlertid i Retning
af Organisation blev gjort en Del, navnlig for Personellets Uddannelse, ikke mindst i Skydning, hvis store Betydning den
engelsk-amerikanske Krig 1812-15 havde stillet i klart Lys.
Paa det taktiske Omraade holdt Franskmændene sig Suffren undtagen, se Side 128 og flg. - under hele Perioden
til deres traditionelle Defensiv, men medens de havde klaret sig
nogenlunde med denne, saa længe Englænderne hyldede Parallelslag-Princippet, saa slog den fuldstændig Klik over for Modstandere som Rodney, Howe, Hood og fremfor alle Nelson. Thi
ikke alene gik disse ved deres Manøvrer ud paa at tilvejebringe
en virkelig taktisk Overlegenhed, a: angribe en Del af Modstandernes Styrke med langt overlegne Kræfter, medens Resten
6) Vtcendmlrnl Sir Hornlio Nelson, Viscount Nelson, Baron af Nilen O" Hertug

af Bronte, født 1758, falden UlO5 ved Trnfalgar pan Toppunktet af en glimrende Lobebnue som Sekriger. Naturlige Anlæg, parret med et utrælleligt
personllgt Arbejde pna sin Uddannelse i alle Professionens Grene, "nv ham
efterhnnnden en Evne til øjeblikkelig at opfatte en foreliggende krlgersk
Situntion
Ilge saa øjeblikkelig skride til Handling pna Grunding af denne
Opfattelse, som fan hnr besiddet i saa høj en Grad. Desuden ejede han,
trods ane stærkt fremtrædende svage Sider ved Knrnkteren, en sjælden Evne
li! at Indgyde sine underordnede en ubetinget Tillid
en glødende Begejstrlng, som i sig alene berettiger ham til Prædikntet: Fører af Guds Nnnde.
Admirnl af the Fleet Sir John Jervis, Enrl SI. Vincent, født 1734, død 1823,
Englands mest Iremrngende Plandeanforer næst ener Nelson - eller manske
rellere ved Siden af denne - som i meget høstede, hvor den neppe snn
"en inie, men unlmindellg karakterfaste .lervls havde snnet. Som Strateg og
Flnndeorgnnisnlor stnnr Jervis uden Ligemnnd, som Tnkliker over de fleste,
for sna vidt mnn kan dømme af det eneste Slng - St. Vincent - han fik
Lejlighed til a t levere.

O"

O"

-6)

Søkrigshistorie.
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fastholdtes med en mindre Styrke, men fremfor alt var deres
Taktik præget af den Aand, der lyser ud af Admiral Hawkes
Svar til Navigationsofficeren, da denne gjorde Admiralen op mærksom paa Faren ved med Paalandsstorm og den frembrydende Vinternat at følge den flygtende franske Flaade ind
i Quiberonbugtens af Grunde opfyldte og for Englænderne
ukendte Farvand (se Side 103): "Tak, nu har De gjort Deres
Pligt ved at advare mig, læg os saa langs Siden af den franske
Admiral."
I den Tale fremtræder Tilintetgørelsesprincippet atter rent
og klart; Tanken paa egen Risiko er med en virkelig stor
Anførers berettigede Tillid ikke alene til sig selv, men til hele
den Flaade, han har uddannet, vist tilbage til sin rette Plads
i Baggrunden.
Saadanne Principper førte gennem en Udvikling, hvis
Gang kan følges gennem de nævnte Anføreres Slag, til Afgørelser som Abukir og Trafalgar, der ikke alene var Sejre for
Sejrherren, men knusende Nederlag for den besejrede. Det
sidste Slag, Sejlkrigsskibstidens sidste store, danner en værdig
Afslutning paa denne, thi genialere taktisk Blik end det, hvoraf
Nelsons Plan for Slaget er præget, er neppe forekommen ').
Mærkes maa her ogsaa Førernes Bestræbelser for, ved
forud at indprente de underordnede Principperne for Kampens
Førelse, at sikre sig, at disse under dennes skiftende Situationer kunde handle paa eget Initiativ. Af taktiske Forfattere fra Perioden skal nævnes Søofficererne Morogues, Grenier - begge franske - Grandallana spansk - samt den civile Englænder Clerk of Eldin, hvis 1782
udkomne Værk utvivlsomt har udøvet en vis Indflydelse paa
flere engelske Admiraler, bl. a. Nelson. -

B. De vigtigste Søkrigsbegivenheder.
NordalDerikanske Frihedskrig, 1775-1783.
England havde ved Kolonialkrigens Slutning en kolossal
Statsgæld og forsøgte ved Skattepaalæg at vælte en Del af
denne Byrde over paa Ny-Englandskolonierne. Men dis se,
hvis Selvfølelse var vokset meget ved den væsentlige Del, de
havde taget i Canadas Erobring, vilde ikke finde sig i saaledes
7)

De nyeste Undersøgelser har visl, ni Udførelsen neppe i son høj Grad søm
tidligere antaget afveg fro PInnens Grundprincipper (se Sid e 148 og 111(.).
Plnnen mnn dog siges ni stnn over Udførelsen, som - rent frnset de Æn dringer, der nodvendlggjordes ved nt FInnden ikke hnvde den i PInnen
forudsntte Styrke - i ikke ringe Grnd pnnvirkedes nf Nelsons Ulonlmodighed
efter for enhver Pris ni fnn Knmpen i Gnng hurtigsl muligt.
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at faa paalagt Statsborgerpligter uden at have Statsborgerrettigheder, og da England greb til Tvangsforanstaltninger,
sluttede i September 1774 paa en Kongres i Filadelfia de 12
Kolonier sig sammen til Forsvar for deres politiske Frihed 8),
og den 19 1. 1775 kom det ved Lexington til et blodigt Sammenstød mellem engelske Tropper og amerikansk Milits.
Paa Efterretningen herom overrumplede den amerikanske General Arnold i Maj de engelske Poster ved Champlainsøen og gjorde sig derved til Herre over den eneste for
større Troppestyrker anvendelige Forbindelseslinie - Hudsonfloden-Champlainsøen-Richelieufloden
mellem Kolonierne
og Canada. Dette fik stor Betydning. Thi vel strandede i
Foraaret 1776 Kolonisternes Angreb paa Canada foran Quebec
ved Ankomsten af en engelsk Uridsætningsekspedition under
Kaptajn Chas. Douglas, medens Ankomsten af en anden større
Ekspedition under Admiral Rich. Howe satte dennes Broder,
General Wm, Howe - som den "/, havde maattet rømme
Boston og gaa til Halifax - i Stand til at tage Offensiven og
ved Flaadens Medvirkning trods General Washingtons dygtige
Forsvar erobre New-York D) (Aug.-Septbr.), men Englændernes
Plan om ved Fremrykning herfra og fra Canada atter at besætte Linien Champlainsøen-Hudsonfloden strandede paa, at
den fra Canada kommende Styrke med stort Besvær maatte
bringe Skibe fra St. Lawrencefloden til Champlainsøen for at
fordrive den her af General Arnold organiserede Flotille.
Herved vandt Kolonisterne Tid, og da General Howe 1777
delte sin Hær, idet han selv med Hovedstyrken gik mod Filadelfia - som han, kraftig støttet af Flaaden, for øvrigt ogsaa
erobrede - medens en mindre Styrke under General Clinton
demonstrerede langs Hudsonfloden, saa førte dette til, at den
fra Canada fremtrængende General Burgoyne den 17/10 maatte
kapitulere ved Saratoga. Denne Katastrofe for de engelske
Vaaben ikke alene opildnede Frihedsbevægelsen i Kolonierne,
men bevirkede ogsaa, at Frankrig nu besluttede, med Kolonierne
som Forbundsfæller, at prøve paa at vinde noget af det i
sidste Krig til England tabte tilbage og den 8/2 1778 anerkendte
Fristaterne og sluttede Forbund med dem. - Snart efter be8) Unt hængfgheden erklæredes først den 4'7 1776. -

De tolv Kolonier - hvortil
1775 Georgla sluttede sil( - var: Connecticut. Delaware, Maryland, Massachusetts. New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, So uth Carolina Ol( Virl(lnia.
9) Herved medvirkede en 3die engelsk Ekspedition under Com. Peter Parker
og General Clinton, som tidligere - i .lunt - havde foretaget el mislykket
Angreb pnn Charleston. - I December detacheredes Parker og Clinton paa ny
med ..n kombineret Styrk.. og besatte Newport (Na r ra ga n se ttb u gtenj , som var
et yndet Tflflugtssted for de amerikanske Kapere.
S·
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gyndte Fjendtlighederne mellem England og Frankrig, for
øvrigt som saa ofte uden nogen Krigserklæring.
Siden Pariserfreden havde Frankrig med Henblik paa en
ny Krig med England gjort en Del for sin Marine og havde nu
c. 70 velbyggede Linieskibe og lige saa mange Fregatter "') og
Korvetter, men det skortede Værfterne paa fornodne Forraad
til Flaadens Vedligeholdelse i Krigstid. Officerskorpset var
godt, men for lille, og den nødvendige Supplering fra Koffardimarinen - og delvis fra Hæren - skadede Sammenhold og Di sciplin. Besætningerne var str a ks tilstrækkelige og gode, men
der manglede Reserver; de Huller, Krigen slog, maatte ofte
stoppes med uøvet og usøvant "Landskab.
Englands Flaade talte c. 130 Linieskibe og c. 140 Fregatter
og Korvetter i god Stand, men maaske knapt saa velbyggede
som de franske; paa den anden Side besad England bedre Ressourcer for deres Vedligeholdelse "). Officerskorpset var godt;
Besætningerne fortrinlige, hvad angaar professionel Dygtighed, men Tilfælde af mindre god Disciplin forekom, og det
kneb undertiden at faa Folk nok.
Da Fristaterne kun raadede over 10-15 større Kaperskibe " ) var England saaledes 1778 betydelig overlegen til Søs,
men mangelfuld Forberedelse hindrede det i at gøre Overlegenheden gældende det Aar, og 1779 fik det endnu en Fjende i
Spanien, hvis Flaade talte c. 55 Linieskibe og lige saa mange
Fregatter og Korvetter. Henset til de spanske Skibes, Værfters og Besætningers tarvelige Kvalitet, var den nu fremhragte
kvantitative Lighed mellem de stridende Flaader neppe af
synderlig Betydning, men den bidrog sit til at lamme den engelske Krigsledelse, som ogsaa følte sig trykket saavel af de
mange saarbare Punkter, den store engelske Søhandel og de
udstrakte og spredte oversøiske Besiddelser fremhod, som af
den Kra.ft og Seihed, de frafaldne Kolonier aahenbarede. Under
disse Forhold holdt England sig under denne Krig - modsat
Kolonialkrigen og Revolutionskrigene - i Kampen om Herredømmet paa Søen til Defensiven, særlig paa den europæiske Krigsskueplads, som dog i Virkeligheden var den afgørende. - Men ogsaa
dets Modstandere gik udenom en virkelig Kamp om Herredømmet
paa Søen og forfulgte - som det oftest gaar hos allierede - sekundære og spredte Maal : Spanien interesserede sig eg entlig kun
tO)

11)
t2)

Heri iberegnet Skihe med Indtil 58 Kanoner.
Verl Frerlsslutnlngen 1783 talte den engelske Flaade e . 175 Linieskibe og c.
270 Fregatter o~ Korvetter.
Blandt d isses Chefer kan nævnes .loh n Paul Jones. der 1778 og 1779 ltiorde
selve Storbritanniens Kyster usikre og som rangerer iblandt de dygtigste og

beramteste Anførere I den .lille« Krig.
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for Tilbageerobringen af sine tabte Besiddelser, medens Frankrig
splittede sine Kræfter paa en - ofte for øvrigt lunken - Understøttelse af baade Spanien og Fristaterne og paa at gøre Erobringer i Vestindien 13).
Da Frankrigs Holdning medio April 1778 blev fjendtlig,
var den af indrepolitiske Aarsager svage engelske Regering ret
uforberedt herpaa. Først den 1./. kom Kanalflaaden ud, 21
Linieskibe stærk under Admiral A. Keppel, for at hindre en
Forening af Toulon- og Bresterflaaderne, men da Keppel kort
efter af en erobret fransk Fregat erfarede, at Bresterflaaden
alene talte c. 30 Linieskibe, gik han hjem efter Forstærkning.
Den 9/, løb han atter ud med 30 Linieskibe (med 2280 Kanoner;
Divisionschefer: Rob. Harland og Hugh Palliser). Dagen før
var Bresterflaaden - 29 Linieskibe med 2098 Kanoner; Divisionschefer: Philip, Hertug af Chartres "), og Duchaffault løbet ud under Admiral d'Orvilliers 15), og den .'/, mødtes de to.
Plaader i et uafgjort Slag c. 100 Krnl. vesten for Ouessant,
Slag ved Ouessant den .'/, 1778. Flaaderne fik hinanden
i Sigte den .,/" og de følgende Dage manøvrerede d'Orvilliers, der havde Ordre til kun at modtage Slag under gunstige Omstændigheder, for at holde Luven, men svækkedes
ved at 2 Linieskibe, som blev skilte fra ham, maatte søge til
Brest, og den 27de F. M. lykkedes det dog Keppel, begunstiget af ustadig Vind, at sætte sig i Franskmændenes Kølvand. For at det nu uundgaaelige Angreb ikke skulde
ramme Queue'en, renverserede d'Orvilliers da sin Linie ved
Vending alle paa een Gang, og c. Kl. 11'/. mødtes de to Linier : Englænderne i Læ bidevind over B. B. - Vind VSV Franskmændene c. 4 Streger rumt over St. B. Passagen
varede under livlig Ild c. 2 Timer og bragte begge Parter,
dog navnlig Englænderne, i Uorden. Efter Passagen vilde
d'Orvilliers kovende ved Kontramarch - for ved at engagere i Læ at kunne bruge underste Batteri, som Franskmændene hidtil havde maattet holde lukket - men inden
hans Signaler blev opfattede af det førende Skib, havde
han fjernet sig en Del fra Keppel. For at fortsætte Slaget
forsøgte denne efter Passagen først at formere ny Slagorden for B. B. Halser, og derefter - da Franskmændene begyndte at kontrarnarchere - over den anden Bov, men dels
fordi adskillige engelske Skibe havde lidt meget paa Rejsningen, dels fordi Admiral Palliser viste en meget langsom
- om ikke vrangvillig - Opfattelsesevne, lykkedes det ikke
Keppel at komme i Or den , før Mørket faldt paa, og næste
Frankrlg vnr ved Ameriknnernes bestemt nedlngte Veto nfsknnret fra at ~an
los pnn det Objekt, som ell ers kunde synes hnnde nnturligst og ntlrnnværdigst : Cnnada.
U) Den senere Philip E~nlite.
•6) Admlrul Grev d 'Drviltiers, nnset som en af Frankrigs dygtigste Admiraler,
var da allerede 70 Aar gammel.
IS)
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Morgen var Franskmændene ude af Sigte. - Englændernes
Tab var 133 døde og 373 saarede, Franskmændenes 161
døde og 513 saarede IB).
Efter Slaget gik baade Keppel og d'Orvilliers hjem for
at reparere og mødtes ikke mere.
Men allerede den 13/. havde en fransk Flaade (11 Linieskibe med 806 Kanoner, et 50-Kanonsskib og 5 Fregatter under Admiral d'Estaing ") forladt Toulon for at gaa til Fristaterne. Den
her under Admiral Howe IS) opererende engelske Flaadestyrke var
d'Estaings Flaade betydelig underlegen, og en Undsætningsstyrke - 13 Linieskibe under Admiral John Byron - afgik
:først den 'I. fra England. Men medens d'Estaing gav sig god
Tid med Overfarten, handlede Howe med stor Energi og Dygtighed. Da d'Estaing den • t ankom til Delawarefloden, havde
Englænderne allerede rømmet Filadelfia og den 30 '. i god Behold naaet New-York, hvor Howe med fortrinlig Udnyttelse af
de lokale Forhold placerede sin disponible Styrke - 6 Linieskibe a 64 Kanoner, tre 50-Kanonsskibe samt nogle mindre
Skibe - i en meget stærk Position ud for Sandy Hook. Den
11/, ankrede d'Estaing uden for Barren, men skønt Ødelæggelsen
af Howes Styrke utvivlsomt vilde have medført New -Yorks
Fald - og dette atter var af uberegnelig Betydning for Frtstaternes Sag - gik d'Estaing dog, da Lodserne gjorde Vanskeligheder ved at tage hans sværeste Skibe over Barren, atter
sin Vej den 22/,.
Den 29de viste han sig ud for Newport og begyndte i
Forbindelse med amerikanske Tropper et i Begyndelsen heldigt
Angreb paa denne Plads. Men den ' /s viste den utrættelige
Howe IO) sig med 8 Linieskibe (med 522 Kanoner), fem 50·Ka·
nonsskibe og nogle mindre Skibe. D'Estaing indskibede str a ks
sine landsatte Folk og manøvrerede i to Dage over for Howe
uden at kunne tvinge ham til Slag. En Storm splittede derpaa
begge Flaader, og da d'Estaing saa gik til Boston for at reparere, maatte Amerikanerne opgive Angrebet paa det haardt
pressede Newport. Howe havde saaledes med afgjort under16)

17)

18)

ID)

Slaget fremknldte i Englund en Undersøgelse meget li"nencle den over for
lIfothews og Lestock : Keppel frikendtes pure , meclens Krig.reltpn udtalte en
- for øvrigt ret mild - Dnrlel over Pnlltser,
Chnrles Grev cl·E.lnin", født 1729. "uillolineret 1794. "ur Lnnclofficer indlil
1772. do hnn 'om Admirnl gik over i Mar-inen . Hnns person lille Tnpperhecl
kuncle her ikke opveje hnns lItnngel naa professionel D,·gUllhed.
Richnrd, Enrl Howe, forlt 1726. død 1799, mon regnes mellem de store Flnndennførere. som i Slutningen af det 18cle Anrhunclrede hævede den engelske
FInode iii Ver-deris forste.
Denne var bleven forstærket med et Par Skihe frn Bvrons Flnade , som under
en overordcntllg s torm fuld Overfnrt var bleven fuldstændig spllttet.
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legen Styrke ikke alene undgaaet Nederlag, men havde ogsaa
forhindret New- Yorks og Newports Fald.
Howe a fløstes kort efter af Byron, som nu med overlegne Kræfter overtog Observeringen af d'Estaing, men havde
det Uheld at taa sin Flaade splittet og havareret af Storm,
saa at d'Estaing den ' /u kunde forlade Boston og gaa til Vestindien, samtidig med at Com. Hotham med 2 Linieskibe, 3 50Kanonsskibe, 2 Fregatter og c. 60 Transportskibe med c. 5000
Mand Tropper under General Grant afgik fra New-York med
samme Bestemmelsessted 20).
Ogsaa i Vestindien var Englænderne ved Krigens Udbrud uforberedte. I September 1778 overrumplede den franske
Guvernør paa Martinique den utilstrækkeligt garnisonerede engelske Naboø, Dominica, medens den engelske Admiral Sam.
Barrington endnu laa ved Barbados uden at have modtaget
Underretning om Krigens Udbrud. Barrington raadede da
ogsaa kun over 2 Linieskibe og nogle Fregatter, men saa snart
Hotham den 10/" stødte til ham, hævnede han sig ved et dristigt planlagt og smukt gennemført Angreb paa St. Lucia, som
ogsaa endte med Øens Erobring, da d'Estaing, der kom til Undsætning med overlegen baade Flaade- og Troppestyrke, ikke
formaaede at fordrive Barrington og Grant fra deres godt
valgte og tappert forsvarede Positioner i og ved Cul de SacBugten, men tværtimod led et saa føleligt Tab ved Troppernes
Angreb paa Grants Stilling, at han maatte indskibe dem igen
og kort efter trække sig tilbage til Martinique, hvorpaa St.
Lucias fransk e Garnison kapitulerede.
Saa sn a r t Byron erfarede, at d'Estaing var gaaet til
Vestindien, fu lgte han efte r med 10 Linieskibe og ankom den
0/, 1779 til St. Lucia. Saavel han som d'Estaing forstærkedes
efterhaanden fr a Europa, men d'Estaing blev ved Martinique,
indtil Byron medio Juni gik til St. Kitts for at konvojere en
der samlet Handelsflaade klar af øerne. D'Estaing sendte da
straks en Ekspedition mod St. Vincent, som erobredes, og gik
derpaa selv den '0/. med 25 Linieskibe og en betydelig Troppestyrke mod Grenada, som kapitulerede den cl,. Næste Aften
ankom Byron med 21 Linieskibe og en Konvo j m ed Tropper og
Forraad, og i den Tro, at Øen endnu ikke havde overgivet sig
20) Pan Frtstaternes Kyster vor Vintersæsonens stormfulde Vejr ugunstlgt for
storre Operationer. medens VestIndiens Slormperiode er fro Juli iii Oktober;

det vor derfor under hele Krillen begge Parters Proksis at forlægge de moritime Operationers Tyngdepunkt fra det ene Sted iii det ondet. svarende til
disse VeJrforhold. - Hothorn vnr under hele Overrejsen uvidende om, nt
d'Estning sejlede parallelt m ed hnm i forholdsvis ringe Afstnnd; d 'Estnlng
erfarede mod Rejsens Slut ning Forhuld et nf en Prise og søgte forgæves
Hothnm, hvorefter hnn den 9/a nnkom til Mnrtlnique.
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og at han var d'Estaing overlegen, angreb han ved Daggry den
6te ud for Hovedstaden Georgetown den netop under Letning
værende d'Estaing saa hovedkulds, at flere af de engelske
Skibe, som uden Orden og klatvis kom i Engagement, blev
mere eller mindre manøvreudygtige, inden Byron blev sine Fejltagelser var. At det under disse Omstændigheder dog lykkedes
ham at redde sine havarerede Skibe og Konvojen fra Opbringelse, skyldtes kun Udygtighed hos d'Estaing, som heller ikke
drog nogen Nytte af , at Byron i lang Tid laa ubevægelig ved
St. Kitts for at reparere.
I August delte Byron - som selv gik hjem - sin Flaade;
en Eskadre under Admiral M. Arbuthnot gik til New-York,
Resten blev under Admiral Hyde Parker den Ældre i Vestindien, som d'Estaing samtidigt forlod for at foretage et mislykket Angreb paa det ved Aarets Begyndelse af Englænderne
besatte Savannah og derefter gaa til Europa. D'Estaings Optræden ved Fristaternes Kyster havde for øvrigt den vigtige
Følge, at Englænderne rømmede Newport for at kunne koncentrere tilstrækkelige Kræfter i New-York over for et muligt
Angreb herpaa.
I Europa havde den engelske Regering dette Aar (1779)
stationeret Kanalflaaden - 35-40 Linieskibe under Admiral
Chas. Hardy den Yngre - ved Scillyøerne, saa at Bresterflaaden - 30 Linieskibe under d'Orvilliers - den ' l, uhindret kunde
gaa til Spanien, hvis længe ventede Krigserklæring fulgte straks
efter. Med en planlagt Invasion i England for øje sammen drages c. 50000 Mand Tropper og en Mængde Transportmateriel
i Havre og St. Malo, men det spanske Flaadekontingent, 36
Linieskibe under Admiral Don Luis de Cordoba, var saa længe
om at blive klar, at d'Orvilliers og Cordoba først den " ]« viste
sig ud for Plymouth efter at have passeret Hardy uden at have
set ham eller han dem, og inden Troppernes Overførsel som forsinkedes ved at den franske Regering i den Ilte Time
forandrede den aftalte Plan - kunde iværksættes, dreven
østenstorm de allierede ud af Kanalen igen. D'Orvilliers og
Corboda gjorde derpaa et mislykket Forsøg paa at tvinge
Hardy til Slag, og maatte saa, da deres slet udrustede Flaader,
som hærgedes af Sygdom, var bleven komplet operationsudygtige, gaa til Brest, hvor de ankom den ','/.. Invasionen var
dermed opgiven.
Kort efter kaldtes Cordoba til Cadiz for at dække Blokaden af Gibraltar, som Spanierne havde indesluttet, og hvor
Forraadene ogsaa mod Aarets Slutning begyndte at glippe op.
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Men den " /.. afgik Admiral Rodney ") fra Plymouth med
22 Linieskibe, 14 Fregatter og en uhyre Konvoj af udgaaende
Handelsskibe samt Transportskibe til Gibraltar, Minorca og
Vestindien.
Den '/, 1780 tog Rodney paa Højden af Finisterre en
spansk Konvoj " ), den 'G /, ud for Kap St. Vincent i en Nattekamp 6 spanske Linieskibe og ankom uden nogen Forhindring
fra Cordobas Side til Gibraltar den 'G /,.
Træfningen ved St. Vincent IG
/. 1780. KI. 1 E . M. fik
Rodney 11 Linieskibe og 2 Fregatter under Admiral Don
Juan de Langara i Sigte. Langara opdagede for sent Rodneys Overmagt og søgte da at undkomme til Cadiz, Skønt
det blæste haardt af Vest - om Natten en halv Storm med
høj Sø - gav Rodney Signal for at jage og engagere i Læ .
K!. 4 indhentedes de agterste spanske Skibe, og Kampen begyndte. Den varede til Kl. 2 næste Morgen, da 1 spansk
Skib var sprungen i Luften, 6 andre tagne og Resten undsluppen i Mørket. 2 af Priserne gik dog paa Land og flere
af de engelske Skibe havde den 17de ondt ved at klare
Landet fra sig.

Efter at en til Minorca detacheret Eskadre var vendt tilbage, forlod Rodney atter den 13/, Gibraltar, sendte efter Ordre
næsten hele sin Flaade og Priserne til England og fortsatte selv
til Vestindien .
Her ankom han den "'/" næsten samtidig med d'Estaings
Afløser, Admiral de Guichen " ). Hver raadende over en Styrke
paa en Snes Linieskibe, og begge Manøvrister af lste Rang,
holdt Rodney og Guiehen hinanden Stangen hele Foraaret og
leverede - 17/... 15 / . og '"I. - hinanden 3 skarpe, men uafgjorte
Fægtninger.
Fægt ning d en "l, 1780 (se Plade III). Den 13 / , lettede Guiehen fra Fort Royal (Ma r ti niq ue) m ed 22 Linieskibe - hvorpaa
var indskibet c. 3000 Mand Tropper - for om muligt at angribe en af de engelske Der. Underrettet ved sine Forpostskibe lettede Rodney fra St. Lucia og riaaede den 16de Guichen
norden for Martinique. Den 17de Morgen var Rodney c. 12
KmI. til Luvart - Vind ø. t. N. - af Franskmændene, som
dannede en 10-12 Krnl. lang Linie for B. B. Halser. Rodney
rettede da sin Linie for St. B. Halser parallel med Guichens
og med 1 Kabellængdes Afstand mellem Skibene, gav m. 8
Signal for at ville angribe Fjendens Centrum og Arriere'1 ) George Brydges Bodney, Lord Rodney, fodt 1719, dod 1792, horer IiI den
22)
29)

engelske Floodes Foregangsmænd i elenne Periorle.
.
1 Linieskib, 6 Fregatter og 15 Skibe, ladede med Fornødenheder for den
spanske FJORde I Cndlz.
.
Louis d e Bonente. Grev de Guichen, fodt 1712, død 1790, anses med Relte som
en af Frankrlgs dygtigste Admiraler.
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garde og derpaa K1. 8'/. for Frontlinie med Retningslinie
N. t. V.-S. t. O. Men Guichen parerede straks denne Bevægelse ved at kovende, alle paa een Gang, og Rodney drejede
da til Vinden over B. B. og aabnede Skibsafstanden til 2
Kabellængder. De to Linier trak nu forbi hinanden , til
Rodney c. K1. 10' /, atter med sin tættere sluttede Linie havde
den ønskede Position over for Guichens Centrum og Arrteregarde og kovendte, alle paa een Gang, rettede Linie, K1. 11
signalerede om at være klar til Kamp, kort efter om at
holde af mod Fjenden og endelig K1. 11.50: "at hvert Skib
skal styre mod det Skib, der er lige overfor i Fjendens
Linie", fulgt af Signalet for Engagement paa klos Hold .
Men Chefen paa det forreste engelske Skib forstod - eller
rettere misforstod - Signalet som at han skulde styre mod
det fjendtlige Skib, der havde samme Nummer i Linien, og
da han fulgtes i denne Bevægelse af næsten hele Avantgarden, mislykkedes Rodneys smukt planlagte Koncentration totalt. Da Kampen c. K1. 1 E. M. kom i Gang, holdt
ydermere adskillige engelske Skibe sig paa lang Afstand,
skønt Rodneys Flagskib lagde sig paa saa klos Hold, at
det et Par Timer senere drev igennem den franske Linie.
Guichen, der opfattede dette som en Manøvre for at bryde
hans Linie, lod da denne holde af, alle paa een Gang, og
Rodney, hvis Flagskib var temmelig medtaget, fornyede ikke
Angrebet.
Efter den sidste af disse 3 Fægtninger gik de to Modstandere, som i c. 5 Uger næsten uafbrudt havde manøvreret i
Sigte af hinanden, til henholdsvis St. Lucia og Martinique for
at reparere. Kort efter anløb en spansk Eskadre Martinique,
og medens Rodney var optagen af Konvojeringstjeneste, fulgte
Guichen i Juli Spanierne, som han ikke kunde bevæge til Samarbejde over for Rodney, til Haiti, hvorfra han selv gik til
Cadiz med en Konvoj, medens en Del af hans Flaade hjalp
Spanierne med Erobringen af Pensacola.
Uvis om Guichens Planer gik Rodney imidlertid, med
rigtigt Blik for hvor Guicheri mest kunde skade Englands Interesser, i August til Fristaterne. Her vakte hans Ankomst
dyb Skuffelse hos Washington - som havde ventet Guichen
og levende Uvillie hos Admiral Arbuthnot, der betragtede
den som et Overgreb over for ham, men i øvrigt udrettede
Rodney ikke noget; han paatænkte et Angreb paa Newport,
som i Juli var bleven besat af en Ekspedition fra Brest - 7
Linieskibe, 2 Fregatter, 6000 Mand Tropper - under Admiral
Ternay og General Rochambeau, men opgav det, da .\rhuthnot
- vistnok fejlagtigt - erklærede det for uigennemførligt.
Tilbage i Vestindien i December fandt Rodney Øerne og
den der efterladte Flaadestyrke frygtelig medtagne af Orkaner,
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men Januar 1781 bragte Forstærkning fra England under Admiral Sam. Hood"') atter hans Styrke op til 21 Linieskibe. Kort
efter fik Rodney Ordre til at bemægtige sig den hollandske ø
St. Eustatius og synes at være blev en hypnotiseret af det uhyre
Bytte - over 3 Millioner æ - som her gjordes "'l. I alt Fald
var hans Dispositioner ikke heldige. Medens han selv blev paa
St. Eustatius, beordrede han Hood til med 18 Linieskibe at blokere Fort Royal (Martinique) og afslog bestemt Hoods Anmodning om at maatte tage Station paa Øens Luvside. Følgen var,
at en fra Frankrig ventet Styrke under Admiral de Grasse 20 Linieskibe med en stor Konvoj - den 29 / 4 knibende tæt af
Øens Sydende løb ind til Fort Royal, uden at den i Læ værende
Hood kunde hindre det. Forstærket med 4 Linieskibe fra Fort
Royal fordrev de Grasse derpaa Hood, erobrede Tobago og gik
endelig i Juli til Haiti, uden at Rodney havde kunnet faa Ram
paa ham. Da Orkantiden nu stod for Døren, gik Rodney selv
kort efter til England, men sendte Hood med 14 Linieskibe til
Fristaterne.
Her havde Englændernes med Savannahs Besættelse (se
Side 120) begyndte Operationer i de sydlige Stater haft nogen
Fremgang i 1780, særlig var Charleston bleven erobret, men de
uheldige Sider ved denne excentriske Bevægelse begyndte at
vise sig. Da Befolkningen mod Forventning vedblev at være
fjendtligsindet, saa den i North Carolina opererende engelske
General Cornwallis sig i Begyndelsen af 1781 tvungen over paa
Defensiven og benyttede sig da af en fra New-York iværksat
engelsk Diversion til Chesapeakebugten til ogsaa at gaa til
Virginia, hvor han samlede alle derværende Tropper, men ikke
desto mindre i August saa sig nødsaget til at indtage en defensiv Position ved Yorktown. Dennes Holdbarhed afhang imidlertid af, at Englænderne var Herrer paa Søen, og dette glippede i det afgørende Moment.
Allerede om Foraaret havde paa Washtngtons Opfordring
den franske Newporteskadre under Kaptajn Des Touches Ternay var død - forsøgt at afbryde Forbindelsen søværts
mellem New-York og Chesapeake, men efter en uafgjort Fægtning den 16/, med Arbuthnot trak Des Touches sig atter tilbage
til Newport.
24) Sir Snmuel Hood, Vlscount Hood, født 1724, død 1816, gny ved flere LejliR-

25)

h ..der - f. Eks. ved St. Kilts 1782. se Side 125 - Beviser pna Førertnlent af
allerførste TInnR. men kom pnn Grund nf forskellhre Omstændigheder ikke
til nt udfolde det som Flaadechef under de største Forhold.
December 1780 erklærede Englund Hollnnd Kril( (se Side 130). - Største Pnrten
nf den Konvoj, der førte Byllet fra SI. Eustntius til Englnud, blev dog den
2/ 5 17~1 erobret vesten for Ouessant af en fransk Eskadre under den dygtige
Admirnl de In Motte-Plcquet,
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Fægtning ud [or Ctiesapeake den '" 1, .f78-1. Da Eskadrerne - begge paa 8 Skihe, de engelske dog gennemgaaende
de sværeste - den 16de fik hinanden i Sigte, var Des Touches til Luvart og forude . For at kunne bruge underste
Batteri - det blæste stivt - løb han foran om Englænderne
og dannede Linie i Læ , og Arbuthnot angreb da efter den
Byngske Metode (Min or ca 1756) og med samme Resultat:
hans forre te Skibe blev stærkt medtagne allerede under
Afholdningen og derefter manøvreudygtige, da Des Touches
- efter La Galissennieres Mønster - defilerede forbi dem.
Des Touches forfulgte imidlertid ikke den vundne Fordel. -

Men ved Ankomsten til Hatti (den '"I,) fandt de Grasse
Anmodning fra Washington og Rochambeau om at medvirke til
Cornwallis's Tilintetgørelse og handlede da med stor Energi
og Omsigt. Guvernøren paa Harti overlod ham 3500 Soldater,
mod at en spansk Eskadre - som de Grasse laante af Guvernøren i Habana sammen med en større Sum Penge. som
Washington haardt trængte til - stationeredes ved Øen, og holdende de til Europa bestemte Konvojer tilbage for ikke at afgive
Skibe til dem kunde de Grasse da den 30 / . ankre i Chesapeake
med 28 Linieskibe. Underrettet ved Krydsere om hans Afgang
fra Haiti, var Newporteskadren, medførende Tropper og svært
Skyt ,allered den " ' , løbet ud , og Washington var i Ilmarcher
i Begreb med at forene sig med den over for Cornwallis sta aende General Lafayette.
Paa Grund at dels Uheld - flere Krydsere strandede eller
blev opbragte - dels uheldige Dispositioner slog paa den anden
Side den engelske Efterretningstjeneste næsten fuldstændig
Klik i denne afgørende Periode. Først den " I. kunde Hood ved
New-York underlægge sig den til England afgaaede Arbuthnots
Afløser, Admiral Thos. Graves den Yngre, og denne havde kun
19 Linieskibe, da han den " 1" ankom ud for Chesapeake og fandt
de Grasse næsten dobbelt saa stærk som antaget " ). De Grasse
lettede straks, og det kom til en Træfning, hvor Graves. der var
til Luvart, angreb efter samme Re cept som Byng ved Minorca
1756 og med lignende Resultat: medens hans Arrieregarde (u n der
Hood) næsten ikke kom i Engagement, blev hans Avantgarde
meget medtagen . (Et Skib maatte Graves brænde et Par Dage
erter.) Graves og de Grasse manøvrerede nu i le Dage over for
hinanden, og imedens løb Newporteskadren uanfægtet ind i
Chesapeake, hvor de Grasse derpaa sluttede sig til den. Over
for clen nu samlede franske Styrke paa 36 Linieskibe trak
26 )

Englænderne havde ment, nt de Grusse kun kunde tage t4-15 Linieskibe
med sig frn Vestindien ; hnn hnvde den 5te - ener ni have detacheret 4 - 24.
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Graves sig tilbage til New-York, og Følgen var Cornwallis's Kapitulation den " /'D med c. 8000 Mand.
Snart efter vendte baade de Grasse og Hood tilbage til Vestindien, hvor de Grasse, som havde 32 Linieskibe mod Hoods 22,
først vilde angribe Barbados, men efter to Gange af Passaten
at være dreven tilbage til Fort Royal i Januar 1782 vendte sig
mod St. Kitts, der ogsaa, trods et dristigt og ualmindelig smukt
udført Undsætningsforsøg fra Hoods Side, overgav sig den " /•.
E1'ob1'illg af St. siu» 1782 (se Plade IV). Den " /, ankrede
de Grasse ud for Basse Terre og landsatte c. 6000 Mand
Tropper, som snart drev Garnisonen (c. 1200 Mand) tilbage
til Brimstone Hill Fort paa Øens vestlige Del og besatte St.
Kitts og den Sø derfor liggende ø Nevis. Den '4/, fik Hood
ved St . Lucia Meddelelse om, at de Grasse den 10de var set
ved Nevis, og gik da straks til Antigua, hvor han ankom
den 21de og fik gode Oplysninger om Forholdene paa St.
Kitts. Han indskibede da Forsyninger og c. 1000 Mand
Tropper og lettede atter den 23de E. M. efter at have sat
Skibscheferne ind i sin Angrebsplan.
Denne var baseret paa Underretning om, at Franskmændene laa opankrede ud for Basse Terre uden synderlig
Orden saaledes, at Skibene delvis maskerede hinandens
Ild. Benyttende sig af Passatvinden vilde Hood runde tæt
sønden- og vestenom Nevis, staa op mod de luv franske
Skibe, defilere forbi disse med hele sin Kølvandslinie og
derefter kontrarnarch ere mod Solen og gentage Angrebet,
hvorved han haabede at knuse den luv Del af den franske
Flaade, inden den læ kunde undsætte den . Men om Natten
faldt en Fregat for Boven af et Linieskib, hvis Havari sinkede Hood , sa a at han ikke som planlagt kunde angribe
overraskende ved Daggry, men først op ad Dagen den 24de
rundede om Nevis's Sydpynt. (Afstand herfra til Basse
Terre er c. 15 Kml.) De Grasse fik derved Tid til at lette og
danne Linie sydover.
Holdende sig tæt under Nevis Natten over, lagde Hood
da en ny Plan, som meddeltes Skibscheferne, og som gik
ud paa i en god defensiv Position at indtage en Ankerplads
under St. Kitts, idet Hood haabede ved saaledes at indtage
en Flankestilling til Franskmændenes Forbindelseslinie med
Martinique at kunne forhale Brimstone Hills Fald, til den
fra England ventede Flaade under Admiral Rodney var
ankommen. Den 25de F . M., medens de Grasse laa sydover tværs i Læ i 8-9 Kmls. Afstand, formerede Hood tætsluttet Kølvandsorden for St. B. Halser og stod KJ. 11, da
han mente de Grasse langt nok sydpaa, klos under Nevis
nordpaa. De Grasse, der nu anede Uraad, stagvendte alle
paa een Gang og forcerede Sejl; og KJ. 2'/. naaede ogsaa
hans forreste halve Linie paa Skudafstand af Hoods agterste
halve, men det forhindrede ikke Hood i at give Avantgarden
Signal om at forcere Sejl og ankre som aftalt. KJ. 3'/. begyndte de forreste Skibe at ankre med Spring paa Tovet, me-
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dens Arrieregarden paa klos Hold kæmpede med Franskmændene. De Grasse's Flagskib forsøgte at bryde igennem
et foran 3die agterste Skib - der sejlede daarltgt - opstaaet Hul. men Chefen for 4de agterste Skib - den senere
Admiral Sir \\'m . Cornwallis - saa Faren og braste bak overalt, straks fulgt i denne l\lanøvre af sine to Formænd, saa
Hullet lukkedes og de Grasse maatte falde af parallelt med
Englændernes Arrieregarde. Denne stod nu op og ankrede,
dækket af Ilden fra de allerede opankrede Skibe efterhaanden som disse fik frit Skudfelt, medens den overlistede
de Grasse atter stod sydpaa.
Om Aftenen og næste i\Iorgen rettede Hood paa Positionen: det østligste Skib lagdes saa klos til Land, at det
var umuligt at gaa indenom, derefter fulgte i VNV-lig Retning 14 Skibe ud til 100-Favne-Grænsen, hvor Linien bøjede
og sluttede med 6 Skibe, placerede paa en Nord-Sydlinie,
som dækkede mod Omsejling af denne Fløj. Linien var
neppe rettet, før de Grasse angreb sydfra i Kølvandsorden
holdende op mod de østligste Skibe og derefter af langs den
engelske Linie, men navnlig ved den langskibs Ild under
Manøvrens første Del fik flere af sine Skibe slemt medtagne. Efter endnu et Angreb efter samme Metode om Eftermiddagen opgav de Grasse ogsaa at fordrive HoocJ. og holdt
Iremtidiz krydsende søndenfor i Haab om at kunne tvinge
Hood til Slag, naar han lettede.
Men ogsaa det mislykkedes. Den 13/, maatte Brimstone
Hill kapitulere, da Hoods faa Tropper intet kunde udrette
over for det stærke franske Belejringskorps, men da de
Grasse, hvis Forraad var slupne op. den Hde ankrede under
Nevis for at forny dem fra Transportskibene, kaldte Hood
om Aftenen sine Skibschefer om Bord, gav dem sine Ordrer
og lod dem stille deres Ure efter hans, og 1(1. 11 E. M.
kappede de engelske Skibe med faa Minutters Mellemrum
deres Ankertov og stod, efterladende hver sin Bøje med
Ankerlanterne, vesten- og nordenom St. Kitts, hvorfra
Franskmændene næste Morgen netop kunde øjne deres
Bramsejl. Den 'o l , underlagde Hood sig ved Antigua Rodney, som
medbragte 12 Linieskibe fra England og nu først forgæves søgte
at afskære de Grasse fra Martinique, og derefter ligeledes forgæves - hvilket i ovrigt skyldtes uheldige Dispositioner - at
opsnappe en fra Europa ventet fransk Konvoj til Fort Royal.
Rodney posterede sig da ved St. Lucia, hvor han ved en
Kæde af Fregatter holdtes å jour med Forholdene ved det c. 30
Kml, nordligere liggende Fort Royal. Her forberedtes efter Aftale med Spanierne, hvis Kontingent skulde støde til ved Haiti,
en Ekspedition mod Jamaica. Den 8/.1 ved Daggry lettede de
Grasse med sin Flaade (33 Linieskibe, 2 50-Kanonsskibe, nogle
Fregatter 111, m; Divisionschefer: L. de Bougainville og Markis
de Vaudreuil) samt en stor Konvoj og stod nordpaa tæt vestenom
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Martinique og Dominica. Men underrettet pr. Signal gennem
sin Fregatkæde var Rodney allerede inden Middag let med sine
36 Linieskibe (Divisionschefer: Hood og Francis Drake) og efter
4 Dages ihærdig Forfølgelse lykkedes det ham den 12/4 at tvinge
de Grasse til Slag i Kanalen mellem Dominica og Guadeloupe.

Rodney og de Grusse "/4- 12 /4 1782 (se Plade V). Den "/4
F. M. var Franskmændenes Avantgarde og Centrum naaet
ud i Kanalen mellem Dominica og Guadeloupe, hvor Passaten stod frisk, medens Arrieregarden endnu laa med ustadig Vind under Dominica. Men ogsaa Rodneys Avantgarde
(Hood) var, om end lidt i Læ, klar af Dominica. Indseende
at Slag var uundgaaeligt, hvis han beholdt Konvojen, sendte
de Grasse denne med de to 50-I{anonsskibe til Guadeloupe,
hvorfra den selvstændig skulde søge til Harti, naar de
Grasse ved at gaa østenom Guadeloupe og de nordligere Øer
havde fjernet Rodney, som de Grasse, befriet for Konvojen,
nok mente at kunne ryste af sig. For at lette dette, lod de
Grasse ogsaa Vaudreuil med stor Overmagt foretage to Beskydninger - 9,50-10,25 F. M. og 12,15-1,45 E. M. - af
Hoods isolerede Skibe 21), men medens disse ved at posteres
om fra Avantgarde til Arrieregarde fik Tid til at reparere
uden at sinke Marchen af Rodneys Flaade som Helhed, led
et af Vaudreuils Skibe saa meget, at det maatte sendes til
Guadeloupe.
Den 10de og l1te krydsede begge Flaader østerpaa, de
Grasse vindende lidt Forspring, men mistende to Skibe, som
efter Kollisioner Nætterne den 9de-10de og 11te-12te
maatte sendes til Guadeloupe.
Da Rodney - hvis Flaade var i ret god Kølvandsorden
for St. B. Halser med SØ-Vind - den 12te KI. 6 F. M. saa
den sidste af disse Havarister paa Slæb af en Fregat noget i
Læ. lod han 4 Linieskibe jage den. For at skræmme disse
bort holdt de Grasse - hvis Flaade i en uordentlig Klump
med østlig Vind laa for B. B. Halser 10-15 KmI. NØ for
Rodney - noget af og begyndte at formere Linie, men først
Kl. 7, da de Grasse var kommen saa langt i Læ, at han ikke
længere kunde undgaa Slag, kaldte Rodney sine jagende
Skibe tilbage og rettede sin Linie, hvis forreste Skib KI. 8
naaede den franske Linie - ved 9de Skib forfra - og derefter holdt af klos i Læ langs denne, som paa Grund af
de Grasses noget overilede Afholdning endnu ikke var ordentlig formeret. For ikke at lade Rodneys Arrieregarde
komme op aldeles frisk, lod de Grasse nu sin Avantgarde
holde af til SSV - Vinden stod her østlig - men fik kort
efter Skrupler ved at komme for langt sydover ind under
Dominica, hvor Vinden stod ustadig, og gav da to Gange
'II) Se PInde V.

Hood, der formeret pnn Kølvnndslinie Inn bi for ikke nt fjerne
sig for lnngt frn Rodney, hnvde om F. M.8, om E. M. 11 Skibe, Vnudreuil
benholdsvis 15 og 20. Vnudreuil vnlgte lang Skudnfstnnd for nt Englænderne
ikke skulde kunne bruge deres Cnrronnder og udførte begge Gange Beskydningen ved i Kølvandsorden nt holde ned mod Hoods agterste Skib, dreje
til Vinden, staa op langs hele Hoods Linie, kontrnmnrchere med Solen og
gentage Mnnøvren.
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Signal for Kovending, først alle paa een Gang, derpaa ved
Kontramarch. men ingen af Delene lod sig udføre med
Englænderne klos i Læ. og 1\.1. 9'/, skete det frygtede: Vinden gik om til Sø. Franskmændene maatte falde og deres
Linie blev brudt 3 Steder: 1) agtenom 19de Skib forfra af
Rodney, som luffede op fulgt af sine 5 nærmeste Agtermænd, 2) agtenom 23de Skib forfra af Rodneys Formand,
som, seende Admiralens Manøvre, ligeledes luffede, 3) agtenom 12te Skib forfra af den engelske Arrieregarde, som ledet
af Rodneys 6te Agtermand luffede op her. Franskmændene
kom herved i Læ - Englændernes Avantgarde vendte efter
at have passeret den franske Arrieregarde - og i uhjælpelig
Uorden; de Grasse forsøgte efterladende 3 afmastede
Skibe, som hurtig maatte stryge - at holde af og danne
Linie paa de længst i Læ værende Skibe, men forgæves.
Heldigvis for Franskmændene forfulgte Rodney dog uden
Energi og opgav, da de Grasses Flagskib og endnu et Skib
hen paa Eftermiddagen havde strøget, al videre Forfolgelse,
saa at Franskmændene slap bort med Tabet af 5 Linieskibe.
Deres Tab af døde og saarede er ubekendt; Englænderne
havde 213 død e og 816 saarede.
Slagets Udfald var, om end en utvivlsom Sejr for Englænderne, dog ikke noget afgørende Nederlag for Franskmændene; saa vel disses Konvoj som en stor Del af Krigsskibene
naaede Haiti i god Behold og forenede sig med Spanierne. Men
skønt de allierede herved opnaaede numerisk Overlegenhed over
den engelske Flaade, var Modet paa Jamaicaekspeditionen dog
forgaaet dem, og der forefaldt overhovedet inden Krigens Slutning ingen Begivenheder af Betydning hverken i Nordamerika
eller Vestindien. I Ostindien erobrede Englænderne i Krigens første 2 Aar
uden synderlig Vanskelighed alle franske Besiddelser, men indvikledes samtidigt i alvorlige Kampe med flere indfødte Fyrster,
særlig fra 1780 med den dygtige Sultan af Mysore, Hyder Ali.
Denne henvendte sig om Hjælp til Admiral Grev d'Orves, som i
Januar 1781 viste sig ved Coromandelkysten med en fransk
Eskadre, men d'Orves vilde ikke indlade sig med Hyder Ali og
gik snart tilbage til Ile de France.
Imidlertid afsendtes den 13/., 1781 fra England en Ekspedition under Com. G. Johnstone for at erobre Kapkolonien. og for
at hindre dette afgik den 22/, en Eskadre fra Brest under Kapt.
Suffren 28 ). Anløbende den portugisiske Koloni Porto Praya
28)

Viceadmiral Pierre de Sulfren de SI. Tropez. fodt 1729. død 1788, udfoldede
under I{amp'agnen i Indien 1782-83 under de vnnskeligste Forhold et Fører!leni, som slkrer ham en lste Rangs Plads ikke alene blandt Frnnkr-lgs, men
blandt samtlige Nationers Admiraler, saft mellet mere som han pnn afllørende
Punkter fuldstændlg brød med rodfæstet fransk Opfattelse og Tradition paa
Sckrfgskunstens Omrunde.
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( Kapver der n e) den 16/. traf denne uforvarende Johnstones Ekspedition til Ankers her og angreb straks. Styrken var omtrent
lige, men daarligt understøttet af sine Skibschefer maatte Suffren noget medtaget opgive Angrebet og søge til Søs. Dog lykkedes det ham, da Johnstone kun forfulgte valent, at naa Kap
først og sætte dette Punkt i en betryggende Forsvarsstand. saa
at han selv kunde gaa til Ile de France og støde til d'Orves, som
i- December afgik til Indien, men døde undervejs, saa at Suffren
fik Kommandoen over Eskadren (10 Linieskibe, 2 50-Kanonsskibe og n ogle mindre Skibe).
Den engelske Eskadre i Indien - 8 Linieskibe, 1 5O-Kanons.skib og nogle mindre Skibe - under Admiral Sir Edw. Hughes
laa til Ankers under Madras's Kanoner, da Suffren den 15/. viste
.sig, men, utilbøjelig til Angreb under disse Forhold, straks gik
sydpaa mod Pondichery, som nu var i Hyder Alis Magt. Frygtende for et Angreb paa det nylig fra Hollænderne erobrede
Trincomale, fulgte Hughes imidlertid efter og blev da den lT/.
-tvungen til Kamp, som dog endte uafgjort, men nødte begge
Parter til at søge Læ for at reparere.
T1'æfnina ud [or Sadras den 17/. 1782 (se Plade V). Da
Hughes c. Kl. 4 E. M. indsaa, at Kamp var uundgaaelig,
dannede han med svag NNØ-Vind Linie for B. B. Halser.
Suffren, som var til Luvart, havde længe forinden meddelt sine
Skibschefer, at han under saadanne Forhold vilde angribe
ved Dublering af Fjendens Centrum og Arrieregarde, og
lagde nu ogsaa, selv ledende, 6 af sine Skibe til Luvart af de
5 agterste engelske. Men da han derpaa gav Signal for
Engagement paa Pistolskuds Afstand, blev dette - maaske
delvis fordi Suffren holdt sit eget Skib paa længere Afstand
for at hindre den engelske Avantgarde i at stagvende og undsætte Arrieregarden - kun daarligt lystret, og kun to Skibe
fulgte Ordren om at engagere i Læ, medens flere franske
Skibe slet ikke kom til Engagement. Da Vinden et Par
Timer senere sprang til Sø og drev begge Parter over Stag,
trak Suffren sig da skuffet ud af Kampen.

Den 1./. traf Suffren atter Hughes, forstærket med 2 Linie:skibe, ved Providien (Ceylon NØ) og angreb. Træfningen er en
af de blodigste, Søkrigshistorien kender, men endte uafgjort.
Først klar med de paafølgende Reparationer opsnappede Suffren
en Del engelske Transportskibe og mødte derpaa atter den 6/7 ,
ud for Negapatam Hughes i en ny uafgjort Træfning, hvor begge
Parter havde 11 Skibe og Hughes var Angriberen. Den utrættelige Suffren blev igen først klar med at reparere 2t) og vendte
29) For efter Forljenesle al bedømme SufTrens Evne til al holde sin Eskadre

cperntionsdygttg maa erindres, al han før Erobringen af Trincomnle ingen
ordentlig Havn besad, al da han kun I Ny og Næ fik Tilforsel fro Frankrig,
Sokrlgshislorle.

9
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sig, efter lykkelig at have mødt en lille Forstærkning, mod
Trincomale, som over for et kraftigt gennemført Angreb kapitulerede den 31/.. Den ' /. ankom Hughes, men Suffren havde allerede indskibet de til Angrebet landsatte Folk og Kanoner og
leverede den 3/. Hughes en 4de uafgjort Træfning. Suffren
havde her 14 Skibe mod Hughes's 12, men blev - som overhovedet under hele Kampagnen - daarligt assisteret af sine
Skibschefer, ved hvis Udygtighed han ogsaa kort efter mistede
2 Linieskibe ved Stranding.
lVIonsunskiftet tvang dog nu begge Parter til foreløbig at
indstille Operationerne. Hughes gik til Bombay ; Suffren havde
Ordre til at gaa til Ile de France, men indseende, at dette vilde
være skælmesvangert for den franske Prestige overfor de indfødte Fyrster - navnlig vilde Hyder Ali da neppe fortsætte
Krigen mod Englænderne - gik han kun til Atchin (Sumatra).
Imidlertid døde Hyder Ali om Vinteren, og Englænderne
fik Overtaget til Lands. Vel forstærkedes Suffren i Marts 1783
med 3 Linieskibe, under hvis Konvoj ogsaa nogle Tropper ankom, men disse indesluttedes snart i Cuddalore, hvorudfor
Hughes i Begyndelsen af Juni lagde sig med 18 Linieskibe. Underrettet derom afgik Suffren straks fra Trincomale med sine 15
Skibe og angreb den '0/. Hughes ud for Cuddalore. Træfningen
endte atter uafgjort, men Hughes trak sig tilbage til Madras,
saa at det atter lysnede lidt for Franskmændene. En Uges Tid
senere indtraf imidlertid saa Efterretning om , at der 5 Maaneder
før var sluttet Fred mellem Frankrig og England. I Europa erklærede England i December 1780 Holland
Krig, nærmest for at hindre det i at slutte sig til Østersømagternes "væbnede" Neutralitetsforbund. Holland raadede over c.
20 Linieskibe, gennemgaaende dog gamle og smaa, men det afholdt sig saa vidt muligt fra aktiv Deltagelse i Krigen; kun den
"/. 1781 kom det ved Doggersbank til en haardnakket, men
uafgjort Træfning mellem to Konvojeskorter, den engelske under
Admiral Hyde Parker den Ældre, den hollandske under Admiral
Jan Zoutman.
Trætnino ved Doooersban1c den sI. 1781. Parker fik ved
Daggry Hollænderne i Sigte i Læ - Vind NØ - og sendte
sin fra Østersøen hjemgaaende Konvoj vesterpaa. Selv
mnatte hnn for det overvejende Kvanturn af sine Fornødenheder - Arnmunilion, Rundholter. Tovværk o. s . v. - .Ieve. nf Fjenden. snmt nt de store
Huller, Kumpc og Sygdom slog i hans nIlerede ved Ankomsten til Indien
ufuldtalllge Besætninger, maatte fyldes med Soldnter og nile mulige indiske
løse Eksistenser. - I delle sidste Forhold - Besætningernes danrlige Kvnntttel og Kvalitet - i Forbindelse med Skibschefernes gcnncmgnnende Udygtighed ligger Forkluringen pna, at Sulfren trods gode Disposilioner ikke opnnaede tilfredsstillende Resultnter i Kampene, selv hvor hun vnr numerisk.
overlegen
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holdt han ned paa Zoutman, der lagde sig opbrast i tætsluttet Linie for B. B. Halser til Luvart af sin Konvoj og
ikke fyrede et Skud, før Parker havde fa aet placeret sig
paa en parallel Linie til Luvart i 'l« Bøsseskuds Afstand.
Begge Parter havde 5 Linieskibe og 2 mindre Skibe i Linien.
Efter 3'/. Times Kamp trak Parker sig ud af denne og gik
til England; Zoutman maatte næste Dag gaa tilbage til Holland. Tabet var paa hver Side c. 500 Mand døde og
saarede. Daarligt Samarbejde og daarlig Ledelse bevirkede, at
Frankrig-Spanien ikke udrettede noget synderligt paa den
europæiske Krigsskueplads, skønt deres Flaader forenede var
den engelske Kanalflaade overlegen. 1780 laa de allierede ved
Cadiz, undtagen et Togt i August efter en engelsk udgaaende
Konvoj, af hvis 63 Skibe ogsaa de 55 blev tagne, medens Eskorten
undslap 30). I Foraaret 1781 undsatte Admiral Darby med Kanalflaaden (c. 30 Linieskibe) uanfægtet det stadigt belejrede
Gibraltar, og da de allierede senere paa Aaret overraskende viste
sig 49 Linieskibe stærke under Admiral Cordoba i Kanalen, turde
de dog ikke angribe Darby, der lagde sig til Ankers i Torbay.
De allierede gik snart atter hjem, og Aaret sluttede med et Held
for Englænderne, idet Admiral Rich. Kempenfeldt med 12 Linieskibe tog eller splittede en stor til Ost- og Vestindien bestemt
Konvoj lige for Næsen af dens Eskorte paa 19 Linieskibe under
Guichen, som, mindre vel valgt, havde posteret sig forud for og
i Læ af Konvojen.
I Begyndelsen af 1782 tog Admiral Barrington i Biscayabugten en ny til Ostindien bestemt fransk Konvoj, men England
kunde ikke forhindre, at Minorca i Februar faldt i de allieredes
Hænder, og i Juli viste de allierede sig, 40 Linieskibe stærke
under Cordoba, ved ScUlyøerne, hvor netop Kanalflaaden (25
Linieskibe) under Admiral Howe holdt gaaende for at dække
Ankomsten af en Konvoj fra Vestindien. Ved om Natten at
tage sin Flaade mellem Scilly og Landsend lykkedes det dog
Howe at ryste de allierede af sig, og da Cordoba kort efter
blev drevet sydpaa af Storm, vendte Howe i god Behold tilbage
med sin Konvoj .
De allierede besluttede nu at sætte Kraft paa Belejringen
af Gibraltar, og efter i Cadiz at være bleven forstærket til 49
Linieskibe - foruden talrige mindre Skibe - gik Cordoba til
Algeciras. Men et heftigt Angreb baade fra Land- og Søsiden 31)
SO) Konvojerne splllede en vis Rolle, ikke nlene okonomisk, men ogsnn militært,
SI)

fordi I{ril(sforelsen i Kolonierne var temmelig nf'hængtg nf TlIforsler fra
Moderlnndene.
For delle hnvde Spanierne bl. n. Invet 10 nydende Batterler. som skulde være
brnndfri, men som nlligevel temmelig hurtig lilev s ku d le i Brand .
!Jo
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i Begyndelsen af September blev afslaaet af Besætningen, og
medio Oktober lykkedes det Howe, som ledede dette vanskelige
Foretagende med overlegen Dygtighed og Omsigt, at bringe den
af ham med 34 Linieskibe konvojerede Undsætningsflaade i Behold ind til Fæstningen lige for Øjnene af Cordoba, der i det
afgørende Øjeblik lod sig drive i Læ ind i Middelhavet. Fæstningen blev herved atter forsynet for et Aar, og de allierede
hævede da Belejringen.
Alle Parter var nu kede af Krigen, og allerede Januar 1783
undertegnedes Fredspræliminarierne, som fulgtes af Freden i
Versailles, September 1783. Ved denne anerkendte England Fristaterne, afstod til Frankrig Tobago og St. Lucia samt tilbagegav de i Ostindien erobrede Positioner. Til Spanien afstod
England Florida og Minorca, men over for Holland beholdt det
Negapatam, medens dette Land fik Trincomale tilbage . - Skibstabene under Krigen opgives saaledes 32):
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Revolutionskrigene, 1793-1802.
Den "'l, 1793 henrettedes Ludvig XVI, og dette gav Stødet
til Dannelsen af den forste Koalition - England, Spanien, Holland, Portugal, Preussen, Ostrig, Ru sland , det tyske Rige og
de fleste italienske Stater - mod den franske Republik.
Den engelske Flaades effektive Styrke var ved Krigens Udbrud c. 115 Linieskibe og 200 mindre Skibe og forøgedes under
Krigen til c. 130 Linieskibe og 400 mindre Skibe. Officerskorp et
var udmærket og tilstrækkelig stort, derimod kneb det ofte at faa
det fornødne Antal Folk. Vel fandtes der en betydelig 8tamme
af veluddannede Folk, og den vældige Handelsflaades Besæt3S)

Tallene, særlig for Handelsskibes og Kaperes Vedkommende, er neppe fuldt
panlidelige.
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ning var en fortrinlig Kilde at øse af til Supplering, men Krigstjenesten var, hovedsagelig paa Grund af ringe Løn og daarlig
og utilstrækkelig Kost, kun lidet efterstræbt. Disciplinen lod
ogsaa i de første Aar af Krigen meget tilbage at ønske, og i
1797 udbrød i Kanal- og Nordsøflaaderne Mytterier i et saa da nt
Omfang, at disse Flaader i maanedsvis immobiliseredes deraf.
.Situationen var en Tid meget alvorlig, saa meget mere som
der samtidig var Oprør i Irland, men efter at gennemgribende
Forbedringer af Løn og Kost var foretagne , lykkedes det Admiral Jervis ved en passende Blanding af ubønhørlig Strenghed
og levende Omsorg for Folkene at faa Bugt med Bevægelsen og
indføre god Disciplin i Flaaden.
Af Englands allierede besad Spanien c. 75 Linieskibe og
130 mindre Skibe. Skibene var store og velbyggede - Fregatterne dog ofte svagt armerede - men Vedligeholdelse og Udrustning var slet; Officererne var tapre men udygtige, og Besætningernes Kvalitet og Uddannelse yderst tarvelig. - Holland
raadede paa Papiret over c. 45 Linieskibe og 100 mindre Skibe,
men Skibene var gamle, smaa og svagt byggede, ligesom det
ogsaa her kneb med Vedligeholdelse og Udrustning. Officerer
og Besætninger var tapre og dygtige Sømænd, men det skortede
paa rent militær Uddannelse,
For øvrigt gik 1795 Holland og 1796 Spanien over paa
Frankrigs Side.
.
Portugal og Begge Sicilier raadede hver over en halv Snes.
Linieskibe og nogle mindre Skibe, som dog ikke tog nogen synderlig aktiv Del i Krigen, men Alliancen med de to Lande var af
stor Betydning for England, 'hvis Middelhavsflaade derved vandt
vigtige Støttepunkter.
Frankrig besad ved Krigens Udbrud c. 80 store, velbyggede og kraftigt armerede Linieskibe og 125 mindre Skibe, hvis
Udrustning dog hurtigt blev meget mangelfuld "). Værre var
det dog, at Personellet var i en ynkelig Forfatning. Guillotinen
og Emigreringen saa godt som tilintetgjorde hele det Officerskorps, som med Ære havde tjent i den nordamerikanske Frihedskrig, og ved Erstatningen toges mere Hensyn til republikansk
"Borgersind" end til Dygtighed. Hvad dette førte til, fremgaar klart deraf, at af de 26 franske Linieskibschefer i Slaget
den 1/. 1794 var ved Revolutionens Udbrud 4 Løjtnanter, 10
Underløjtnanter, 1 Underofficer, 1 Matros, 9 Skippere, StyrSS)

Det mnn erindres, ni samtllge krigsførende lIInJ(ler for de fleste til Skibsudrustning hørende Fornødenheder - Tommer, Hamp, Tjære o. s. v. - vnr
nfhrengi/( nf Ttlførsel nd Søvejen . nnvnllg frn Østersolandene. Delle Forhold
virkede endog til Tider uheldigt pnn det til Søs overmægtige Englands Skibes
Udrustning.
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mænd eller Lodser og kun 1 Linieskibschef, medens af de 3
Flagmænd 2 var Løjtnanter og 1 Underløjtnant. Men ikke nok
hermed . Ved Revolutionens Udbrud besad den franske Marine
et veluddannet Korps paa c. 8000 Skibsartillerister; dette Korps
opløstes af Nationalkonventet, fordi det ansaas for stridende
mod det revolutionære Lighedsprincip, at disse Folk havde "Privilegium" paa at forsvare Republikken til Søs. Endelig ødelagde Revolutionen Disciplinen i Flaaden i Bund og Grund og
bragte hele Marinens Administration i endeløs Forvirring.
Udrustet under saa fortvivlede Forhold var det neldigt for
Bresterflaaden (Admiral Morard de Galle), at det under det
korte uvirksomme Kryds, den i li93 foretog i Biscayahugten,
lykkedes den at undgaa Slag med den engelske Kanalflaade
(Admiral Rich. Howe). Men den franske Marine led et føleligt
Tab i Toulon, som i August ved franske Royalisters Hjælp
besattes af en engelsk-spansk-neapolitansk Flaade. De allierede
maatte vel i December atter rømme Byen, men bortførte da 4
Linieskihe og 15 Fregatter og Korvetter samt ødelagde 9 Linieskibe og 5 Fregatter.
Uden for Europa faldt allerede 1793 alle franske Poster
i Forindien og i Vestindien Tobago i Englands Hænder.
Foraaret 1794 ventedes i Frankrig en stor Konvoj fra Amerika med haardt tiltrængte Fornødenheder, o~ for at dække
dens Ankomst udsendtes Bresterflaaden og Rocheforteskadren
under Admiral Villaret-Joyeuse, medens paa den anden Side
den engelske Kanalflaade løb ud under Admiral Rich . Howe
for at opsnappe Konvojen og slaa Villarets Flaade. Det sidste
lykkedes Howe den I G H) c. 400 Kml, V '/, S af Ouessant, men
hans egen Flaade led saa meget i Slaget, at han efter dette
maatte søge Havn, og Konvojen naaede da i Behold Frankrig.
Howe oo VillaTet 1794. Den 6/., forlod Admiral Nielly
med 5 Linieskibe Rochefort, den 1 G/ 5 Villaret Brest med 25
Linieskihe (for u den mindre Skibe); hegge styrede ud i Atlanterhavet mod et Konvojen opgivet Rendezvous. Den "I, afgik
Howe fra St. Helens med 31- Linieskibe, en Del mindre
Skihe og en stor Konvoj, og detacherede den 4de ved Lizard
8 Linieskibe og 7 Fregatter under Admiral G. Montagu til
at folge Konvojen til Kap Finisterre, medens han selv den
5te rekognoscerede Brest - hvor Villaret ohs erverede s til
Ankers - og derefter krydsede i Biscayabugten til den 18c;le.
Dagen efter opdagede han ved ny Rekognoscering af Brest
Villarets Fraværelse og stod da først, bange for Montagu,
sydpaa, men fik den 21de af Handelsskibe Oplysning om
Villarets Kurs, og da denne udelukkede Fare for Montagu,
hesluttede Howe at forfølge Villaret. Den 28de F. M. kom
$t) Ener den revolutionære Kalender : tade Prnirlnl,
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denne i Sigte til Luvart - Vind sydlig - forstærket med 2
Linieskibe fra Nielly. Villaret krydsede paa for at undgaa
Slag og samtidig drage Howe bort fra Konvojens Route,
men allerede op ad Dagen lykkedes det en af Howe formeret
flyvende Eskadre at bringe de agterste franske Skibe til Engagement. Herunder led et fransk Skib saa meget, at Villaret sendte det til Brest under Dækning af endnu et Linieskib, men ogsaa et engelsk Skib maatte holde af til England. Hovedhensigten: at sinke Villarets March , opnåaedes
dog; den 29de F. M. var Afstanden mellem Flaaderne kun
c. 6 KmI., begge laa i Kølvandsorden fol' St. B. Halser Vind S. t. V. - Villaret noget forud for Howe, som Kl. 7
gav Signal til at stagvende ved Kontramarch og afskære
Fjendens Arrieregarde. Englænderne kunde dog ikke lægge
denne op, men inden dette blev klart var Villaret Kl. 8 begyndt at kovende ved Kontramarch, og dette formindskede
Afstanden, saa at adskillige Skibe paa begge Sider snart
aabnede Ilden. KI. 121 / 0 gav Howe atter Signal for Stagvending ved Kontramarch og KI. 11/. for at bryde igennem
Fjendens Linie, men da Krudtrøg vanskeliggjorde Aflæsningen, blev de beordrede Manøvrer ikke præcist udførte, og
den engelske Linie kom i Uorden. Howe tog da selv Initiativet og førte en Del Skibe igennem den franske Arrieregarde, og da Villaret derpaa atter kovendte ved Kontramarch for at komme sine angrebne Skibe til Undsætning,
vandt hele den engelske Flaade Luven.
Det var dog den Dag for sent for Howe til at forny
Slaget, og den 30te og 31te forhindrede diset Vejr ham deri.
Villaret forstærkedes den 30te af et Linieskib fra Brest og
Niellys 3 resterende Skibe men sendte til Gengæld tre den
29de stærkt medtagne Skibe til Brest, saa at han den 1ste
Juni F . M. havde 26 Skibe - med 2066 Kanoner, Divisionschefer J. Nielly og F. Bouvet - i sin Linie, der laa bi for
B. B. Halser med Vind S. t. V. Howe laa med sin Linie 25 Skibe med 2036 Kanoner, Divisionschefer Thos. Graves
den Yngre og Alex. Hood - over samme Bov c. 4 KmI. til
Luvart og gav først Signal for , at han vilde bryde ig-ennem
og engagere i Læ af Fjendens Linie, og derpaa Kl. 81/., for
at holde af og for hvert Skib at styre for og angribe tilsvarende Nummer i Fjendens Linie. Under Afholdningen under hvilken Englænderne styrede omtrent NV - rettede
Howe flere Gange Linie og lod nogle Skibe bytte Plads for
at faa Skibe af samme Styrke over for hinanden, saa først
In. 10 løb hans Flagskib klos agtenom Villarets og drejede
op paa dets læ Side.
Det lykkedes dog kun forholdsvis faa af de engelske
Skibe at bryde igennem den franske Linie, men paa flere
Punkter blev Kampen overordentlig haard, og KI. 11' /0 var
11 engelske og 12 franske Skibe mere eller mindre afmastede. De sidste forsøgte at undslippe ad Læ til, og
Villaret, som efter at have unddraget sig Howes Engagement ved at forcere frem havde kovendt, dannede nu Linie
af sine 12 mindst medtagne Skibe og stod tilbage østeri for
at dække sine Havaristers Tilbagetog. Det lykkedes dog
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kun for de fems Vedkommende, da Howe kaldte sine mest
manøvredygtige Skibe til sig og ogsaa dannede Linie for
St. B. Halser over for Villaret, som da ud paa Eftermiddagen
søgte bort, efterladende 7 Skibe - hvoraf dog 1 sank - i
Englændernes Hænder. Disses Tab beløb sig til c. 320 døde
og 860 saarede; Franskmændenes til c. 3000 døde og saarede og lige saa mange Fanger.
Først den 3die havde Englænderne repareret Priser og
egne Skibe saa meget, at Howe kunde sætte Kurs for
Kanalen.
Montagu var, da han ved Tilbagekomsten fra Finisterre
ikke fandt Howe ved Ouessant, gaaet til Plymouth. ankom
her den 30 / " men blev atter den II. sendt ud med 9 Linieskibe for at passe paa den fransk e Konvoj . Den 8de fik han
ud tor Brest en fransk Eskadre (pa a 8 Linieskibe) herfra i
Sigte under Land, og da den 9de Villaret kom op udefra,
søgte Montagu bort og ankom den 12te atter til England,
samme Dag som den franske Konvoj løb ind til Brest.
1794 lykkedes det i øvrigt General Paoli ved den engelske
Middelhavsflaades Hjælp at løsrive Korsika fra Frankrig, og
Øen gav sig derefter under England. - I Vestindien erobrede
en engelsk Eskadre under Admiral Jervis og c. 7000 Mand Trop per under General Chas, Grey Martinique, St. Lucia og Guadeloupe, men da derpaa de fleste Tropper sendtes til Harti, lykkedes det mod Aarets Slutning en fra Frankrig afsendt lille Ekspedition at tage Guadeloupe tilbage. En anden lille fransk
Eskadre plyndrede samme Aar Sierra Leone.
1795 kom af Bresterflaaden, der lammedes af Mangel paa
Personel og Udrustningsgenstande, kun nu og da en mindre
Styrke ud paa en kort Kryds. Paa et af disse kom Villaret
(med 12 Linieskibe) ud for Belle Ile over Admiral Wm, Cornwallis
(med 5 Linieskibe), som dog ved et smukt udført Tilbagetog
reddede sig ud af Kniben efter en Træfning den 17 1., der tydelig
viste de franske Besætningers - særlig Artilleristernes - Underlegenhed. Paa den anden Side slap Villaret med Tahet af 3
Linieskibe fra en Træfning faa Dage efter - den " 1. - ved l1e
de Groix med Kanalflaaden, hvis Chef Admiral Alex . Hood
(Lord Bridport) altfor hurtig opgav at forfølge de i Uorden
flygtende Franskmænd.
Den engelske Middelhavsflaades Chet, Admiral Sir Wrn.
Hotham (Lord Hotham) udviste heller ikke synderlig Energi,
hverken i sin Observation af Toulon, hvor franske E skadrer
uhindret løb ud og ind " ), eller i to Træfninger med Toulonflaaden under Admiral Martin. I den første - ud for Genua den
SS) Sanledes generedes den engelske Søhandcl i Middelhavets østllge Del i Slut-

ningen af" 1795 af en lille Eskadre under Admiral Honore Gnnlenume. - En
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13/3 og " l« - havde Hotham 14 Linieskibe, Martin 13, hvoraf 2
erobredes; i den anden - ud for Hysres den 13 / 7 - havde Hotham
23 Linieskibe, Martin 19, hvoraf et kom i Brand og sprang i
Luften, men Hensyn maa tages til de franske Skibes daarlige
Udrustning og tarvelige Besætninger; hvert fransk Skib havde
c. 100 Mand for lidt og 3/3 af Folkene var endda usøvante.
I Begyndelsen af 1795 omdannedes Holland til den batavlsk e Republik og sluttede sig til Frankrig. Allerede samme
Aar erobrede Englænderne Kap og en Del af de hollandske Besiddelser i Indien, hvor Resten blev tagen de følgende Aar. 1796
afsendtes en hollandsk Eskadre (3 Linieskibe, 6 Fregatter) under
Admiral Lucas for at tilbageerobre Kap, hvor den dog traf en
mere end dobbelt saa stor engelsk Styrke under Admiral G.
Elphinstone (Lord Keith) og maatte overgive sig.
Men 1796 sluttede ogsaa Spanien sig til Frankrig, hvilket
i Forbindelse med Bonapartes Fremgang i Italien gjorde Englændernes hele Position i Middelhavet prekær. Admiral Jervis,
der nu kommanderede Middelhavsflaaden, havde dog maaske
været Mand for at holde den, hvis ikke en af hans underordnede, Admiral Robert Man, som med 7 Linieskibe var sendt til
Gibraltar efter Forsyninger, var blev en saa betaget af at blive
jaget af den spanske Cadizflaade (19 Linieskibe, Admiral Langara), at han stik imod sine Ordrer gik til England i Stedet for
atter at støde til Jervis. Denne, der laa ved Korsika med kun 14
Linieskibe, havde da over for de allieredes Overmagt - eft er
at have optaget 7 Linieskibe fra Cartagena, havde Langara i
Toulon for enet sig med 12 franske Linieskibe - ingen anden
Udvej end at falde tilbage til Lissabon, efter at Korsikas Garnison var overført til det lettere forsvarbare Elba.
Den i Irland ulmende Oprørsbevægelse gav Anledning til,
at der den 16 / 13 1796 fra Brest afgik en af Udrustningsvanskeligheder længe forsinket Ekspedition, bestaaende af 17 Linieskibe
og 27 mindre Skibe og Transportskibe med i alt c. 20000 Mand
Tropper om Bord. Flaaden splittedes straks ved Udsejlingen
fra Brest, men da det System, hvorefter Kanalftaaden under
Lord Bridport blokerede denne Plads, langtfra var effektivt,
naaede største Parten af de franske Skibe efterhaanden op ud
for Bestemmelsesstedet: Bantrybugt, Men den Fregat, der bar
Lederne: General Hoche og Admiral Morard de Galle, lod jaget til Søs af en engelsk Fregat - vente paa sig, og efter
at de daarligt udrustede og bemandede Skibe i nogle Dage forgæves havde søgt at krydse sig op i den lange Bantrybugt, satte
anden Eskndre under Admlrnl J . Richery forlod Seplember li95 Toulan og
Itlk, ener ni have ligltet i Cnd lz til August 1796, til Newfoundlnnd, talt her en
Del Priser og odelngde el Pur mindre PIndser, hvorefter den gik til Bresl.
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det i med daarligt Vejr, som drev den nu fuldstændigt demoraliserede Ekspedition tilbage til Frankrig 36) .
Planen genoptoges 1797 under den Form, at en franskspansk Ekspedition fra Brest skulde gaa til Sydirland og en
hollandsk samtidig nordenom Skotland til Nordirland. I den
Anledning afgik den 'I: en spansk Flaade (27 Linieskibe med 2294
Kanoner) under Admiral Don J ose de Cordoba fra Cartagena
over Cadiz til Brest, men blev den H/: ud for Kap St. Vincent
angrebet af Jervis med 15 Linieskibe (1240 Kanoner) .
Slag ved St. Vincent den ' ·1 : 1797 (se Plade V). Den " /2
F . M. med diset Vejr og Vind V. t. S. laa Englænderne i 2
Kolonner sydover, da Spanierne, styrende østeri uden nogen
Orden, kom i Sigte forude. Først c. Kl. 11 klarede det helt
op , og da laa paa Jervis's læ Boven Klump paa 6 spanske
Skibe, forsøgende bidevind for B. B. Halser at gaa foranom
ham og forene sig med den paa hans luv Bov værende
større Klump paa 21 Skibe. Jervis signalerede da om at
formere Linie, styre S. t. V. og bryde igennem Fjendens
Linie, medens de læ spanske Skibe - som kort efter foranom Jervis forøgedes med 3 fra luv Klump - stoppede op
og drejede NØ i. KI. 111/ : aabnede forreste engelske Skib,
"Culloden", Ilden paa de luv spanske Skibe, som var drejede
nord i, og Kl. 12.08,da "Culloden" var udfor det sydligste af
dem, gav Jervis Signal for at stagvende ved Kontramarch.
Denne Manøvre gav de læ spanske Skibe Mod til atter at
dreje til over St. B. og forsøge at bryde gennem den engelske
Linie, som dog modtog dem med en saa kraftig langskibs
Ild, at de paany holdt af.
C. Kl. 1 E. M. begyndte imidlertid de forreste luv
spanske Skibe at holde af agtenem den engelske Linie, men
standsedes, da Nelson lod sit Standerskib - Nr. 3 agterfra
- "Captain" kovende, løbe mellem de to agterste engelske
Skibe og lægge sig i Vejen for Spanierne. Jervis sign a lerede kort efter til agterste Skib om at gøre det samme, og
noget senere kom "CuUoden" op, fulgt af de øvrige Skibe,
men "Captain". som da c. 11: Time havde kæmpet med
3-!~ store span ske Skibe hvoriblandt Cordohas Flagskib
"Santissima Trinidad" med 130 Kanoner - var ogsaa efterhaanden næsten manøvreudygtig. Nelson lod den derfor
snart efter lægge om Bord i et spansk Skib, som entredes,
og da straks efter en spansk Tredækker ragede uklar paa
den anden Side, entredes ogsaa den. Begge Skibe - som
dog ogsaa samtidigt blev kraftig beskudte af en engelsk
Tredækker - overgav sig uden synderlig Modstand .
Endnu to Spaniere havde strøget, og flere - bl. a. " Sa n tissima Trinidad" - var meget medtagne, men ogsaa flere
engelske Skibe havde lidt en Del - 3 var manøvreudygtige
98) Ifølge Planen skulde en Del nf Flanden efter Troppernes Lnndsætning være
Ilonet til Ostindien , hvor en lille Eskadre under Adrnlrnl SereeyalIerede

krydsede, men i de følgende Anr efterhnanden oplosles uden nt have udrettet
noget synderligt.
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- da Jervis c. KI. 4'/. paa nyordnede sin Linie og drejede
bi mellem sine Priser og de efterhaanden i Læ samlede
Spaniere. Hermed endte Slaget; Jervis vilde ikke ved nyt
Angreb hasardere den vundne Sejr, og efter at begge Parter om Natten havde repareret, gik Cordoba næste Dag
hvor han havde Luven og kunde have fornyet Slaget
til Cadiz.
~nglændernes Tab var 73 døde og 400 saarede. Spanierne mistede 4 Linieskibe i Slaget og søgte efter dette
til Cadiz, hvor de indtil 1799 holdtes blokerede af Jervis, der
organiserede denne Blokade - som 1796 Blokaden af Toulon og
1800-1801 Blokaden af Brest - efter et System, der gav denne
Operation en hidtil i Søkrigens Historie ukendt Kraft 37).
Hermed var Spaniernes Deltagelse i Irlandsekspeditionen
udelukket, det franske Kontingent viste det sig umuligt blot
at faa udrustet, og Hollænderne, hvis Ekspedition laa sejlklar
ved Texel i flere Maaneder, udskibede da om Efteraaret atter
Tropperne, men gav Flaaden (15 Linieskibe med 984 Kanoner,
10 Fregatter etc.) under Admiral J . de Winter Ordre til at opsøge
den engelske Nordsøflaade. Den sIlO forlod Winter Texel og
led da den Ute ud for Kamperduin efter en haardnakket og
h æderfuld Kamp et Nederlag over for Englænderne (14 Linieskibe
med 966 Kanoner, 2 5O-Kanonsskibe, 8 Fregatter etc.) under
Admiral A. Duncan .s), hvis Flaade atter var bleven nogenlunde
organiseret ovenpaa Mytterierne (se Side 133).
Sl ag ved Ramperduin den "/'0 1797. 'Vinter afventede
med sin Linie - 15 Linieskibe + et raseret Linieskib med
44 Kanoner - liggende opbrast for B. B. Halser med NVVind Duncan, som kom rumt ned fra NV med 14 Linieskibe
og 2 50-Kanonsskibe i Linien. Duncan vilde ligesom Howe
den 1/. 1794 (se Side 135) lade hvert Skib løbe agtenom tilsvarende Nr. i den hollandske Linie og engagere det i Læ,
men det lykkedes kun 2-3 Skibe at komme igennem Hollændernes Linie, Resten maatte dreje til til Luvart af denne.
Kampen førtes dog gennemgaaende paa meget klos Hold
og varede fra c. K1. 121/ . til 4 E. M., da 9 hollandske Linieskibe og 2 Fregatter var erobrede. Resten af Hollænderne
87) Jervis Indforte ved sine llIoknder en omhyggelig OH unf'hrudt Ohservntion nf

8S)

den Itlokerede Hnvn ved helt op mod dennes Udlob posterede mindre Forpostsktbe, som ved indskudte mindre Linieskiltsstyrker dels holdtes i stndlg
Signntforbtndelse med Blokndeflnadens Hovedstyrke, dels fik fornodent Rygstod mod nt blive drevne bort nf mindre Udfnldsstyrker. Selve Hovedstyrken
holrtt Jervis ogsnn, under Hensyntruren til den blokerede Havns geogrnfiske
Ejendommeligheder Ol( de herskende Vindforhold, prnktisk tnlt nitid - kun
aldeles overbnndigt Vejr drev hnrn en sjælden Gnng til nt søge Læ en kort
Slund - posteret uden for Havnen, Idet han lod al Forsyning OH Vedligeholdelse - hvorved nile Del niller omhyggel igt nnordnedes - foregnu for en
mindre Afdeling Skibe ud Gnngen i Stedet for, som det hidtil hnvde været
brugt, af OH til nt tage den samlede Styrke til Basis derfor.
Efter Slaget gjort til Vlscount of Cnmperdown (Knmperduin).
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reddede sig ind paa Grundene under Land. Priserne var
dog saa forskudte, at de ikke kunde repareres.
Hollændernes Tab var c. 1160 døde og saarede foruden
en Del Fanger - bl. a. Admiral Winter -, Englændernes
c. 1040 døde og saarede; ogsaa deres Skibe var overordentlig
medtagne paa Skrogene. 1798 forsøgte Frankrig igen en Ekspedition til Irland. I
August lykkedes det 4 Fregatter fra Rochefort at landsætte
General Humbert med c. 1200 Mand Tropper, men Hovedstyrken,
1 Linieskib og 9 Fregatter under Admiral Bompart med 3000
Mand Tropper, kom for sent afsted fra Brest og mødte den 12/9
en engelsk Eskadre under Admiral J. Warren, som tog Linieskibet og 3 Fregatter, medens 3 af de resterende Fregatter blev
tagne af engelske Krydsere. Samtidigt blev General Humberts
lille Styrke tvungen til Kapitulation.
Bresterflaaden kom ikke ud dette Aar, men rundt om i de
franske Kanalhavne byggedes talrige Transportfartøjer, tilsyneladende beregnede paa en Invasion i England, som Frankrig
nu med Kraft kunde vende sig imod, efter at Italien var bukket
under for Bonapartes sejrrige Hær og Østrig tvunget til Freden
i Campo Formio (17/ ' 0 1797).
I Virkeligheden havde Frankrig helt andre Planer end
Invasion i England. Bonaparte havde fattet en storslaaet Plan
om gennem Erobring af Ægypten, Syrien og Indien at ska be et
fransk Kolonialrige og ramme den engelske Søliand el. Den " I.
1798 afgik fra Toulon 30) under Bonaparte en Ekspedition, som
talte 13 Linieskibe, 33 Fregatter etc. samt c. 300 Transportskibe
med c. 36000 Mand Tropper. Efter paa Vejen at have erobret
Malta ankom Ekspeditionen den II, til Alexandria, hvor Transportflaaden og nogle mindre Krigsskibe forblev, medens Admiral F. Brueys med 13 Linieskibe (1026 Kanoner) og 4 Fregatter
(Divisionschefer: Blanquet-Duchayla, Villeneuve og Decres) den
al, gik til Abukirbugten c. 12 Kml. NØ for Alexandria.
Forberedelserne til en saa stor Ekspedition havde dog ikke
kunnet holdes hemmelige, og i April fik Jervis, der stadig blokerede Cadiz, Ordre om at lade en Afdeling af sin Flaade observere Toulon. Til Chef for denne Afdeling udsaa Jervis Admiral Nelson 40 ), som ogsaa den ll. tilintetgjorde Brueys's Flaade,
da han, sinket af forskellige Uheld, omsider fandt den ved
Abukir.
99) En Del af Transportskibene stod te først efter Afgnnjren fra Toulon til fra
Genun, Civitn Vecchia m.
Opsnmlmgen IIf dtsse Kontlngenter sinkede i

n.;

Begynd..lsen Ekspeditionens Rejse en Del.
<Ol Denne h avde under et af ham ledet, uheldigt An~reb pnn Teneriffa i Juli
179; mislet hojre AI'm og stød le efter et Sygeophold i Englund iii Jervls ud for
Cadiz den 291•.
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Slag ved Abulci1' 'I. 1798 (se Plade VI ). Den franske
Ekspedition forlod med frisk NV-Vind Toulon den '"/., ankom den 9/. til Malta, der kapitulerede den 12te, afgik
herfra den 19de og ankom den ' /, til Alexandria.
Nelson afgik den "Is fra Gibraltar med 3 Linieskibe
(222 Kanoner) og 3 Fregatter, ankom den 17de ud for Kap
Bicie og erfarede af en Prise, at Franskmændene var sejlklare, men en Storm afmastede Natten den 20de-21de hans
Flagskib og skilte Fregatterne fra ham. Efter at have brugt
kun 4 Dage til Reparation i San Pietro Bugten (Sardinien)
var han atter den 31te ud for Toulon og erfarede Ekspeditionens Afsejling østerpaa. Den 'I. stødte 10 Linieskibe
(740 Kanoner) og 1 50-Ranonsskib til ham fra Jervis med
Ordre om at søge Franskmændene hvor som helst i Middelhavet eller Sortehavet, hvis de løb ud fra Toulon. Nel son begyudte da sin Søgen med at staa over mod Civita
Vecchia, var den 17de ud for Neapel, erfarede den 20de ved
Messina Maltas Fald og fik den 22de Sø af Kap Passaro
den - fejlagtige - Meddelelse, at Franskmændene den 18de
havde forladt Malta med NV-Vind. Nelson pressede da
Sejl østerpaa, rekognoscerede den 28de Alexandria og den '/,
Anatoliens Kyst, stod atter vesterpaa, rekognoscerende Kreta,
og naaede den ID/, Syrakus, som han efter fornøden Forsyning a tter forlod den 24de, var den 28de ved Morea og
den 'l« ud for Alexandria. Stadig uden Fregatter sendte han
Linieskibene "Alexa n der " og "Swiftsure" ind for at rekognoscere, men noget efter - c. KI. 1 E. M. - opdagedes
Brueys's Flaade fra Hovedstyrken.
Nels on havde forud meddelt Skibsscheferne Angrebsdispositioner for forskellige Forhold og stod nu, kaldende "Alexander" og "Swiftsure" tilbage, øjeblikkelig med frisk NVVind ned mod Abukir. Kl. 4 gav han, pejlende Brueys's
Linie omtrent paa langs i c. 9 Kmls. Afstand, Signal til at.
være klar til at ankre for Agteranker, og KI. 5 ' /2 begyndte
han at runde om Abukirøen, formeret paa Kølvandslinie.
"Alexander" og "Swiftsure~' samt den daarlige Sejler "Culloden" var dog da et godt Stykke agterud; "Culloden" gik
senere paa Grund ved Abukirøen, medens "Alexander" og ·
"Swiftsure" c. RI. 8 naaede ned til at deltage i Kampen.
Brueys's Linieskibe laa paa en omtrentlig NV-SØ Linie,
nordligste Skib c. 2500 m Sø for Abukirøens Batteri, som
saaledes var for langt borte til at tage synderlig Del .i
Kampen. Ingen Skibe havdes paa Forpost - de mindre
Skibe laa vesten for Linieskibene - og mange Folk havdes
i Land til Vandfyldning, da Englænderne c. KI. 2 E. M. observeredes, saa Fregatterne maatte afgive Folk til de i
Forvejen svagt besatte Linieskibe. I flere af disse var de
for Troppetransporten foretagne Apteringer med Kahytter,
Skotter m. m. endnu ikke borttagne, og der blev kun gjort
"Klart Skib" om St. 'B.
RI. 6.20 E. M. aabnedes Ilden mod det forreste engelske
Skib, hvis Chef (Kaptajn Thos. Foley) , seende at Franskmændene laa for eet Anker, gik østen om dem, fulgt af
sine 4 nærmeste Agtermænd, medens de følgende engelske
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Skibe, ledede af Nelson selv, ankrede paa Ydersiden af
Franskmændene, efterhaanden som de kom op. Ved denne
Dublering fik inden KI. 7 de 5 forreste franske Skibe 8 Englænderes Ild koncentreret paa sig, og i Løbet af næste Times
Tid blev de 3 følgende franske Skibe angrebne af de resterende 5 Englændere, hvoraf et dog efter en Times Kamp
med Brueys's Flagskib ("L'Orient") afmastet og forskudt
maatte trække sig ud af Kampen. Da var dog allerede
Brueys falden ",L'Orient" kom snart, efter i Brand og sprang
c. KJ. 10 i Luften, og ved Midnat havde de 6 franske Skibe
foranfor alle strøget, medens de 6 Skibe agtenfor - af
hvilke det forreste var afmastet og de 2 næste meget medtagne - sammen med de agterste engelske Skibe havde
stukket sig en Del ad Læ til, da Katastrofen med "L'Orient"
blev uundgaaelig. Ved Daggry - c. KI. 4 - kom flere engelske Skibe til her og tvang snart 2 Franskmænd til at
stryge og 2 andre til at gaa paa Grund - hvor den 3die
F. M. det ene erobredes, det andet sprængtes i Luften af
Besætningen - medens de resterende 2 Linieskibe samt
2 Fregatter omsider henad Middag satte Sejl og slap bort,
da Englænderne var ude af Stand til at forfølge.
Franskmændene mistede saaledes 11 Linieskibe - 2
sprængte i Luften, 9 erobrede, hvoraf dog 3 maatte brændes
ved Ahukir og 1 efterlades i Gibraltar som usadygtigt - og
2 Fregatter - 1 skudt i Sænk, 1 brændt - samt c. 3500 døde
og saarede. Englændernes Tab var 218 døde og 678 saarede,
blandt de sidste Nelson letsaaret. - Reparationen for at
gøre egne Skibe og Priser sejlklare tog 14 Dage.
Sejren gjorde Englænderne til Herrer i Middelhavet
hvor samme Aar Minorca erobredes og Malta indesluttedes
- og tilintetgjorde Bonapartes vidtflyvende Planer. Vel erobrede han Ægpyten, men hans derefter foretagne Tog til Syrien
standsedes ved Acre, som understøttet af en lille engelsk Eskadre
under Kaptajn Sidney Smith modstod alle Angreb. Bonaparte
maatte da føre sin Hær tilbage til Ægypten, som han derpaa i
August 1i99 med nogle faa Ledsagere forlod for Europa, hvor
Frankrig trængtes haardt af den imidlertid af England, Rusland , Ostrig, Neapel og Tyrkiet dannede 2den Koalition. - Afskaaren fra Moderlandet smeltede den franske Hær i Ægypten
efterhaanden sammen, indtil en engelsk-tyrkisk Ekspedition
under Admiral Lord Keith og General Abercromby i September
1801 tvang de sidste Rester til Kapitulation U).
41) Bonnpnrte /tionle flere Forsøg pnn at sende Porstærkrrlng. I Toulon havdes
ener Ahukir in~en disponible Skibe, snert Janunr ISOI undslap Admiral
Gan!eaume fra Brest med 7 Linieskibe og 5 Fregutter og nanede Toulon.
Afsejle! igen herfru medio ~"u·ts mndte hnn ved Snrdinien en engelsk Eskadre
under Admiral J . Wai-ren og vendte om. Beordret lul pna ny nanede han
med 4 Linieskihe og nogle mindre Skibe i Begyndelsen ar Juni Ægyptens
Kyst. men hlev dreven hort af Lord Keiths du nnkomne FInnde, inden hnn
hnvde rnnet Inndsnt sine Tropper og Forrand - Imhllerttd nf~ik de i Toulon
efterladte 3 Linieskihe under Adnurnl Linois medio .l u n t iii Cad lz , hvor 6
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I Slutningen af April 1799 lykkedes det Bresterflaaden 25 Linieskibe og 9 Fregatter - under Admiral Eustache Bruix
at bryde Kanalftaadens - under Lord Bridports Kommando ikke
synderlig effektive - Blokade og efter et Kryds i Middelhavet
atter medio August vende tilbage til Brest, ledsaget af 16 spanske
Linieskihe, som var den franske Regering et velkomment Pant
paa Spaniens da noget vaklende Troskab. Dette var imidlertid
det eneste Resultat af Togtet, som dog foraarsagede England
stor Uro, og Bruix synes ogsaa paa Begyndelsen af Togtet at
have haft Chancer for at kunne kaste sig over Middelhavsflaadens ved Cadiz, Minorca, Neapel og Malta spredte Dele, men
det er dog højst tvivlsomt, om hans Flaade paa det Tidspunkt
besad tilstrækkelig fast Organisation til at vove en Kamp, selv
med en numerisk temmelig underlegen engelsk Flaade, og enhver Udsigt til Held udelukkedes hurtigt ved de Dispositioner,
som Jervis med vanlig Dygtighed og klart Blik for den strategiske Situation traf til sin Flaades Koncentration. Mindre
heldig v.ar Admiral Lord Keith, som i Juni afløste Jervis, i sine
Forsøg paa at forhindre Bruix i at forene sig med Spanierne og
naa Brest.
I øvrigt foretog England 1799 i Forbindelse med Rusland
en større Landgangsekspedition til Holland, som førte til Overgivelsen af et Par - for øvrigt af daarlige Skibe bestaaende hollandske Eskadrer, men endte med de landsatte Troppers
Nederlag og Genindskibning.
1800 var Englænderne ligeledes uheldige med en Ekspedition mod Ferral, men det lykkedes dem dette Aar at erobre
Malta, og deres Vægring ved at udlevere Øen til Kejser Paul af
Rusland - der som Johannitterordenens Stormester gjorde Fordring paa den - samt Stridigheder om Englændernes Udøvelse
af Vtsitattonsretten over for neutrale Skibe førte da til Dannelsen af et væbnet Neutralitetsforbund mellem Rusland, Preussen,
Sverige og Danmark. England sendte da Foraaret 1801 en
Flaade under Admiral Sir Hyde Parker den Yngre til Østersøen,
Frnnkrig overlndte spnnske Linieskibe lan klnr til nt modtage franske Besætninger og gan med Linals tlI Æl?Yplen . Men den "/1 blev Llnnis dreven pan
Land under de spnnske Batterter ved Algeeiras af den engelske Blokadeeskadre (6 Linieskibe) for Cadlz under Admiral Sir Jnmes Saurnarez, som
dog herved mistede 1 Skib, der gik pnn Grund og mnnlle overgive sig. Et
Pnr Dage ener kom frn Cndlz en Eskadre (6 spnnske LInieskibe) under Admirnl Don Juan de Moreno og det lykkedes Lirmis nt faa sine Skibe nf
Grunden igen, men da de nllierede den 1217 stod ud frn Algeclrns, lellede
ogsan Snumnrez fra Gibrnltnr , hvor han havde ligget bunden nf Repnrntioner.
Skont de allierede havde 9 Linieskibe mod Snumnrez's 5, sogle de kun nt
undslippe, men om Nnllen Indhentedes deres agterste Skibe, nf hvilke 2
spanske Tredækkere - som vistnok I Forvirring støttede En glænderne ved
nt skyde pan hinnnden - kom i Brnnd og sprang i Luften, medens 1 frnnsk
Skib blev erobret. Resten nanede Cndiz, men kom ikke ud derfrn igen , før
Krigen var forbi .

144

og det heldige Angreb, som en Del af denne Flaade under Nelsons Kommando den 'I. foretog paa en til Københavns Forsvar i Kongedyb udlagt Linie af Blokskibe, sprængte i Forbindelse med Kejser Pauls Mord hurtig Forbundet.
Saaledes beherskede England nu overalt Havet, og trods
fjendtlige Kaperier 12) voksede dets Søhandel under Krigen Aar
for Aar, medens dets Modstanderes totalt ruineredes. Men paa
den anden Side havde Franskmændenes Sejre til Lands i Løbet
af 1801 tvunget alle Koalitionens Medlemmer til Fred undtagen
England, som under disse Omstændigheder ogsaa sluttede Fred
den 27/. 1802 i Arniens, hvorved det tilbagegav sine Erobringer
undtagen Ceylon og Trinidad.
Skibstabene under Krigen opgives saaledes 43):

I

mindre Kapere og
Linieskibe Krigsskibe Hun?els-

I

En land J tagne af Fjenden .. ........•
g
, ødelagte, strandede, sunkne .•
Frankrig{ tagne af Fjenden .• • . .. . .• . .
ødelagte, strandede, sunkne ..
Holland {tagne af Fjenden • .... .• .••.
odel agte, strandede, sunkne . .
Spanien { tagne af Fjenden . . ....•....
ødelagte, strandede, sunkne ..

6

17
33
23
25
5
5

skibe

45
116

3900

284
42

2000

63
5
67
14

Napoleonskrigene, 1803-1815.
Freden i Amiens maa nærmest betragtes som en Vaabenstilstand; den politiske Luft i Europa var endnu saa trykkende,
at nye Storme var uundgaaelige. Knap var ogsaa Freden
sluttet, før begge Parter begyndte at omgaa og forhale Udførelsen af dens Betingelser, og de deraf flydende diplomatiske Forhandlinger - navnlig drejende sig om Rømningen af Malta,
hvilken O England under disse Forhold var meget utilbøjelig
til at opgive - antog snart en saa truende Karakter, at England
foretrak at overhugge Knuden ved den 18/. 1803 atter at erklære
Frankrig Krig.
") Navnlig sværmede under den Periode, 1796-98, hvor Engfund ingen ordentlig
FJaade holdt I Middelhavet. de franske Kapere her, ligesom Guadeloupe,
der forblev (se Side 136) i Frankrigs Besiddelse til Krigens Slutning, var en
slem Kaperrede. men I det hele aftog Kaperterne stærkt i Krtgens sidste Aar
under Trykket af Englands stadig voksende Krigsflnade, og Tabel ved Knperler
under Krigen lob art I nlt kun op til c. 21 /2 0 10 af Englands snmlede Ornsætnlng. - Blandt bekendte franske Kaperførere fra cIenne Krig skal nævnes
Robert Surcouf', født 1773. død 1827. som navnlig opererede med Held i Ostindien,
'2) Tallene er, særlig for Handelsskibes Vedkommende , neppe fuldt paaltdelige,
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Englands effektive søgaaende Flaade talte 111 Linieskibe
og 275 mindre Skibe ved Krigens Begyndelse og forøgedes under

.denne til ca. 130 Linieskibe og 600 mindre Skibe. Personellet var
godt, veldisciplineret og kommanderedes af Førere, uddannede
i Krigens Sk ole af saa fortrinlige Læremestre som Rodney,
Howe, Hood, Jervis og Nelson. Da England tilmed med denne
vældige Styrke straks ved Krigens Begyndelse gennem en skrap
Blokade af Modstandernes Kyster og særlig deres Krigshavne
slog ind paa en meget kraftig Krigsførelse, blev det af forholdsvis mindre Betydning, at Flaadens Administration var ormstukken og befængt med adskillige Misbrug ....), og at Uddannelsen
- navnlig i Skydning - lod noget tilbage at ønske.
Napoleon disponerede ved Krigens Udbrud over 43 sejlklare
.eller næsten sejlklare franske Linieskibe og 7 hollandske,
hvortil Aaret efter kom c. 30 spanske. Trods uhyre Vanskeligheder ved at skaffe Materialier til Nybygning og Vedligeholdelse
og trods Spaniens Frafald og Krigens Tab lykkedes det Napoleon at holde sit Materiel paa en anselig Højde - endnu 1812
-raadede han over c. 60 sejlklare Linieskibe - men hans Flaade
led af anden Brist, som end ikke hans gigantiske Geni kunde
raade Bod paa. Allerede de forskellige Nationaliteter var en
"Svaghed, og om end det kraftige napoleonske Regimente gjorde
Ende paa Revolutionens Tøjlesløshed og skabte god Disciplin, saa
kunde det dog ikke faa Bugt med den Demoralisation, som ved
de gentagne Nederlag i den nys afsluttede Krig havde bemæg-t iget sig Førere og Besætninger. De sidste var næsten heller ikke
til at opdrive i Frankrig, hvis søfarende Befolkning var ødelagt
sammen med Skibsfarten, og hvad der kunde skrabes sammen ,
manglede der Lejlighed til at uddanne. Thi blokerede af Englænderne efter Jervis's Skruestikke-System holdt de franske
Eskadrer sig som oftest i Havn, hvor Sømandsdygtigheden ikke
lod sig erhverve, og slap af og til under gunstige Omstændig'h eder en af dem til Søs, saa førte den der kun et jaget Dyrs
.Tilværelse, til den enten atter fandt et Fristed i en Havn eller
blev knust i et Forhammerslag efter Nelsons Metode 45) .
-4tj

46)

Jervls, der Februnr lROl vnr bleven lste Admlralltetslord, nnbnede straks efter
Freden I Arnlens en med vnnlill Energi fort Kampagne mod delle Uvæsen,
hvis dybe Bod der og mægtige Beskyttere I Forbindelse med c1en for hurtig
atter udbrydeude Krig dall forhindrede hnm I at fore den Igennem, Inden
han Mnj 1804 g ik af ved Mlnlstertesldfte,
I en senere Periode - c, 1810-12 - nf Krigen, snmmenfnldende med at en
vis Slappelse begyndte nt go re sill gældende I den dn snn længe uden virkelige
Mcdstnridere værende engr-Iske Flaade, synes de orgnnlsatortske Forhold og
Uddnnnelsen I den frnnske Flnnde at være kommen I et bedre Spor, men det
vnr da for sent: Tæppet var allerede ved nt gan op for det store Krigsdrnmns
sidste Akt, hvorunder Nnpoleon enerhnnnden til Lands hlev dreven snnledes
til Vægs, nt hnn mnntte sælte alle Kræfter inel pnn al klare sig der.
. Sokrigshistorie.
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Saaledes uden Chance i egentlig Søkrig forsøgte Napoleon
at ranune sin Modstander ad to andre Veje.
Den første var Invasion. - Forberedelserne blev i Løbet
af 1803-04 trufne med den Storslaaethed og Omsigt, som man
kunde vente af Napoleon. Ved Kysten mellem Ostende og
Boulogne sammendroges c. 150000 Mand Kærnetropper, bestemte
til Landgang i Kent, og som omhyggelig indovedes i Ind- og Udskibning - Indskibningen kunde til Slut foretages paa l' /o Time
- paa det i Havnene paa den nævnte Kyststrækning samlede
Transportmateriel, omfattende c. 2300 Transportskibe, Kanonfartøjer og Pramme. Ved Texel samledes c. 30000 Mand med fornødent Transportmateriel ligeledes til Landgang i Kent, i Brest
c. 25000 Mand til Landgang i Irland 'G), i Rochefort c. 4000
Mand og i Toulon c. 9000 Mand til Ekspeditioner til Kolonierne,
idet Napoleon ved disse Diversioner haabede at splitte Modstanderens Kræfter og skabe bedre Betingelser for Hovedangrebet i Kent.
De med Soldater overfyldte Transportfartøjers Overfart
over Kanalen kunde imidlertid kun foretages under Dækning af
en virkelig Flaade. Efter at Spanien i December 1804 havde
erklæret England Krig .,,), raadede Napoleon over Linieskibsstyrker - om Størrelsen se Tabel Side 147 - i Toulon, Cartagena, Cadiz, Ferrol, Rochefort, Brest og Texel, som imidlertid
alle blokeredes eller dog observeredes af engelske Flaadestyrker
(se Tabel næste Side). Efter Napoleons Plan skulde de franske
Eskadrer undvige Kamp, indtil det var lykkedes i Vestindien at
samle 2-3 af dem, som saa hurtigst muligt skulde gaa til Europa, om fornødent her hæve den engelske Blokade af endnu en
eller to franske Eskadrer, hvorpaa den samlede Styrke, som
Napoleon da regnede til 50 a 60 Linieskibe, skulde gaa til Kanalen og dække Landgangen i Kent. Ved at lægge Koncentrationspunktet i Vestindien haabede Napoleon at vildlede Englænderne og drage større Dele af deres Flaade bort fra Europa.
Men Søen var ikke Napoleons Element. Vel slap den " /1
1805 Rocheforteskadren (5 Linieskibe) ud og kom til Vestindien,
men mindre heldig var Touloneskadren under Admiral Vill eneuve .IS), der observeredes af Nelson. Dennes lovlig lille og af
(S) Denne bortfaldt dog i den endelige Plan.

Spanien var fakttsk fra Krigens Begyndelse nllieret med Nnpcleon . hvem det
stottede med Subsidier, men vægrede sig ved renturl nt erklære Engtand Krlg.
indtil dette Land selv fremknldte det for ovrigt vistnok uundgnnelige Brud ved
den 6/ 10 1804 ud fol' Cndiz nt Inde opbringe 3 spnnske Fregntter, der fra Vestindien brugte Lndning og Penge til en Værdi nf l lI1illion Lstr. En 4de rigtladet spansk Eregat sprang under ({ampen i Luften .
4") Vtcendrrrlrnl P. C. Villeneuve. født 176~. dod (for egen Haand) 1806, var en
topper og langtfra udygtig Officcr, mcn manglede fornodne Føreregenskuber

(7)
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daarlige - men fortrinligt bemandede - Skibe bestaasnde
Styrke tvang ham nu og da til at falde tilbage til Sardinien
eller Sicilien for at reparere og forsyne sig, og under en saadan
Fraværelse stak Villeneuves Eskadre den 17/. 1805 til Søs, men
led , usøvant som den var, faa Dage efter saa meget i en Storm,
at den maatte vende om uden andet Resultat, end at Nelson
foretog et forgæves Kryds Middelhavet rundt for at finde den.
Først den ""/. slap Villeneuve atter ud under en ny Fraværelse af Nelson. Napoleons og Englands Flaadestyrker i
Europa var da fordelte saaledes:
Napoleon
Stalion
Texel ••. . •.
Brest ......
Roehefort ..

I Sejlklare Linieskibe

9 (Ad rn. Klk kcr t) •.•
21 ( « Gantenume)
2 ( « Magon) ....
5 fI'. (<< Gourdon)
Ferrol ..... {
7 sp .(<< Grandullana)
1 fr ... . . ... . . . , .. .
Cadiz ..... . { 6sp.( «
Gravina) ..
Cartagena ..
6 ( « Saleedo) ...
TouIon . . . . 11 ( « Vlllencuve)

England
Stutlon

Nordsøen . . .

I Sejtklare Linieskibe
11 (Ad m . Lord I{eith)

} Ud for Brest . 21 (

«

Cornwallis)

} Ud for Ferrol

8(

«

Calder)

} Ud for Cadlz .

6(

«

Orde)

} Middelhavet. 12 (

«

Nelson)

I Vestindien var der 5 franske og 10 engelske Linieskibe.
Villeneuve var den ./., ud for Cartagena, men Salcedo afslog
at følge med, og Villeneuve gik da til Cadiz, drev Orde bort, og
fortsatte, fulgt af de 7 Linieskibe herfra, til Martinique, hvor
han ankom den "/5' Men da var Rocheforteskadren atter gaaet
til Europa, og i Stedet for den ventede Bresterftaade - som
det overhovedet ikke lykkedes den Sommer at bryde Cornwallis's
skrappe Blokade - ankom den 4/. Nelson, der denne Gang havde
faaet bedre Efterretninger om Villeneuves Bevægelser, til Bar.bad os. Samme Dag stødte Magon til Villeneuve med 2 Linieskibe og Ordre til at anvende 35 Dage til Angreb paa de engelske Antiller og da , hvis Bresterftaaden ikke havde vist sig,
søge denne i Ferrol. Men den 8/. erfarede Villeneuve Nelsons
Ankomst og gik da straks til Ferrol.
Han valgte imidlertid en, med de paa den Aarstid i det
nordlige Atlanterhav fremherskende Vinde, uheldig Route, hvorved det engelske Admiralitet saa betids fik Underretning om
- ikke mindst Selvtillid - iii at gennem fore Nnpoleons i selve Udkastet
overordentlig hasard erede Plan . - Napoleon hnvdr- for ovrigt forst hertil udset Admirnl Lntouche-Trevllle, men denne dod e 180-1.
10·
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hans Bevægelser af en den 12/6 af Nelson fra Vestindien afsendt
Brig, som den 10/. passerede i Sigte af Villeneuve. at det kunde
forstærke Admiral Calders Eskadre til 15 Linieskibe og placere
ham 100 Krnl. vesten for Finistere for at stoppe Villeneuve. som
mentes kun at have 17 Linieskibe. Den 22/1 fik Calder ogsaa
Villeneuve i Sigte, og skønt ubehageligt overrasket ved de 20
fjendtlige Linieskibe, angreb Calder dog og tog i en, til Dels paa
Grund af det raadende disede Vejr, uordentlig Fægtning 2
spanske Linieskibe, men opgav derefter videre Angreb paa Ville neuve, som den 26 / 1 naaede Vigo og, efterladende 3 i Kampen den
22de medtagne Skibe her, den '/. Corunna med 15 Linieskibe.
Underrettet herom faldt Calder tilbage paa Admiral Cornwallis ved Ouessant, hvor Dagen efter, den 15/., ogsaa Nelson der den 13/. var gaaet fra Vestindien og forgæves havde søgt
Villeneuve, som han var sejlet udenom, i Cadiz - efterlod Hovedstyrken af sin Eskadre, medens han selv gik til England.
Herved fik Cornwallis en Styrke paa 34 Linieskibe og detacherede
da Calder med 18 Linieskibe mod Ferrol.
Dette gav utvivlsomt Villeneuve en Chance, men han benyttede den ikke. Den 0/. forlod han med 29 Linieskibe Corunna-Ferrol for at forene sig med Rocheforteskadren (5 Linieskibe, Admiral Allernand) - som han vidste atter var sluppen
til Søs - og gaa til Brest, men da han fik Modvind og ikke traf
Rocheforteskadren <O), men derimod af Priser fik den urigtige
Efterretning, at 25 engelske Linieskibe var i Nærheden, opgav
han - moralsk nedtrykt af sit Ansvar og sine Skibes paa Grund
af daarlig Vedligeholdelse og medtagne Besætninger utilfredsstillende Tilstand - Ævred, og holdt af til Cadiz '0), som han
naaede den 20/. ,
Den ud for Cadiz posterede lille Observationseskadre under
Admiral Collingwood forstærkedes da hurtigst muligt, og den 28/ 0
overtog Nelson Kommandoen. Den 1°/'0 forlod Villeneuve Cadiz
for ifølge nye Ordrer fra Napoleon at gaa til Middelhavet med
33 Linieskibe, men den 21/'0 blev han ved Kap Trafalgar angrebet af Nelson med 27 Linieskibe og led et knusende Nederlag.
Slag ved Tratalgar 21/'0 1805 (se Plade VI). Nelson
havde som sædvanligt udarbejdet en Plan for Slaget , som
han dels mundtlig meddelte Skibscheferne - der blev begejstrede over dens "Nelson touch" - dels fremsatte i et
Memorandum, uddelt den 10/'0'
Efter et heldigt Kryds i Blscaynbugten og helt ned li! de kanariske Øer, der
forskaffede den Navnet sden usynlige Eskadree, slap denne aller den 16/ 11
ind li! Rocheforl.
!lO) Skylden herfor- maa delvis ttllægges Napoleons Ordrer, der ikke beslemt pnnbod Villeneuve at gan direkte iii Brest fra Ferrol, men som Alternativ tillod
ham forst at gnu til Cndiz og trække Skibene herfra og fra Cartngenn li! sig.
49)
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Heri gik han ud fra at egen Styrke var 40, Fjendens
46 Linieskibe. Medens Fjenden antoges formeret paa Kølvandslinie med Villeneuves Flagskib i Midten, vilde Nelson
- som tilsigtede en afgørende Kamp - af Hensyn til en
lang Kølvandslinies Uhandlelighed formere sin Styrke, saavel i March- som i Slagorden, paa 2 Kolonner a 16 Linieskibe og en Reserveeskadre paa 8 af de bedste Sejlere og
med hele Styrken angribe den agterste c. Halvdel af Fjendens Linie, som han da stolede paa vilde blive ødelagt ,inden
Resten kunde komme til Undsætning. Helst vilde han angribe fra Luvart, og vilde da efter at have ført Flaaden op
c. tværs af Fjendens Centrum give læ Kolonne under Collingwood Signal til for alle Sejl - ogsaa Læsejl - at holde af
alle paa een Gang og kaste sig over de 12 agterste fjendtlige
Skibe, medens han selv med luv Kolonne og Reserveeskadren
dækkede dette Angreb og i øvrigt handlede efter Omstændighederne. Men blev det nødvendigt at angribe fra Læ,
skulde læ Kolonne bryde Fjendens Linie ved 12te Skib
agterfra og kaste sig over de afskaarne Skibe, medens luv
Kolonne og Reserveeskadren brød Fjendens Linie henholdsvis lige agtenfor og et Par Skibe foranfor Villeneuves
Flagskib. Collingwood skulde i begge Tilfælde lede sin
Kolonne aldeles selvstændigt, saa snart Angrebet var sat
an, og i øvrigt mente Nelson, at i et Søslag maatte noget
altid overlades Slumpen, men kunde Signaler ikke aflæses,
saa gjorde en Skibschef aldrig meget galt ved at lægge sig
langs Siden af en Fjende.
Udførelsen modificerede dog i høj Grad denne Plan.
Flaaderne fik den 21de ved Daggry hinanden i Sigte, og
Englænderne - 27 Linieskibe med 2148 Kanoner - laa da
i 2 Kolonner - Nelson førende den luv (12 Skibe) i "Victory", Collingwood den læ i "Royal Sovereign" - NNØ i
med NV-Vind, pejlende i ø. t. S. c. 11 Kmls Afstand de allierede - 33 Linieskibe med 2626 Kanoner - formerede
paa en Slaglinie af 21 Skibe under Vllleneuve (Divisionschefer: Alava og Dumanoir de Pelley) og en lidt forud og til
Luvart af Slaglinien posteret Observationseskadre paa. 12
Skibe under Gravina (Divisionschef: Magon), begge bidevind for St. B. Halser. KI. 7 F. M. lod Nelson sin Orden
forandre Kurs til ø. t. N., og frygtende Angreb paa sin
Arrieregarde gav Villeneuve da KI. 8 Signal til at kovende
alle paa een Gang. Herved opnaaede Villeneuve ogsaa at
faa Cadiz paa læ Bov, men med den herskende Dønning og
svage Brise - som op ad Formiddagen trak sig til VNV tog Manøvren lang Tid og bragte Linien i Uorden, saa
Skibene mange Steder kom til at ligge 2 a 3 tværs af hinanden, og da Gravina tilmed vilde sætte sin Eskadre i Hovedliniens Kølvand, kom Flaaden til at danne en stor Bue.
Ind i denn es Hulning styrede de engelske Kolonner med
hver Klud tilsat, der kunde trække. Kl. 11 drejede Nelson
noget B. B. hen og signalereda til Collingwood, at han vilde
bryde gennem Fj endens Avantgarde for at afskære ham fra
Cadiz, og KI. 111/ 2 kom Signal for at være klar til at ankre
om Aftenen, umiddelbart fulgt af det berømte Signal: "Eng-
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land expects that every man will do his duty." - Collingwood gav K1. 11 sin Kolonne Signal om at svinge Queue'en 4
Streger ud til St. B., men Signalet synes kun at være observeret af enkelte Skibe.
K1. 12,10 løb "Royal Sovereign" klos agtenom Alavas
Flagskib - Nr. 16 agterfra - og godt Halvdelen af læ
Kolonne var i Ilden, da "Victory", som noget før atter var
drejet tilbage østeri, gik klos agtenom Villeneuves Flagskib (c. Nr. 20 agterfra). Efterhaanden som den løje Brise
tillod de engelske Skibe at komme op, udvikledes nu den af
Nelson tilsigtede Melee. De forreste engelske Skibe var under Nærmeisen udsatte for stærk langskibs Ild og saa sig,
naar de naaede ind paa de allierede, formedelst disses for
Tilfældet ikke uheldige Uorden som oftest mellem 2-3 Modstandere, men dette mere end opvejedes ved Englændernes
større Sømandsdygtighed og Skydefærdighed samt derved,
at Nelsons usædvanlige Angrebsmaade ganske forvirrede
Modstanderne.
Navnlig lammede Nelsons omtrent fra
Kl. 11 til 12' /. holdte norelligere Kurs fuldstændig de allieredes Avantgarde (under Dumanoir), først paa Signal fra Villeneuve begyndte c. K1. 2 de 10 forreste uengagerede Skibe at
vende. Men da de en god Time senere dels til Luvart dels i
Læ naaede ned mod Kamppladsen, var Centrums og Arrieregardens Nederlag fuldbyrdet; 3 af Avantgardeskibene blev
nu ogsaa tagne, medens .1, under Dumanoir søgte til Søs 51),
og 3 ful gte de af Centrum og Arrieregarden resterende 8
Linieskibe til Cadiz. - K1. 5 var Slaget forbi.
Nelson oplevede lige at faa Sejren konstateret. K1. 1' /.
blev han, dødelig saaret af en Musketkugle, bragt ned om
Læ og udaandede K1. 4' (,.
Et fransk Skib var sprunget i Luften, 8 franske og 9
spanske tagne. men alle disse og Halvdelen af de engelske
Skibe var mere eller mindre afmastede, og Landet kun
6-7 Km1. i Læ. Nelsons sidste Ordre havde været om at
ankre efter Slaget, men da Vinden om Aftenen gik til SSV,
foretrak Collingwood at blive let. Vejret holdt sig dog
daarligt flere Dage og bevirkede, at de 10 af Priserne strandede, sank eller maatte ødelægges, 1 blev tilbageerobret af
sin Besætning og bragt til Cadiz, og 2 blev tilbageerobrede
ved et Udfald herfra den 23de af 5 Linieskibe og 5 Fregatter
under Kaptajn Cosmao-Kerjulien, men til Gengæld strandede 3 af dennes Linieskibe under Tilbagefarten.
De allierede havde c. 4500 døde og 2500 saarede foruden
en Del Fanger, hvoriblandt Admiral Villeneuve. - Englændernes Tab var 44.9 døde og 1342 saarede.
Napoleons Invasionsplan blev uigennemførlig for det Aar,
da Villeneuve den '"/. holdt af for Cadiz 52); Trafalgarslaget betog
Napoleon enhver Lyst til at genoptage den.
Dumanoirs 4 Skibe blev den 4/ 11 ud for Knp Ortegnl erobrede af en engelsk
Eskadre (4 Linieskibe o~ 4 Fregatter) under Knptnjn Rich. Strnchnn.
6') Nelop i de Dnge synes Napoleon al have begyndt at mistvivle om Villeneuves
Evne til ni gennemføre PInnen og ni hnve truffet sine Dispostttoner 1I1 at
anvende Invasionshæren mod Øslrig, som netop med England, Rusland,

51)
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Men det Sejrstog. der markeres ved Navnene Ulm, Austerlitz , Jena-Auerst ådt, Eylau og Friedland, satte ham i Stand til
ved den ved Freden i Tilsit 1807 opnaaede Alliance med Rusland
at forsøge sit andet Tvangsmiddel over for sin eneste endnu
uovervundne Modstander, England, nemlig Fastlandsspærringen.
Den 15 / 10 1805 fik Preussen - ved Overenskomsten 1 Schonbrunn - Harmover mod at lukke Elben og Weseren for Englænderne, som da den 16/5 1806 erklærede Strækningen ElbenBrest for blokeret. Napoleons Svar paa denne for største Delen
Papirsblokade var det berømte Berlinerdekret af " / " 1806, der
erklærede England for "blokeret", forbød al Handel og Samkvem med dette Land og beordrede alt af engelsk Oprindelse
værende Gods paa Fastlandet konfiskeret. Dette Skridt fremkaldte atter fra Englands Side forskellige Ortiers 'i n Council
- af 7/1> 11/" og "'/11 1807 - som erklærede enhver Havn, hvor
engelske Skibe ikke maatte handle, for blokeret, men dog tillod
neutrale Skibe, der direkte kom fra eller gik til engelsk Havn
- hvor de da maatte betale Transitafgift af deres Last - at
anløbe saadanne blokerede Havne. Napoleon udstedte da den
17 / 1" sit Milanodekret, som erklærede ethvert Skib, der lod sig
visitere af et engelsk Skib, for "denationaliseret", og ethvert Skib,
der kom fra eller gik til engelsk Havn, for god Prise alene af
denne Aarsag.
Med andre Ord: Napoleon sagde: Ingen som helst Handel
med England, og England svarede: Ingen som helst Handel
udenom England. Krigen var fra det militære ført over paa
det økonomiske Omraade, og begge Parter traf deres Forberedelser til at føre den med Kraft.
Ifølge de i Tilsit mellem Napoleon og Kejser Alexander
trufne Aftaler skulde Sverige, Danmark og Portugal tvinges
til at tiltræde Fastlandsspærringen. Ruslands Krig mod Sverige
trak dog ud, og de to andre Steder kom England Napoleon i
Forkøbet, men rigtignok med forskelligt Resultat.
I August 1807 ankom en stor engelsk Ekspedition under
Admiral J. Gambier og General Lord Catheart til Sundet for at
bevæge Danmark til at slutte sig til England, men den diplomatiske Fremgangsmaade og - ikke mindst - de udsendte Forhandleres Optræden over for den danske Regering var saa uheldig, at Danmark i Stedet for den foreslaaede Alliance valgte Krig
med England. Den paa det for Tropper fuldstændig blottede
Sverlge og Nenpel havde dnnnet den adle Konlitlon. Men samtldlg sendte
~opoleon dOI( Bresterf1noden Ordre om ot lægge siR I Bertemimebugten for
nt være klor til nt støde 11\ Yllleneuvc, Ol( forst do der den ta l~ endnu Ingen
Ellerrelnlnger var Indloben om denne. log Napoleon sin endelige Beslutning
og satte den 27/ S Hæren I Mnrch mod Wlen ,
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Sjælland landsatte engelske Hær fremtvang imidlertid ved et
Bombardement det forældet befæstede Københavns Kapitulation
og dermed Udleveringen af den paa Værftet liggende, uudrustede danske Flaade.
Anderledes gik det i Portugal, hvor Regeringen, klemt
imellem en fremrykkende fransk Hær og en engelsk Flaade
under Admiral Sir \Vm. Sidney Smith, der blokerede Tajo,
valgte den af England foreslaaede Udvej : at kaste sig i Armene'
paa dette Land og flytte Residens og Krigsflaade til Brasilien
(November 1807).
Franskmændene besatte nu Portugal, men snart efter
(Beg. af 1808), da Napoleon vilde paatvinge Spanien sin Broder
Joseph som Konge, udbrød her en Opstand, som, da de til Danmark sendte spanske Tropper hjemførtes af engelske Skibe og
deltog i Opstanden samt en engelsk Hær under Wellesley (Lord
Wellington) landede i Portugal, efterhaanden udviklede sig til,
hvad Napoleon kaldte "det spanske Saar", og i Forbindelse med
Krigen med Østrig 1809 foreløhig forhindrede Napoleon i strengt
at gennemføre sine Dekreter. Og da disse kun betragtedes med
ringe Velvillie af de fleste af hans allierede, vedblev Handelen
mellem disse og England saa længe at gaa temmelig livligt ved
Hjælp af Licenser") og Smugleri.
Først 1810 tog Napoleon for Alvor fat : i Juli indlemmedes
Kongeriget Holland, i December Oldenburg, Hamburg, Bremen
og Liibeck i Frankrig, alle Kystlandskaberne ved Nord- og
Østersøen besattes af franske Tropper, og uhyre Mængder af
Varer, importerede fra eller over England, blev konfiskerede
eller simpelt hen brændte. Endelig blev Sverige tvungen til at
erklære England Krig.
Hermed var Krisens Højdepunkt naaet. England vred sig
under det knugende Tryk paa dets Handel, som yderligere led
under, at de Forenede Stater siden 1807 som Svar paa Englands og Frankrigs Bestemmelser havde afbrudt alt Handelssamkvem med disse Lande, men takket være sin store KapitalM) Anlallel af engelske Licenser. o ; de for al undgaa Opbringelse of de engelske

Kril(sskibe og Knpere nødvend ige TillodeIser Iii ni omgaa de fra engelsk Side
til Handelens Hegulerlng Irufne Bestemmelser, sleg fra 2600 i 1607 til over
180('0 i 1810 (men faldt sno i 1811 til 7500 som Følge af Napoleons strengere
Forholdsregler).
Af de neutrale Skibe. der benyttede engelske Licenser, var mange kun
sneutrat lseredee. o : pnn Skrømt indregistrerede i neutralt Lnnd , men i Virkeligheden fjendtlig Ejendom; i 1806 sej lede snnledes c. 3000 franske, hollandske
og spnnske Skibe under preussisk Flag alene.
Napoleon gav ogsnn of og iii Licenser frn sine Dekreter, men den almindelige Mande ol dække sig paa mod Konfiskation i Fastlandshnvnen vor ved
sstmutercde«, o : falske Papirer.
Al de her berørle Forhold - for ikke ol tole om del fra nlle Sider i enorm
Udstrækntnjr drevne Smuglert (d el 1807 fra Dnnmark erobrede Helgoland
udvikledes hl. a . Iii el slorl Smuglerdepot) - virkede højst uheldigt pan de
implicerede Parters Moral , er klnrt.
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kraft og at stadig betydelige Markeder i de andre Verdensdele
stod det aabent, tog England dog endnu Sagen med nogenlunde
Anstand.
Paa Fastlandet var Maalet derimod fuldt. Lidt hist og her
opstaaet Industri - f. Eks. Roesukkerfabrikation - kunde ikke
forhindre, at det økonomiske Liv efterhaanden standsede og den
herved, i Forbindelse med de uhyre Omkostninger ved Underholdet af Napoleons Hære, foraarsagede økonomiske Ruin fremkaldte en voldsom Gæring i de undertrykte Nationer, medens en
paa den sidste Dag af Aaret 1810 udkommen ny russisk Toldforordnings Begunstigelse af engelske Varer viste, at Rusland
ikke længere godvillig vilde følge Trop. - Napoleons Forsøg
paa at tvinge det dertil førte ham til St. Helena.
Efter Trafalgarslaget forefaldt ingen større Sammenstød
paa Søen. Som nævnt holdt Napoleon lige til det sidste anselige Flaadestyrker udrustede, men, som det synes, udelukkende
for at ramme England økonomisk gennem de endnu større Udrustninger, som dette Land derved blev tvungen til. I alt Fald
fik de franske Eskadrer kun sjældent Lov at forlade deres Havne
og var for øvrigt da som Regel uheldige. Saaledes hlev af to
Eskadrer, som December 1805 under Storm slap ud fra Brest
for ad forskellige Router at gaa til Vestindien, den ene - 6 Linieskibe, Admiral C. Leissegues - den "/, 1806 ødelagt ud for St.
Domingo af en engelsk Eskadre - 7 Linieskibe, Admiral J.
Duckworth medens den anden - 5 Linieskibe, Admiral J.
Willaumez - efter et ret resultatløst Kryds blev splittet af
Storm i Vestindien, hvorfra kun Rester af den naaede tilbage
til Frankrig. Derimod foretog 1808 Touloneskadren - 6 Linieskibe, Admiral Ganteaume - i Forbindelse med Rocheforteskadren - 4 Linieskibe, Admiral Allemand - ustraffet et
Kryds i Middelhavet, hvorved dog ikke opnaaedes noget udover at bevare Skibene mod Erobring og - nogenlunde - mod
Storm. 1809 naaede 8 Linieskibe fra Brest Reden ved Ile d'Aix,
hvor 3 Linieskibe og nogle Fregatter fra Rochefort stødte til
dem, men da de kort efter blev angrebne af en Styrke mindre
Skibe under Kaptajn Lord Cochrane "), maatte de søge op i
Charentefloden med Tabet af 4 Linieskibe og en Fregat, der gik
paa Grund og blev ødelagte af Cochrane, som for øvrigt vistnok
kunde have udrettet mere, hvis han var bleven bedre støttet af
den engelske Linieskibsstyrke, der under Admiral Gambier dækkede Angrebet.
M) Thos. Lord Cochrane, Earl af Dundonald. født 1775, død 1860, kom aldrig i

Krig 1Il at lede større Elaader, men lagde under mindre Forhold foruden en
næsten eventyrlig Drlstlahed og Tapperhed tllllge ualmindelig Omsigt og
Dy~llghed for Dagen.
Han blev efterhaunden l sil meget bevægede Liv
chilensk, brasiliansk, græsk og engelsk Admiral.
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De franske Kaperes Virksomhed indskrænkedes i Krigens
senere Aar meget, efterhaanden som Englænderne bemægtigede
sig sine Modstanderes Kolonier. 1807 erobredes Kap, Curacao og
de dansk-vestindiske Øer, 1809 Senegal, Martinique og Cayenne,
1810 Guadeloupe, St. Eustatius, Molukkerne, Bandaøerne og Ile
de France (Mau r itiu s), 1811 .Java. - Derimod var nogle engelske
Ekspeditioner 1806-07 paa La Plata-Floden uheldige.
Foruden at beskæftige sig med koloniale Erobringer, som
for øvrigt ogsaa havde Betydning for den økonomiske Krig, for
saa vidt som deres Gennemførelse gjorde England til uindskrænket Behersker af Markedet for Kolonialprodukter, greb England
ogsaa ind i Landkrigens Førelse i Europa. Foruden den allerede omtalte Ekspedition mod Danmark 1807 foretoges samme
Aar en Ekspedition mod Konstantinopel, som dog, hovedsagelig
paa Grund af Admiral Duckworths Mangel paa Beslutsomhed,
blev en Fiasko. Ligeledes uheldig - her paa Grund af dels
daarlig Planlæggelse fra Regeringens Side, dels Mangel paa
Dygtighed hos den landsatte Hærs Chef, Earlen af Chatham var 1809 en større Ekspedition til Walcheren, men til Gengæld
blev Wellingtons, kun ved Baseringen paa den engelske Flaade
muliggjorte Operationer i Portugal og Spanien af indgribende
Betydning for Napoleons Skæbne.
Af Bestemmelserne ved den endelige Pariserfred den 2°/11
1815 skal kun nævnes, at England af Frankrig fik en stor Skadeserstatning og af sine talrige koloniale Erobringer beholdt Tobago, St. Lucia, Kap, Mauritius og Seychellerne, samt j Europa
Helgoland og Malta. Eskadrer, tilhørende 2den og 3die Rangs Sømagter som
Rusland, Tyrkiet m. fl., optraadte vel af og til under Napoleonskrigene - saaledes koopererede neapolitanske Skibe jævnlig med
den engelske Middelhavsflaade og 1807 opererede i Middelhavet
en russisk Eskadre (10 Linieskibe og 2 Fregatter) under Admiral Seniavin mod Tyrkerne o. s. v. - men deres Virksomhed
frembyder intet af syn der lig Interesse.
En vi s saadan knytter sig derimod til den unge amerikanske Marines Optræden i Krigen mellem England og de Forenede Stater 1812-15. Denne fremkaldtes dels af Englands, af
Fastlandsspærringen bevirkede, skrappe Optræden over for neutrale Skibe, som ramte den kraftig opblomstrende amerikanske
Søhandel meget haardt, dels af Englands Fordring om Ret til
at "presse" engelske Søfolk om Bord i amerikanske Skibe ~~).
M) At del sidste Spørgsmual havde sin Betydning frerngnnr deraf, at c. 2500 en-

gelske Søfolk aarllll lod sig forhyre med amerikanske Skibe, hvor Hyren var
høj og Livet behageligere end i de engelske Krigsskibe. Paa den anden Side
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Da de Forenede Stater i Juni 1812 erklærede Krigen, bestod deres Flaade af 7 Fregatter med 32-44 Kanoner og 9 Korvetter og Brigger med 12-28 Kanoner .'G), men Skibene, navnlig
de større, var meget velsejlende og stærkt byggede samt usædvanlig stærkt bemandede med - ikke mindst i Skydning - fortrinligt uddannet Personel. Samtidig var en vis Selvovervurdering og dermed følgende Slappelse i Uddannelsen begyndt
at gøre sin Virkning gældende i den engelske Marine, hvor
man, tilbøjelig til at regne at 1 Englænder kunde tage det op
med 2 Franskmænd eller 3 Spaniere, heller ikke tillagde den nye
Modstander nogen synderlig høj Værdi og til at begynde med
satte ganske utilstrækkelige Kræfter ind paa hans Bekæmpelse.
Det var derfor en meget ubehagelig og for den engelske
Selvfølelse ove rordentlig saarende Overraskelse, at Amerikanerne i de i Løbet af de første 3/., Aar forefaldne Enkeltskibskampe - Eskadrekampe kunde der ifølge den amerikanske Marines Beskaffenhed ikke være Tale om - overalt og med forholdsvis Lethed blev Sejrherrer.
Den moralske Virkning heraf var meget stor, men kunde
ikke forandre det uhyre Misforhold mellem Englands og Staternes militære Magtmidler. Den engelske Flaade etablerede efterhaanden on Blokade af Staternes Østkyst, som fik Græsset til at
gro i Gaderne i de store Byers Forretningskvarterer og som
lagde en stærk Dæmper paa de amerikanske Krigsskibes Virksomhed 57), - Af mere tvivlsom Nytte var en Række Brandskatninger - navnlig August 1814 af Washington - paa Staternes Østkyst; Hovedresultatet af disse var kun Irritation.
Noget større Virkning gjorde de amerikanske Kapere, da
Amerikanerne snart udviklede ligefremme HandelsødelæggerTyper af ualmindeligt velsejlende Skibe - baade skonnert-,
brig- og fuldriggede - som endog udstrakte deres Virksomhed
lige til selve Englands Kyster, og som tog en Del Priser, men
da Amerikanerne manglede de fornødne Støttepunkter at diritog disses Chefer det under Visiteringen nf de nmerlknnske Skibe ikke saa
nøje med UndersogeIsen af Folkenes Nnlionnlilet, men pressede, hvad de
havde Brug for, snn nt mnn regner, nt c. 1000 nmeriknnske So folk narlig blev
>ressed e I engelsk Krigstjeneste.
M)
Virkeligheden forte dog Fregntterne 8-14, de mindre Skibe 2-4 Knnoner
mere end den her brugte officielle Klassiflcerfng angiver, men det samme
Forhold fandtes i de andre Mariner paa den Tid.
67) Af og til slup dog et og andet af dlsse ud pna Krydstogt. Særlig bekendt
er sanledes det af Fregatten .Essexe, Kaptajn David Porter den Ældre,
) det Stille Ocean foretagne Togt. Porter forlod U. S. den 28lto 1812 og var i
1813 ganske uindskrænket Herre i den sydostlige Del af det Stille Ocean,
hvor der da ingen engelske Krigsskibe var, men Porlers ØcIelæggelse af den
engelske Sofart - særlig Hvnlfungst - I disse Egne bexirkede, nt en Fregat
og en Korvet sendtes derover, og disse tvnng den 2Il1s 1814 ud for Valpnraiso
Porter til at stryge efter et tappert Forsvar.
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gere disse hen til, svævede den hele Trafik saa at sige i Luften,
og en stor Mængde af Priserne blev ogsaa tilbageerobrede af de
engelske Krigsskibe.
Heller ikke den ved Grænsen mellem Canada og Staterne
førte Landkrig gav større Resultater for nogen af Parterne,
men førte for øvrigt til, at begge paa de store Søer - Ontario-,
Erie-, Huron- og Champlainsøerne - skaffede sig Flotiller af
mindre Skibe, der leverede hinanden flere liaardnakkede Fægtninger, hvis Udfald gentagne Gange fik betydelig Indvirkning
paa Landkrigens Gang.
Paa ingen af Siderne var der saaledes egentlig vunden
nogen afgørende Fordel - men begge havde gjort en Del bitre
Erfaringer - da de europæiske Krtges Ophør ved Napoleons
Fald gjorde Ende paa de Stridigheder, der havde ført til Amerikas Krigserklæring. Fred mellem Amerika og England kom
derefter i Stand i December 1814, men Fjendtlighederne i de fjernere liggende Farvande standsedes først helt i 1815.
Skibstabene under disse Krige opgives saaledes:
Linieskibe

England
Frankrig
Spanien
Holland
Fristaterne

tagne af Fjenden
ødelagte, strandede, sunkne
tagne af Fjenden
odelagte. strandede, sunkne
tagne uf Fjenden
ødelagte, strandede, sunkne
tagne af Fjenden
ødelagte, strandede, sunkne
tagne af Fjenden
ødelagte, strandede, sunkne

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

mindre
Krigsskille

105

l.t

220

33

385

.t
12

10
91

3

68

li

2

3

l.t

Den græske FrIhedskrig, 1821-29.
I Foraaret 1821 rejste Grækerne sig for at afkaste det tyrkiske Aag, hvilket ogsaa i kort Tid lykkedes hele Peloponnes og
flere af Øerne, hvor Hydra, Spezza og Psara gjorde Begyndelsen.
Med Balkanhalvøens geografiske Forhold og paa den Tid
elendige Kommunikationer var det paa Forhaand givet, at Herredømmet paa Søen maatte blive af afgørende Betydning for
den fra begge Sider med næsten barbarisk Grusomhed førte
Strids endelige Udfald. Tyrkiet besad en talmæssig set anselig
Flaade, men Skibene var slet vedligeholdte, Officererne uduelige
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og Besætningerne savnede Uddannelse. Grækerne ejede ikke
egentlige Krigsskibe, men en Del af den ret talrige, dog gennemgaaende af mindre Skibe bestaaende, Handelsflaade udrustedes i Hast til Krigsbrug. Besætningerne bestod af haardføre,
dygtige Søfolk, men de manglede Uddannelse og Disciplin, og
de indre Partistridigheder, som snart opstod mellem Grækerne,
virkede ødelæggende paa Flaadens Aand og ofte lammende paa
dens Operationer.
Alligevel lykkedes det i de første Aar af Krigen Gang
paa Gang de græske Eskadrer under tapre Anførere som Tumbazes, Miaulis, Sachturis og Canaris dels ved dristige og heldige
Branderangreb, dels ved Kampe, som i meget minder om Englændernes Kampe mod den spanske uovervindelige Armada, at
jage den tyrkiske Flaade medtagen og fuldstændig demoraliseret
ind bag Dardanellernes beskyttende Forter.
Dette fik indgribende Betydning for Landkrigens Gang,
hvor Afbrydelsen af Forbindelserne med Tyrkiet flere Gange
bevirkede, at de i Grækenland opererende tyrkiske Tropper kom
til at lide Mangel paa alle Fornødenheder og bukkede under.
Men Partistridighederne og Mangelen paa Disciplin og fast Organisation var en Kræftskade for den græske Krigsførelse, hvis
Mangel paa P lan og Fasthed tillod den tyrkiske Flaade saadanne Foretagender som Ødelæggelsen 1822 af Chios og 1824 af
Psara. Og da Sultanen 1824 fik Løfte om Hjælp af sin mægtige
Vasal, Khediven Mehemet Ali af Ægypten, samtidig med at
Partistridighederne rasede uhyggeligt imellem Grækerne, begyndte det at se betænkeligt ud for disse. 1825 landede en
ægyptisk Hær under den tapre og dygtige Ibrahim Pasha uhindret i Peloponnes, hvor han havde stor Fremgang, og den græske Flaade under Miaulis var ikke heller i Stand til at forhindre
de tyrkiske og ægyptiske Flaader i at forene sig og medvirke
ved Missolonghis berømte Belejring.
Men da Missolonghi efter et overordentlig haardnakket
Forsvar omsider faldt den " /., 1826, havde England og Rusland
allerede besluttet at frigøre Grækenland, hvis Anstrengelser
rundt om i Europa havde vakt levende Medfølelse. Forhandlingerne med Sultanen og de andre europæiske Stormagter
trak dog ud; først Sommeren 1827 enedes Rusland, England og
Frankrig om at lægge alvorligt Pres paa Sultanen og gav deres
Middelhavsflaader Ordre til foreløbig at afbryde Ibrahim Pashas
Forbindelser med Ægypten.
Ibrahim lod dog ikke villig til med det gode at finde sig
heri, og de allieredes Admiraler besluttede da, skønt de ingen Ordre havde til at aabne egentlige Fjendtligheder, ved en Magt-
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udfoldelse at vise ham det haabløse i Modstand. Den ~o/IO 1827
sejlede den allierede Flaade") ind i Navarinobugten, hvor
den tyrkisk-ægyptiske Flaade, bestaaende af 3 Linieskibe, 19
svære Fregatter, 38 mindre Skibe og 5 Brandere med tilsammen c. 2240 Kanoner, laa opankret i Halvmaaneformation paa
2-3 Linier. Paa begge Sider af Bugtens smalle Indlob havde
Muselmændene opkastet Batterier, men gjorde intet Forsøg paa
at hindre de allieredes Indsejling, og største Parten af disses
Skibe var allerede i Halvmaanens Hulhed opankrede paa klos
Hold over for de tyrkiske og ægyptiske Skibe, da pludselig først
Geværer og derpaa Kanoner paa begge Sider saa at sige
af sig selv begyndte at gaa af. I Løbet af 4 Timer skød de allterede derpaa Muselmændene sønder og sammen. De allleredes
Tab var 180 døde og 450 saarede, Muselmændenes 11-5000 døde
og saarede samt godt ' 1, af Skibene skudt i Sænk eller i Brand.
Da de allierede ikke iværksatte nogen Blokade af Peloponnes, reddede en Del af Ibrahim Pashas Hær sig til Ægypten.
Aaret efter landsattes franske Tropper i Peloponnes, medens
russiske Hære rykkede mod Konstantinopel, og Sultanen blev da
1829 tvungen til Freden i Adrianopel, hvorved han bl. a. maatte
anerkende Grækenlands Frihed.
68) Englnnds Kontingent talle: 3 Lirrieskibe. 4 Fregatter og 5 mindre Skibe under

Admiral Sir Edw. Codrington; Frnnkrigs : 4 Linieskibe, l Fregat og 2 mindre
Skibe under Admirnl Rigny ; Ruslnnds : 4 Linieskibe og 4 Fregntter under
Admirnl Grev Heiden. - Admlrnl Codrlngton hnvde Overkommandoen over
den hele Styrke, der tilsnmmen forte 1276 Knnoner.
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1840-1900.
A. Søvæsenets Udvikling.
Søfart og Søhandel.
Det 19de Aarhundredes stedse stigende Syndflod af Opfindelser har ikke alene ved Haandværkets Afløsning af Maskinindustri medført en overordentlig vidt dreven Arbejdsdeling paa
Produktionens Omraade, men ogsaa ved sine store Forbedringer
af Kommunikations- og Meddelelsesmidlerne bragt Jordkloden
til - billedlig talt - at skrumpe betydelig sammen.
Begge Dele har hver paa sin Maade bidraget til at udvikle
en Verdenshandel i videste Forstand og til stadig at forøge
Havets Betydning som Transportvej for Raastoffer og Fabrikata
til og fra Verdensfabrikkerne, o: Kulturstaterne, fra hvis større
Søstæder mægtige Bundter af regelmæssigt befarede Skibsrouter
udstraaler til alle Verdens Kanter.
Men Udviklingen har tillige medført en stedse skærpet
Konkurrence paa det økonomiske Ornraade mellem Kulturstaterne, og Trangen til "Markeder" har atter hos disse fremkaldt
en levende Lyst til at kolonisere eller i alt Fald "beskytte" saa
meget halv- eller ukultiveret Land som muligt.
I dette Kapløb har England bevaret Førerpladsen. Begunstiget af Tilstedeværelsen af stor Kapitalmagt og de rige
Kullejer har Fabrik ved Fabrik rejst sig i Moderlandet, og "the
British Empire" er nu op mod 100 Gange saa stort som dette
og udgør omtrent l/s af hele Jordklodens Landareal. Det er imidlertid ikke alene med Hensyn til Kolonialrigets Areal, at England er forud for sine Konkurrenter, men intet andet Land har
heller til Dato forstaaet saa godt at udvikle sine Kolonier, som
England. De ved de nordamerikanske Koloniers Frafald og det
frygtelige Oprør i Indien 1857 Il betalte dyre Lærepenge er ikke
I)

Efter delle udløstes East India Co., Oll Indiens Administration henlagdes
direkte under Englands Begerlng og Par-lament. - Formen med Administration gennem . Chnr ter ed Co.e findes dog endnu andre Steder i det engelske
Kolontulrtge.
SokrIgshistorie.
11

162
blevet givne ud forgæves . Moderlandet er blevet meget lydhørt
og følsomt for Krav og Stemninger i Kolonierne.
Paa Skibsfartens Omraade har England ogsaa bevaret et
godt Forspring; dets Handelsflaade udgør c. Halvdelen af Verdenstonnagen, og dets Skibsværfter leverer over Halvdelen af
den aarlige Forøgelse af denne ved Nybygning.
Endelig besidder Landet i sit udbredte Kabelnet et ikke uvæsentligt Hjælpemiddel for sin Handel.
Alligevel er Englands Stilling ikke saa dominerende paa
Handelens Omraade, som den var i det 19de Aarhundredes Begyndelse.
Det er imidlertid ikke dets tidligere Konkurrenter, der
nu trænger det haardest. - Spanien og Portugal har som Handels- og Kolonimagter tabt næsten al Betydning. - Frankrigs
paa visse Omraader blomstrende Industri dyrker i Hovedsagen
andre Felter end den engelske, og fransk Søhandel og Skibsfart
er det trods megen - eller muligt paa Grund af for megen Understøttelse og Opffaskning fra Statens Side ikke lykkedes at
faa til at trives, medens det betydelige Kolonialrige, som Frankrig har reserveret sig i Afrika og Bagindien, endnu nærmest
kun kan siges at byde rige Udviklingsmuligheder, der venter
paa Udnyttelse. - Holland og dets Naboland Belgien har vel
med stor Energi og dragende Fordel af gunstig Beliggenhed og
gamle Traditioner oparbejdet en i Forhold til deres Størrelse
endog meget smuk Position, men Lands og Folks Lidenhed sætter dog i begge Tilfælde en naturlig forholdsvis lav Grænse for,
hvad der kan overkommes.
Langt skrappere - og i stadig Stigen - har Konkurrencen
for England været fra de ny opkomne Konkurrenters, Tysklands
og de nordamerikanske Fristaters, Side.
Tysklands Industri, Handel og Skibsfart har, ikke mindst paa
Grund af et velorganiseret intimt Samarbejde, i den foreliggende
Periodes sidste Del gjort rivende Fremskridt og endog, benyttende sig af Englands liberale "a a bn e Dør"s Handelspolitik,
vundet Fodfæste adskillige Steder paa Englands naturlige Enemærker. Mindre heldig har Tyskland derimod været med sine
Kolonisationsforetagender; det har her maattet nøjes med de
ikke altfor værdifulde Smuler, som de andre Kolonimagter
havde levnet, da det i 1883 gjorde Begyndelsen med Besættelsen af Angra Pequenas i Sydvestafrika. Et og andet Stykke
Land i Afrika og nogle Øer i det Stille Ocean okkuperedes dog ·i
de nærmest følgende Aar, hvortil i 1897 kom Kiautschow i Kina
og 1899 Karolinerne og Marianerne ved Køb fra Spanien.
De Forenede Stater besad ved Periodens Begyndelse en
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betydelig Storskibsfart, der imidlertid under Borgerkrigen fik
et Knæk, som det senere ikke er lykkedes den at forvinde,
hvilket dog til Dels maaske skyldes, at den af Staterne i de
senere Tider førte stærkt protektionistiske, økonomiske Politik har
lagt den store Hindringer i Vejen. Men paa alle andre Omraader, og navnlig paa det økonomiske, har de Forenede Stater
i Slutningen af det 19de Aarhundrede gennemgaaet en overordentlig hastig Udvikling, som til at begynde med fandt nogenlunde Raaderum inden for deres egne Grænser, men senere blev
mere og mere ekspansiv. Dette havde ikke alene til Følge, at
den bekendte Monroe-Doktrin: Ame rika for Amerikanerne hævdedes med stø rre og større Styrke, men ogsaa at dens Korrelat:
Amerikanerne ikke ud over Amerika blev opgivet kort før Aarhundredeskiftet. Spanien maatte efter Krigen 1898 - foruden at
løsgive Cuba - afstaa Filippinerne og Puerto Rico til de Forenede Stater, som omtrent samtidig definitivt okkuperede Sandwichøerne og flere andre Øer i det Stille Ocean.
De Forenede Stater er dermed slaaet ind paa Imperialismens Vej og har i øvrigt ved hele deres seneste Politik - bl. a. i
det østasiatiske Spørgsmaal - tydelig vist, at de ikke længere
er tilbøjelige til at lade Europa alene om at afgøre Verdenspolitikken.
Til Slut skal nævnes, at der i den allerseneste Tid har
meldt sig endnu en Deltager til det imperialistiske Kapløb,
nemlig Japan. Efter i Løbet af utrolig kort Tid at have lilegnet
sig om ikke den europæiske Kultur, saa dog dens Resultater paa
adskillige Omraader, har Japans ledende Mænd ved den Politik,
der førte til Krigen med Kina '), vist, at de er klare over, hvor
denne Udvikling bærer hen, og hvilke dens Konsekvenser er.
Hvor farlig en Konkurrent Japan vil blive for Europa, afhænger dog af Udviklingen i Inna. Her at gaa ind paa denne, den
saakaldte "gule Fare"s Muligheder, vilde dog føre for vidt. Den stærke Udvikling af Søfarten og den betydelige økonomiske Rolle, denne spiller baade direkte og indirekte, har
medført et intensivt Arbejde paa alle Omraader, der angaar
dens Fremme. De naturlige Farvandes Opmaaling, Afmærkning og Forsyning med Fyr, Taagesignaler, Redningsvæsen og
Signalstationer, er bleven fremmet med stor Kraft, og ved mægtige Kanalarbejder er der banet Søfarten nye Veje af allerstørste
Betydning. Meteorologien tages stadig mere i Søfartens 'I'[et) Den Mande, hvorpaa Ruslnnd Oll dets Hjælpere, Tysklnnd og Frnnkrig, ved

Fredsslutningen greb ind, se Side 219, og de senere Beglvenheder I Østnslen
mnntte føre til den russtsk-japanske Kr ig 1904-05, hvis Jnpnn ikke vilde
afbryde den pnnbegyndte Bane .
11"
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neste, internationale Søvejsregler er tilvejebragte, og Staterne
søger ved Love, der skal sikre saavel Skibenes forsvarlige Bygning og Udrustning som Officerernes betryggende Uddannelse,
at værne om Samfundets Interesser.
.
Endelig har det internationale Samkvems stærke Opsving
medført en betydelig Udvikling af Folkeretten. Pariserdeklarationen (af 'G I. 1856) afskaffede Kaperiet og Papirsblokaderne
samt fastslog Sætningerne : Frit Skib - Frit Gods (u n dtagen
Krigskontrebande) og : Ufrit Skib - Frit Gods (un dt ag en Krigskontrebande); Konventionen af O"j, 1899 har bragt Genferkonventionens (af 00/. 186i) Grundsætninger til Anvendelse paa Søkrigen,
og Forholdet mellem krigsførende og neutrale Magter er undergaaet en Modifikation, hvis Tendens i al Almindelighed kan
betegnes som værende til Gunst for de neutrale Magters Interesser, men til Gengæld er disses Forpligtelser som neutrale blevne
udvidede og deres strenge Overholdelse skærpet. - Endnu er
dog mange Forhold paa det folkeretlige Omraade svævende eller
stærkt omtvistede i Teorien, og i paakommende Tilfælde "il sikkert den Praksis, der anvendes, i første Række blive afhængig af
Forholdet mellem de Magtmidler, de stridende Interesser kan
byde over.

Skibene.
Den Omformning, Søkrigsmateriellet gennemgik i den her
omhandlede Periode, var intet mindre end en Revolution.
Den gjaldt i første Række Fremdrivningen. Stødet til
Dampens Indførelse som Fremdrivningskraft blev givet ved Robert Fultons 1807 i Amerika byggede Damper " Cler mon t" 3), allerede 1815 løb en amerikansk Dampfregat af Stabelen, og fra c.
1820 begyndte ogsaa de europæiske Mariner at bygge Dampkrigsskibe.
De første Dampskibe var imidlertid Hjulskibe. og disse
egnede sig ikke synderlig godt til Krigsbrug: de var offensivt
svage, fordi Hjulkasserne optog en stor Del af Bredsiden, saa
der kun blev Plads til et ringe Antal Kanoner i Forhold til Skibets Størrelse, og de var defensivt sva ge, fordi hele Fremdrivningsmidlet kun daarligt lod sig dække mod Beskydning. Desuden lod Hjul - naar deres Dimensioner ikke skulde blive al deles uforholdsmæssige - sig kun anvende som Propeller for
Skibe af Størrelse op til Fregatter og kunde daarligt forenes
med Sejlrejsning.
Men næsten alle disse uheldige Forhold ved Dampens An . ; .Clermonl.s Dimensioner var : Længde 39 m, Bredde 5,4 m . Dybde 2,0 m,
Deplacement 160 Tons . Hjuldinmeleren var 4.5 m og Farten 4 Knob .
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vendeIse som Fremdrivningskraft faldt bort ved Skruepropelleren. Denne udvikledes c. 1840 af Svensk-Amerikaneren John
Ericsson og Englænderen Francis Pettitt Smith til et i Praksis
anvendeligt Standpunkt og vandt meget hurtigt Indpas i Krigsmarinerne, ikke alene ved Nybygninger, men ogsaa i de forhaandenværende Sejlskibe, der forholdsvis let lod sig forsyne
med en Hjælpemaskine. Stort andet var det for øvrigt heller
ikke, man i Begyndelsen gav Nybygningerne; først 1850 løb i
Frankrig det første "Fuldkrafts"-Linieskib, " Na poleon ", af Stabelen.
Fra dette Tidspunkt kan Maskinens Sejr over Sejlrejsningerne betragtes som fastslaaet, men de sidste holdt sig endnu
adskillige Aar i Krigsskibene, hvor de dels - med Rette - betragtedes som et fortrinligt Uddannelsesrniddel for Personellet,
og dels endnu en Tid lang under mange Forhold, naar det ikke
drejede sig om at gøre Vej, fordelagtigt konkurrerede med Maskinen i økonomisk Henseende som Fremdrivningsmiddel. Først
fra c.1870 begyndte de at forsvinde i de søgaaende Kampskibe
og 10-15 Aar senere fra Krydserne. I de mindre Skibe erstattedes
de med smaa Signalmaster, i de større med "Militærrnaster",
o: svære hule Staalmaster med "I{rigsmærs", o: store Staalplatformer med Brystværn og Installationer for let Skyts. Ved Dampskibenes Fremkomst anvendtes Lavtryksmasktner eller saakaldte \Voolfske Maskiner 4) i Forbindelse med Lavtryks-Kuffertkedler og Indsprøjtningskondensator, og først 1858
konstruerede John Elder i England en virkelig Compoundmaskine med Receiver og Overfladekondensator. Snart efter
fremkom de cylindriske Højtrykskedler, og allerede 1874 konstruerede Elder en Triple-Ekspansionsmaskine. Saadanne blev dog
ikke almindelige før i Begyndelsen af Firserne, og samtidig begyndte man til kunstig forøget Træk at anvende Tryk paa Fyrpladsen i Stedet for den hidtil anvendte Blæsersugning i Skorstenen. Herved naaede man at forøge Maskineriets Ydeevne ved
naturlig Træk med 60-70 %, men det viste sig snart, at man med
de da brugelige Kedeltyper - cylindriske og Lokomotivkedler,
hvorved anvendtes Tryk af op til henholdsvis 80 og 150 mm Vandsøjle - var gaaet for vidt, Kedlerne led for meget. Dette gav da
Anledning til Udviklingen af Vandrørskedlerne, som ydede betydelige Besparelser i Retning af Vægt og Plads, og desuden
tillader en meget hurtig Opfyring. Endelig begyndte ved Periodens Slutning Kvadruple-Ekspansionsmaskinen at komme til Anvendelse.
4)

Høj- og Lnvtryksmnskiner uden Receiver og med Stemplerne virkende paa
samme Krumtrip eller pnn lo 1800 for hinanden forskudle Krumtapper.
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Jævnsides med Udviklingen af Maskiner og Kedler har
man med Held søgt at forbedre selve Propellerens Form, ligesom
Antallet af Propellere er blevet forøget for derved at opnaa
større Økonomi ved Fremdrivningen, bedre Manøvreevne og
større Sikkerhed mod, at Maskinhavarier fa ar skæbnesvangre
Følger. Tvillingskruer fik Indpas i mindre Skibe allerede omkring 1860 og en halv Snes Aar senere i de store; 3 Skruer kom
først til Anvendelse i Begyndelsen af 80erne.
Omstaaende Tabel giver i øvrigt en Oversigt over Udviklingen af Maskineri og Kedler. Det var imidlertid ikke Overgangen fra Sejl til Damp
alene, der saa radikalt omformede Søkrigsmateriellet.
Allerede 1825 udtalte Grana tk anonens Opfinder, Paixhans,
at det nye Vaaben vilde nødvendiggøre, at man gik over til Jærnskibe eller til at anbringe Jærnpanser paa Træskibene. Skydeforsøg med det nye Skyts pegede ogsaa snart stærkt i samme
Retning, men der maatte dog Krigserfaringerne fra Krimkrigen
og den nordamerikanske Borgerkrig til, før Træskibenes Døds dom besegledes, og Træet som Materiale for Skibsskroget afløstes af Jærnet, der atter omkring 1880 maatte vige for Staalet.
Bevægelsen er senere bleven fortsat, idet omkring Aarhundredeskiftet Træ af Hensyn til dets Brandfarlighed er blevet bandlyst fra Krigsskibene endog som Materiale for Inventariegenstande undtagen i imprægneret, brandfri Tilstand.
Ved at overgaa til at benytte Jærn til Materiale for Skroget
i Stedet for Træ opnaaedes en Vægtbesparelse af 25-30 %, og ved
Overgangen til Staalet indvandtes yderligere 10-15 %. Men
herfor fik man rigelig Brug til det imidlertid i Skibskonstruktionen indførte nye Element: Panseret.
Det endelige Stød til dettes Indførelse gav den russisk e
GranatiIds ødelæggende Virkning paa den tyrkiske Flaade i Bugten ved Sinope den 30/ Il 1853 (se Side 183). I Frankrig konstrueredes da af Dupuy de Lorne til Kampen mod de russiske Forter
ved Sortehavet nogle pansrede flydende Batterier, som ogsaa den
"/'01855 viste sig de russiske Landbatterier ved Kinburn overlegne.
Hermed kan den endnu standende Strid mellem Artilleri
og Panser regnes at være begyndt, men først 1859 sattes det
første søgaaende Panserskib, "La Gloire", ogsaa konstrueret af
Dupuy de Lorne , i Vandet i Frankrig.
Saavel paa den af Træ byggede "La Gloire" som paa det
Aaret efter af Stabelen løbne første engelske Panserskib. Jærnskibet "Warrior", bestod Panseret af et Bælte ' ) paa c. 115 mm
&) Paa sLa Gloirer gik delle over hele Skibsvidens Længde. pnn • Warrlor. kun
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Smedejærn med henholdsvis 65 og 45 cm Træbagklædning. Dette
Panser var tilstrækkeligt til at gøre de glatløbede Granatkanoner uskadelige, men Artilleriets Udvikling fremtvang snart
større og større Pansertykkelser, saa at man i Midten af 70erne
var naaet op til 2 x 305 mm Smedejærnsplader, adskilte ved
28 cm Træ og med en Bagklædning af 15 cm Træ + 2 x 25 mm
Jærnplader, paa det engelske Kampskib "In ftexible."
Over for de Fordringer i Retning af Vægt, som den stadige
Forøgelse af Panserets Tykkelse stillede, havde man imidlertid
ikke alene set sig nødsaget til at forøge Skibenes Deplacement,
men ogsaa til at indskrænke det af Panser dækkede Areal af
Skibssiden meget betydeligt, enten, som i Frankrig, ved at gøre
Bæltet lavere, eller, som i England, ved at gøre det kortere. Paa
"Inftexible" strakte Sidepanseret sig saaledes kun over den midterste c. Trediedel af Skibssiden, medens Enderne beskyttedes
af hvælvede Panserdæk 6), som da for første Gang anvendtes,
men som senere har faaet stor Udbredelse enten kombinerede
med Sidepanser eller alene.
Allerede inden "Inftexible" var færdigbygget, fremkom
imidlertid Kanoner, som var dets Sidepanser overlegne, og nogle
Skydeforsøg, som den italienske Regering 1876 lod anstille ved
Spezia, førte da til Overgangen til Compound-T) og Staalpanserne, hvorved det blev muligt at faa større Modstand over for
Gennembrydning og dog kunne reducere Pladetykkelsen noget.
Compoundpladerne var snarest de bedste homogene Staalplader
noget underlegne og anvendtes hovedsageligt i England, hvor
Panserfabrikkerne ikke formaaede at præstere Staalpladerne i
fornøden Tykkelse. - Det tykkest.e Compoundpanser er det paa
de engelske Skibe "Nile" og "Trafalgar" anbragte 507 mm's
Vandliniepanser.
Ret længe forslog dog heller ikke Compound- og de almindelige Staalpansere over for Artilleriets Fremskridt, og i
Begyndelsen af 90erne gik man da til at hærde Staalpladernes
Yderftade ved forskellige, efter deres Opfindere opkaldt.e Metoder,
af hvilke Krupps og Harveys er de mest bekendte. Tillige forøgedes Staalets Modstandsevne ved Iblanding af - for øvrigt i
meget ringe Mængde - Nikkel eller Chrom.
&) Det

7)

horisontnle Panser, der skulde dække mod plangerende Ild og mod
Sprængstykker fro ovenover springende Grnnatcr. fremkom omtrent samtidigt
med det vertiknle Ol! nnbrngtes indtil Midten nf 70erne nlmindeligsl som et
horisontnIt Panserdæk ved Sideprinserets Overkant. Efter den Tid nubragtes
Panserdækket snart sluttende sil( til Sidepnnserets Overkant. snnrt iii dels
Underknnt ; senest nn vendes ofte to Panserdæk.
Compoundpladerne hestnar af el Froutlng - hvis Tykkelse er c. l is nf den
hele PIndes - nf Stanl, som efter Iorskelltge Illetoder forbindes med en Bagside af Smedcjærn ,
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Fra c. 1895 anvendes til vertikalt Panser udelukkende
hærdet Staal, medens almindeligt Staal har holdt sig som Materiale for Panserdæk. .
Gennem den her skitserede Udvikling vandt Pansermaterialet betydeligt i Modstandskraft, idet i saa Henseende med runde
Tal kan sættes: 100 mm Kruppstaal = 125 mm Harveystaal = 200
mm almindeligt Staal eller Compound = 300 mm Srnedejærn.
Trods dette, og skønt den til Panservægt anvendte Kvotadel af Deplacementet forøgedes stærkt - Panserets Vægt udgjorde for "La Gloire" 14,4 % af Deplacementet, for Kampskibene ved Aarhundredeskiftet 32·35 % - lykkedes det ikke at
komme tilbage til de første Panserskibes helt panserklædte Sider, Dog gik Udviklingen ved Aarhundredeskiftet i den Retning, men med en vis Gradation i Panserbeskyttelsen for forskellige Dele af Skibssiden, hvilket hænger sammen med Udviklingen af Skibenes Armering og Maaden at opstille den paa.
Fraset Panseret adskilte de første Panserskibe sig, hverken
hvad Bygningsmaade og Udseende eller Armering og dennes
Anbringelse angaar, fra Skruefregatterne. Men Vekselvirkningen mellem Panserets stadigt voksende Tykkelse og den af
Artilleriets Udvikling følgende lige saa stadige Forøgelse af
Skytssystemernes Vægt og af Paavirkningerne paa Underlaget
ved Skydning tvang snart til at opgive Armeringens Opstilling i
et gennem hele Skibets Længde gaaende Bredsidebatteri. Armeringen kom til at bestaa af faa, meget svære Kanoner, der opstilledes enten i en Kasemat eller i Taarne, som igen enten var
helt lukkede Drejetaarne. der drejede sig med de gennem Porte
skydende Kanoner, eller faste , saakaldte Barbettetaarne, som
kun afgav Dækning for Affutagen, medens de paa en inden i
Taarnet drejende Drejeskive opstillede Kanoner skød ud over
Taarnets Overkant S).
Repræsentanter for disse Typer findes allerede i de to
Modstandere i Kampen paa Hampton Red den 9{, 1862 (se Side
191), det afBrookes og Porter konstruerede Kasematskib "Merrimac" og det af John Ericsson konstruerede Taarnskib "Monitor", Ingen af disse var dog noget egentlig søgaaende Skib,
men som saadant udvikledes Typerne jævnsides fra Midten af
60erne i Europa, hvor Taarnskibet uafhængigt af og samtidigt
med Ericsson var opfundet af Englænderen Kaptajn Coles.
Taarnskibstypen, der med forholdsvis mindre Vægt til Panser8) Da senere de hurtigskydende Kanoner fremkom. dækkedes de i Barbette -

lnnrne opstillede Kanoner mod deres Ild ved en til Drejeskiven fnstgjorl
Pnnserskrerm, hvis Tykkelse er tiltagen sanledes med de hurtigskydende
Knnoners voksende Virkning, ni den moderne Tanrntype egentlig er el Kom,
promis mellem Drejelnnrnel og Bnrbellelnnrnel.
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beskyttelse for det svære Skyts ydede større Skydefrihed for
dette, tog under den fortsatte Udvikling Luven fra Kasematskibet, som fra c. 1880 blev forladt overalt.
Imidlertid havde, som tidligere berørt, de store Pansertykkelser, man var kommen op paa, tvunget til at indskrænke Udstrækningen af den vertikale Panserbeskyttelse, og hvad enten
man gjorde dette ved efter fransk System at formindske Højden
af Vandliniepanseret eller ved at overgaa til den engelske Citadelskibstype, hvor kun Midterpartiet dækkedes af Sidepanser,
medens Enderne søgtes beskyttede ved Panserdæk i Forbindelse
med en stadig mere gennemført Inddeling ved vandtætte Skot- •
ter, saa fremkom der store Partier ubeskyttet Overskib.
Som man ser, beherskedes hele denne Udvikling af Hensynet til ' det svære panserbrydende Skyts, og de mindre Kalibre
forsvandt efterhaanden næsten ganske fra Kampskibene. De
stadigt voksende ubeskyttede Arealer maatte imidlertid uvilkaarlig lede Tanken tilbage paa Granatvirkningen og førte ogsaa
til en ny Fase i Udviklingen.
I Begyndelsen af 80erne fremkom nemlig det hurtigskydende Skyts, der hurtigt udvikledes til at omfatte alle lette og
mellemsvære Kalibre. Herved aabnedes Mulighed for at opnaa
en stor Massevirkning af Granatilden, medens paa den anden
Side de faa Aar senere fremkomne brisante Sprængstoffer forøgede det enkelte Skuds ødelæggende Virkning.
Fra c. 1890 begyndte da ogsaa de mellemsvære, hurtigskydende Kanoner at mylre frem om Bord i Kampskibene, og de
fremkaldte hurtigt Vekselvirkningen: Panserets Udstrækning
over større og større Arealer af Skibssiden.
Udviklingen var saaledes paa en vis Maade vendt tilbage til
sit Udgangspunkt; ved dens Begyndelse i 50erne som ved Aarhundredeskiftet var det Skibskonstruktøren stillede Hovedproblem: Beskyttelse mod Granatilden.
Men den mellemliggende Periodes Produkt: det svære
panserbrydende Skyts og den tilsvarende svære Beskyttelse for
dette og for Skibets "vitale" Dele - o: Flydeevne og Stabilitet,
Maskine og Kedler samt Kommandotaarn - bestaaende af svært
vertikalt Panser, Panserdæk og et Utal af vandtætte Skotter,
lod sig ikke atter afskaffe, og havde sat sit Spor i Skibskonstruktionen ved det stærkt forøgede Deplacement '). Den ved Aarhundredeskiftet fremtrædende, delvis af Torpedoens voksende
Virkningsradius fremkaldte Tendens til at ville føre Artillerikampen ud paa stedse større Afstande, og den deraf følgende
9)

Deplacementsforøgelsen skyldes dog ogsaa de stadigt stigende Fordringer i
Retning af Fart og Aktionsradius samt roligt Underlag for Arlilleriet.
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Forøgelse af det mellemsvære Artilleris Kalibre og det tilsvarende Pansers Tykkelse peger i samme Retning.
I omstaaende Tabel er til Sammenligning angivet en
Del Data for Kampskibstyper fra Perioden.
I det foregaaende er nærmest taget Sigte paa Udviklingen
af det egentlige søgaaende Kampskib. Ved Siden af dette har
der - uden at for øvrigt nogen synderlig skarp Grænse kan drages mellem de to Typer - udviklet sig en mindre Type Kampskibe, de saakaldte Kystforsvarsskibe.
Taget i al Almindelighed har disse til de forskellige Tider
været formindskede Udgaver af de i det paagældende Øjeblik
eksisterende sagaaende Kampskibe, men Formindskelsen er dog
ikke altid foretagen i samme Forhold paa alle Omraader. Da
Kystforsvarsskibene, som Navnet antyder, hovedsageligt er beregnede til Optræden i Nærheden af Hjemlandets Kyster, er
Deplacementsformindskelsen som Regel i første Række gaaet
ud over Sødygtighed, Aktionsradius og Fart, og derefter over
Armering og Beskyttelse.
Fordelingen af Deplacementsformindskelsen afhænger imidlertid i høj Grad af de specielle strategiske Forhold i det Land, hvor Skibet er bygget, og de forskellige Kystforsvarsskibe frembyder derfor endnu større Variationer indbyrdes end de søgaaende Kampskibe. For Krydsernes Vedkommende foregik Udviklingen meget
langsommere end for Kampskibenes. I Overgangsperioden fra
Sejl til Damp som Fremdrivningsmiddel tilfredsstillede ingen af
Delene Krydserne, thi Krydsertjenesten fordrer høj Fart og stor
Aktionsradius. Men stor Aktionsradius var uopnaaelig med de
første, tunge og uøkonomiske Skibsmaskiner, og man blev derfor tvungen til at bibeholde Sejlrejsningen, men Foreningen af
de to Fremdrivningsmidler i samme Skib var uheldig for at
opnaa god Fart med nogen af dem. At de store Træ-Skruefregatter og -korvetter kun i ringe Grad var egnede til Krydsertjeneste, viste de da ogsaa tydeligt i den nordamerikanske Borgerkrig over for Sydstaternes Blokadebrydere og Kapere.
Krydserspørgsmaalet, som hidtil var bleven skudt ganske
i Baggrunden for Overvejelserne om Kampskibstyperne, blev derefter optaget til Drøftelse paa begge Sider af Atlanterhavet,
baade i Teori og ved Forsøg.
Men Rejsningen vilde man dog endnu ikke forlade, og i
den følgende Snes Aar udvikledes Krydseren som et rigget Batteriskib, hvilket det dog, efterhaanden som Maskinerne forbedredes, lykkedes at give god Fart for Damp. Armeringen bestod
af mellemsvært Skyts, hovedsageligt opstillet som Bredsidearmering, idet man dog ved at anbringe Dækskanonerne i Udbyg.

172
Kampskit

-

=
c;.:

~

Nnvn

og Art

~a llon alitel

"§~

.=

€c

~

"

Å~

~o

-;;;

~

111

m

1I1

73,3
80 ,3

18,3
17,0

7.0
8,5

ti';

==

Cl :::

rn

Duke of Wellington, Linieskib . ..
La Gloire, Panserfregat . .. . . . .. .

Engclsk

Fr an sk

1852
18 5!)

i\laria P ia, Panserfregat . , , , .. , , .

It nliensk

18 63

75,0

15 ,0

li,9

Agincourt, Panserfregat . , , . , . , , .

Engelsk

18 (;;; 122 ,0

18.0

Il.;;

Alexaudra, Kasematskib . . . . . .. .

Engelsk

1875

99 ,0

1!l.O

8 ,1

Engelsk

l1Hl ;

97.0

23 .0

7,8

Arniral Duper-re, Taurn skih . . . . .

Fransk

18 7!)

sa.o

20 .0

Il,.\.

Hodney, Taarnsklh ' , . , , . . , .. , . ,

Engelsk

188.\.

99,0

20,7

8,3

Hochc, T aarnskib ' . . , , . , , . , , . . .

Fransk

188 6

102 ,0

20 ,0

8,3

Nile. Ta urn sklb

Eng elsk

1888

105 ,0

22,3

8,4

Engelsk

1891

11(;,0

22,9

8,.\.

Inflexible, Taarn skib

•

•

•

'

•

•

..

0

o

•••

Hoyal So vereign, Taarnskib

•

•

••

•

•

•

•

••

••

... . .

I
Ch arles Martel , Taarnskib

. .. .. .

Oregon , Tanrnskib . . .. . . . . . . . . .

Fransk

1893

119 ,7

21,6

8,.\.

Amcrikansk

1893

10H,0

21 ,0

7.3

l\Iajestic, Taarnskib

. .. . ...... .

Engelsk

18!);;

119 .0

22 ,8

8 ,.\.

Alabama , Taarnsk ib

.. . . .. .. . ..

Amerikansk

189 8

112 ,0

22 ,0

7,2

... ... .... .. .

Fransk

1899

125,;;

21,4

8,.\.

........

Engelsk

189 9

119 ,0

22 ,6

8 ,0

Tysk

1899

115 ,0

20 ,.\.

r.s

SuITren, T uarnskib

Vengeancc, Taarnskib

Wilhelm d er Gro sse , Taarnskib

, ,

Anm . Ved Armeringerne er a nvend t følgende Forkortelser: li - li a non, B = Baglade , F = Forl ade, H = Hurtigvkydende, M = ~ln skinskyl . , 1' = r-iflet, g =
glutlcbet, Ved hurligskydende Knnoner a f Knllber un der 10 cm Cl' kun
Antallet angivet, ligesna ved Maskinskyts. - O. V. T . = Over vands-Torpedouds kydningsnpparat, U. V. T. Undervnnds-Torpedoudskydll ing snppnrnl.
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Mukstmums-Punser (Om Fork.s.Anm.)

;::
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Knob

Armering
(Om Forkortelser se Anm .)

16-20,3 cm g. Grnnnt K.

10,0 114-32 pundlge g. Kugle IC
12,8 36-16 cm r. B. K.
13,0
15,0
14,0
14,0
14,0
17,0
1li,0
16,5
18,0
18,0
16,5
18,5
17,0
18,0
18,5
17,5

22-17,8 cm r. F . Ii.
4-20,3 cm g. F . K.
4-22.8 cm r. F. K.
22-17,8 cm r . F. IC
2-28 cm r . F . IC
10-25,4 cm r. F . IC
4 -40,6 cm r . F . K.
8-10,1 cm r. n. IL
4-34 cm r . n. 1\.
15-14 cm r. B. K.
4-31,3 cm r. Il. IC
6-15 Cm r . B. K. 20.V.T.
2-34 cm r . B. IC 8 H.IC
2-27 cm r. B. K. 40.V.T.
18-14 cm r. B K.
4-34.3 cm r . B. IC 10.V .T.
2U.V.T.
6-12 cm H. IL
4-34,3 cm r. B. K. 10. V.T.
2U.V.T.
10 - 15 cm H IL
28 li . K.
18 H. K.
2-30,5 cm r . B. IC 13111.
2 - 27,4 cm r . B. IC 20.V.T.
8-14 Cm H. K.
2U.V.T.
4-33 cm r . B. IL 26 H. K.
8-20,3 cm r . B. K. 20.V.T.
4-15 cm H. IL
4 - 30,5 cm r. B. IL 10. V.T.
2U.V.T.
12-15 cm H. K.
28 H. IC
4-33 cm r . B. IC 40.V.T.
14-15 cm H . K,
2G H. K.
4-30,5 cm r. B. K. 22 H. K.
20.V .T.
10-16,5 cm H. K
2U.V.T.
8 -10 cm H. IC
4-30,5 cm r . B. K. 4U.V.T.
12-15 cm H. Ii.
16 H K.
4-24 cm r B IC 12111.
10. V.T.
18-15 cm H. K.
5U.V.T.
12 H. K.
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C
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C
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C
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H
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70

H

H

H
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S
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H

H

H
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H

H

H

H

S
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H

H

H

H
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290

110

70

H

H

H

H

S

152

305

305

127
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I{

I{

I{

S

(300)

250

250

150

75

Stnal, H =
Ved Pansringen er: J = Sm ed ej æ r n . C =Compound , S T=alm.
••
HarveystanI. K -_ KruppslanI. Hvor Tallet. der angiver' anclhmepanserets
eller Dækspunserets Maksimumstykkelse, er indklamret, strækker VandHniepunseret eller Dækspanseret sig Ikke over hele Skibets Længde .
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670
490
760
520
631
750
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ninger (Vor ter) paa Skibssiden og ved at skære ind i denne for
de forreste og agterste Batterikanoner søgte at tilvejebringe
n ogen Stævnild. Maskin er, Kedler og Magasiner beskyttedes i
Begyndelsen kun ved at anbringes under Vandlinien, men i
70erne begyndte man tillige at anbringe et tyndt, horisontalt,
undervands Panserdæk, over hvilket der byggedes en op over
Vandlinien gaaende Konstruktion af vandtætte Celler, fyldte
med Kork eller lignende Materiale. Ofte gik Panserdæk og Cellekonstruktion dog kun over den midterste Del af Skibet.
Krydse

...."";:...

-

Nationalitet

Na vn

l~
-;n

m

\11

m

Tribune

.

Engelsk

1853

58,5

13,1

-

Shannon

.

Engelsk

1855

71,6

15 ,3

-

Shah .. .•.... . ..... . ...... . .

Engelsk

1873

101 ,8

15,8

-

Duquesne

.

Fransk

187 6

101 ,0

15,0

8,4

Comus

.

Engelsk

1878

69,0

14,0

5,8

Sfax

.

Fransk

1884

88 ,0

15,0

7,6

Naniwa

.

Japansk
byg. af Armstreng 188 5

91 ,4

14,0

5,7

Piernonte

.

Italiensk
byg.nfArmstrong 1888

92 ,7

11,6

4,8

Dupuy de Lorne

.

Fransk

189 0

114 ,0

16,0

7,5

Edgar

.

En gelsk

1890

109 ,8

18,3

7,2

Duchayla

.

Fransk

1895

99 ,0

U ,O

6,3

Pelorus

.

Engelsk

1896

91,5

11,1

4,5

Cressy

.

Engelsk

1899

134,0

21,2

8,0
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Saa vidt var man naaet, da det engelske Firma Armstrong i 1884 med den til Chile byggede Krydser "Esmeralda"
skabte den moderne "beskyttede" eller Panserdækkrydser. Dennes Karaktertræk er følgende: Skibet har ingen Rejsning, men
for Damp baade høj Fart og stor Aktionsradius; Armeringen,
der som Regel foruden mellemsvært hurtigskydende Skyts omfatter et Par sværere, i Diametralplanet opstillede Kanoner, er
placeret paa Dækket, enten helt uden Beskyttelse eller kun med
Dækskærme mod Ild fra Maskinskyts, og Skibets vitale Organer
- 19 0 0 •
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300

30-32 pundige ~. Kugle K.
1-25,4 cm g. Granat K.

11,0

20-32 pundige g. Kugle K.
1-68 pundig g. Granat K.
30-20,3 cm g. Granat K.

-

-

-

-

-

560

16,0

2 - 22,8 cm r. F. K.
16 - 17,8 cm r. F. K.
8 - 64 pundige r . Granat K.

-

-

-

-

-

600

17,0

7 · 19 cm r. B. IC
14-14 cm r. B. K.

-

-

-

-

-

500

13,0

2 -17,8 cm. r. F . K.
12-64 pundige r. Granat K.

17,0

6-16 cm r. B. K.
10-14 cm r. B. K.

18,0
22,0
20,0

I

20,0

I

20,0

II

(Om Forkortelser se Anm. Side 173)

10,0

l

II

Armering
(Om Forkortelser se Anm.
Side 172)

21,0
21,0

2-26 cm. r. B. K. 40.V.T.
6 -15 cm. H. K.
2 H. K. 10 1\1.
3 O. V.T.
6-15 cm H. K.
6-12 cm H. K.
16 H.IC 4 M.
2 -19,4 cm r. B. K. 20.V.T.
6 -16,4 cm r. B . K.
6 H. K. 8 M.
2-23,4 cm r. B. K. 20.V.T.
2 U.V.T.
10 -15 cm H. K .
17 H. K. 12 111.
6 -16,4 cm H. K.
20.V.T.
10-10 cm H K.
12 H. K. 4 M.
8 -10 cm H. K.
20.V.T.
8 H.K. 3 M.
2-23,4 cm r. B. K. 2 U.V.T.
12-15 cm. H. K.
26 H. K. 10 1Il.

-

I

J

-

-

-

-

(37)

265

S

-

S

-

-

40

-

40

-

-

76

-

-

-

-

75

S

S

-

110

40

S

S

-

152

127

-

-

80

S

S

110

110

-

305

-

100

S
S

-

-

480

S

-

360

S

260
520
545

S

-

370

S

50

H

H

H

H

S

(152)

305

152

126

76

225
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beskyttes ved et gennemgaaende hvælvet Panserdæk - ofte suppleret med en Række "Cofferdams" (vandtætte, korkfyldte Celler) langs Vandlinien - og en gennemført vandtæt Inddeling.
Kulkasserne anbringes ogsaa i Reglen saaledes, at de yder
nogen Beskyttelse mod Beskydning.
Panserdækkrydserne fortrængte hurtigt Batteriskibskrydserne. Men den stadig voksende Virkning af Granatilden fremkaldte snart Ønsket om mere Beskyttelse, og i 1890 konstrueredes da i Frankrig den første Panserkrydser "Dupuy de Lorne",
der var pansret over hele Skibssiden med 110 mm Staal, og hvor
Skytsef var opstillet i Pansertaarne af samme Tykkelse.
Medens Panserdæktypen holdt sig for de mindre Krydseres Vedkommende, fortrængtes den i de følgende Aar ved større
Deplacement af Panserkrydserne. Ved disses Udvikling har
i Hovedsagen de samme Synspunkter gjort sig gældende som
for Kampskibenes Vedkommende, dog saaledes, at det efterhaanden for de to Skibstyper nærlig jævnstore Deplacement ved
Panserkrydserne i første Række er udnyttet til at give høj Fart
og stor Aktionsradius, og først derefter anvendt til Beskyttelse
og Armering.
I foranstaaende Tabel er til Sammenligning opgivet nogle
Data for Krydsertyper fra Perioden.
De mindste, til Depechetjeneste, Polititjeneste o. 1. beregnede Krydsere - Avisoer, Kanonbaade - er som Regel fuldstændig ubeskyttede. Af Periodens Specialskibe kan de nu og da opdukkende
"Væderskibe" og "Dynamitkanonskibe", som særligt var konstruerede til Udnyttelse af det paagældende Vaaben, kun betragtes
som mislykkede Forsøg. Derimod vandt de omkring 1880 fremkomne Torpedobaade, der er armerede med selvbevægende Torpedoer og konstruerede til overordentlig høj Fart, hurtig Indpas
i alle Mariner. Ved Periodens Slutning fremkom deres særlige
Modstandere: Torpedobaadsjagerne, konstruerede efter samme
Principper, men af saa stort Deplacement, at de kan bære nogle
Stykker lettere H. K foruden Torpedoudskydningsapparaterne.
- Endelig lykkedes det ved Aarhundredeskiftet at bringe de ude lukkende med selvbevægende Torpedoer armerede Undervandsbaade ud over det rene Forsøgsstadium.

::Besætningerne.
I den foreliggende Periode er i de fleste Stater den almindelige Værnepligts System trængt igennem. For Marinernes Vedkommende er dog Personelspørgsmaalet snarere et Kvalitets- end
et Kvarititetssporgsmaal, hvilket Forhold træder skarpere og skar-
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pere frem, jo mere Maskiner og tekniske Hjælpemidler af enhver
Art, som fordrer kyndig Pasning, finder Anvendelse i Skibene, og
- ikke mindst - jo mere Artilleriets tekniske Fuldkommengørelse
som Vaaben fordrer stor Uddannelse hos Skytterne for at komme
til sin Ret. Der har derfor mod Periodens Slutning vist sig en
stadig voksende Tilbøjelighed til at indskrænke den værnepligtige Del af Besætningerne og udvide de faste Kadrer til ikke
alene at omfatte Officerer og Underofficerer, men ogsaa fast,
hvervet Mandskab.
T England og de Forenede Stater benyttes udelukkende
Hvervning.

Vaabnene.
Som allerede berørt, fremtvang i Midten af 50erne Granatkanonerne Skibenes Pansring, som atter bragte fornyet Arbejde
paa Skibsskytsets Udvikling. Under dette er der efterhaanden
opstaaet en Klassificering af dette, svarende til de Maal, der skal
beskydes, nemlig i: 1) svært panserbrydende Skyts; 2) mellemsvært Skyts, navnlig bestemt til at frembringe Granatvirkning;
3) let Skyts og 4) Maskinskyts til Beskydning af fuldstændig
ubeskyttede MaaI.
Ved Udviklingen af det svære Skyts forsøgte man i Begyndelsen to Veje: dels ved at overgaa til riflet Skyts med lange,
tunge Projektiler at opnaa en Gennembrydning af Panseret, og
dels at forøge Kaliberet af det glatløbede Skyts for ved Anslaget af de store Kugler, som kunde udskydes med større Begyndelseshastighed, end der kunde anvendes ved det i sin Barndom værende riflede Skyts, at opnaa en saa voldsom Rystelse af
den fjendtlige Skibsside, at Panseret faldt af (Knusningsprincippet).
Den sidste Vej benyttedes navnlig i de Forenede Stater,
hvor Kanonkonstruktøren Rodmann omkring 1860 konstruerede
svære glatløbede Kanoner af op til 38 cm Kaliber, som, skønt de
egentlig ikke gav særlig gode Resultater under Borgerkrigen,
dog holdt sig i lang Tid i de amerikanske Skibe.
T Europa slog man ind paa den anden Vej. T Slut.ningen
af 50erne konstruerede i England Sir Wm. Armstrong riflede
Bagladekanoner af op til 17,8 cm Kaliber, som omkring 1860
indførtes i den engelske Marine, men deres hele Konstruktion lod
dog endnu en Del tilbage at ønske, og da det viste sig umuligt at
anvende Bagladernekanismen paa større Kalibre, maatte man,
da de stadigt voksende Pansertykkelser fordrede saadanne, i
1865 falde tilbage paa Forladekanoner. Disse var ligeledes konstruerede af Armstrong og byggede op af udenom et indre,
Søkrigshislorie.

12
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riflet Staalrør pressede Smedejærnsringe. De konstrueredes
efterhaanden i Kalibre op til 40,6 cm, indførtes i adskillige af
Fastlandsmarinerne og holdt sig i den engelske til Begyndelsen
af 80erne.
Da var man imidlertid baade i Frankrig og i Tyskland '0)
naaet til at fabrikere svære, riflede Bagladekanoner af Støbestaal, som baade i Retning af let Betjening og af Præstationsevne var de Armstrongske Forladekanoner saa overlegne, at
man i England atter tog fat paa Fabrikationen af svært Bagladeskyts (med Skruemekanisme), som derefter, tilvirket i Kalibre op
til 41,3 cm, i Løbet af 80erne indfortes i den engelske Marine.
Forladeskytset var hermed uigenkaldelig bukket under for
Bagladeskytset, som giver nojagtigere Skydning og hvor den
'La dn ingen iboende Energi bedre lader sig udnytte, da det ved
Forladekanonerne nødvendige Spillerum mellem Projektil og
Kanonløb kan helt undgaas, samt hvor Betjeningen - navnlig'
Ladningen - er lettere og kan foregaa mere dækket mod fjendtlig Ild.
Udviklingen af det svære Skyts er derefter navnlig gaaet
ud paa, dels at forbedre Kanonmaterialet og Kanonens Konstruktion for at kunne anvende kraftigere Ladning og derved opnaa
stor Begyndelseshastighed, som atter giver fladere Projektilbane
og større Gennembrydningsevne, dels at forbedre Baglademekanisme og Affutering - hvorved Damp, Hydraulik og Elektricitet ofte anvendes i stor Udstrækning - for gennem let og hurtig
Betjening at opnaa stor Skudhastighed. Bestræbelserne for at
opnaa stor Begyndelseshastighed har - for at undgaa alt for
høje Maksimumstryk i Kanonerne - ført til at anvende langsomtbrændende Krudtsorter og meget lange Kanoner, hvorved
disses Vægt er bleven forøget . Derimod er Kaliberet ikke
vokset; . 30,5 cm kan ved Aarhundredeskiftet anses som det almindelige Kaliber for det sværeste Skibsskyts.
Som Gennemsnitsresultater af Udviklingen kan sættes, at
Mundingsenergien, hvoraf Gennembrydningsevnen afhænger, er
for samme Kaliber - med betydelig forøget Vægt for Skytssystemet - bleven c. 3'/, Gang saa stor som før, og Præstationsevnen,
naar en ældre kort Kanon sammenlignes med en moderne lang
Kanon af samme Vægt, men mindre Kaliber, 21/ , a 3 Gange.
Jævnsides med selve Kanonens og Affuteringens Udvikling
10)

I Frankrlg glk man 1860 over hl Bugladekanoner (med Skruemeknnisme) af
Støbejærn, forstærket ved omlagte Staalrtnge, og derefter i 1875 til Støbestaalskanoner af Kalibre op til 34 cm. - I Tyskland begyndte man i liOerne Forsøg
med de af Firmaet Krupp fnbrfkerede Stcbestuals-Bnglndeknnoner (med Kilemekanisme), og nnnede 1869 tilfredsstillende Resultnter med Knlibre op til
24 cm.
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er Projektilernes gaaet: der er indført forskellige Arter Projektiler - panserbrydende, Pansergranater, almindelige Granater, Granatkardæsker afpassede efter de forskelligartede
Maal, og Projektilernes Materiale og Konstruktion er bleven
betydelig forbedret. - Ligeledes har Fabrikationen af Krudt og
Sprængstoffer gjort store Fremskridt, hvoraf særlig skal nævnes
Fremkomsten af de røgsvage Krudtsorter - i 90erne - som
ikke alene har tilladt at anvende mindre Ladningsvægte, men
ogsaa har lettet Skydningen og dens Ledelse betydelig.
Udviklingen af de lettere Skytssorter er foregaaet efter
samme Linier som for det svære. De mindre Vægte, man ved
det lettere Skyts har at tumle med, har her med Bibeholdelse
af Haandkraftsbetjening tilladt en overordentlig Udvikling af
Skudhastigheden, særlig ved de Kalibre - op til 12 il 15 cm hvor man har kunnet samle Projektil, Ladning og Tændmiddel
i en Enhedspatron (Hurtigskydende Kanoner) .
Ved det mindste hurtigskydende Skyts og Maskinskytset
begyndte man ved Aarhundredeskiftet at tage Rekylkraften til
Hjælp ved Betjeningen (Automatisk og halvautomatisk Skyts).
I omstaaende Tabel er opført nogle Data for typiske Skibskanoner fra Perioden. Ved Siden af Artilleriet, som stadig har hævdet sig som
Søkrigens Hovedvaaben, er der i Perioden fremkommen et Par
Lejlighedsvaaben af nogen Betydning.
Den Frihed i Manøvreringen af Skibene, som Indførelsen
af Damp som Fremdrivningskraft gav, maatte uvilkaarlig henlede Tanken paa atter som i Rokrigsskibstiden at benytte selve
Skibet som Vaaben, og allerede i Kampen paa Hampton Red
den B/. 1862 vædrede Sydstatsskibet "Merrimac" med Held Nordstaternes Træfregat "Cumberland". Herefter konstrueredes alle
Panserskibe med Væder, og den Succes, dette Vaaben fejrede i
Slaget ved Lissa 1866, bevirkede, at man i lange Tider knyttede
store Forventninger til det, og at man hist og her konstruerede
særlige Væderskibe. Efterhaanden er dog overalt den Overbevisning trængt igennem, at Væderen kun er et Lejlighedsvaaben, men som saadant bibeholdes den stadig i alle større
Skibe.
Større Betydning for Søkrigen har det andet under Perioden udviklede Lejlighedsvaaben, Søminerne, faaet.
Allerede under Antwerpens Belejring 1584-85 anvendtes
Drivminer, og saadanne dukker derefter af og til op i Søkrigshistorien (se bl. a. Side 111 om Catamaran'er) uden at der dog
opnaaedes nævneværdige Resultater med dem . Under den nordamerikanske Frihedskrig konstruerede Amerikaneren David
12·
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Svært og mellemsvært Skibsskyts 1840-1900.")
Kanonens
.0)

Nationalitet
og Art

Engelsk g.F.K.
Fransk g.F.K.
Engelsk r.B.K.
Fransk r.B.K.
Engelsk r.F.K.
Engelsk r.F.K.
Engelsk r.F.K.
Fransk r.B.K.
Fransk r.B.K.
r.B.K.
Tysk
Tysk
r.BX
Fransk r.B.K.
Fransk r.B.K.
Engelsk r.B.IC
Engelsk r.B.K.
Fransk r.B.K.
Fransk r.B.K.
Tysk
r.B.K.
Engelsk r.B.K.
Fransk r.H.K.
Engelsk r.H.K.

Konstruktlons-

periode

c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.

18·10
1840
1860
1860
1867
1871
1875
1870
1875
1875
1875
1881
1881
1886
1888
1893
1893
1895
1895
1893
1895

Kaliher

Vægt

Løb-

længde

Lnd - Projek· Begynnings-

til-

vægt

vægt

Gen-

delses- nemhastig- træng-

hed

nlngsevne

cm

kg

Knliber

kg

kg

m

cm

20,6
19,0
17,8
16,0
25,4
30,5
40,6
16,5
3-l,0
26,3
14,9
16,5
3-l,0
30,5
41,3
34,0
30,5
28,0
30,5
16,5
15,2

482-1,
462-1,
4200
31HO
18290
35560
81280
5000
483-l0
19000
3500
5000
53000
45700
112300
53700
46-l00
44100
46700
7000
7100

14,7
16 ,-l
H ,2
15 ,9
H ,5
13,5
18,0
19,0
18,0
19 ,0
19,0
28,0
28,5
25,2
30,0
35,0
40,0
37,0
35,-l
-l5,0
40,0

7,2
7,9
5,0
3,5
31 ,7
-l9,9
20-l
18,0
138
48
6,5
19,3
176
133,8
435
110
90
160

30
25,1
41,6
31 ,5
18-l,1
330 ,5
71;3,9
45,0
420
187
34,5
45,0
420
324
816
420
292
255
385,5
-l5
45,4

335
317
420
-l23
-l8-l
5-l3
525
484
446
600
600
580
636
800
800
720
731
800
670

-

-

13,7
6,0

-

-

31
-lO
62
27
51
39
19
31
68
67
95
109
91
8-l
98
48
41

.) Om Forkortelser se Anmærkning til Tabellen Side 172-73.
••) Ved Mundingen og over for Smedejærn.

Bushnell en undersøisk Baad, der skulde anbringe Søminer paa
de fjendtlige Skibes Bund, og i 1801 anstillede Robert Fulton i
Brest ret heldige Forsøg med en undersøisk Baad, ligeledes bestemt til at føre Miner, som Fulton kaldte Torpedoer. Men
hverken i Frankrig eller England og Amerika, hvor han senere
henvendte sig, lykkedes det Fulton at vække Interesse for sine
Projekter, der ogsaa omfattede baade de senere saakaldte " passive" Søminer - D: under Vandfladen opankrede eller paa Hav bunden hvilende Miner, der bringes til Eksplosion ved at bli ve
paasejlede eller ved elektrisk Strøm fra en St a tion i Land til Spærring af snævre Farvande og en Stangtorpedobaad, D: et
mindre Dampfartøj, armeret med paa lange Udliggere anbragte
Miner, der ved Anløb mod det fjendtlige Skib bringes til Eksplosion.
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Begge disse Arter Miner anvendtes imidlertid med noget
Held i den nordamerikanske Borgerkrig, og næsten alle Lande
kastede sig derefter over deres Udvikling. Ved Overgangen fra
Krudt til kraftigere Sprængstoffer - almindeligst Skydebomuld - som La dn ing og Fuldkommengørelse af Minernes hele
Konstruktion, var ogsaa de passive Miner ved Aarhundredeskiftet bragte frem til et Standpunkt, der, inden for det af deres
"p assive" Karakter best emte Omraade, sikrer dem en betydningsfuld R olle i Søkrigen.
Stangtorpedoen gjorde under den russi sk-tyrkiske Krig
1877-78 en vis Virkning, men da Hensynet til den Stangtorpedoen førende Baad kun tillod at anvende forholdsvis lille Ladning, blev denne snart ret magtesløs over for Skibenes stadig
voksende Størrelse og stærkere Konstruktion, og under Slutningen af Perioden veg Stangtorpedoen Pladsen for de selvbevægende Torpedoer, særlig Fisketorpedoen.
Denne, der drives af komprimeret Luft og fører en kraftig
Ladning af Skydebomuld, som bringes til Eksplosion ved Torpedoens Stød mod det fjendtlige Skib, opfandtes i Slutningen af
60erne af Østrigeren Luppis og Englænderen Whitehead og udvikledes derefter saaledes af den sidstnævnte, at den allerede i
70erne indførtes i de fleste Mariner. Siden da har Fisketorpedoen
i teknisk Henseende yderligere gennemgaaet en betydelig Udvikling, der har forhøjet dens Værdi som Vaaben en Del. Men
den ringe Skudsikkerhed og den korte Skuddistance - ved
Aarhundredeskiftet c. 1000 m - paa hvis Forøgelse der dog stadigt arbejdes, karakteriserer dog vedvarende Torpedoen som
Lejlighedsvaaben, om end den store Virkning af et heldigt Torpedoskud giver den en meget stor moralsk Betydning og har
sikret den en Plads, ikke alene som Armering for Torpedofartøjer og Undervandsbaade, men ogsaa om Bord i de større
Skibe.
Mod Slutningen af Perioden fremkom forskellige andre
selvbevægende Torpedoer, som dog kun paa Fremdrivningens
Omraade frembyder større Afvigelser fra Whiteheads, -

Strategi og Taktik.
Verdenssamkvemmets uhyre Opsving og den dermed sammenhængende Arbejdsdeling paa Produktionens Omraade
maatte for de fleste civiliserede Staters Vedkommende gøre en
stedse vok sende Vareombytning til en nødvendig Betingelse
for Statens Trivsel. Dette Forhold i Forbindelse med Jagten
efter Kolonier, Protektorater og Interessesfærer frembragte da
efterhaanden i politisk Henseende den saakaldte "planetariske"
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Situation: Verdenstrafikken skabte en virkelig Verdenspolitik;
det blev ikke længere Begivenheder og Forhold i Europa alene,
der bestemte denne, ogsaa Spørgsmaal som en sydamerikansk
Republiks Optræden over for sine Kreditorer, Besiddelsen af en
lille Ogruppe i det Stille Ocean eller Protektoratet over pt eller
andet Negerrige, blev verdenspolitiske Spørgsmaal af første
Rang.
Denne Udvikling maatte ifølge Sagens Natur medføre, at
Krigsflaaderne fik forøget Betydning, og det er i saa Henseende
karakteristisk at se de ny opkomne Verdensmagters - Tyskland,
de nordamerikanske Fristater og Japan - Anstrengelser for at
skabe kraftige Flaader.
Baade i de nysnævnte og i de ældre maritine Stater gik
Bestræbelserne dog ikke alene ud paa at tilvejebringe kraftigt
og talrigt Materiel, men tillige - og ikke mindst - paa at skabe
Marineorganisationer, der sikrede saavel MaterielIets som PersoneIlets fuldstændige Effektivitet i alle Retninger samt den
hurtigst mulige Udfoldelse af den hele maritime Kraft. Næsten
overalt gik man over til stadig at holde en Flaadestyrke udrustet
paa fuldstændig krigsmæssig Fod, Mobiliseringen af den øvrige
Styrke forberedtes i alle Detailler, og for Personellet anordnedes
en omhyggelig teoretisk og praktisk Uddannelse, der bl. a. om·
fattede saa krigsmæssigt som muligt anlagte Manøvrer af større
Flaadestyrker.
Efter at henimod Periodens Slutning det teoretiske Studium af Søkrigsførelsens Problemer de fleste Steder var kommet til Ære og Værdighed, anlagdes disse store Flaademanøvrer
tillige saaledes, at de saa vidt muligt kunde bidrage til at bringe
Klarhed over strategiske og taktiske Spørgsmaal. De praktiske
Krigserfaringer under Perioden var nemlig kun faa og smaa og
holdt ikke Skridt med den stærke Udvikling af Materiellet og
Vaalmene. Særligt gælder dette paa det taktiske Omraade, da
der efter Slaget ved Lissa 1866 (se Side 204\ ikke forefaldt noget
egentligt Søslag under Perioden.
Som lige berørt gennemgik det teoretiske Studium af Søkrigskunsten under denne en betydningsfuld Udvikling. Til at
begynde med beskæftigede man sig nærmest med Taktikken, og
hovedsagelig endda kun med den rent formelle Taktil, " I, men
efter at i 80erne den amerikanske Søofficer, Kaptajn Mahan var
fremkommen med sine banebrydende Værker - der i Forbindelse
med den engelske Admiral P. H. Colomhs Arbejder kan anses
11) Tendensen til i denne nt se ikke Midlet. men selve Manlet . er for øvri gt ikke

ny for Irengere Predsperioder. jævnfor for E ks . F orholdene i den første
Halvdel nf det 18de Anrhundrede.
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som grundlæggende for det søstrategiske Studium - kom paa
alle Søkrigskunstens Omraader det teoretiske Studium ind i et
rationellere Spor, som gav praktiske Resultater ved at bringe
bedre System og mere Maalbevidsthed rundt om i Staternes
Marineorganisation og Krigsforberedelse. -

B. De vigtigste Søkrigsbegivenheder.
Krim.krigen, 1853-1856.
Længe spejdende efter en gunstig Lejlighed til at genoptage sin traditionelle Politik: gennem Tyrkernes Uddrivelse af
Europa og Erhvervelsen af Konstantinopel at opnaa fri Adgang
til Middelhavet, mente Rusland i Juni 1853 Øjeblikket kommet til
at skride til Handling over for den "syge Mand" - som Kejser
Nikolaj I benævnede Sultanen - og besatte Donaufyrstendømmerne (Moldau og Vallakiet). Stridigheder med Porten om den
græske Kirkes Stilling i Tyrkiet afgav den formelle Anledning til
Ruslands agressive Optræden.
Denne fremkaldte dog straks kraftige Protester fra Frankrig og England, der dirigerede Flaader til Besikabugten (Lilleasiens Vestkyst over for Tenedos) og i Forbindelse med Preussen
og Østrig paa en Kongres, som traadte sammen i Wien, søgte
at mægle mellem Rusland og Tyrkiet. Da Rusland imidlertid
viste sig ret umedgørligt, tabte Sultanen Taalmodighederi og
erklærede i Slutningen af Oktober Krig, men da han i November
afsendte en Eskadre - 1 Linieskib, 6 Fregatter, 3 Korvetter
(alle Sejlskibe) og 2 mindre Dampskibe - under Admiral Osman
Pasha med Krigsfornødenheder til Garnisonerne i Transkaukasien, blev denne - slet udrustede og bemandede - Styrke den
30/ " , da den laa til Ankers ved Sinope, angreben af en russisk
Eskadre - 6 Linieskibe og 2 Fregatter (alle Sejlskibe) samt 3
mindre Dampskibe - under Admiral Nakhimoff. Denne opankrede uden nogen Forhindring fra Tyrkernes Side sin Styrke
i 600 m Afstand fra de tyrkiske Skibe, og da Osman Pasha derefter besvarede en Opfordring om Overgivelse med en Bredside,
skød Russerne paa tre Timer Tyrkerne sønder og sammen;
kun et af Dampskibene undkom, og Tyrkerne havde et Tab af
3000 Mand døde og saarede samt c. 100 Fanger, hvoriblandt
den dødelig saarede Osman Pasha. Russernes Tab og Skader
var rent ubetydelige.
Endnu ømmede Vestmagterne sig ved at gaa til Krig mod
Rusland, men de begyndte dog at transportere Tropper til Gallipoli
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og sendte i Januar 1854 deres Flaader l :) under Admiralerne
Jas. Dundas og F . A. Hamelin ind i Sortehavet med Ordre til
- om fornødent med Magt - at tvinge den rus risk e Flaade til
at holde sig i Havn.
Denne Opgave gjorde Russerne de allierede let. Ruslands
Sortehavsflaade talte 14 Linieskibe, en halv Snes Fregatter og en
Del mindre Skibe; 0stersøflaaden talte 28 Linieskibe, en halv
Snes Fregatter og en Del mindre Skibe. Dampkraft var endnu
kun i ringe Grad indført i den russiske Flaade, men denne var
i øvrigt i god Stand, og vel udgjorde den kun en forholdsvis lille
Styrke over for de allieredes c. 130 Linieskibe og 160 Fregatter
foruden mindre Skibe, men Russerne gjorde efter Affæren ved
Sinope overhovedet intet Forsøg paa at lade deres Flaade foretage noget som helst offensivt.
Under de Omstændigheder kunde paa den anden Side de
direkte Resultater af den allierede Flaades Virksomhed kun blive
forholdsvis smaa, men indirekte var det dens fuldstændig uomstridte Herredømme paa Søen, der muliggjorde den for de allierede heldige Udgang af Krigen.
Denne erklæredes endelig den 27j3 1854 af England og
Frankrig, og den " l, bombarderede den allierede Flaade Odessas
Havn, hvorefter en mindre Styrke foretog nogle for øvrigt ret
betydningsløse Brandskatninger i den østlige Del af Sortehavet,
medens Hovedstyrken observerede Sebastopol, hvor den russiske
Flaade laa.
Imidlertid trængte en russisk Hær frem over Donau og begyndte at belejre Silistria, men denne forsvarede sig haardnakket, og da de allierede derpaa lod deres Flaade blokere Donaumundingerne og dække Transporten af deres Hære fra Gallipoli
søværts til Varna, samtidig med at Østrig indtog en fjendtlig
Holdning over for Rusland og lod sine Tropper rykke ind i
Donaufyrstendømmerne, trak den russiske Hær sig i Juli tilbage til Rusland, uden at Czaren dog i øvrigt endnu viste noget
Tegn til Medgørlighed .
Først efter mange og lange Forhandlinger enedes de allierede om et nyt Operationsobjekt, nemlig den russiske Sortehavsflaades Basis: Sebastopol, og derefter sinkede en Koleraepidemi, der hærgede baade Hære og Flaader, og nye endeløse Forhandlinger om Operationsplanen Forberedelserne saa meget, at
Ekspeditionen l.' ) først den 8/, afgik fra Baltschik. Skønt Forbe12)

IS)

Det engelske Kontingent talle: 7 Linieskihe (heraf 2 Dnmpsklbe). 8 Fregatter
(7 Dnmpskihe) og nogle mindre Skibe; det franske : \I Linieskibe (2 Dampskibe). 8 Dampfregatter og nogle mindre Skihe.
Dennes frnnske Kontingent tnlte : 15 Linieskibe (heraf 4 Dnmpskihe). 25 Damp fregatter og mindre Krtgsskfbe, 5 store Sejl-Transportskf be og 52 Koffurdtsklbe
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redelserne til Ekspeditionen og dennes Maal langtfra var nogen
Hemmelighed for Russerne, gjorde disse dog intet for at forstyrre
Transporten. Denne ankom den 13/. udfor Eupatoria, som uden
Modstand besattes af tyrkiske Tropper, medens Hovedstyrkens
Landsætning, der navnlig for Franskmændenes Vedkommende
lededes med stor Omsigt og Dygtighed 11), foregik i Dagene den
14de til den 18de paa aaben Strand nogle faa Mil norden for
Sebastopol, m od hvilken de allierede den 19de satte sig i Bevægelse.
Først den :0/, søgte den paa Krim staaende russiske Hær
(c. 60000 Mand) under General Mentschikoff at standse de allierede ved Alm afloden, men ved Flaadens Medvirkning ly kkedes
det Franskmændene at omgaa Russernes til Søen støttede
Flanke, og Mentschikoff gik da tilbage til Sebastopol.
Men da de allierede, som havde lidt svære Tab i Kampen,
standsede Fremrykningen i 3 Dage for at evakuere saarede, fik
Russerne Tid til at forsænke Indløbet til Sebastopols Havn ved
Hjælp af 6 Linieskibe og 2 Fregatter, samt til at forstærke
Nordfronten saaledes, at de allierede opgav den oprindelige
Plan om at storme straks. Deres Styrke var imidlertid ikke og blev det for øvrigt heller ikke under hele Krigen - stor nok
til at cernere Sebastopol, og da Eupatoria paa Grund af sin
usikre Red ikke egnede s ig som Basis for en større Styrke, besluttedes Angrebet nu r ettet mod Sydfronten, foran hvilken
Englænderne baserede sig paa Balaclavabugten, Franskmændene
- som efter St . Arnauds Død kommanderedes af General Canrobert - paa Kamieschbugten. Paa Russernes Side gik Mentschikoff til det nordlige Krim, efterladende en stærk Besætning
i Sehastopol, hvis Kommandant var Admiral Korniloff, men hvor
Sjælen i Forsvaret blev Ingeniøroberst Todleben.
Den 17/ 10 forsøgte de allierede et kombineret Angreb mod
Sydfronten, som dog, til Dels paa Grund af megen Friktion
mellem de mange Overkommandoer, mislykkedes ganske : først
efter at Angrebet fra Landsiden var opgivet, kom Flaaden i Po-

14)

(2 Dampskibe), som - idet Krigsskibene nile benyttedes til Trnnsporten - i nit
forte e. 30000 Mnnd Tropper med 1500 Heste og Muldyr Ol( 68 Knnoner nnder
Mnrsknl st. Arnnud . - Det erigelske Konttngent talte: 10 Linieskibe (hernf
2 Dnmpsklbe), 15 Fregatter og mindre I{rlgssklbe (h era f' 12 Dnmpskibe) ol( 94
Koffnrdlsklbe (37 Dnmpskihe), som i nit - Idel I\rigsskibene ikke henyttedes
til Trnnsporten - førte c. 28000 Mnnd Tropper med e 30tH) Heste og Muldyr
og 60 Knnoner under Generni Lord ftnlllnn. - Det tyrkiske Kontingent tnlte
8 SejlIInieskibe, 4 Dampfregatt er og 16 Koffardiskibe, som i nit - idet Krlllsskibene benyttedes til Transporten - førte e. 7000 Mnnd Tropper under Genernl Omnr Pashn.
Den 14de landsatte Franskmændene pna 6 Timer - derefter afbrød Søgang
Lnndsætrrlngen - 3 Infanteridivisioner (c. 21000 Mand) med Fægtrrlngstrnln
Oll 4 Dages Levnedsmidler, 50 bespændte Kanoner og nile Ingeniørtropper
med nit deres Mnteriel.
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sition over for Søfronten, og skønt de 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 Skade - 6
Kanoner demonterede, 138 døde og saarede - medens Skibene
led en Del (2 maatte sendes til Malta for at reparere, over 500
døde og saarede).
De allierede overgik derefter til et regelmæssigt Angreb
paa Sebastopols Sydfront, som varede næsten et Aar, og hvorunder de selv paa en vis Maade belejredes af den paa Krim
under Mentschikoff (i Marts 1855 afløst af Gortschakoff) staaende
russiske Hær, som gentagne Gange - særlig: Slaget ved Inkermann 5/ 11 1854, Angreb paa Eupatoria 17/: 1855, Slag ved Tschernaja 16/8 1855 - forgæves søgte at kaste de allierede i Søen.
Da det, som allerede nævnt, ikke under hele Angrebet lykkedes
de allierede at afbryde Forbindelsen mellem Sebastopol og det
øvrige Rusland, blev Kampens Udfald afhængig af de respektive
Ressourcer og Evnen til at bringe dem frem til Anvendelse paa
Kamppladsen. I denne Strid sejrede de allierede - til hvem i
Januar 1855 Sardinien sluttede sig - paa Grund af deres uforstyrrede soværts Forbindelsers Overlegenhed over Ruslands daværende tarvelige Kommunikationer til Lands. Efter at de allierede 15) efterhaanden havde bragt over 800 Kanoner i Batteri
over for Sydfronten, satte de sig ved Storm den 8/. 1855 i Besiddelse af dominerende Punkter paa denne, og Sebastopol hvor Gortschakoff i øvrigt endnu den 6te og 7de k a st ede 80000
Mand ind - rommedes da af Russerne den 9de, eft er at Skibe og
Forraad var odelagte. De allierede odelagde senere Værftet,
navnlig de store kostbare Dokanlæg.
Baade før og efter Sebastopols Fald brandskattede Afdelinger af den allierede Flaade Sortehavets og det azowske Havs
Kyster og generede derved i følelig Grad de i Krim og Transkaukasien op er er ende russi sk e Hæres Forbindelseslinier. Medio
Oktober 1855 ero bredes desu den ved et kombineret Angreb de ved
Dniepers Udløb liggende Kinburnforter; 7500 Mand Tropper med
noget Feltartilleri landsattes uden for Fortern es Rækkevidde og
rykkede m od dis se, som sam ti di gt blev angrebne af Flaaden,
hvoraf 9 Dampfregatter og nogle mindre Dampskibe forcerede
forbi Forterne og angreb fra Ind ersiden, medens 10 Linieskibe, 3
pansrede Batterier og en Del Kanonhaade angreb fra Yder iden;
Forterne - 3 m ed tilsammen 81 Kanoner og c. 2000 Mands Besætning - kapitulerede da efter et Par Timers Kamp med et Tab
15)

Medio lIIuj 1855 atlestes Cnn robert som frnnsk Overgenerni nf den energiske
Marskul Pelissier, medens Generni Simpson ved Lord Rnglnns Død i Juni
1855 blev engelsk Overgeneral.
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af 160 døde og saarede, medens de allierede kun havde ubetydelige Tab.
En ikke ringe Indvirkning paa Begivenhedernes Gang i
Sortehavet udøvedes af de allieredes Flaadeoperationer i 0stersøen. I Løbet a f Foraaret 1854 samledes her en anselig Flaade 16)
under Admiralerne Sir Chas. Napier og Parseval-Deschenes, som
foruroligede de russiske Kyster saaledes, at der i disse Egne
bandtes c. 300000 Mand russiske Tropper til Kystforsvar. Den
offentlige Mening i Frankrig og England fordrede imidlertid
mere haandgribelige Resultater af Flaadens Virksomhed, og
efter at et først paatænkt Angreb paa den russiske Flaades
Hovedstation, det stærkt befæstede Kronstadt, var opgivet som
uigennemførligt, vendte de allierede sig mod Bomarsund ")
paa Aalandsøerne, som ogsaa medio August faldt for et kombineret Angreb af en Del af Flaaden og et fransk Troppekorps
paa 10000 Mand under General Baraguay-Hilliers.
Om Efteraaret gik den allierede Flaade, efter at have garnisoneret Bomarsund, hjem, men næste Foraar viste sig atter en
mægtig Flaade 1 8) under Admiralerne Rich. Dundas og Penaud,
som hele Sommeren foruroligede Russerne ved Brandskatninger
snart her, snart der, og desuden i August loretog et for øvrigt
ret betydningsløst Bombardement af den stærke Fæstning Sveaborg. - Hverken det ene eller det andet Aar gjorde den russiske
0stersøflaade - om dennes Styrke se Side 184 - noget Forsøg
paa at lægge de allierede nogen Hindringer i Vejen.
I det Hvide Hav brandskattede en lille engelsk Eskadre
baade 1854 og 1855, og i det Stille Ocean blev begge Aar den ved
Sibiriens Kyst stationerede lille russiske Styrke holdt i Skak af
en overlegen allieret Eskadre, som for øvrigt i 1854 var ret uheldig med et Angreb paa Petropawlowsk (Kamtschatka).
Alle Parter var imidlertid trætte af Krigen, og i Begyndelsen af 1856 traadte Fredskongressen sammen i Paris, hvor
Freden sluttedes den 30/, s. A. Rusland maatte afstaa et Stykke
af Bessarabien til Donaufyrstendømmerne, der stilledes under
Stormagternes Beskyttelse, Skibsfarten paa Donau blev frigiven
og Sortehavet neutraliseret og aabnet for alle Nationers Handelsskibe, hvorimod Adgangen dertil blev forbudt alle Krigsskibe,
16) Det engelske Kontlngent -

17 )

18)

hvis Udrustning for ovrlgt var ret mnngelfuld,
ligesom Snmmensætningen heller Ikke var ht"ldig for Operntionsfeltels Farvnnde - tnlte 19 Linieskibe (h er a f 13 Dnmpskibe), 9 Dnmpfregatter ol( KorveUer snmt 14 mindre Dnrnpsktbe : det franske tnlte 9 Linieskibe (bernf I
Dnmpskib), 6 Fregatter (l Dnmpvkib) og 6 mindre Dnmpskibe.
Besætningen tnlte c. 2500 lIlnn <l, Armeringen c. 180 Piecer.
Del engelske Kontlngent, som dette Anr plagedes af en Koppeepldeml, tnlte
20 Linieskibe. 14 Fregatter og Korveller snml 13 mindre Skibe og 36 Knnonog Morterbnnde, nile Dnmpskibe; det franske 3 Linieskibe, 2 Korvetter og 13
Knnon- og Mortårbande. nile Dnmpskibe.
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og Rusland og Tyrkiet forpligtedes til kun at holde hver højst
10 mindre Skibe til Kystpolititjeneste samt til hverken at bibeholde eller anlægge noget Orlogsværft der. Rusland forpligtede
sig ogsaa til ikke at bibeholde eller anlægge nogen befæstet Station paa Aalandsøerne. Endelig anerkendtes Tyrkiet som Stormagt. - Fredsslutningen fulgtes af den for Soretten vigtige
Pariserdeklaration (se Side 164). -

NordamerIkanske BorgerkrIg, 1861-1865.
Da op mod Midten af det 19de Aarhundrede den industrielle Udvikling begyndte at tage Fart i Unionens nordlige Stater,
opstod mellem disse og de sydlige, hovedsagelig af ved Slavearbejde drevet Landbrug levende, Stater et stedse voksende
Modsætningsforhold i økonomiske og politiske Anskuelser, som
navnlig kom til Udtryk i de i Kongressen med stigen de Voldsomhed førte Kampe om Slavespørgsmaalet. I de nordlige Stater, som for største Delen optog den betydelige europæiske Indvandrerstrom, blev Kravet om Slaveriets Afskaffelse stadig krattigere, og da det ved Valget af Slaveriets erklærede Modstander
Abraham Lincoln til Præsident i November 1860 blev klart, at
Sydstaternes hidtidige politiske Overvægt var til Ende, udtraadte
South-Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana og Texas af Unionen og dannede under Jefferson-Davis's
Præsidentskab en uafhængig Konføderation. Da denne den " ];
1861 bemægtigede sig det af Unions (Nordstats-) Tropper besatte Fort Sumter ved Charleston, besluttede Washington-Regeringen med Vaabenmagt at tvinge Konføderationen - som nu
forøgedes med North-Carolina, Virginia, Tennessee og Arkansas, o: kom til at omfatte hele Landet syd for Ohio - til Gen indtrædelse i Unionen. - Hermed var Borgerkrigen bleven uundgaaelig.
Medens begge Parter, hvad Landstridskræfter angik,
maatte begynde paa bar Bund - Nordstaterne raadede kun over
nogle faa Tusind Mand regulære Tropper, Sydstaterne over slet
ingen var hele Unionsflaaden, som talte c. 75 brugelige
Skibe ID), i Nordstaternes Hænder. Men ikke nok hermed manglede Sydstaterne alle Betingelser for at kunne skabe en Flaade
af nogen Betydning; de besad hverken Raastoffer eller Fabrikker 20) for Materiel, eller, fraset nogle fra Sydstaterne stammende Søofficerer, Personel til Besætninger. Anderledes hos
Nordstaterne, der raadede baade over en veludviklet Industri og
19 ,
w )

Disse vor nile hyggrde af Træ OJ! c. 30 vnr Sejlskih e ,
El større Unionsværft. Norfolk, faldt vel ved J{riJ!pns BCJ!yndelse i Sydstaternes
Hænder. men del edelagdes. inden det rommerles nf Nnr -dstnter-ne Ol( blev
aller erobret nf disse 1862. I Pensnoolu fundtes el lille Reparationsværft.
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over en talrig og dygtig søfarende Befolkning. I Løbet af 18
Maaneder bragte de da ogsaa deres Flaade op paa c. liSO Skibe,
og imod Krigens Slutning havde de c. 680 Skibe udrustede,
hvoriblandt c. 60 pansrede Fartøjer af forskellig Størrelse.
Denne Nordstaternes Overlegenhed til Søs fik en betydelig
Indflydelse paa Krigens Gang.
Straks ved dens Udbrud erklærede Washington-Regeringen
Blokade for hele Sydstaternes c. 2400 Kml . lange Kyststrækning
fra Chesapeake til Mexikos Grænse. Til at begynde med var
det vel nærmest en Papirsblokade, men efterhaanden som den
blev gjort effektiv ved Nordstaternes Forøgelse af Flaaden og
Erobring af Havne og andre vigtige Punkter paa Sydstatskysterne ' 1), blev Blokaden en saare alvorlig Sag for Sydstaterne. Paa den ene Side ødelagdes disse økonomisk, ved at
deres Eksport - særlig af deres Hovedprodukt Bomuld - stoppedes, medens der paa den anden Side opstod følelig Mangel
paa forskellige baade almindelige Livsfornødenheder og specielt
for Krigsførelsen nødvendige Genstande, som Staterne ikke frembragte eller fabrikerede . Omtrent fra Midten af 1862 virkede
Blokaden allerede saa kraftigt, at - al Søfart med almindelige
Skibe paa Sydstaterne var praktisk talt umuliggjort, og vel vedblev særligt for Blokadebrydningen byggede Fartøjer") indtil
Begyndelsen af 1865 at opretholde nogen Trafik mellem Sydstaterne og nogle nærliggende neutrale Havne - særlig Bermudasøerne, Nassau (Ba ham aø er ne ), Habana (Cuba ) og St.
Thomas - men denne var for ringe til at bringe nogen synderlig
Lettelse for Bl okadens Tryk og sygnede ogsaa h en, efterhaanden som Nordstaterne bed sig fast flere og flere Steder paa Sydstaternes Kyster.
Allerede 1861 erobrede de i August Hatteras-øen (ud for
Pamlieo-Sund og Albemarle-Sund) og i November de Port RoyalBugten (mellem Savannah og Charleston) dominerende Øer ved
kombinerede Ekspeditioner.
Ang?'eb paa Fort Walker den 7/ 11 1861 (se Plade VII).
Hovedindløbet til Port Royal-Bugten fører mellem St. PhiIipp-Øen og Hilton Head-Øen. Paa den første laa Fort
Beauregard (20 Kanoner), paa den sidste Fort Walker (24
Kanoner); begge var Jordværker af ældre Konstruktion,
Disse Erobr-inger virkede dobbelt : de skoble gode Sløllepunkter før Nord.
staternes Blokadestyrker paa somme Tid som de unddrog Blokadebryderne
deres Smuthuller.
ti) Disse byggedes næsten alle I England ol: var som Regel lange - Forholdet
Længde : Bredde ofte
9 : 1 - lave, granmalede Hjuldampere paa 4-500Tons
med en Fart af op til 17 Knob. Skorstenen var ofte IndreIlet til at fires ned,
m Brændsel benylledes - for at undgaa tyk Røg - kun Antracitkul, og RII:'
nlngen bestod kun af 2 tynde Pælemaster.
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uden Traverser mellem de over Bænk skydende Kanoner,
og knapt fuldendte, da Angrebet fandt Sted. Afstanden
mellem Forterne var c. 400U m. Armeringen omfattede 4
Stk. 25 cm og 4 Stk. 20 cm glatløbede Granatkanoner og
nogle faa 15 cm riflede Kanoner, men bestod for øvrigt af
32-pundige glatløbede Kanoner, og i begge Forter tilsammen
kunde kun 15 Piecer - hvoraf 8 svære - bære mod Indløbet. Besætningen i Fort Walker talte under Angrebet 1800
Mand, paa St . Philipp-0en 640 Mand, hvoraf 150 i Fort
Beauregard. 8 smaa, kun med let Skyts armerede Kanonbaade skulde støtte Forterne i Forsvaret af Indløbet.
Angrebsstyrken bestod af 2 Dampfregatter, 3 Dampkorvetter, 1 Sejlkorvet (blev under Angrebet slæbt) og 8 Dampkanonhaade under Kaptajn Dupont, samt en Del Transportskibe med c. 15000 Mand Tropper under General Sherman, hvilke dog ikke kom t il Anvendelse under selve Angrebet. Krigsskibene førte tilsammen c. 200 Kanoner, hvoraf
nogle faa 28 cm glatløbede Granatkanoner og 20 cm riflede
Kanoner (Dr ejeskyts paa de store Skibes Dæk), en Del 23
cm g latløbede Granatkanoner (Bredsideskyts i de store
Skibe ) og Resten 15 cm riflede og glatløbede Kanoner.
Ekspeditionen, der afgik fra Hampton Red, led en Del
undervejs af en orkanagtig Storm - et Par af Transportskibene strandede og et Par andre maatte forlades - men
ankom dog i Løbet af den 4/11 udfor Indløbets i Søen langt
fremskudte - c. 10 Kml. fra Forterne liggende - Barre,
som efter Opmaaling og Afmærkning allerede samme Eftermiddag passeredes af største Delen af Styrken og den 5te
af Resten, medens Farvand og Forsvarsforanstaltninger rekognosceredes omhyggeligt. Resultatet heraf blev, at Fort
Walker som det stærkeste af Forterne valgtes til Objekt for
Angrebet, der dog paa Grund af daarligt Vejr den 6te
maatte opsættes til den 7de.
Denne Dag Kl. 8 F. M. satte Dupont sig i Bevægelse og
stod ind midt imellem Forterne med Styrken formeret paa 2
Kolonner, hvoraf den venstre førtes af ham selv og bestod af
Fregatterne, Korvetterne og 3 Kanonbaade, den højre af 5
Kanonbaade. C. K!. 9 1 / , begyndte Skydningen, og efter at
være kommen 3-4000 m forbi Forterne, kontramarcherede
Dupont med sin Kolonne B. B. over og passerede atter Fort
Walker paa c. 700 m Afstand, medens den højre Kolonne,
efter at have drevet Sydstatskanonbaadene bort, holdt gaaende i 600-1000 m Afstand norden for Fort Walker, saa at
de kunde enfilere dets mod Indløbet vendende Front. Dupont defilerede endnu 3 Gange med 3-4 Knobs Fart forbi Fort
Walker paa 5-700 m Afstand, overdængende det med Granatild, og KI. 2 1 / , blev Fortet, som da var meget medtaget,
forladt af sin Besætning og taget i Besiddelse af Shermans
Tropper. Disse besatte næste Dag St . Philipp-Oen, som
ogsaa om Aftenen var bleven forladt. skønt Fort Beauregard kun blev beskudt paa lang Afstand under Skibenes
første Passage. - Skibene havde faaet nogen ovenbords
Skade og havde 31 døde og saarede. -
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Mindre heldige var Nordstaterne i den egentlige Landkrig,
hvor deres endnu kun mangelfuldt organiserede Hovedhær led
et grundigt Nederlag den :1/, ved Bull Run, da den rykkede
frem fra Washington mod Richmond (Virginia), som baade var
Sydstatsregeringens Sæde, et vigtigt Kommunikationsknudepunkt og Centret for Sydstaternes militære Organisation. Heldigvis for Nordstaterne var Sydstatshæren dog ogsaa for svagt
organiseret til at kunne udnytte Sejren, og næste Foraar var
den ved Washington reorganiserede Nordstatshær atter klar til
at tage Offensiven under en ny Overgeneral, Mac Clellan.
Dennes Operationsplan gik ud paa at transportere Hovedhæren ad Søvejen til Yorktown-Halvøen, paa hvis Østspids Fort
Monroe var i Nordstaternes Hænder, og herfra rykke mod Richmond. Flaaden kunde da paa James- og Yorkfloderne støtte
Hærens Flanker og lette dens Forplejning. Men Regeringen
vilde af Frygt for at blotte Washington kun lade Mac Clellan
udføre denne Bevægelse med en mindre Hær - som Regeringen
endda tilbageholdt en Del af, da den kort efter Mac Clellans Afsejling med de første Transporter fik Efterretning om Kampen
paa Hampton Red (se nedenfor) - og tilbageholdt foran Washington Hovedstyrken af Hæren. Følgen heraf var, at Mac Clellan
ingen synderlig Fremgang havde; først langt om længe lykkedes
det ham at tvinge Sydstaterne til at opgive det befæstede Yorktown og Norfolk, og da senere Nordstatsregeringen delte den
foran 'W ashin gton staaende Hær i 3 Dele , gav den herved de
dygtige Sydstatsgeneraler "Stonewall" Jackson og Rob . Lee en
velkommen Lej lighed til ved en glimrende Kampagne at udmanøvrere og enkeltvis slaa de forskellige Nordstatshære, hvis
Rester det kun takket være den bekvemme Søtransport lykkedes
Mac Clellan i Tide at samle ved Potomacfloden til Dækning af
det nu virkelig truede Washington.
Kampene paa Hampton Red den 8/ 3 og 9/3 1862 (se Plade
VII). Ved Besættelsen af Værftet i Norfolk fandt Sydstaterne en sænket Dampfregat, "Merrimac", som blev taget op
og raseret omtrent til Vandlinien, hvorefter der over den
midterste Del af det 85,3 m lange og 17,4 m brede Skrog
hyggedes en 53 m lang Kasemat, hvis Sider hældede 35° og
dannedes af 51 cm Fyrreplanker + 10 cm Egeplank,er +
2 x 5 cm Panserplader af udvalsede Jernbaneskinner. I
Kasematten stod i hver Bredside en 15 cm riflet Kanon og 3
Stk. 23 cm glatløbede Kanoner samt som Stævnskyts for og
agter 2 stk. 17,8 cm riflede Kanoner. Til Stævnen befæstedes en 1,2 m lang Spore af Støbejærn.
Paa Hampton Red laa den 8/.1 følgende Nordstatsskibe
opankrede : ud for Newport News-Batterierne de to Sejlfregatter "Congress" og "Cumberland", og ud for Fort Mon -
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roe Dampfregatterne "Min nesota " og " Roa nake" (denn e
sidste havde Akselbrud) samt Sejlfregatten "St. Lawrence"
og et Par mindre Skibe. "Merrimac"" ) kom om Morgenen
ud fra J arnesfloden, fulgt af 5 smaa Kanonbaade, og styrede
vesten om Middelgrunden løs paa .,Congress" og "Cumberland". Uden tilsyneladende at tage mindste Skade af den
Ild, som disse og Landbatterierne aabnede mod den, gik
"Merrimac" ind paa 200 m Afstand fra " Cang ress" og gav
denne en Bredside, der anrettede et frygteligt Blodbad,
hvorefter den vendte sig mod "Cumberland", som den vædrede omtrent midtskibs. Skønt det straks var klart, at
Skibet vilde synke, afslog Chefen, Løjtnant Morris, dog at
overgive sig, og, selv beskudt med stor Virkning af "Mer ri·
mac" og Kanonbaadene, vedblev "Cumberland" endnu en
god halv Time at fyre paa sin usaarlige Modstander '<),
indtil den med Signal: "No quarter" vajende gik til Bunds.
- "Merrimac" og Kanonbaadene vendte sig derpaa mod
"Cangress". der for ikke at blive vædret havde lettet og sat
paa Grund. "Merrimac", som for øvrigt ved Stødet mod
"Cumberland" havde mistet sin daarligt befæstede Spore,
lagde sig da med 4 af Kanonbaadene c. 150 m agten for
"Cqngress" og beskød den langskibs i en god Time med frygtelig Virkning: Skibet kom i Brand flere Steder, og Chefen og
storste Delen af Besætningen faldt eller saaredes. "Congress" strøg da og brændte i Løbet af Aftenen, medens
Resterne af Besætningen reddede sig i Land.
Da der nu kun var et Par Timer Dag tilbage, gik .,Merrimac" til Norfolk, opsættende til næste Dag at angribe de
resterende Nordstatsskibe, af hvilke "Minnesota" under Anstrengelserne for at komme sine angrebne Fæller til Hjælp
var løbet paa Grund.
Dagen havde kostet Nordstaterne 2 Fregatter, 257 døde
og mindst samme Antal saarede, medens "Merrimac" kun
havde 2 døde og 8 saarede, Kanonbaadene 13 døde og
saarede.
Men Kl. 9 samme Aften løb "en Tømmerflaade med en
Ost eklokke paa" ind paa Hampton Red og lagde sig ved
Sid en af den hjælpeløse "Min n esot a".
Det nyankomne mærkelige Fartøj var John Ericssons
"M onitor", bygget paa 118 Dage (Kølen lagdes "/'0 1861,
Skibet afleveredes færdigt 19/, 11162) . Rundt om et almindeligt Skibsskrog løb en tyk Tommerpude. bærende paa Yderkant et Panser af 5 x 2,5 cm Smedejærn (,.Sandwichpanser"),
og hvis Overkant - i Højde med Dækket - kun ragede
0,6 m op over Vandet. Omtrent midt paa det med 2 x 1,25
cm Smedejærn pansrede Dæk stod et om en paa Kølen
hvilende Stamme drejeligt Kanontaarn, 2.7 m højt og 6 m i
Diameter, pansret med 8 x 2,5 cm Smedejærn og armeret
m ed 2 Stk. 28 cm glatløbede Kanoner. Foran for Kanon!Sl Skibet var omdobt til . Vir gin inc. men benævnes næsten altid med sil oprindelige Navn.
~) .Cumberlnnd.s Beskydning ltiorde dog sin Nytte ved nt ryste og svække alle
Forbindelser I d en I Virkeligheden ikke synderlig solide .!Iferrimncc, som
derved blev mindre modslandsdygtIg for den følgende Dngs Knmp.
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taarnet stod et 1,2 ro ,h øj t firkantet Kommandotaarn, bygget
af 23 cm tykke Jærnblokke ; agten for Kanontaarnet stod to
1,8 m høje Skorstene - indrettede til at nedfires under
Kamp - og to 1,3 m høje Luftrør, men i øvrigt var Dækket
fuldstændig blottet for opstaaende Genstande. Adgangen
til Skibets Indre - der ventileredes ved kunstig Træk var gennem Tagene paa Kanon- og Kommandotaarn, og Ankeret blev hevet hjem i et under den fremspringende Tømroerpude siddende Klys. Skibets Længde var 52,5 m, Bredden 12,5 m, Dybgaaendet 3,1 m og Deplacementet 1000
Tons.
Skønt Besætningen var meget udmattet efter en haard
Rejse med det ikke synderlig sødygtige Skib, lettede "Moni-tor" straks, da "Merrimac" næste Morgen viste sig for at
genoptage sit 0delæggelsesværk. Den halve Dags Kamp,
som disse to Modstandere derefter førte med hinanden, blev
uafgjort. thi ingen af dem mistede en Mand eller led nogen
større Skade ved den andens Ild eller Væderstød, men den
bortblæste atter den Rædsel, som "Merrimac"s Optræden
havde foraarsaget i Nordstaterne, thi "Monitor", der under
Bygningen ikke havde vakt synderlig Tillid, havde under
Kampen vist sig som en fuldtud jævnbyrdig Modstander
for "Merrimac". der om Eftermiddagen trak sig tilbage til
Norfolk. - Da Sydstaterne senere paa Aaret maatte rømme
denne Plads, blev "Merrimac" ødelagt. Endnu næste Aar - 1863 - var Nordstaterne uheldige paa
Krigsskuepladsen i Virginia, hvor Jackson og Lee trods betydelig numerisk Underlegenhed mere end h ævdede Stillingen over
tor de hyppigt skiftende Nordstatsgen eraler, som for øvrigt
ogsaa ofte lammedes i deres Krigsførelse ved Indgriben fra
Washington-Regeringens Side.
Men nu begyndte dog Nordstaternes langt større Ressour-cer") at gøre sig gældende i Striden, og navnlig satte "Onkel
Sams Svømmefødder" - som Lincoln kaldte Flaaden - efterhaanden tydelige Spor. Til Støtte for Blokaden, hvis Tryk blev
føleligere Dag for Dag, erobredes ved kombinerede Ekspeditioner
i 1862 Roanoke-0en og Beaufort i North-Carolina, Fernandina
og St . Augustin i Florida samt Pensacola i den mexikanske
Havbugt, hvor ogsaa 1863 flere Punkter paa Texas's Kyst blev
besatte.
Dernæst kom Nordstaterne dette Aar i endelig Besiddelse
-af hele Mississippibækkenet. - Straks ved Krigens Udbrud tog
begge Parter fat paa her at organisere Hære og Flotiller, som
snart kom til at omfatte baade "Panserskibe" og "Væder skibe".
Som Regel tog man forhaandenværende Floddampere og om'!15) Et vist Mnnl for disse nfglver Indbyggerantallet, som I Nordstnterne vnr 24
Millioner. I Sydstnterne kun 8, hvoraf de -I :\lill. var Farvede, som ikke kæm-

pede med.
Søkrlgshistorfe.
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dannede dem , men paa Nordstaternes Side nybyggedes dog tillige en Del, medens Sydstaterne ogsaa i disse Egne var saa
godt som blottede for den herfor fornødne Industri.
Allerede Efteraaret 1861 begyndte Nordstaterne at rykke
sydpaa i Tennessee, hvor de i Begyndelsen af 1862 vandt en stor
Fordel, da General Grants Hær, kraftig støttet af en Flotille
under Kaptajn Foote, den % og 16/, erobrede Forterne Henry
ved Tennesseefloden og Donelson ved Cumberlandfloden. - Medens Grant derpaa heldig hævdede Besiddelsen af Tennessee
mod en stor Sydstatshær 'G), tvang en anden Nordstatshær
under General Pope i Forbindelse med en Flotille den af Sydstaterne befæstede ø Nr. 10 i Mississippi til Overgivelse den 8/•.
Dagen før var det efter store Anstrengelser lykkedes at
passere Barren ved Mississippis Munding med det sidste Skib
af en til et Angreb paa New-Orleans bestemt Styrke under
Admiral Farragut ") . Natten mellem den 23de og 24de April
forcerede denne med største Delen af Styrken forbi de Forter,
som forsvarede Adgangen til New-Orleans, og ankrede den 25de
ud for Byen, som straks rømmedes af de her staaende Sydstatstropper. Et Par Dage efter gjorde Besætningerne paa de
nu isolerede Forter Mytteri og fremtvang deres Overgivelse;
saavel disse som Byen besattes derpaa af den Farraguts Flaade
ledsagende Troppestyrke (15000 Mand) under General Butler.

Forceringen forbi Porterne Jackson og PhililJ den " /.
1862 (se Plade VIII). Forterne Jackson og Philip laa hver
paa sin Side af en Bøjning paa den her c. 700 m brede Mississippi, c. 30 Kml , fra dens Munding og c. 90 Km!. neden for
New -Orleans. Det første var et femkantet, lukket Værk af
ældre Konstruktion med et tilknyttet Strandbatteri; Besætningen talte c. 700 Mand , Armeringen c. 75 Kanoner, hvoraf
14 (i selve Fortet) var anbragte i Kasematter. Fort Philip
var et firkantet, lukket Jordværk med 2 tilknyttede Strandbatterier; Besætningen talte c. 400 Mand , Armeringen c. 40
Kanoner. Af Forternes Kanoner var dog meget faa riflede
og i alt kun 28 Stk. større end 32-pundigere, og Besætningerne, som hovedsageligt var rekruterede fra de til Nordstaterne grænsende Egne, var ikke helt at lide paa. - Tæt
neden for Fort Jackson var anbragt en Spærring, bestaaende
af 12 m lange og 1,5-2 m tykke Træstammer, som holdtes
paa Plads c. 1 m fra hverandre og paa langs ad Strømmen
26) I det for Knmpngnen nfgorende Slng ved Shiloh den 8/.1862 I(reb Xo rdslnls·

knnonbnndene Ira TennesseeOoden ind med stor Virkulng, id et deres enfile-

rende Ild hragte Sydstntstroppernes Hovedangreb til ni strnnde
'7) Admiral David Glnsjrow Farrngut. fodt 1801, dod 18iO. Indtager en Pinds blnndt
Verdens mest fremrrurende Flundeanferere, om end skønt hnn mere kæmpede
mod Forter end mod Skibe. Snuvel hnns strntcgi sk e Anl æJ( nfOpernlionerne som
hnns tnkt lske Dispositioner for ol: under Kampe ne kendetegner hnm som den
forlte Forer.
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ved svære Kæder -tvær s over Floden samt ved c. 30 store
Ankre. I Marts sprængte Drivtømmer dog Spærringen, i
hvilken der midtstrøms dannedes et c. 200 m bredt Hul, som
da lukkedes ved at opankre 8 Skonnerter (paa c. 200 Tons)
jævnsides deri og forbinde dem med Jærnkæder; Skonnerternes Master kappedes og fortøjedes, med hele Riggen
hængende ved, agter for at gøre forcerende Skibes Skruer
uklare. - Af flydende Forsvar fandtes: et efter "Merrimac"s
Mønster konstrueret Panserfartøj (pan sr et med 12,6 cm
Jærn, armeret med 9 Stk. 15 og 17 cm riflede og 7 Stk. 20 og
22 cm glatløbede Kanoner, Fart 4 Knob), et Væderskib (en
gammel Bugserbaad, raser et til Vandgangen og forsynet
med et hvælvet, pansret [2,5 cm Jærn] Dæk, armeret med
en 32-pundig Kanon, Fart 5 Knob) og 2 Trækanonbaade (med
tilsammen en 23 cm Kanon og 8 Stk. 32.pundigere); Samarbejdet mellem Chefen for denne Styrke, Kaptajn Mitchell, og
Forternes Chef , General Dunean, var ikke godt. I NewOrleans var endnu tre Fartøjer af "Merrimac"·Typen under
Bygning og nærmede sig Fuldendelse, hvilket var en stærkt
medvirkende Grund for Farragut til at forcere Angrebet.
Endelig fandtes der 13 mindre "frivillige" Dampere - hvoraf
de 6 dog uarmerede - men disse adlød hverken Kaptajn
Mitchells eller General Duneans Ordrer.
Farraguts Styrke bestod af 4 Skruekorvetter og 1 Hjulkorvet (c. 2000 Tons, 22·28 Kanoner hver), 3 store Kanonbaade (c. 1000 Tons, 10 Kanoner hver) og 9 mindre Kanonbaade (c. 500 Tons, 2 Kanoner hver) med i alt 166 Kanoner
- hvoraf 130Stk. 20·28 cm glatløbede Kanoner - foruden c. 30
mindre Haubitser. Desuden raadede Farragut over 21 Morterfartøjer under Kaptajn David Porter den Yngres Kommando,
F arragut - som tillige kommanderede den mellem Mexikos Grænse og Pensacola posterede Blokadestyrke - tiltraadte sin Kommando i Begyndelsen af Aaret og tog straks
energisk fat paa Styrkens Organisation og Uddannelse,
navnlig i Skydning. Efter dernæst at have bragt den til
Angrebet bestemte Styrke over Barren ind paa Floden hvilket for de store Skibes Vedkommende kostede meget
Arbejde - lod han foretage omhyggelige Rekognosceringer
og Opmaalinger, og som Resultat af disse placeredes Morterflotillen i en dækket Stilling bag en Skov 2500-3000 m neden
for Fort Jackson og aabnede den 18/. mod dette en derefter
lige til Forceringen jævnt vedligeholdt Ild. Nogen synderlig
stor materiel Skade paa Fortet eller stort Mandefald anrettedes vel ikke - de c. 16,000 Bomber, der kastedes , demonterede kun en halv Snes Kanoner og dræbte eller saarede
18 Mand - men Besætningen demoraliseredes dog en Del.
Imidlertid traf Farragut sine sidste Forberedelser til
Forceringen: Skibene lempedes, saa de kom til at ligge lidt
paa Næ sen - for i Tilfælde af Grundstødning ikke at svinges rundt af Strømmen, der løber 4-5 Knob - ; al ikke
strengt nødvendig R ig blev strøgen og udskibet sa mm en m ed
de fleste Fartøjer; Fartøjskanoner anbragtes i de større Ski13·
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bes Mærs; udenbords dækkedes Skibene ud for Maskiner og
Kedler med Ankerkæder slangede op og ned ad Siden, og
indenbords ved Sandsække; stærke Net opsattes for at op fange Splinter; udenbords blev Skrogene overstrøgne med
Mudder for i Farve at falde sammen med Flodbredden, medens Dækkene kalkedes for at lette Betjeningen af Kanonerne.
Natten mellem den 20de og 21de tilvejebragtes af 2 Ka nonbaade trods Forternes Ild en Aalming i Spærringen, som
ved omhyggelig Undersøgelse om Aftenen den 23de fandtes
fuldstændig farbar. K1. 2 F.M. den 2,l,de gav Farragut, som
i Forvejen havde udgivet detaillerede Ordrer for Forceringen,
Signal til at lette, og c. 1 Time senere stod Styrken op
mod Spærringen, formeret paa 3 Divisioner i Kølvandslinie :
forrest 2 Korvetter, 2 store og 4 smaa Kanonbaade under
Kaptajn Bailey, derefter 3 Korvetter under Farragut og
endelig 1 stor og 5 smaa Kanonbaade under Kapta jn Bell.
Saa snart det forreste Skib havde passeret Sp ærringen,
aabnede Forterne Ilden, som straks besvaredes, og Morterfartøjerne forcerede ogsaa Kastningen saa meget som muligt. Natten var mørk og desuden stille, saa Krudtrøgen
blev hængende, Skydning og Navigering blev derved usikker,
og flere af Skibene kom ogsaa i kortere Tid til at hænge. men
alle slap dog forbi Forterne undtagen 3 sma a Kanonbaade
af agterste Division, som først naaede gennem Spærringen,
efter at Dagen var brudt frem, og da af Forternes Ild blev
tvungne til at vende om
Først et Stykke oven for Forterne angreb Sydstatsskibene
Farraguts Styrke, af hvilken en Kanonhaad eft er at h av e
faaet flere Væderstød synkefærdig maatte sæ tte p a a Land ,
men efter at Sydstaternes Væderskib og 3-4 af deres Kanonbaade var bleven ødelagte, gik Resten af Kanonbaadene
til New-Orleans, medens Kasematskibet. som for øvrigt ikke
havde taget synderlig Del i Kampen, søgte ind under Forterne, hvor det senere, da disse kapitulerede, blev ødelagt af
sin Besætning.
Flere af Sydstatsskibene havde et betydeligt Mandefalden af Regeringskanonbaadene 57 døde og 17 saarede af en Besætning paa 93 Mand - men Fort Jackson kun 14 døde og
39 saarede, Fort Philip noget mindre. Selve Værkerne havde
heller ikke lidt noget synderligt.
Forceringen kostede Farraguts Styrke 1 Kanonbaad intet af de andre Skibe fik større Skader - samt 37 døde
og 147 saarede. Erobringen af New-Orleans, Sydstaternes største By, udøvede en stor moralsk Virkning baade i og uden for Amerika '8 ).
Men det var af tvivlsom Nytte, at Washington-Hegeringen derpaa beordrede Farragut til at trænge videre op ad Mississippi,
thi General Butler raadede ikke over tilstrækkelig Troppestyrke
28)

Blandt andet betog den Napoleon III af Frankrig Lysten til en tilsigtet lIfægIinll i Sydstaternes Favør.
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til at følge denne Bevægelse. Farragut passerede let de ikke
synderlig formidable Befæstninger, som Sydstaterne da havde
syd for Vicksburg, og efter Natten mellem den 27/. og 28/. uden
større Tab at have forceret forbi sidstnævnte, stærkt befæstede
Punkt - c. 400 Kml. fra New-Orlaans - forenede han sig lige
nordenfor med den nordfra kommende Flotille. Denne kommanderedes, efter at Foote i Februar var bleven saaret, af Kaptajn Davis, som i en Række heftige Fægtninger med en af Sydstaterne udrustet Flotille havde beholdt Overhaand og kraftigt
havde støttet Fremrykningen langs Mississippi af General
Grants Hær. Men denne var endnu kun naaet til Memphis (c.
400 Kml, højere op ad Floden), og Skibene - som alene var
ude af Stand til at udrette noget over for Vicksburg - kom
derved til at svæve i Luften med Hensyn til deres Forsyninger.
Farragut forcerede derfor om Aftenen den 15/7 tilbage forbi
Vicksburg og gik til New-Orleans.
Først i Begyndelsen af 1863 saa Nordstaterne sig i Stand til
at genoptage Offensiven, denne Gang under intimt Samarbejde
mellem Hær og Flaade. Farragut forcerede med nogle Skibe
forbi det i Mellemtiden af Sydstaterne stærkt befæstede Port
Hudson, som indesluttedes af en Hær under General Banks, og
Flotillen nordfra forcerede under Kommando af Admiral D.
Porter forbi Vicksburg, som indesluttedes af Grant. - Da Farragut og Porter kunde afskære a l Tilførsel ad Flodvejen til de to
belejrede Pladser foruden at medvirke direkte ved Angrebet paa
Befæstningerne, faldt Vicksburg den 4/7 og Port Hudson den
9/7 1863.
Hermed vandt Nordstaterne definitivt Kontrollen paa den
mægtige Flod og afskar de østlige af Sydstaterne fra Forbindelse med de vestlige, som hidtil navnlig havde leveret Masser
af Levnedsmidler. Dette var et haardt Slag for Sydstaterne
og kan i Virkeligheden betegnes som det afgørende Vendepunkt
i Krigen, om end der endnu var lang Vej frem, før Sydstaternes
Modstand var brudt.
1864 begyndte heller ikke gunstigt for Nordstaterne, idet
en kombineret Ekspedition under General Banks og Admiral
Porter, som i April forsøgte at trænge op ad Red River (Biflod
til Mississippi), snart blev tvungen til at vende om efter at have
lidt betydelige Tab. Dette bevirkede blandt andet, at Farragut
maatte opsætte Udførelsen af et længe paatænkt Foretagende
mod Byen Mobile, der var et af Blokadebrydernes mest yndede
Tilflugtssteder, og hvor han vidste, at mindst eet større Panserfartøj var under Udrustning. Først i Slutningen af Juli kunde
en Troppestyrke under General Granger afses, og den "/. for-
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cerede da Farragut med en Del Skibe forbi de Indløbet forsvarende Forter. Disse blev derved isolerede - Mobile selv ligger
c. 30 Kml, længere inde i Bugten - og faldt snart for Flaadens
og Troppernes kombinerede Angreb.
Forcering ved Mobile den ' /. J864 (se Plade VIII). Afstanden mellem de Hovedindløbet til Mobile forsvarende Forter Gaines (27 Kanoner) og Morgan (136 Kanoner, hvoraf 38
kunde bære mod Løbet) var c. 6000 m, men selve det tæt
under Fort Morgan førende Sejlløb for større Skibe kun c.
2000 m bredt; heraf var de c. 100 m nærmest Fortet ladt
aalme til Brug for Blokadebryderne, medens Resten spærredes af 3 Rækker Miner. Paa Minefeltet var udlagt en Del
Bøjer. Fort Morgan var et Værk af ældre Konstruktion,
de sværeste Karioner derpaa var 25 cm glatløbede og 20 cm
riflede. - Det flydende Forsvar bestod af 3 smaa Kanonbaade og et Panserskib af " Mer r ima c"-Typen: " Ten n essee",
pansret med 12 cm Jærn, armeret med 4 Stk. 15 cm og 2
Stk. 17,5 cm riflede Kanoner og forsynet med Væderstævn.
Farten var kun 5-6 Knob.
Til Forceringen raadede Farragut over 4 Monitorer (to
armerede hver med 2 Stk. 38 cm glatløbede Kanoner i eet
Taarn , de to andre hver med 4 Stk. 28 cm glatløbede Kanoner i to Taarne), 5 Korvetter, 2 store Kanonbaade og 7 mindre
Dampskibe (med tilsammen 147 Kanoner) . Som sædvanligt
lod Farragut foretage omhyggelige Rekognosceringer og Forberedelser og udgav derefter detaillerede Ordrer for Foretagendets Udførelse. Efter disse skulde de 14 Træskibe surres
sammen parvis 29) - et lille Skib paa den fra Fort :\101 gan
vendende Side af et stort - og gaa som B.B. Kolonne, de
4 Monitorer som St. B. Kolonne med Queue'en udsvinget til
St. B. for alle at kunne beskyde Fortet under Nærmeisen
(efter at Fortet var passeret, skulde Queue'en svinges
B. B. ud).
I denne Orden stod Styrken ogsaa den '/. om Morgenen
op mod Fort Morgan, Monitorerne lidt forud for Træskibene.
Kolonneformændene havde Ordre til at gaa østenom alle
Bøjer, men i sidste Øjeblik mente Chefen for forreste Monitor, at der ikke var tilstrækkelig Pl ads mellem Fortet og
den ostligste Boje, og drejede vestenom denne, derved krydsende Træskibskolonnens Kurs. Samtidig stoppede og bakkede det forreste Træskibspar, fra hvilket man mente at se
Min er ret for, de næste to Par stoppede da ogsaa, men de
agterste, som endnu ikke havde bemærket Tetens Standsning, kom rask op, og medens hele Træskibskolonnen saaledes var godt i Gang med at klumpe sig sammen midt
under Fortets virksomste Ild, hørtes pludselig en stærk
Eksplosion: den forr este Monitor var stødt paa en l\Iine
211)

Allerede vcd Forceringen forbi Port Hudson pnn l\lississippifloden (se Side
197) havde Fnrrnuut benyttct denne Forholdsregel , hvorved de mindre Skibe
dækkedes mod fjendtlig Ild uf de store. snmfidig med nt disse, dersom Mnskinc eller Styregrejer blev utjenstdygtlge, kunde blive slæbte forbi Forterne
af de mindre Skibe.
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og gik øje blikkelig til Bunds c. 500 m fra Flagskibet, Korvetten "Hartford", der var Nr . 2 i Træskibskolonnen.
For at faa bedre Oversigt havde Farragut taget Stade i
Storevant lige under Mærset. Seende, at den oprindelig
bestemte Vej østenom Bøjerne var spærret af den klos for
Boven liggende Formand og de 3 Monitorer, lod han "Hartford" dreje krapt B. B. over og sætte lige ind over Minefeltet. "Hartford" ramte et Par Miner, som imidlertid ikke
eksploderede, og heller intet af de andre Skibe, der straks
fulgte Flaget, kom noget til.
Lige efter at Fort Morgan var passeret, blev Farraguts
Styrke angreben af Sydstaternes Kanonbande og "Tennessee ", som dog - efter at en af Kanonbaudene var erobret hurtig blev drevne ind under Fortet. Men netop som Farragut lidt senere var i Færd med at ankre længere oppe i
Bugten, kom "Tennessee" igen frem. Farragut gav straks
Signal til at angribe den, og til Korvetterne om at vædre.
Disse Vædringer gik vel mere ud over Korvetternes Stævne
- en af de andre Korvetter rendte for øvrigt ogsaa i Ivrigheden tværs ind i "Hartford" - end over" Tennessee", men
de opholdt denne, indtil Monitorerne kom til og begyndte at
hamre løs med deres svære Kanoner. Disses Projektiler
kunde ikke bryde" Tennessee"s Panser men rystede dog dens
Rasernat saaledes, at det blev umuligt at betjene Kanonerne, og da tilmed Styregrejer og Skorsten blev skudt bort,
saa at den blev fuldstændig manøvreudygtig, strøg "Tennessee" eft er c. t Times Forløb.
Sydstaternes Tab var 12 døde, 20 saarede og 127 Fanger;
Nordstaternes 145 døde, 170 saarede og 4 Fanger (Folk, der
fra den sunkne Monitor svømmede ind til Fort Morgan) . Til Lands lykkedes det i Løbet af 1864 General Grant som nu havde faaet Overkommandoen over Nordstatshæren i
Virginia - ved en fuldstændig hensynsløs Benyttelse af sin
store numeriske Overmagt 'D) at drive Lee tilbage til det omkring
Richmond og Petersburg skabte befæstede Afsnit. Samtidig
trængte Gen eral Sh erman, der havde afløst Grant ved Vestarmeen, sejrrig fr em til Georgias Hovedstad, Atlanta, hvorfra han
- takket være Nordstaternes Søherredømme - kunde foretage
sin berømte Ombasering ved at marchere ud til Savannah, som
han naaede i December.
Medio Januar 1865 erobrede en kombineret Ekspedition
under Admiral Porter og General Terry de Indløbet til Wilmington forsvarend e Forter - hvorved Richmonds sidste Forbindel se med Havet afbrødes - og samtidig begyndte Sherman sin
Fremrykning nordpaa fr a Savannah, hvilken snart tvang Syd30) Grnnt be gyndle sin Fremrykning med en 3-dobbelt saa stor Styrke som Lees,

og skont Grnnt led uhyre Tnb - i Mnj l\Innned nlene c. 40000 Mnnd - forøgedes hnns Slyrke dog sindig, saa ni den hen paa Anret var 5 Gnnge saa
stor som Lees.
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staterne til at rømme Charleston 31). Endelig den 2/. lykkedes
det Grant at bryde gennem Lees Linier og bemægtige sig Richmond, og faa Dage efter overgav Lee sig med de efterhaanden
for alle Fornødenheder blottede Rester (c. 25000 Mand) af sin
tapre Hær.
Dette og Præsident Jefferson-Davis's Tilfangetagelse endte
Krigen: Sydstaterne maatte, fuldstændig knækkede, give efter
for alle Nordstaternes Fordringer. Krigen fik et lille Efterspil i den saakaldte "Alabama"-Sag.
Sydstaterne havde saa temmelig regnet med, at England, hvor
c. '/r af Befolkningen direkte eller indirekte var afhængig af
Bomuldsindustrien, skulde slutte sig til dem eller i alt Fald
nægte at anerkende Nordstaternes Blokade. Men skønt denne
ogsaa i Lancashire fremkaldte den saakaldte Bomuldshungersnød, var en Krig for Slaveriets Opretholdelse umulig i England.
I nogle engelske Kredse var der dog en vis Sympati for
Sydstaterne, og den engelske Regering kneb øjnene til for, at
disse ret aabenlyst erhvervede Kaperskibe i England. Disse
Kaperes Virksomhed 32) udbredte en fuldstændig panisk Skræk
blandt Nordstaternes Redere, som solgte deres Skibe i Hobetal
til neutrale Stater. Efter Krigens Afslutning affordrede de Forenede Stater England en Skadeserstatning, fordi Udrustningen
af Kapere ikke var bleven stoppet, og England gik efter en Del
Forhandling ind paa at lade Sagen - der fik Navn efter den
berømteste, af den dygtige Kaptajn R. Semmes forte Kaper
"Alabama" - komme for en Voldgiftsret, som dømte England
til at betale 15 Millioner Dollars. -

Østrigsk-italienske (-preussiske) Krig, 1866.
Preussens voksende Magt og let gennemskuelige Planer
om at tilrive sig Hegemoniet i Tyskland maatte fore til Konflikt med den efter Traditionen leden de Stat i det tyske Forbund, Østrig. Den ydre Anledning til Krigen afgav SpørgsS1)

S2)

Nordstaterne havde under I,rigen gentagende forgæves angrebet denne By.
der som Frnfnldets Arnested var dem særlig forhodl. BI. a . gjorde Admirnl
Dupont den 7/. 186.'1 et mlslykket Forsøg pnn med 7 Monitorer og 2 nndre
Panserfartejer at forcere Indløbet, hvis vel sammenpassede Forsvar nf Forter
og passive Spærringer tilbageviste Skibene, som Jerl en Del.
Denne fordrev i VirkeIlgheden riet umeriknnske Hundelsflng fra alle Have.
- Vel I Bedømmelsen nf delte Resultot af nogle fan Kaperes Oplræden man
erindres, at disse havde san exceptionelt gunstige Forhold at operere under,
som hverken for eller senere er forekomne . Endnu havde Dampkraften kun
i ringe Grad vundet Indpas i Hnndelsskibene, der vor el værgelost Bylte for
de bande med Damp og Sejl udstyrede Knpere, merlens pon dcn andr-n Side
Nordstaterries Mangel paa virkelige . I' r y d se r e . (se Side 171) i Forbindelse
med de uudviklede Meddelelsesmidler og en - navnlig i Begyndelsen nf Krigen - meget velvtlllg Neutralitet hos England, Frankrig m . fl. Stater over for
Kaperne vonskellggjorde Jagten paa disse i høj Grad ,
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maalet om de af Preussen og Østrig i Fællesskab fra Danmark
erobrede Hertugdømmers Stilling i Forbundet.
Foraaret 1866 var det klart, at Krigen stod for Døren.
Paa Østrigs Side stod de fleste tyske Stater, kun nogle af de
nordtyske Smaastater sluttede sig til Preussen, men denne Stat
allierede sig den 8/, 1866 med Italien, som higede efter at fravriste Østrig dets Besiddelser i Norditalien (Venedig m. m.).
Af de i Krigen deltagende Stater besad kun Østrig og Italien
nogen Flaade. Begge Steder var Materiellet som Følge af den
netop da foregaaende Overgang til Panserskibe noget uensartet 33), og paa ingen af Siderne var man klar med Udrustningerne, da Italien den ' "I. erklærede Krigen.
I Østrig var man medio April begyndt at tage fat paa Mobiliseringen, og efterhaanden som Skibene blev klar fra Værfterne, stødte de paa Fasanas Red (uden for Pola) til den saakaldte operative Eskadre under Admiral Tegetthoff 3.), som drev
Styrkens Organisation og Uddannelse med stor Energi.
Saa snart Tegetthoff fik Meddelelse om Krigens Udbrud,
foretog han med den da disponible Styrke - 6 Panserfregatter,
et Par Træfregatter og nogle mindre Skibe - en Rekognoscering mod Ancona, hvor den italienske Flaade organiseredes
under den 6O-aarige Admiral Carlo Grev di Persane.
Denne havde ikke etableret nogen Efterretningstjeneste,
og da det eneste paa Forpost værende mindre Dampskib den " /.
om Morgenen signalerede Østrigernes Nærmelse, frembragte
dette en vis Forvirring om Bord i den i Havnen og paa Reden
ved Ancona liggende italienske Flaade, af hvis 11 Panserskibe
bl. a. et Par var i Færd med at skifte noget af deres Skyts.
Efter i c. 2-ir Time at have været interesseret og uforstyrret Tilskuer til Italienernes Anstrengelser for at blive kampklare og
komme let, gik Tegetthoff, som under de forhaandenværende
Forhold - langt fra egen Basis og paa et Sted, hvor Italienerne
ikke alene kunde støttes af Landforter, men hvor der ogsaa
sandsynligvis var udlagt Miner - ikke vilde angribe, tilbage til
Fasana 35).
lIS) Se Opgørelserne over de i Slaget ved Lissa deltueende Styrker -

Side 203 og
204 - som for Østrigs Vedkommende omfnttede nit Mnteriel med nogen Kampværdi. meden. Itnlien endnu havde nogle slorre Træskibe i TIescrve.
Bt) Vicendmirnl \Vilhelm von Tegetthoff, fodt 1827, død 1871, vandt under denne
Kri~ med Relle et Nnvn som en mellet rlYlltil:( Anforer. Tegelthoff vnr for
øvrtgt underlagt Chefen for den østrlgske Sydnrme, Erkehertug Albrecht,
men denne gnv T. fuldstændig frie Hænder i Eskndrens Ledelse.
M) Strategisk set vnr den underlegne ostrigske Flnnde henvist til Defensiven, og
til Position for den vnr da valgt Fusann pnn Grund nf dette Punkts centrnle
Beliggenhed i det Kystnfsnit - omkring Adrinterhnvets inderste Del - hvor
et itnliensk Angreb kunde fnn de fOl'ligste Følger, Thi bel' overfor mnntte
det blive af mindre Betydning, nt denne Postering nf Flanden blottede Dal-
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Her stødte et Par Dage senere de sidste til hans Eskadre
bestemte Skibe til ham, og han drev derefter ivrigt taktiske
Øvelser og klarlagde gennem indgaaende Konferencer sine taktiske Ideer 36) for Skibscheferne.
Til Lands vandt den østrigske Sydarme den 2 .1/ 6 ved Custozza en smuk Sejr over Italienerne, men Nordarmeens Nederlag over for Preusserne ved Sadowa den 3/ 7 afgjorde Krigens
Udfald og et Par Dage efter søgte Østrig at opnaa Frankrigs
Mægling paa Basis af Venedigs Afstaaelse.
Fo lkestemningen i Italien fordrede imidlertid højlydt, at
Hæren og Flaaden skaffede Oprejsning for Custozza, og i Begyndelsen af Juli modtog Persano Ordre til "at stikke i Søen for at
opsøge den østrigske Flaade, uden videre angribe den og gennemføre Kampen til det yderste for at opnaa en fuldstændig og
afgørende Sejr." Naar den østrigske Flaade var sat ud af Spillet, skulde Persano sætte sig fast paa dertil egnede Punkter af
Østrigs Kyster 37), idet den italienske Regering haabede at erhverve ikke alene Venedig, men ogsaa Sydtyrol, og derfor
ønskede ved Fredsslutningen at staa med okkuperet østrigsk
Land.
Persano, som synes hele Tiden at have manglet Tillid til sig
selv og sin Flaade, gik ud et Par Dage og holdt nogle Øvelser,
hvorpaa han atter ankrede ved Ancona.
Men nu ankom den italienske Marinerninister hertil med
Ordre til Persano om at gøre noget - h vad kunde Persano
selv bestemme - ellers vilde han blive afskediget som Flaadechef . - Erklærende, at den østrigske Flaade var uangribelig
ved Fasana, valgte Persano da at forsøge Erobringen af den
lille ø Lissa, og denne Plan billigedes af Regeringen.
Lissa er c. 85 qkm stor og ligger midtvejs (eft er Længden)
i Adriaterhavet, c. 30 Kml, fra Dalmatiens og c. 70 Kml, fra
Italiens Kyst, Der fandtes paa den bjærgrige ø forskellige Anlæg - gennemgaaende af ret forældet Konstruktion, men næsten
mnlien en Del , nnvnllg fordi Tegetthoff ikke rnn<lede over passende Skibsmnleriel Iii at etablere en Efterretningstjeneste med , men i san Henseende
mantte Inde sig nojP med \{ystudldllwæsenel . som for ovrigl vis le sig fyldestltorende under de forhnnndcnværende Forhold.
M) Tegettlioff vilde snn hurtigt som muligt hidfere en Nærkamp (Melåe) mellem
Pnnserskibene og under denne benytte konv e rgerende Skvdninp snmt Væderen, medens Træskihen.. skulde nngrlbe de ltnltenske Skibe nf snmme ArI.
- Det rnnn ved fledommelsen heraf erlndres, nt medens de ostrht,k~ og itnlienske Panserskibes Beskyttelse absolut set - o: i Tykkelse - var Iige. gav
det Inngt stor-re An tal riflede Kanoner paa de itnlienske Skihe d isve en relntiv
Over-legenhed, sær-llg pnn større Afstande, som saa Ilt sige tvang TegeHholf
til nt søge Nærkrimpen.
37) Det skal bemærkes. at snmttige krigsforende Parter var komne overens om
ikke at opbringe fjendllige Hnndelsskibe, und Ingen nnnr de optrnndte som
Blokndebrydere eller forte Iil'igskontrebnnde.
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alle højtliggende - med tilsammen c. 75 Pieeer, åf hvilke de
sværeste var 15 cm riflede B. K. og 18,5 cm glatløbede F. K. samt
nogle faa 30 cm Morterer. - Besætningen talte 1835 Mand.
Den 1"/7 E. M. forlod den italienske Flaade Ancona og talte
da: 7 Panserfregatter (p a a 4250-5700 Tons og med i alt 182 Kanoner), 4 Panserkorvetter (2000-2700 Tons, i alt 49 Kan. ), 4 Træfregatter (3400-4000 Tons, i alt 186 Kan. ), 1 Skrue- og 2 Hjulkorvetter (1400-1800 Tons, i alt 32 Kan. ), 3 Kanonbaade (å 260
Tons, i alt 12 Kan. ), 5 Avisoer, 1 Hospitalsskib og 1 Transportskib. - Hertil kom den 18de 1 Træfregat (54 Kanoner)
og den 19de om Morgenen Panserskibet "Affondatore" (4000
Tons, 2 Stk. 26 cm riflede Armstrong-Kanoner i Taarne samt
forsynet med en lang Væderstævn) samt 2 Træfregatter og
1 Hjulkorvet (i alt 110 Kan.). - 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 om Morgenen den 20de, bragtes op til 2700 Mand.
Efter at Persanos Stabschef den 17/7 om Bord i en Avisodamper havde foretaget en Rekognosceringsfart rundt om Lissa
- over hvilken ø Italienerne manglede Kort - angreb de italienske Skibe den 18de og 19de Øen paa forskellige Punkter, idet
Hovedangrebet rettedes mod de Forter, der forsvarede den paa
Nordsiden liggende største Havn, St. Giorgio. Disse blev ogsaa
en Del medtagne, og Garnisonen havde et Tab af 24 døde og 70
saarede, men paa den anden Side blev det italienske Panserskib
"Formidabile" ukampdygtigt, flere andre Skibe fik mindre
Skader, der blev taget et dybt Greb i deres Kul- og Ammunitionsbeholdninger, og Italienerne havde 16 døde og 114 saarede.
Meget havde Persano saaledes ikke opnaaet endnu, og det var
ogsaa først efter en Del Vaklen, at han bestemte sig til at forny
Angrebet den 20de, hvor da endelig en Landgang skulde iværksættes. Forberedelserne hertil var i fuld Gang, da en af de to
paa Forpost værende Avisodampere om Morgenen den 20de signalerede Østrigernes Opsejling.
Da de første telegrafiske Efterretninger 38) om Angrebet
paa Lissa den 18de indløb til Tegetthoff, mente denne, at det kun
98)

LIsSIl VIII' over Øen Lesina i Telegrafforbindelse med Fnstlandet. De italienske
Knnonbnnde kappede den l8de E. M. - efter at Telegram om Angrebet allerede var afsendt fra Lissa - ved Landgang pan den forsvarsløse ø Lesina
Kablet herfil fra Llssn, men derimod ikke Kablet mellem Fastlandet og Lesinn, sna nt Telegrnflsten her, som ved Italienernes Nærmeise var flygtet med
Telegrafapparatet op paa et hojt Bjærg, hvorfra Forholdene ved Lissa delvis
kunde Iagttages, snart atter genopreltede Forbindelsen med Fastlandet,
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drejede sig om en Demonstration for at trække ham bort fra
Istrien, der maatte anses for Italienernes sandsynligste virkelige
Operationsobjekt, saa meget mere som den italienske Hær netop
var under Fremrykning mod Isonzofloden. Men da det efterhaanden af de indløbende Efterretninger fremgik, at hele den
italienske Flaade virkelig var samlet ved Lis sa, løb Tegetthoff
den Hlde F. M. ud med hele sin Eskadre.
Denne talte 7 Panserfregatter (pa a 3000-5100 Tons og med
i alt 176 Kanoner), 1 Trælinieskib (5200 Tons, 92 Kan.), 5 Træfregatter (2200-2500 Tons, i alt 210 Kan. ), 1 Trækorvet (1500 Tons,
22 Kan .), 9 Kanonbaade (500-870 Tons, i alt 40 I{an.) og 4 Avisodampere. Af de 534 Kanoner, den samlede Eskadre førte, var
115 riflede 15 cm B. K., som i Forbindelse med 20 cm glatløbede
F. K. udgjorde Panserfregatternes og Kanonbaadenes Armering,
medens de store Træskibes Hovedarmering bestod af glatløbede
16 cm F. K.
Skønt Østrigerne saaledes var Italienerne ikke ubetydeligt
underlegne, angreb Tegetthoff dog øjeblikkeligt, da han den '°/1
endnu fandt Persano ved Lissa. Resultatet blev en Sejr for
Østrigerne. medens Italienerne om Aftenen trak sig tilbage
til An cona.
Faa Dage efter Slaget endte Forhandlingerne i Nikolsburg
mellem Preussen og Ostrig Krigen, og Italien maatte lade sig nøje
med den af Preussen garanterede Erhvervelse af Venedig m. m.
Slag vecl Lissa den ' °/ 1 ,1866 (se Plade IX). Den ostrigske
Eskadre var inddelt i 3 Divisioner og saavel i Slag- som i
Marchorden formeret paa Kølvandsorden af Divlsions-Kileorden. lste Division (under Tegetthoff) bestod af de 7 Panserskibe med en Aviso som Repetitør; 2den Division (under
Chefen for Linieskibet "I{aiser", Kommodøre Petz) af de 7
store Træskibe med en Aviso som Repetitør; 3die Division, bestaaende af de 9 Kanonbaade med en Aviso som Repetitør,
førtes i Marchorden af den ældste Skibschef, men skulde,
saa snart Kampen var indledt, opløses, hvorefter Skibene
hver for sig efter Evne skulde understøtte de store Træskibe og hinanden indbyrdes.
Vejret var om Morgenen den 20de med SØ-Vind byget og
diset, men m. 9 F . M. gik Vinden om paa NV, og da c.
KI. 10 F. M. den sidste Dis forsvandt, fik Østrigerne den
italienske Flaacle i Sigte omtrent ret for, og Tegetthoff
satte da med fuld Fart ned paa den .
Persano havde i sine Ordrer in gen bestemt Slagorden
angivet, men kun anordnet, at Træskibene altid skulde tormere en 2den Træfning paa den fra Fjenden vendende Side
af Panserskibene og i samme Formation som disse. Det
er dog sandsynligt, at Persano havde tænkt sig Kølvandslinien som Slagorden for Panserskibene, idet Væderskibet
"Affondatore" dog skulde blive uden for Linien.
Da det italienske Forpostskib c. KJ. 8 F. M. kom sty-
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rende ned mod Lissa med Signal vajende for, at mistænkelige Skibe saas i VNV, havde Træskibene (under Admiral
Albinil, som laa ret samlede tæt under Øens Nordside, netop
faaet udsat Dampbarkasser, Flaader o. s. v. for at begynde
Troppernes Landsætning. Af Panserskibene var "Formidabile" i Gang med at overføre sine saarede til Hospitalsskibet, medens 2 andre var gaaede om paa Øens Vestside
for at angribe nogle Værker her, og Resten laa noget spredt
paa Nordsiden ud for .de forskellige Punkter, de skulde
angribe. - Persano traf straks Foranstaltninger til at samle
sin Flaade, men da Østrigerne c. Kl. 10 F. M. var naaede
ind paa en 8000 m Afstand, havde han kun paa Kurs NØ
faaet dannet en langstrakt Kølvandslinie paa 9 Panserskibe;
af de resterende tre gik "Affondatore" (efter Ordre) om St. B.
'hf Ordenen; "Formidabile" havde signaleret, at den var ude
af Stand til at deltage i Kampen, og et af de fra Lissas Vestside tilbagekaldte Panserskibe var, uvist af hvilken Grund,
bleven ved de italienske Træskibe, som først lige havde faaet
Landgangsgrejerne til Side og var i Gang med at formere
sig VSV for Panserskibene.
Kort efter, c. Kl. 10t, lod Persano Flagskibet, "Re
d'Italia", der var Nr. 4 i Linien, stoppe og gik selv med
sin Stabschef over i "Affondatore", hvor han hejste sit Flag.
Ved denne Stopning opstod der et Hul i den italienske Linie
foran for "Re d'Italia".
C. Kl. 10t aabnede Italienerne Ilden paa temmelig lang
Afstand (c. 1500 m), og da Østrigerne straks svarede, kom
der megen Krudtrøg, som i den tunge Luft hindrede Overblikket. Dette var Skyld i, at de østrigske Panserskibe, da
de ifølge Tegetthoffs sidste Signal: "Vædr er Fjenden for at
bringe ham til at synke" kom brasende ned mod den italienske Linie, netop ramte i Hullet foran for "Re d'Italia", Saa
snart Tegetthoff blev klar herover, drejede han med sin Division 16 Streger B. B. over, og nu opstod den ønskede Melee
mellem de østrigske og de midterste italienske Panserskibe,
hvortil senere saavel Avantgardedivisionen under Admiral
Vacca som Arrieregardedivisionen under Kaptajn Ribotty
sluttede sig. Under denne Melee lykkedes det efter et Par
forgæves Forsøg paa Vædring 3.) c. Kl. lH det østrigske
Flagskib "Erzherzog Ferdinand Max" at vædre "Re d'Italia",
som stilleliggende ramtes midtskibs og sank næsten momentant, medens "Ferdinand Max " ingen nævneværdig Skade
tog ved Stødet.
Mindre heldigt havde imidlertid Kommodure Petz's Standerskib "I{aiser" været. Kommende ned i Kølvandet af Panserskibene fandt de østrigske Træskibe Vejen spærret af de
italienske Centrumsskibe og drejede da St. B. over. Herved
kom de i Kast med "Affondatore" samt de tre agterste
italienske Panserskibe, og under denne Kamp saa Petz sig
pludselig stillet over for Valget mellem at forsøge selv at
39)

De Itnlienske Pnnserskibe vnr I(rnnmnlede, de ostrigske sorte, Ol( hver Gnng
Chefen for -Fer d . Mnx<, von Sterneck, saa noget graat forude, forsøgte hnn
ni vædre. De første Gange bnkkede hnn for t1dlil(t, men ved »Re d'Jtnllne
ikke for . F erd. Mnu's Stævn med c. 11 Knobs Fnrt borede sig ind i Modstanderen.
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vædre et italiensk Panserskib eller tillade dette at vædre
den østrigske Korvet. Han valgte selv at vædre, men da
Sprydet knækkede ved Stødet, faldt hele Forrejsningen og
uheldigvis over Skorstenen, saa at der gik Ild i den. "Kaiser" maatte da søge at trække sig ud af Kampen, hvilket
ogsaa lykkedes ved fortrinligt Samarbejde mellem de østrigske Træskibe, der for øvrigt paa dette Tidspunkt oven i Købet
blev angrebne af Vaccas 3 Skibe, som efter et stort Sving
B. B. over nu kom op agterfra.
Fulgt af de øvrige Træskibe stod den brændende "Kaiser"
ned mod St. Giorgia, da "Affondatore" pludselig viste sig.
Efter som nævnt at have deltaget i den indledende Kamp
mod de østrigske Træskibe, var Persana løbet ned til de
italienske Træskibe og havde gennem Signaler forgæves søgt
at paaskynde deres Indgriben i Kampen '"). Paa Vejeri tilbage til Panserskibenes Kampplads saa h an "I(aiser" og
forsøgte et Par Gange forgæves at vædre den, hvorpaa han
forlod den. Derefter gjorde Albini omsider Min e til at
blande sig i Sagerne og angribe de østrigske Træskibe med
sin Eskadre, men da et Par østrigske Panserskibe nærmede
sig, opgav han det, og "Kaiser" kunde, fulgt af en Kanonbaad, redde sig ind i St. Giorgia-Havnen.
Som ved fælles Overenskomst indtraadte ved dette Tidspunkt - c. Kl. 12 ~ - en Standsning i Kampen. Østrigerne
var efterhaanden alle komne imellem Italienerne og Lissa,
og Tegetthoff formerede sin Eskadre paa Kolonneorden med
Panserskibene nærmest ved, Kanonbaadene længst fra
Fjenden.
Persana formerede sin Flaade paa lignende Maade lige
overfor, men en Panserfregat signalerede, a t den ikk e kunde
holde sin Po st i Linien, og en Panserkorvet, "Paiestro",
brændte heftigt. Dette i Forbindelse med "Re d'Italia"s
Undergang, som han nu erfarede, rokkede Persanas ved en
Hoben højtklingende Signaler tilkendegivne Beslutning at
ville forny Kampen, og inden han havde faaet endelig bestemt sig, kom den brændende "Paiestro" ned imellem de
to Flaader og sprang - c. Kl. 2! - i Luften.
Dette betog Persano, hvad der muligt var levnet af
Kamplyst; han satte Kurs for Ancona, medens Tegetthoff
gik ind og ankrede i St. Giorgia, da han ikke vilde sætte
det vundne paa Spil ved en Jagtkamp, under hvilken han
med sit underlegne Artilleri og sin underlegne Fart vilde
være særlig uheldig stillet over for den trods sine Tab jo
endnu numerisk overlegne italienske Flaade.
Dennes Tab var 612 døde og 36 saarede; "Re d'Italia" og
"Paiestro" var gaaede under, og de resterende Panserskibe
- hvoraf flere havde kollideret indbyrdes - havde alle
undtagen eet større eller mindre Havarier.
40)

Admirnl Albini vidste intet om, nt Persana havde flyttet sil Plag til .Affondntorec - hvor mnn for øvrtgt hnvde hejst Viceadmirnlsflng, dn der intet
Admirnlsflag fnndtes i Skibet - og Persunos Signaler var pan Grund af tung
Luft og .Affondntorec's daarhge Signalgrejer vnnskelige at aflæse, men Forholdet mellem Persuno og Albini vnr desuden temmelig dnnrligt.
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Østrigernes Tab var 38 døde og 138 saarede. Naar undtages det meget medtagne Linieskib "Kaiser", havde intet
af deres Skibe Havarier af nogen større Betydning. -

Chilensk-peruanske (-bolivianske) Krig, 1879-1884.
(Se Plade IX)
Opdagelsen af Atacama-Ørkenens Rigdom paa Min eralier og Salpeter førte til Grænsestridigheder mellem Bolivia og
Chile, og da Bolivia tilmed 1878 lagde en høj Skat paa den
hovedsageligt paa chilenske Hænder værende Salpeterindustri i
Provinsen Antofagasta, besatte Chile efter en Del frugtesløse
Forhandlinger i Februar 1879 Hovedudskibningsstedet her, Byen
Autofagasta. Peru, som traktatmæssig var forpligtet til at understøtte Bolivia, blandede sig nu i Sagerne og søgte at mægle,
men dette førte kun til, at Chile ogsaa erklærede dette Land Krig.
Mangelen paa ordentlige Landkommunikationer henviste
de krigsførende Parter til at benytte Søen som Transportvej for
deres Tropper. Medens Bolivia ingen Marine besad, raadede
Peru over det i England byggede Taarnskib ' "Huascar" (1130
Tons; 2 Stk. 23 cm riflede F. K., 4 Stk. lette Kanoner; 11 cm Sidepanser, 18-14 cm Taarnpanser; Fart 11 Knob), Panserfregatten
"Independencia" (2000 Tons; 1 Stk. 24 cm, 3 Stk. 20 cm og 12 Stk.
15 cm riflede F. K.; 11 cm Sidepanser; Fart 12 Knob), 2 fra
de Forenede Stater købte gamle Monitorer, som kun egnede
sig til Havneforsvar (Farten var kun 5-6 Knob), en Trækorvet,
en Kanonbaad og nogle armerede Transportskibe. - Chiles
Flaade bestod af de to engelskbyggede Kasematskibe "Almirante
Cochrane" og "Blanco Encalada" (a 3400 Tons og 6 Stk. 23 cm
riflede F. K., 4 Stk. lette Kanoner; 23 cm Sidepanser, 20 cm Kasematpanser; Fart 11 Knob), 4 Trækorvetter, et Par Kanonbaade
og nogle armerede Transportskibe.
Største Parten af den chilenske Flaade ankom i Begyndelsen af April 1879 ud for Iquique og oprettede Blokade her
under Kommando af Admiral Rebolledo Williams. Men da
denne medio Maj erfarede, at en til Arica bestemt kombineret
Ekspedition var under Udrustning i Callao, gik han med sine
bedste Skibe nordpaa for at møde den. Dette lykkedes dog ikke;
den peruanske Ekspedition, bestaaende af nogle Transportskibe
under Konvoj af "Huascar" og "Independencia", slap velbeholden ind til Arica, hvorfra "Huascar" og "Independencia" under
Kommando af "Huascar"s Chef, Kaptajn Miguel Grau, fortsatte
sydpaa for at udnytte den chilenske Hovedstyrkes Fraværelse.
Den 21/. traf Grau ud for lquique de to gamle langsomme
Træskibe: Korvetten "Esmeralda", Kaptajn Arturo Prat, og Ka-
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nonbaaden "Covadonga", Kaptajn Condell, som skulde opretholde Blokaden der. Efter et overordentlig tappert Forsvar
over for "Huascar", hvorunder først Prat og efter hans Fald
hans Officerer til det yderste forstod at udnytte hver Chance over
for den langt overlegne Modstander, gik "Esmeralda" til Bunds
med Flaget vajende, medens det lykkedes " Cova don ga", som
søgte sydpaa, at lokke den forfølgende "Independencia" over et
Rev, hvor den løb fast. "Covadonga" vendte straks om og tvang
den hjælpeløse "Independencia" til at stryge, og vel maatte
"Covadonga" forlade sit Bytte, da "Huascar" kom til, men "Independencia" var og blev Vrag.
"Huascar" derimod slap lykkelig tilbage til Callao, og i
Begyndelsen af Juli gik Grau, som var forfremmet til Kontreadmiral, atter sydpaa med den. En Tid lang lykkedes det ham
at undgaa de chilenske Panserskibe og forurolige Chiles Troppetransporter og Søhandel saa meget, at den chilenske Regering
saa sig nødsaget til at opgive Blokaden af Iquique og kalde
Eskadren - som nu kommanderedes af Kommodore Riveros til Valparaiso, hvor Skibene blev eftersete og fik Bunden renset.
Eskadren gik derpaa til Søs igen og traf den 8'10 ud for
Punta Angamos "Huascar". Denne var nu efter sit lange Kryds
snavset i Bunden, og efter et tappert Forsvar, hvorunder Grau
faldt, søgte Officererne at sænke den, men nogle af Besætningen
havde imidlertid strøget Flaget, og Chilenerne naaede om
Bord tidsnok til at forhindre Sænkningen.
Hermed var Chilenerne fuldstændigt Herrer paa Søen, og
i Begyndelsen af November førtes den imidlertid i Antofagasta
organiserede Hær til Pisagua, hvor den landsattes og snart
tvang de allierede til at rømme hele den sydfor liggende Del af
Provinsen Tarapaca. - Næste Foraar førtes den chilenske Hær
videre ad Søvejen til Pacocha og erobrede, efter ved Byen Tacna
afgørende at have slaaet den peruansk-bolivianske Hær, Provinserne Tacna og Arica.
Den chilenske Flaade havde efter Overførelsen af Hæren
til Pacocha fortsat op til Callao, som derefter blokeredes, ligesom et Par Bombardementer af Byen .f or etoges, uden at dog
større Resultater opnaaedes derved eller ved nogle Brandskatninger paa den peruanske Kyst, som iværksattes med mindre,
kombinerede Ekspeditioner.
Men saa snart de allieredes Modstand i Tacna og Arica
var knust, tra.f Chile omfattende Forberedelser til et afgørende
Stød. Mod Slutningen af Aaret 1880 landsattes en veludrustet
chilensk Hær - c. 24000 Mand under General Bacquedano noget sønden for Callao og rykkede, støttet i Flanken af Flaaden,
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frem mod Lima-Callao. Perus Præsident, Pierola, søgte med
en sammenskrabet Hær - c. 33000 Mand - at standse Chilenerne, men disse stormede Pierolas befæstede Stillinger ved
Chorillos og Miraflores - hvorved den chilenske Flaade sidstnævnte Sted greb kraftigt ind i Kampen - og besatte den " /,
1881 Lima.
Krigen trak vel ud endnu et Par Aar, men det lykkedes
ikke hverken Peru eller Bolivia at stille nogen virkelig organiseret Modstand op mere, og Foraaret 1884 bekvemmede de sig
endelig til at slutte Fred. hvorved Bolivia - som nu blev fuldstændig udelukket fra Havet - afstod Provinsen Antofagasta,
Peru Provinserne Tarapaca, Tacna og Arica til det sejrrige
Chile. -

Engelsk-ægyptiske Krig, 1882.
1875 benyttede den engelske Regering (Lord Beaconsfield)
den ved Khediven Ismail Pashas Pengeforlegenhed fremkomne
gunstige Lejlighed til ved Købet af hans Suezkanal-Aktier at faa
Haand i Hanke med denne for Englands Interesser overordentlig
vigtige Søvej. Men da snart efter England i Forbindelse med
Frankrig gik et Skridt videre og tiltvang sig Indflydelse paa
selve Ægyptens Regering - navnlig Kontrol med hele Finansvæsenet - frembragte dette en betydelig Gæring i den ægyptiske
Befolkning, som September 1881 førte til et Soldateroprør i
Cairo under Ledelse af Arabi Pasha, der snart fuldstændigt tog
Magten fra den 1879 afsatte Ismails svage Søn og Efterfølger,
Tewfik Pasha. - Vestmagterne forsøgte først Forhandlinger og
Flaadedemonstrationer, men da Samarbejdet mellem England
og Frankrig - der gensidig var skinsyge paa hinanden - ikke
var godt, gjorde deres Optræden ikke synderlig Virkning paa
Arabi Pasha, som begyndte at træffe krigerske Foranstaltninger. Da derpaa i Juni 1882 Pøbelen i Alexandria trods Tilstedeværelsen af en større Samling europæiske Krigsskibe foranstaltede et Blodbad paa de i Byen bosiddende Europæere, anslog
England en kraftigere Politik.
Under Trusel af Bombardement forlangte Admiral F.
Beauchamp-Seymour, der kommanderede den ved Alexandria
liggende engelske Flaade, at alt Arbejde paa Byens Befæstninger skulde ophøre, og da de alligevel blev fortsatte, bombarderede han den 11/, Forterne 41), som, skønt den Skade, de
havde lidt, ingenlunde var overvældende, derefter rømmedes af
de slet disciplinerede Tropper. Alexandria, som var temmelig
41)

De andre europæiske og de amerikanske I{rigsskibe forlod forinden Alexandrias
Havn.
Søkrigshislorie.
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hærget af Ildebrande, dels foraarsagede af Bombardementet,
dels af Pøbelen, besattes derefter af landsatte Søfolk .1:), indtil
medio August en engelsk Hær under General Wolseley ankom.
Skuffende Ægypterne ved et Skinangreb paa Abukir besatte Englænderne derpaa Suezkanalen; Hæren landsattes ved
Ismailia, rykkede herfra frem og besatte, efter den 1 3 /. ved Telel-Kebir at have tilføjet Arabi et afgørende Nederlag, Cairo.
Ægypten maatte derefter indrette hele sin Administration
saaledes, at England faktisk fik det afgørende Ord i alle Sager.
Alexandl'ias Bombardement den 11/, 1882 (se Plade X).
Forterne var lavt liggende Jordværker, næsten alle af ældre
Konstruktion uden Traverser og skudsikre Rum, tværtimod
ragede Magasinerne i de fleste af dem op over Brystværnet
og var til Overflod markerede ved høje Lynafledere. Nogle
af de ældste Førter havde Eskarpemure af blød Kalksten,
og den benyttede Mørtel var meget slet. - Den langt overvejende Del af Skytset skød over Bænk; dog havde de svære
riflede Kanoner Opstilling med Skydeskaar, medens nogle
faa Kanoner stod i Kasematter. - Bestykningen talte i alt
5 Stk. 25,4 cm, 18 Stk. 23 cm, 14 Stk. 20,3 cm , 4· Stk. 17,8 cm
riflede F. K. øg 3 Stk. 12 cm riflede B. K. ; 10 Stk. 38 cm, 84
Stk. 25,4 cm og 117 Stk. 16,5 cm glatløbede F . K. samt 38
Stk. 28-51 cm Morterer. Heraf var Mortererne og næsten
alle de glatløbede Kanoner dog saa godt som ubrugelige (Affutager og Placementer var i Uorden, Krudtet duede ikke,
og Mandskabet forstod ikke at betjene dem ). - Passive Sp ærringer fandtes ikke; Ægypterne havde en Del Miner i Beredskab, men havde ikke faaet dem udlagt. - Besætningen
talte c. 2000 Mand , som dog var udisciplinerede og uøvede.
Den engelske Flaade talte 8 Panserskibe, 5 Kanonbaade
og 1 Avisadamper med tilsammen 4 Stk. 41,6 cm, 4 Stk. 30,5
cm, 6 Stk. 28 cm, 38 Stk. 25,4 cm, 16 Stk. 23 cm, 8 Stk. 20,3
cm, 4 Stk. 17,8 cm , 12 Stk. 16 cm riflede F . K. og 5 Stk. 12 cm
riflede B. K. samt 222 Stk. let Skyts og Maskinskyts . Skibenes samlede Besætninger talte c. 4350 Mand. Kanonbaadene
deltog dog kun en kortere Tid, Avisodamperen slet ikke i
Angrebet.
Dette begyndte KJ. 7 F . M. , idet saa godt som samtlige
Forter blev angrebne paa een Gang. Til at begynde med
holdt de fleste af Skibene langsomt under Gang paa Afstande, varierende mellem 1200 og 3500 m, men efter et
Par Timers Forløb ankrede de efterhaanden alle op . Omtrent KJ. 3 E. M. var største Parten af Værkerne bragt til
Tavshed, KJ. 5 tav de sidste, og KJ. 5~ blev der givet Signal
til at ophøre med Bombardementet.
Under dette gjorde Englænderne 88 Skud med !~1 cm,
117 Skud med 30,5 cm, 181, Skud med 28 cm. 752 Skud med
25.4 cm, 224 Skud med 23 cm, 231 Skud med 20,3 cm, 135 Skud
U) Englænderne fik herved Understøttelse fra et Par andre Nationers Krlgssklbe,

navnlig de amerikanske.
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med 17,8 cm, 412 Skud med 16 cm og 152 Skud med 12 cm
Kanoner samt 900 Skud med let Skyts og 23300 Skud med
Maskinskyts. - Ved det svære og mellemsvære Skyts anvendtes næsten udelukkende Granater.
Fraset at Magasinerne i et Par Forter var bragte til
Eksplosion, var Virkningerne paa Værkerne af dette betydelige Ammunitionsforbrug ikke synderligt store: kun en halv
Snes riflede og dobbelt saa mange glatløbede Kanoner var
demonterede eller ubrugeliggjorte paa anden Maade ~ ' ) , i
øvrigt var Skaderne ikke større, end at de kunde have været
reparerede om Natten. Besætningens Tab opgives meget forskelligt, men beløb sig sandsynligvis til c. 150 døde og 400

snarede.

Skibene var tilsammen blevne ramte i alt 126 Gange,
ingen Kanoner var demonterede, Panseret "ar intetsteds
blevet gennembrudt, og de kunde alle have genoptaget Kampen den næste Dag, om end et Skib havde faaet et Skud
under Vandlinien og et andet et c. 3 m langt og 1 m højt
Hul i Siden lige over Vandliniepanseret. hvilket i Sø kunde
have været generende. Tabet af døde og saarede var henholdsvis 5 og 28.
Den 12te var Vejret daarligt, først henad Eftermiddagen
kunde Englænderne rette en Opfordring om Overgivelse
til Befæstningernes Kommandant, som dog gjorde Vanskeligheder. Men den 13de fandtes Værkerne rømmede, og
Englænderne besatte da dem og Byen.
Kinesisk-japanske Krig, 1894-1895 (se PInde XI).
Beboet af en kun lidet udviklings- og modstandsdygtig
Race, har det fra Naturens Haand paa mange Maader rigt udstyrede Korea fra ældgammel Tid været et Stridens Æble mellem dets to Naboer, Kina og Japan, som i tidligere Tider afvekslende har udøvet Overherredømmet, indtil Kina fra Begyndelsen af det 17de Aarhundrede beholdt Overtaget.
Siden da havde Korea været tributpligtig Vasalstat af
Kina, men da Japan henimod Slutningen af forrige Aarhundrede efter at være trukken i den europæiske Kulturs Klædebon
begyndte at føle Ekspansionslyster, fæstede det atter sit Blik
paa Korea. Her fik det ogsaa snart ikke uvigtige økonomiske
Interesser, som i Forbindelse med hyppige Uroligheder i det
elendigt regerede Korea gav Japan den ønskede Anledning til at
blande sig i de koreanske Anliggender. Som det var at vente,
førte dette snart til Forviklinger med Koreas Overherre, Kejseren af Kina, der imidlertid ved en 1885 i Tientsin afsluttet Traktat indrømmede Japan en med Kina næsten ligeberettiget Stilling
i Korea.
Men Foraaret 1894 udbrød nye Uroligheder i det sydlige
45)

Desuden vnr en Del ægypllske Knnoner ødelagte ved egen SkydnIng.
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Korea, og for at undertrykke disse saa Kongen sig tvungen
til at paakalde kinesisk Hjælp. Kina sendte da ogsaa nogle Tropper til Korea, men nu begyndte tillige Japan at sende Tropper
derover for "at beskytte det japanske Gesandtskab og de i Korea
bosatte Japanere". Samtidig indledede Japan Forhandlinger
med Kina om at tvinge den koreanske Regering til Indførelsen af
forskellige Reformer i Statsstyrelsen, og da Kina ikke vilde
gaa ind paa noget Makkerskab, henvendte Japan sig direkte til
Kongen af Korea, som imidlertid støttet af Kina gjorde Vanskeligheder.
Medens der saaledes forhandledes til alle Sider, vedblev
baade Japan og Kina at sende Tropper til Korea; de japanske
landsattes i Chernulpo, Havnestaden for Hovedstaden Soul, som
ogsaa besattes; de kinesiske Tropper landsattes dels ved Asan,
dels - senere - ved Yalufloden.
Saaledes afsendtes i Slutningen af Juli en Del kinesiske
Tropper fra Taku til Asan, men da et Par kinesiske Krydsere den
25/, om Morgenen, efter at have landsat disse, løb ud fra Asan,
blev de angrebne af en overlegen japansk Krydserstyrke. Det
lykkedes dog Kineserne at undslippe, men senere paa Dagen
skød den samme japanske Krydserstyrke en med kinesiske
Tropper lastet engelsk Damper i Sænk ....).
Et Par Dage senere rykkede en japansk Hærstyrke fra
Chemulpo og Soul mod Asan og slog de her stanende kinesiske
Tropper, hvis Rester det dog lykkedes ved en besværlig March
østen om Soul at naa den i Nordkorea staaende kinesiske Hær .
Den " ', udstedte derpaa .Tapan sin Krigserklæring. som
den ' /. fulgtes af Kinas. Kinas Forsvarsvæsen var meget slet organiseret. Nogen
af Centralregeringen administreret virkelig national Hær og
Flaade fandtes ikke; det var de forskellige Vicekonger, der uden
noget som helst Samarbejde underholdt - eller ikke underholdt
- de Hær- og Flaadestyrker. der var paalignet deres respektive Provinser. Det maa desuden erindres, at Krigsvæsen og
Krigerstanden nyder meget ringe Anseelse i Inna.
Flaaden var delt i 4 Eskadrer: 1) Nordeskadren . 2) Shang« )

Damperen, der hed -Kows h lu g -. hnvde engelsk Offlcersbesætning, Oll ved de
kinesiske Tropper befandt sill ogsnn nogle europæiske Officerer. Den fik af
.Japonerne Signol om al ankre op og, efter ol være bleven visiteret af en
japansk Officer, Ordre iii ol Iolge de japanske Skibe. men de kinesiske
Tropper, som var bange for at komme i Japnnernes Vold, forhindrede Skibsbesætningen i ol lette. Underrettede herom ,illnnlerede .lapanernc til Europæerne om snarest ol forlade .I<owshinllc, men dette viste sig ogsna umuligt,
do Kineserne bevogtede Bandene, Oll Japanerne skod dn .I\owshinllc i Sænk
Oll reddede kun <le Europæere, de son svømme ornkrtnjr.
J England vakte
denne summal'iske Fremgangsmunde en Del Uvillie men Regerinllen lod sig
Ikke bevæge til nt foretage noget over for Japan.
'
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haieskadren, 3) Foochoweskadren, og 4) Cantoneskadren. Af
de tre sidste, som for øvr igt ogsaa gennemgaaende bestod af
Skibe uden syn der lig Kampværdi, deltog dog kun et Par Skibe i
Krigen sammen med Nordeskadren. Denne, der raadede over
Værfter og Ars enaler i de to befæ st ede Krigshavne Port Arthur og
Wei-hai-Wei, talte for ud en den i Slaget ved Hai-yun-Tao deltagende Styrke - se Si de 214 - et Par mindre ubeskyttede
Krydsere og nogle Kanonbaade. Alt Materiel med nogen Kampværdi var bygget paa ty ske eller engelske Værfter i 80erne,
men var sen er e blevet slet vedligeholdt af Kineserne i alle
Retninger. Desuden skortede det paa Ammunition, og den, der
fandtes, var for største Parten af daarlig Beskaffenhed. - Personellet lod meget tilbage at ønske; Chef for Eskadren var en
tidligere Kavallerigeneral Ting, som var personlig tapper, men
ikke havde Begreb om at organisere en Flaade, og det hjalp
ikke synderligt, at han efter Krigens Udbrud fik en forhenværende preussisk Landofficer til Hjælper. De kinesiske Officerer
savnede næsten alle Betingelser for at kunne gøre nogen Nytte,
men i nogle af Skibene var ansat Europæere, som udrettede
en Del. Besætningerne var haardføre og gode Søfolk, men
manglede saa godt som al militær og teknisk Uddannelse.
Japanerne er fra gammel Tid en krigersk Nation, hvor
alle krigerske Dyder holdes højt i Ære. Efter at Landet omkring
1870 aabnedes for europæisk Kultur, organiseredes ogsaa hele
Forsvarsvæsenet paa europæisk Vis. - Flaaden talte, foruden
den i Slaget ved Hai-yun-Tao deltagende Styrke - se Side 215 et ældr e Panserskib, en halv Snes mindre, ubeskyttede Krydsere,
lige saa mange Kanonbaade samt 40, for største Delen dog smaa,
Torpedobaade. De større Skibe var saa godt som alle byggede
paa engelske og franske Værfter i Aarene 1885-92, men de
japanske Værfter var allerede naaede til at kunne kopiere dem,
og Materiellet vedligeholdtes mønsterværdigt saavel fra Værfternes som fra Besætningernes Side. - Personellet havde for
længst forstaaet at frigøre sig fra de i Begyndelsen anvendte
europæiske Instruktører, og Uddannelsen var gennem alle Grader god. Sejren ved Asan havde gjort Japanerne til Herrer i den
sydlige Del af Korea, og hertil - til Byerne Chernulpo, Fusan
ug Gensan - overførte de nu i Løbet af August og Begyndelsen
af September en større Hær. Medens disse Transporter stod
paa, lod den japanske Flaades Chef, Admiral Ito, foretage hyppige Rekognosceringer af Port Arthur og Wei-ha.i-Wei for at
holde øje m ed den kinesisk e Flaade, som dog ikke gjorde noget
Forsøg paa aktiv Optræden.
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Paa den anden Side raadede Ito, saa længe de japanske
Troppetransporter stod paa og fordrede Dækning, ikke over tilstrækkelige Kræfter til at forhindre Kineserne i at sende mindre
Troppestyrker ad Søvejen til Hæren syd for Yalufloden, som
ogsaa landværts forstærkedes noget fra Manchuriet. Den kinesiske Regering begyndte imidlertid efterhaanden at faa en Anelse
om, at den japanske Hær i Korea voksede raskere end den
kinesiske, og i Begyndelsen af September fik Admiral Ting da
Ordre til at overføre en Del Tropper fra Talienwan til Yalu.
Den 1 5 / . forlod Ting da Port Arthur med følgende Flaade:
2 Panserskibe, "Ting-Yuen" og "Chen-Yuen", il. 7200 Tons og
med tilsammen 8 Stk. 30,5 cm og 4 Stk. 15 cm B. K. samt
20 Stk. Maskinskyts;
2 Panserkrydsere, "Lai-Yuen" og " King-Yuen", il. 2900 Tons
og med tilsammen 4 Stk. 21 cm og 6 Stk. 15 cm B. K. samt
14 Stk. Maskinskyts;
1 Panserkanonbaad, "Ping-Yuen" '''), 2600 Tons, 1 Stk. 26 cm
og 2 Stk. 15 cm B. K samt 8 Stk. lette H. K;
3 Panserdækkrydsere, "Ching-Yuen", "Chi-Yuen" og "TsiYuen", il. 2300 Tons og med tilsammen 8 Stk. 21 cm og
7 Stk. 15 cm B. K. samt 30 Stk. lette H. IC og Maskinskyts;
2 Panserdækkrydsere, "Chao-Yong" og "Yang-vVei", il. 1350
Tons og med tilsammen 4 Stk. 25 cm og 8 Stk. 12 cm B. K.
samt 24 Stk. lette H. K. og Maskinskyts;
2 ubeskyttede Krydsere, "Kwang-Ping" og " Kwang-Kai" 45), il.
1000 Tons og med tilsammen 6 Stk. 12 cm H. K. og 24 Stk.
lette H. IC og Maskinskyts, samt
nogle Kanonbaade og Torpedobaade.
I Talienwan indskibedes de paagældende Tropper i 5
Transportskibe, og med disse samt endnu et Transportskib fra
Port Arthur ankom Ting da den '6/. ud for Yalufloden, hvor
Transportskibene, assisterede af "Ping-Yuen", "Kwang-Ping"
:samt Kanonbaadene og Torpedobaadene, sendtes ind paa Floden og udskibede Tropperne, medens den øvrige Flaade ankrede
en halv Snes Kml, uden for Flodens Munding.
Tropperne kom imidlertid for sent. Japanerne havde kort
Tid i Forvejen endt deres Transporter, og deres Hær under
Marskal Yamagata indesluttede ved en koncentrisk Fremrykning
mod de i Nordkorea staaende kinesiske Tropper (c. 15000 Mand)
disse ved Ping-Yang, hvor de den 15/" blev fuldstændigt oprevne.
Saa snart Admiral Ito den 16de fik Efterretning om denne
Sejr, som foreløbigt sikrede Japanernes Stilling i Korea, lettede
<O)

Tllhorte Foochoweskndren, Resten nf Styrken horte iii Nordeskndren.
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han, i den Hensigt at opsøge den kinesiske Flaade, fra Taidangflodens Munding med den japanske Flaades Hovedstyrke. Denne
bestod af:
4 Panserdækkrydsere, "Yoshino" (4150 Tons), "Naniwa" og
"Takachia" (å. 3650 Tons) samt "Akitsushima" (3150 Tons),
med tilsammen 4 Stk. 26 cm og 12 Stk. 15 cm B. K, 8 Stk.
15 cm og 14 Stk. 12 cm H. K samt 64 Stk. lette H. K og
Maskinskyts, og som under Admiral Tsuboi dannede den
saakaldte flyvende Eskadre; endvidere:
3 Panserdækkrydsere, ..Matsushima" (Flagskib), "Hashidate"
og ..Itsukushima" å. 4275 Tons og med tilsammen 3 Stk. 32
cm B. K (anbragte i Barbettetaarne), 34 Stk. 12 cm H. K.
og 54 Stk. lette H. K ;
2 Panserkrydsere, "Chiyoda" (2450 Tons) og ..Hiyei" '0) (2250
Tons) med tilsammen 3 Stk. 17 cm og 6 Stk. 15 cm B. K,
10 Stk. 12 cm H. K samt 21 Stk. lette H. K og Maskinskyts;
1 Kasematskib, ..Fuso" 'G), 3700 Tons, 4 Stk. 24 cm og 2 Stk.
17 cm B. K samt 9 Stk. lette H. K og Maskinskyts, som
under Hos umiddelbare Kommando dannede den saakaldte
Hovedeskadre. Uden for Inddeling fulgte Kanonbaaden
..Akagi", 600 Tons, 1 Stk. 24 cm B. K, 1 Stk. 12 cm H. K
og 2 Stk. Maskinskyts, samt en armeret Handelsdamper,
" Sa ikio-Ma r u", som havde Chefen for Flaadestaben, Admiral Kabayama, om Bord.
Om Formiddagen den 17de fandt Ha Kineserne endnu ud
for Yaluflodens Munding. Ting lettede og stod Japanerne i
Møde , og det kom da paa Højden af den lille ø Hai-yun-Tao
til et Slag, som endte med Sejr for Japanerne.
Slau ved Hai-uun-Tno den 17/u 1894- (se Plade XII) . Omtrent Kl. 10 F . M. fik Kineserne den japanske Flaades Røg i
Sigte og lettede da. Efter Tilskyndelse af sin Raadgiver, den forhenværende
preussiske Major von Hanneken, havde Ting til Slagorden
valgt Frontorden 41) som den, der bedst passede til de kinesiske Sk ibes hovedsagelig af Stævnskyts 4.) bestaaende Armering. Men da det kinesiske Signalvæsen var meget tarveligt, mente Ting ikke at kunne udøve nogen egentlig Ledelse,
naar Kampen først var begyndt, og havde derfor blot forordnet, a t Skibene i al Almindelighed skulde følge hans Bevægelser og for øvrigt sørge for at holde Stævnen mod
Fjenden samt i Angreb og Forsvar understøtte hinanden
<a)
47)

4S)

. Hlye i. 0lt .Fuso. vor gamle Skibe frn henholdsvis 1877 og 1878.
Efter nogle Beretninger skulde Slagordenen være stan d ets Frontorden.
Navnlig kunde nll sværere Skyts skyde i Dlametrnlplansretnlngen ; sanledes
stod i Pnnserskibene de 4 Stk. 30~5 cm Knnoner i 2 Bnrbettetnnrne. nnbrngte
.en echeton••
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rodevis, idet Søsterskibe var sat i Rode sammen .
Som
Følge af de Erfaringer, man under Træfningen den " 11
havde gjort med Hensyn til den japanske Granatilds Virkning, var paa de kinesiske Skibe alt ikke strengt nødvendigt
Gods og Inventar - bl. a . de fleste Fartøjer - efterladt i
Port Arthur; ubeskyttede Kanoner og saarbare Skibsdele var
bleven dækkede med Køjer eller Sand- og Kulsække, og paa
et af Panserskibene sattes Mellemdækket, for at undgaa
Brand, under Vand, efter at Spygatterne var tilstoppede. Japanerne, som jo ogsaa særlig maatte stole paa Overlegenheden i Granatild fra mellemsvært og let Skyts, d. v. s.
fra Bredsidearmeringen, var formerede paa Kølvandslinie
med den flyvende Eskadre i Teten, da de noget over K1. 11
F . M. flk Kinesernes Røg i Sigte omtrent ret for . Ha mindskede da Fart og lod skaffe overalt; først c. K1. 12 gav han
Signal for "IGart Skib" og stod med c. 10 Knobs Fart los
paa Kineserne.
Disse nærmede sig langsomt - enkelte af Skibene kunde
ikke holde mere end c. 6 Knob
i en Slags Frontorden begge Fløjene var sakkede agterud - med Panserskibene
posterede i Midten. Af de Skibe, der havde været inde paa
Yalufloden, var "Ping- Yuen", "Kwang-Ping" og 2 store '1'01'pedobaade lettede og nu paa Vej til at forene sig med Hovedstyrken, men endnu et Stykke agterud bag højre Fløj.
K1. 12,20, da Afstanden var c. 6000 m, aabnede Tings
Flagskib Ilden - med for lav Opsats - mod Japanerne.
Disse, som da havde Kurs omtrent paa de kinesiske Panserskibe, drejede kort efter paa Signal fra Ha B. B. hen ved
Kontramarch. og først da Teten var naaet op mod Kinesernes højre Fløj, aabnede hele den japanske Flaade paa een
Gang en overvældende Ild paa 2-3000 m's Afstand. Den flyvende Eskadre begyndte snart derpaa at runde om den kinesiske højre Fløj, men fik da Signal fra Ito om at understøtte hans agterste Skibe. Admiral Tsuboi drejede da, sættende Farten op til 14-15 Knob, B. B. over - hvorved han
fik Lejlighed til i Forbigaaende at give de fra Yalufloden
kommende Skibe en varm Modtagelse - ned mod den japanske Linies Queue.
Her var "Hiyei", "Akagi" og "Saikio" sakkede noget agterud, og, angrebne og næsten omringede af flere kinesiske
Skibe, komne i Brand, da den flyvende Eskadres Tilbagekomst reddede dem ud af den farlige Situation og tillod dem
at trække sig ud af Kampen.
Imidlertid var "ehao-Yong" og "Yang-"-ei", som havde
haft Post yderst paa den kinesiske højre Fløj, bleven saa
medtagne af de efterhaanden forbipasserende japanske Skibes Ild, at de søgte bort. " Yan g-' Vei" lykkedes det i synkefærdig Tilstand at sætte paa Land, hvor den næste Dag
ødelagdes af Japanerne, men "ehao-Yong" blev under Flugten løbet ned af "Tsi-Yuen", som, uvist af hvilken Grund "),
var paa vild Flugt fra sin Post yderst paa venstre Fløj, og
49)

Chefen blev senere henrettet for Fejhed,
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som i god Behold naaede Port Arthur. Fra venstre Fløj
flygtede samtidig "Kwang-Kai", som imidlertid løb paa
Grund noget uden for Port Arthur og blev ødelagt af Japanerne nogle Dage efter.
Disse Begivenheder reducerede den kinesiske Hovedstyrke til 6 i en uordentlig Klump liggende Skibe, om hvilke
de to japanske Eskadrer nu begyndte at kredse i 2-3000 m's
Afstand, Hovedeskadren med Solen, den flyvende Eskadre
modsat Vej. Men allerede inden "Akagi" trak sig ud af
Ilden, havde et heldigt Skud fra den sat "Lai-Yuen" i Brand;
denne maatte nu snart trække sig ud af Kampen, kort efter
fulgt af "Ching-Yuen", som ogsaa var skudt i Brand. Noget
senere - c. Kl. 3~ - blev den sidstes Søsterskib, " Ch i-Yuen ",
skudt i Sænk, men samtidigt ramtes "Matsushima" af en
30,5 cm Granat, som eksploderede i Forskibet og foraarsagede saa svære Skader, at Skibet maatte gaa ud af
Kampen.

For at kunne flytte sit Flag trak Ito sig da noget tilbage
med hele Hovedeskadren, som langsomt fulgtes af de to kinesiske Panserskibe, medens den japanske flyvende Eskadre
tog sig af de resterende kinesiske Skibe, af hvilke "KingYuen" nu ogsaa kom i Brand og c. Kl. 4* efter et Par indenbords Eksplosioner gik til Bunds. Efter at have flyttet Flaget til "Hashidate" havde Ito imidlertid genoptaget Kampen
med de kinesiske Panserskibe, men c. KI. 5 døde Skydningen
hen paa begge Sider, vistnok paa Grund af Ammunitionsmangel, og Ito lod den flyvende Eskadre tage Post i Hovedeskadrens Kølvand, medens paa den anden Side hvad der resterede af de kinesiske Skibe samlede sig om Ting.
Hermed var Slaget forbi ; kort efter trak Kineserne sig
langsomt bort i Retning af Port Arthur. Ito fulgte efter
uden for Skudafstand indtil Mørkets Frembrud, men vendte
da om og stod tilbage til sine havarerede Skibe.
Kinese rne havde mistet 1 Panserkrydser og 3 Panserdækkrydsere, og af de andre Skibe var "Chen-Yuen", "Lai-Yuen",
"Ping-Yuen" og "Ch ing-Yuen" temmelig medtagne. De undkomne Skibe havde 36 døde og 88 saarede, medens 6-700 Mand
omkom med de sunkne Skibe.
Paa japansk Side havde "Matsushima", "Akagi",
"Hiyei" og "Saikio" lidt en Del. dog behøvede kun "Matsushirna" at sendes til Japan for at reparere Skaderne. Tabet
af døde og saarede var henholdsvis 90 og 204. I endnu højere Grad et moralsk end et materielt Nederlag
for Kineserne, viste Slaget sig at være afgørende for den egentlige Søkrig: Ting gemte Resterne af sin Flaade hen , først i
Port Arthur og senere i Wei-hai-Wei, givende Japanerne frit
Spillerum paa Søen.
Denne Situation udnyttede Japanerne i fuldt MaaI. Medens Marskal Yamagata med den lste japanske Hær rykkede
frem gennem Nordkorea og den 25/ 10 tiltvang sig Overgangen
over Yalufloden omtrent ved dens Munding og op rev en her
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staaende kinesisk Hær, var Dagen før under Dækning af den
japanske Flaade Landsætningen af en imidlertid udrustet 2den
japansk Hær (c. 25000 Mand) under Marskal Oyama begyndt
lidt nordøst for Pitsewo paa Kwangtungs Østkyst. Uden, som
det var ventet, at behøve Flaadens Hjælp erobrede Oyama Kinesernes Befæstninger over den smalle Tange ved Kinchow og
trængte derefter rask frem mod Port Arthur. Ito gik da til
Wei-hai-Wei, uden for hvis Havn han laa et Par Dage for
mulig at lokke Ting ud. Men da Ting ingen Mine gjorde til
at vise sig, gik Ito tilbage til Kwangtung, hvor hans Flaade uden dog at spille nogen større Rolle - medvirkede ved Indtagelsen af Port Arthur. Denne vigtige Krigshavn var befæstet
med en Del gennemgaaende stærke, men noget usystematisk
anlagte Værker, hvis Besætninger ogsaa kun gjorde ringe Modstand, saa at Oyama den 21 /•• uden synderligt Tab kunde gøre
sig til Herre over Pladsen.
Imidlertid var den 1ste japanske Hær (c. 30000 Mand)
rykket frem i Manchuriet, i Begyndelsen mod Mukden, men
senere forandredes Retningen til at gaa mod Newchwang, og
mod dette Punkt satte da nu ogsaa 2den japanske Arme sig i
Bevægelse efter at have garnisoneret Port Arthur. Det strenge
Vinterklima i Manchuriet lagde dog store Hindringer i Vejen
for de japanske Operationer; først i Slutningen af Januar 1895
fik de to Hære Berøring med hinanden, og det besluttedes da
at opsætte Angrebet paa den omkring Newchwang og Inkow
staaende stærke kinesiske Hær til om Foraaret.
Ventetiden benyttedes til et Angreb paa Wei-hai-Wei. En
i Japan udrustet 3die Hær (c. 25000 Mand) stilledes under Kommando af Marskal Oyama og landsattes under Dækning af Flaaden den 20 / , 1895 uden at møde synderlig Modstand i Yung-ChingBugten tæt syd for Kap Shantung. Herfra rykkede den mod
Wei-hai-Wei, som den " I, kapitulerede over for Oyarnas og Hos
kombinerede Angreb. Ved Kapitulationen faldt ogsaa de fra
Slaget ved Hai-yun-Tao kendte kinesiske Skibe "Chen-Yuen"
"Tsi-Yuen", "Ping-Yuen" og "Kwang-Ping" samt nogle mindre
Kanonbaade i Japanernes Hænder. "Ting-Yuen", "Lai-Yuen"
og nogle mindre Skibe var under Belejringen bleven ødelagte
ved nogle under overordentlig strenge Vejrforhold med stor
Udholdenhed gennemførte Torpedobaadsangreb OD); "ChingYuen" var bleven ødelagt ved Ilden fra nogle af Japanerne erobrede Forter, og en halv Snes kinesiske (europæiskhyggede) Torpedobaade var, da de forsøgte at undslippe, bleven indhentede
60) Del frøs saa haardt, ni Bnadenes Stævnuppnrater lukkedes fuldstændigl af Is,

saa ni Torpedoerne ikke kunde skydes ud .
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af de japanske Krydsere og erobrede eller tvungne til at sætte
paa Land.
I Begyndelsen af Marts Maaned begyndte den japanske
Hær i Manchuriet atter at rykke frem og erobrede Newchwang
og Inkow efter at have oprevet den her staaende kinesiske Hær.
- I Slutningen af samme Maaned erobrede desuden en kombineret japansk Ekspedition Pescadorerne, som skulde afgive Basis for Erobringen af Formosa.
Men imidlertid var man i Kina bleven overtydet om, at det
var nødvendigt at slutte Fred, og Underhandlinger herom aabnedes i Shimonoseki i Midten af Marts. Den 30/. afsluttedes en
Vaabenstilstand og den "1.. en Præliminærfred, hvorved Kina
afstod den sydlige Del af Manchuriet, Formosa og Pescadorerne
samt forpligted e sig til at betale en større Krigsskadeserstatning.
Desuden anerkendte Kina Koreas fuldstændige Uafhængighed
og forpligtede sig til at afslutte en Handelstraktat med Japan
og aabne forskellige Havne for den fremmede Handel.
Paa dette Tidspunkt optraadte imidlertid Rusland, støttet af
Frankrig og Tyskland, med en bestemt Protest mod at Japanerne fik det sydlige Manchuri, og efter en Del Forhandling
gav Japan efter og tog i Stedet imod en Forhøjelse af Krigsskadeserstatningen. Den saaledes ændrede Fredstraktat ratificeredes
derpaa den 8/. 1895.
Den kinesiske Befolkning paa Formosa nægtede imidlertid
at anerkende Øens Afstaaelse og erklærede den for en uafhængig Republik. Uden større Vanskeligheder gjorde Japanerne
sig dog i Løbet af Sommeren til Herrer over de kinesiske Kystprovinser og er senere langsomt men sikkert trængte frein i
Øens Indre mod de her levende vilde malajiske Stammer.

Spansk-am.erikanske Krig, 1898 (se Plade XIII).
Faa Stater har, hvad Kolonier angaar, haft saa gode
Kort paa Haanden som "det Rige, hvor Solen aldrig gik ned",
ingen har spillet Kortene saa daarligt. Ved en meget kortsynet
UdsugeIsespolitik har Spanien - uden for øvrigt selv at trives
derved - hemmet Udviklingen i sine Kolonier og saa at sige
drevet dem til Løsr ivelse.
Til dets ældste Kolonier hørte Cuba, "Antillernes Perle".
Øen er c. 118800 qkm stor og meget frugtbar 31), men efter 400
Aars Kolonisation var 1894 kun c. '/IO af Arealet opdyrket, og
51)

Særlil( den vestlige Del, hvor der mod Nord omkring Hnbnnn dyrkes Sukker
- Sukker repræsenterede j Begyndelsen nf OOerne c. S.~olo nfUdførslens Værdi
- medens den sydvestlige Del (VueIla nbnjo) frembringer den bekendte
Tobnk (c. 16 °'0 nf UdførsIens Værdi). Pnn den østlige Halvdel af Øen drIves
hovedsngellg Kvægavl og Skovhugs t.
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Befolkningen talte kun c. 1~ Million. Efter at Mexiko og de
sydamerikanske Republikker i Begyndelsen af det 19de Aarhundrede havde løsrevet sig, og Louisiana var bleven solgt til
de Forenede Stater, søgte mange spanske Familier fra disse
Egne til Cuba, og dette i Forbindelse med, at den spanske Regering slog ind paa en liberal Politik over for Øen, hvortil samtidig amerikansk Kapital begyndte at finde Vej, bevirkede, at
Cuba korn i kraftig Opblomstring, som dog fik en brat Ende,
da i\Ioderlandet snart igen faldt tilbage til sit gamle Udsugelsessystem med et utal af direkte og indirekte Skatter.
Langvarige Oprør hærgede derefter gentagende Den, og
den Blanding af Undertrykkelse og halve Reformer, hvormed
de spanske Regeringer mødte disse, egnede sig ikke til at
skabe Ro.
1895 udbrød et nyt Oprør "). - Spanien forsøgte først Løfter om Reformer i Dens Styrelse, men sendte, da Løfterne viste
sig ikke at vinde synderlig Tiltro, i Juni 1896 General Weyler
derover som Generalguvernør og stillede 150000 Mand Tropper
til hans Raadighed.
\\'eyler delte ved to "Trochas" - o: befæstede Linier,
dannede af Blokhuse og Skanser forbundne ved Grave, Forhug
og Pigtraadshindringer - Den i 3 Dele og forsøgte at anstille
ligefremme Klapjagter paa Insurgenterne, men Øens fortvivlede
Kommunikationsforhold - et Jærnbanenet findes kun omkring
Habana; ordentlige Veje findes næsten ikke paa hele Oen - i
Forbindelse med megen Sygdom blandt Tropperne og Vanskelig.
hederne ved at erholde Efterretninger om Insurgenterne, som
fandt Støtte hos største Parten af Befolkningen, bragte disse
Operationer til at løbe ud i Sandet. - Weyler, der i det hele
gik frem med stor Haardhed, udstedte da Oktober 1896 sin berygtede "Reconcentrado"-Ordre, som tvang Landhefolkningen
til at tage Ophold i de af Spanierne besatte Pladser, medens
Landsbyer, Plantager og Marker afbrændtes overalt, hvor In surgenterne mentes at have Støtte. In urgenterne svarede med
at plyndre og ødelægge paa lignende Maade hos Spaniernes
Tilhængere, og Virkningen af disse gensidige Ødelæggelser var,
at Øens Produktionsevne svandt ind til et Minimum 5' ), aa at
Regeringen snart fik Vanskeligheder ved at ska ffe tilstrækkelige
Aarsngen vnr den elendige ckonomlske Situntlon pnn øen. for hvilken den i
1894 vedtagne lIIne Ki nley-Bi llts Toldskronker omkring Hovednftngeren for
Cubas Produkter, de Forenede Stater, næsten vnr ensbetydende med økonomisk Ruin, ovenpna ni Slnverlets Afsknffelse ol( den almindelige Krise for
Rørsukker allerede i 80erne havde bevirket, nt Plantagerne i Hundredvis gik
ud nf Drift,
65) Omsælninl\cn med de Forenede Stnter fnldl fra e . 96 lIIillioner Dollnrs i 1894
til e. 26 l\hllioner Dotlars i 1897.
62)
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Livsfornødenheder til de overfyldte befæstede Pladser, hvor
Epidemier begyndte at gøre lyst mellem Soldaterne og den
sammendrevne Befolkning.
Greben af Frygt for, at Weylers Kur skulde vise sig værre
end Sygdommen, slog den spanske Regering atter om og afløste
i Slutningen af 1897 Weyler med Marskal Blanco, som ankom
med Tilbud om fuld Autonomi for øen.
Denne var da saa udpint, at Forhandlingerne med Insurgenterne paa dette Grundlag maaske vilde have ført til Oprørets
Ophør, hvis ikke de Forenede Stater havde blandet sig i Sagen.
I de Forenede Stater havde man længe interesseret fulgt
Udviklingen af Forholdene paa Cuba: imperialistiske Tendenser
var i kraftig Vækst i indflydelsesrige amerikanske Kredse, en
Del amerikansk Kapital var engageret paa Cuba, og endelig ligger denne
cheval Forbindelseslinien mellem Unionens østlige
og vestlige Stater gennem en Panamakanal. Allerede Maj 1897
havde Præsident Mac Kinley kun med Møje forhindret en officiel Anerkendelse af Insurgenterne som krigsførende Magt .4),
og i Løbet af Aaret frembragte kraftigt farvede Skildringer af
det Weylerske Regimente en saadan Stemning i Unionen, at
Regeringen Januar 1898 sendte Kampskibet "Maine" til Habana
for at være til Generalkonsulens Disposition ved Beskyttelsen af
amerikanske Interesser. Men den 1.'/2 1898 ødelagdes "Maine" i
Habana af et Par Eksplosioner, som brækkede Skibet midt over.
260 af den 350 Mand store Besætning omkom.
I de Forenede Stater antog den offentlige Mening, at hvis
de spanske Myndigheder ikke selv havde sprængt "Maine" ••),
saa var Katastrofen dog kun bleven muliggjort ved strafværdig Forsømmelighed fra deres Side. "Remember the Maine"
blevet fuldstændigt Krigsraab over hele Unionen; det hjalp ikke,
at de europæiske Stormagter i en Kollektivnote udtalte et fromt
Ønske om Fredens Bevarelse, eller at Spanien foreslog en Voldgiftsret nedsat: Mac Kinley maatte tage en for "Handling"
stemt Regering, og den 191., erklærede Kongressen: 1) at det cubanske Folk skulde være frit; 2) at Spanien skulde opgive Herredømmet over Øen og trække sine Stridskræfter hjem fra den;
3) at Præsidenten bemyndigedes til at opbyde Fristaternes Stridskræfter for at gennemføre disse Beslutninger, og 4) at Cuba
ikke skulde indlemmes i Fristaterne, men dens Befolkning afgøre dens Styrelse, naar fredelige Forhold var genoprettede.
å

M) Privat hnvde Oprøret hele Tiden fundel belydelig mornlsk og mnleriel Støtte
05)

i de Forenede Sin ler.
Ameriknnerne Ol( Spnnierne nedsnIte hver sin Kommission til ni undersøge
Anrsagerne til Ulykken; den nmerfknnske kom lil del Resultat, ni den førsle
Eksplosion mnnlle skyldes en undersøisk Mine; den spanske - som utvivlsornt havde Rel - mente, ni begge Eksplosioner havde været indenbords.
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Den ,ol. forlangte den spanske Gesandt i Washington da
sit Pas og telegraferede Erklæringen til Madrid, hvor Regeringen den 21/. sendte den amerikanske Gesandt hans Pas med
Tilkendegivelse af , at Erklæringen ansaas ensbetydende med
en Krigserklæring. Samme Dag gav Mac Kinley Ordre til
F jendtlighedernes Begyndelse, men først den '"I. notificeredes
Magterne om Krigens Udbrud, som Kongressen resolverede
skulde regnes fra den 21de. Ved Krigens Udbrud stod paa Cuba c. 120000 Mand regulære og c. 30000 Mand irregulære spanske Tropper, som dog var
medtagne af Sygdom, saa at neppe mere end c. '/3 var tjenstdygtige. - Paa Puerto Rico stod c. 16000 Mand, hvoraf Halvdelen regulære ; paa Filippinerne c. 20000 i\Iand, hvoraf c. 'I.
regulære Tropper.
For den i Moderlandet værende Hærstyrkes Vedkommende
betingedes en Indgriben i Krigen af Udviklingen af Forholdene
paa Søen. Ved Cuba laa af spanske Skibe 1 Panserdæk- og 4
ubeskyttede Krydsere (1000-4000 Tons), 6 Torpedokanonbaade
(c. 600 Tons) og c. 35 Kanonbaade (40-300 Tons). Paa St. Vincent
(Kapverderne) sammendroges c. den ' 0/. under Admiral Cervera
en Eskadre, bestaaende af de 4 fuldt moderne Panserkrydsere
" In fa n ta Maria Teresa", "Alrnirante Oquendo", "Vizcaya" og
"Cristobal Colon" (il. 7000 Tons) samt 3 Torpedobaadsjagere og
3 store Torpedobaade. I Spanien selv nærmede endnu et Par
Panserkrydsere sig deres Fuldendelse, og her fandtes ogsaa et
Par ældre Panserskibe, nogle ubeskyttede Krydsere og en Del
Torpedofartøjer.
Endelig laa paa Filippinerne en mindre
Flaadestyrke (se Side 225).
Materiellets Vedligeholdelse og Udrustning var imidlertid
daarlig, for de i Kolonierne værende Skibes Vedkommende endog
saaledes, at de egentlig ikke var operationsdygtige. Men heller
ikke Cerveras Eskadre holdt i Virkeligheden, hvad den lovede
paa Papiret. Skibene skulde kunne gøre 20 Knob, men eet Skib
havde ikke været i Dok i lange Tider og et andet havde svage
Kedler, saa de højst kunde drives op til 13-14 Knob, og desuden
brændte de for mange Kul, saa at Aktionsradien ogsaa formindskedes betydeligt. Flere af Kanonerne var i Uorden , og en
stor Del af den Skibene medgivne Ammunition viste sig ikke at
passe. - Ogsaa den under Krigen i Cadiz organiserede saakaldte Reserveeskadre (se Side 235) viste store Mangler i Retning af Udrustning.
Det var saaledes temmelig slet bevendt med Materiellet, og
ogsaa Personellet lod en Del tilbage at ønske. Officerer var der
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nok af til det brugelige Materiel, men Besætningerne bestod for
en stor Del af ganske uuddannede Folk. - Men værst var det
næsten, at den spanske Krigsledelse - som rigtignok ogsaa led
under kronisk Pengemangel - fra først til sidst savnede al
Energi og Plan. Det synes, som om man var ganske klar over
det haabløse i Krigen og kun gik til den, fordi man ved at bøje
sig godvilligt for de amerikanske Fordringer risikerede et Udbrud af den stærkt ophidsede Folkestemning, og Hensynet til
denne synes ogsaa i langt højere Grad end den militære Situations Kravat have foreskrevet de faa Operationer, der iværksattes.
Men som nævnt blev ogsaa paa amerikansk Side Regeringen dreven frem af Folkestemning, og man var her langtfra
klar til Krigen, da den kom. - Den regulære Hær talte kun c.
28000 Mand, som var spredte over hele Unionen i lutter Smaastyrker. Man besluttede nu at organisere en Operationsstyrke
paa c. 280000 Mand, og Folk var der ogsaa med den høje Sold,
som tilbødes, nok at faa af, men man manglede baade Rammer,
Vaaben, Udrustning og fornødent Administrationspersonel, og
selvom ubegrænsede Pengernidler i Forbindelse med den veludviklede amer ikanske Industri gjorde Vidundere i Retning af
det ydre Udstyrs Tilvejebringelse, saa tog det dog Tid at faa
denne Menneskemasse lavet til en organiseret Styrke af Soldater.
Og da der ikke var stor Hjælp at vente af de 20-30000 udisciplinerede, daarligt bevæbnede og udrustede, cubanske Insurgenter,
som da endnu stod under Vaaben, og Regntiden (medio Maj medio September) stod for Døren, maatte alle større offensive
Foretagender foreløbigt stilles i Bero.
Men den amerikanske Krigsledelse fik desuden ved Krigens Udbrud travlt med at sørge for Kystforsvar ved Atlanterhavskysten, hvor Frygt for Angreb af Cerveras Eskadre fremkaldte en fuldstændig panisk Skræk, som ikke alene tvang Hæren - under hvilken Kystforsvaret sorterede - til Anlæg af en
Del Batterier og Minespærringer ved de større Søstæder, men
ogsaa fik stor Indflydelse paa Flaadens Optræden.
Da Krigen brød ud, var de allerfleste egentlige Krigsskibe .,.)
udrustede, og allerede i de første Maaneder af 1898 købtes eller
lejedes en Del Auxiliærfartøjer; i alt indrettedes 121 saadanne
til Krigsbrug og anvendtes dels som Hjælpekrydsere 51), dels
56) Den nmerikonske Flnnde tolte 5 Knmpskibe, 6 nye og 13 gamle Monitorer,
fi7)

2 Pnnser-, 12 Ponserdæk- og 17 ubeskyttede Krydsere, nogle Knnonboode og
12 Torpedobnnde somt et Pnr Dynomitkanonskibe o~ et Væderskib.
Hertil brugtes Yachter og Pnssagerdnmpere, hvornf flere fik en krofiig Armering (op til 10 Stk. 15 cm og 6 Stk. 5,7 cm H. K. samt 2 Stk. Maskinskyts).
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som Ho spitalsskibe. Ammunitionsdepoter, Kulskibe og til Destillering og Isfabrikation.
Materiellet var i god Stand i alle Retninger. Det faste
Personel talte c. 12500 Mand, men maatte næsten fordobles ved
Hvervning ; Officerskorpset var godt og veluddannet, Mandskabet noget blandet.
Marinen organiserede et Kystudkigsvæsen, hvorunder alle
Fyr, meteorologiske og Redningsstationer indordnedes, og hvis
Personel talte c. 2600 Mand, Desuden afgaves til Kystforsvaret
de gamle fra Borgerkrigen stammende Monitorer samt c. 40
Auxiliærfartøjer.
Men ikke nok hermed bandtes til Kystforsvar af det sogaaende Materiel dels den saakaldte " Nor dli ge Patrouilleeskadre"
- 1 Panserdækkrydser (4000 Tons) og 4 Hjælpekrydsere (å 67000 Tons) - som under Commodore Howells Kommando skulde
bevogte Strækningen fra Delaware til Canadas Grænse, dels den
"Flyvende Eskadre" - Panserkrydseren "Brooklyn" (9000 T.),
Panserskibene "Massachusetts" (101.50 T.) og "Texas" (6000 T.)
samt 2 Panserdækkrydsere (å 7375 T.) - som under Commodore
Schley skulde bevogte Strækningen fra Delaware til Hampton
Red, hvor den havde Station.
Da nu endvidere Kampskibet "Oregon" (10450 T. ), som
havde været stationeret i Stillehavet - hvor der endnu foruden
en Eskadre i Ost asien (se næste Side) ved Staternes Vestkyst laa
2 moderne Monitorer og et Par Krydsere - ved Krig. udbrudet
var i Magellanstrædet, saa resterede af den amerikanske Flaade
som disponibel for offensive Foretagender kun den ved Key
\Vest under Admiral Sampson sammendragne Styrke: Panserkrydseren "New-York" (8000 T.) , Panserskibene "Iowa" (11300 T.)
og "Indiana" (10450 T.), 4 moderne Monitorer (1 paa 6000 og 3
paa 4000 T.), 4 Panserdæk- og 7 ubeskyttede Krydsere (1000-3000
T.), 12 Hjælpekrydsere, 7 Torpedohaade, l Dynamitkanonskib og
en Del Specialskibe.
i\Ied denne Styrke oprettede Sampson den 23/.. Blokade
af Cubas Kyst mellem Cardefias og Bahia Honda samt den " /.
af Cienfuegos, som ved sin Jærnbaneforbindelse med Habana
dannede en Art Bagdør for sidstnævnte By.
Fraset denne Blokade var altsaa Unionens Holdning overalt i de amerikanske Farvande defensiv. Men det stemmede kun
daarligt med den ved Kongressens førnævnte Resolution karakteriserede agressive offentlige Mening, og det kom derfor meget
belejligt for den amerikanske Regering, da der indløb Efterretning om, at den amerikanske Eskadre i Ostasien under Commodore Dewey, som skulde beskytte den amerikanske Søfart i
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disse Egne, den 1/. i Manilabugten havde tilintetgjort den spanske Søstyrke paa Filippinerne ").
T1"æfning 'ved Cavite den '/. 1898 (se Plade XII). Deweys
Eskadre talte 4 Panserdækkrydsere (::l-BOOO Tons), 2 ubeskyttede Krydsere (900 og 1700 T.), 1 lille Hjælpekrydser samt 1
Kulskib og 1 Ammunitionsskib og førte i alt 10 Stk. 20 cm
Kanoner, 43 Stk. 10-16 cm Kanoner (hvoraf 20 H. K) og 66
Stk. lette H. K Den " 1.. gik han efter Anmodning af den
engelske Guvernør i Hongkong over paa kinesisk Territorium
(Mirsbugten) . hvorfra han, efter at den amerikanske Konsul
i Manila den " / . var ankommen med Efterretninger om Forholdene paa Filippinerne, afgik hertil. Efter den 30/. at have
rekognosceret den lidt nord for Manila liggende Subigbugt,
løb Dewey ved Midnatstid gennem Boea grande ind paa Manilabugten og opdagedes først fra de paa Smaaøerne anlagte
spanske Batterier, da han var forbi, hvorefter der veksledes
et Par virkningsløse Skud. Dewey afpassede nu Farten, saa
han ved Daggry ankom ud for Manila, hvor han dog mod
Forventning ikke traf den spanske Eskadre.
Denne kommanderedes af Admiral Montojo og talte 2
Panserdækkrydsere (il. 1040 Tons), 4 ubeskyttede Krydsere
(1150-3400 Tons), 1 Træfregat (3350 Tons) samt et Par Kanonhaade og et Par armerede Transportdampere, i alt førende 34
Stk. 10-16 cm B. K og 53 Stk. lette Kanoner, hvoraf 41 H .K··)
Da den Tilstand, hvori Skibenes Maskineri og Kedler var,
ikke gjorde en Kamp under Gang tilraadelig, havde Montojo først tænkt at lægge sig i Subigbugten, men da de Batterier, der skulde forsvare Indløbet, viste sig langtfra at være
færdi ge, lagde han sig ved Cavite i Manilabugten, hvor der
fandtes et Arsenal for Flaaden og hvor et Par 16 cm B. K,
tagne fra et af de gamle Skibe, opstilledes i et Batteri i
Land for at støtte Flanken af Eskadrens Position. .
Da Dagen brød helt frem, opdagede Amerikanerne
Montojo ved Cavite, og, efterladende Hjælpekrydseren og
Transportskibene uden for Skudvidde, stod Dewey med sin
Eskadre paa Kølvandslinie med Standerskibet førende med
e. 8 Knobs Fart ned mod Spanierne. Omtrent Kl. 5t faldt
de første Skud, og e. Kl. 5t da Afstanden var e. 5000 m, var
Ilden almindelig. Amerikanerne stod ind til e. 3000 m's Afstand og defilerede derpaa 5 Gange - 3 østerfra, 2 vesterfra
- forbi Fronten af Spanierne paa 3000 å. 2000 m's Afstand,
indtil Dewey e. Kl. n afurød Kampen og trak sig uden for
Skudvidde. .
Indtil da havde de spanske Skibe tilsyneladende ikke lidt
overvættes, skønt Amerikanernes Ammunttionsbehcldninger
var svundne ind i betænkelig Grad, særlig naar Hensyn toges
SS) FilippInerne tæller e. 1400 Øer med tIlsnmmrn e 2!)(jQO() qkm; Befolkningen

7-8 Millioner, hvoraf kun nogle fan Tusind Europæere. Øerne er meget
frugtbare.
.m) Foruden Montojos Eskadre fandtes pna Filippinerne - fordelte rundt pnn
Øerne - c. en Snes smaa Knnonbnnde, som dog for største Delen vnr utjenstdygtige,
Sokrigshistorie.
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til at der var c. 7000 KmI. til den nærmeste amerikanske
Havn. Dewey havde derfor kaldt sine Skibschefer om Bord
til sig for at høre deres Mening om Situationen, da det opdagedes, at flere af de spanske Skibe var i haabløs Brand.
Dewey besluttede nu at fortsætte Kampen, og stod KI. lH
atter ned mod Spanierne. Flere af disse havde da allerede
sat paa Land inde i Bugten, og i Løbet af en Times Tid blev
de alle bragte til Tavshed og forladte af deres Besætninger.
KI. 12,40 E. .M. afbrød Dewey da atter Ilden og trak sig ud
paa Bugten, givende en af sine smaa Krydsere Ordre til at
ødelægge de spanske Skibe GO).
Resultatet var, at den spanske Eskadre var tilintetgjort,
og at Spanierne havde et Tab af 167 døde og 214 saarede. De
amerikanske Skibe havde kun ubetydelige Skader GI) samt
1 død og 8 saarede. Deweys Sejr fik vidtrækkende Folger. Siden 1896 herskede
der paa Filippinerne Oprør, som dog havde været ved at sygne
hen; nu rejste Insurgenterne sig med fornyet Kraft og indesluttede Manila - hvor der stod c. 13000 Mand spanske Tropper,
hvoraf Halvdelen regulære - fra Landsiden, men havde dog
ikke Kræfter til at indtage Byen. Dewey havde den 2/. erklæret
denne for blokeret og den 3/. besat Cavite, men lod sig ikke bevæge til at hjælpe Insurgenterne til at naa deres Maal: at lave
en uafhængig Republik af Filippinerne.
Thi skønt der neppe før Krigens Udbrud var nogen synderlig Stemning i de Forenede Stater for at gøre ligefremme
Erobringer, saa havde man nu besluttet at udnytte Deweys Sejr,
og et Invasionskorps organiseredes i San Franciska. Men dettes Fortrop (c. 2500 Mand ) ankom først den 3D/r. til Cavite efter
paa Vejen at have besat den sydligste af Ladronerne, Guam,
som Mellemstation, og Resten af det i alt c. 11000 Mand stærke
Korps naaede ikke Cavite før Slutningen af Juli. Dewey var
imidlertid bleven forstærket med 2 Monitorer G' ) (a 4000 Tons) og
1 Panserdækkrydser (3700 Tons) for at kunne tage Kampen op
med den spanske Reserveeskadre (se Side 235), hvis denne kom
til Filippinerne.
Den Ul. rykkede de amerikanske Tropper under General
Merritt sydfra frem mod Manila, støttede i venstre Flanke af
60)
81)

82)

Spanierne var meget villige Iil at hjælpe til herved. Senere har Amerikanerne ladet flere af de spanske Skibe tage op igen.
I de amerikanske Skibe havde man før Kampen truffet saadnrme F ora nsta ltninger som upansrede Ammunitionsophpjsningsrørs Omv indlri u med Heserveankerkæderne, Anbringelse af improviserede Dækskærme mod Granatstumper,
Overbordkastning af alt undværligt løst Træinventar o. L, men det var dog
snarere daarllg Beskaffenhed af den spanske Ammunition end disse Foranstaltninger, der var Aarsag til at de amerikanske Skibe saa godt som
intet led.
Disse var ved Krigens Udbrud stationerede paa de Forenede Staters Stillehavskyst.
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Deweys Eskadre, og over for dette Angreb, som kostede Amerikanerne 5 døde og 43 saarede, kapitulerede da det daarligt forsynede Manila 00).
Imidlertid var Cervera den ""/, afgaaet fra St. Vincent, thi
skønt han gentagende - støttet af Udtalelser fra Krigsraad, afholdt paa Eskadren - havde fremhævet Eskadrens daarlige
Tilstand over for Regeringen, mente denne det dog af Hensyn
til Folkestemningen nødvendigt at sende ham til Vestindien for
at medvirke ved Cubas og Puerto Ricos Forsvar.
Cerveras Afsejling blev samme Dag kendt i de forenede
Stater, hvor Ophidselsen i Atlanterhavsbyerne (se Side 223) i den
følgende Tid steg til en utrolig Højde, medens samtidig Regeringen nærede en vis - mere berettiget - Frygt for, at Cervera
skulde passe Kampskibet "Oregon" op H) . Dog ansaa den det
for sandsynligst, at Cervera vilde gaa direkte til enten Puerto
Rico eller Cuba, og nogle store hurtige Hjælpekrydsere posteredes derfor paa et Krydsefelt østen for Luvartsøerne, medens
Sampson med "New-York", "Iowa", "Indiana", 2 Monitorer og
nogle Krydsere dirigeredes til en Observationspost ud for Kap
Haitien O'). Herfra fik dog Sampson paa sin Anmodning Tilladelse til at fortsætte til San Juan (Puerto Rico), og ankom
her udfor den "/., F. M., men efter et Par Timers ret virkningsløs Beskydning af Befæstningerne tiltraadte han atter Tilbagerejsen til Key \Vest .0).
Natten før var Cervera dukket op ved Martinique. Skønt
han fra St . Vincent havde anmodet det spanske Marineministerium om paa alle større Pladser i Vestindien at holde løbende
Efterretninger om den krigerske Situation i Beredskab for ham,
Dagen for va r Fredspræliminarlerne bicven undertegnede, men allerede i
Begyndelsen nf Mnj havde Amerlknnerne kappet Kablet Hongkong > Manfla,
det eneste til Filippinerne. Dewey vilde selv hnve benyttet Knblet, men
o
delles Ejer, det engelske Enstern Extension Co., forseglede pnn Spnniens
Anmodning I{nbelenden I Hongkong.
lU) Betegnende for et Forhold , snm vold le den nrnerlknnske Kril(sledelse betydelil(e Vanskelil(heder, nemlig den amerlknnske Presses hnnbløse Indiskretlon
over for dens Dlspositioner og Evne til at skaffe sil( Kendskab til disse, er
det, al Marineministeriet i Stedet for nt foreskrive sOregon-, som da (30/ 4 _ 4/ 61
Ina i Ria de Jnneiro, en bestemt Boute-hvorved det vilde være muliggjort eventuelt nt dtrtgere del en Styrke I Mode -- foretrnk at overinde dets Chef ot
klare sig selv, saa at mon i Wnshlngton ikke nn ede, hvad Vej hnn tOI( .Orel(onc nnkom den 24/ 6 velbeholden over Bnhin og Borbndos til Jupiter Inlet
(Florldn) Ol( fortsntte derfra tl\ I{ev \Vest.
es) Herfrn gik Knbel direkte til New-York, og hos dcn nmerikanske Konsul i Kap
Hnilien var under meget nobenlyse Former oprettet et Iillefreml Efterretningskontor.
GO) Hensigten med Sarnpsons Venderejse til Son Junn er ikke bleven helt opklaret men vor sandsynligvis at forsege et Coup de main mod Byen. BevæI(elsen var imidlcrtid ret farlig, thi havde Cervera formanet at holde blot
10 Knob over Atlnnterhavet. kunde han vin Yucatankanalen hnve været
den 16/ 6 F. M. ud for Key West - hvor der dn nf virkehue Krigsskibe kun
Ina 2 Monitorer - og efter et Angreb her hnve hævet Blokaden nf Hnbnnn,
som kun oprelholdtes af Krydsere.
15·
GS)
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var der intet gjort i den Retning. Men da Sampsons Bevægelse
osterpaa var almindelig kendt paa Martinique, erfarede Cervera
den gennem de Dagen før til Fort de France (tidligere Fort
Royal) forud sendte Torpedobaadsjagere. For ikke med sine
allerede temmelig medtagne Kulbeholdninger at løbe lige i
Armene paa Sampson, gik Cervera da, efterladende en Torpedobaadsjager med Maskirihavari paa Martinique, til Curacao, hvor
han ankom den " /.. men heller ikke her fandt han Efterretninger lige saa lidt som en Kuldamper. der efter Ministeriets paa
Kapverderne modtagne Meddelelse var dirigeret til Curacao, De
hollandske Myndigheder her vilde kun tillade 2 af Cerveras
Panserkrydsere at fylde Kul i !.s Timer, saa efter disses Udløb
maatte Cervera paa Farten igen og gik da til Santiago de Cuba,
hvor han næsten lens paa Kul ankom den IO 5 F. M.
Cerveras beholdne Fart over Atlanterhavet - smaa 7
Knob - havde gjort selv de beskedneste Forventninger til
Skamme, saa at de amerikanske Efterretningskrydsere (se Side
227) -h avde forladt deres Krydsefelt, et Par Dage før Cervera
passerede det, men det amerikanske Marineministerium erfarede
den 1 3/ 5 Morgen han Tilsynekomst ved Martinique og forsøgte
da atter at opnaa Føling med ham ved at udsende Krydsere.
Da Ministeriet imidlertid det ene Øjeblik overlod Sampson at
dirigere disse og det næste selv sendte dem direkte Ordrer, saa
blev Resultatet, at Krydserne sved en Masse Kul, medens Cervera uset listede ind til Santiago.
Allerede den ID', indløb i Key 'Vest til Sarnpson - der
Dagen før var ankommen efter Udflugten til San Juan - tele grafisk Underretning fra en købt Spion i Habarra .') om, at Cervera samme Morgen var løbet ind til Santiago. Hertil turde
man dog paa amerikansk Side ikke rigtig fæste Lid, thi det hed
sig - og troedes f. Eks. ogsaa af Generalguvernøren over Cuba
- at Cervera medførte vigtige Krigsfornødenheder for Habanas'
Forsvar. Det amerikanske Marineministerium mente derfor, at
enten Habana eller Cienfuegos maatte være Cerveras Bestemmelsessted og havde, saa snart dennes Ankomst til Vestindien
udelukkede al Fare for Unionsstaternes Atlanterhavskyst, beordret Schleys Eskadre til - forstærket med et af Sampsons
67 )

Hnbnna var forbunden men Key West ved 2 Kabler. af hvilke Amerikanerne
kappede det ene ud for Hnbnnn o~ benyttede clet til at holde Forbindelse
mellem Blokaneeskadren her o~ Key \Vest, menens de lod det andet forblive
i almindelig Funktion, do~ under Censur. - Cubas øvi-ige Kahelforbindelser
med Omverdenen var 2 Kubler mellem Santiago ol( Jarnnlcn, som Amerikanerue forgæves søgte at kappe. snmt et Kabel fra Santiago over Gunntannmo
til Hniti, som Amerlknnerne efter Besællclsen nf Gunnlunnmobugten kuppede
her og selv benyttede,
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Kampskibe - at overtage den hidtil kun af et Par mindre
Krydsere opretholdte Blokade af Cienfuegos.
Schley var ogsaa den " I. F . M. afgaaet fra Key West og
ankom den :'1. F. M. ud for Cienfuegos .S), hvor "Iowa" stødte
til ham samme Dag. Men skønt der den " 1. F. M. kom Meddelelse fra Sampson om, at Cervera sandsynligvis var i Santiago,
hvorfor Schley skulde fortsætte hertil, hvis han var sikker paa,
at Cervera ikke Iaa i Cienfuegos, saa satte Schley, som synes
kun at have haft Tanke for sine Skibes Kulforsyning, sig først
den " I. i Forbindelse med Insurgenterne. Efter gennem disse
at have opnaaet Vished for, at Cervera ikke var i Cienfuegos,
begav Schley sig da om Aftenen paa Vej til Santiago og ankom
her udfor den 26de E. M.GO).
Nu fik imidlertid Kulsorgerne Overhaanden hos Schley;
skønt han modtog gentagne Ordrer fra Ministeriet og Sampson
om for enhver Pris at blokere Santiago, hvor Cervera maatte
være, tilbragte han dog et Par Dage med snart at ville gaa til
Haiti, snart til Key West for at kulle, og gjorde end ikke noget
Forsøg paa at faa konstateret, om Cervera laa i Santiago. Omsider besluttede Schley sig dog den 28de E. M. til at blokere
denne By, og næste Morgen opdagedes Cerveras Skibe til Ankers i Fj ordens ydre Del.
Imidlertid havde Ministeriet givet Overkommandoen over
samtlige Skibe i Vestindien til Sampson, som - overladende
Commodore Watson at holde Blokaden for Habana med nogle
mindre Skibe - den 'I. ankom ud for Santiago med Flagskibet
"New-York" og "Oregon".
Santiago, der havde' c. 45000 Indbyggere, var ubefæstet
mod Landsiden, men havde en Garnison paa c. 10000 Mand. Ved
Indløbets Munding laa (se Plade XII) dels paa Toppen af Socapabatteriet, Morro Kastel og Batteri - dels dækkede bag Estrella-, Punta Gorda- og Flankeringsbatterierne - det 50-60
ID høje Land nogle Værker, som dog delvis var ganske forældede,
baade hvad Konstruktion og Armering angik. Men over det krogede, sine Steder kun c. 100 m brede Indløb var anbragt en
Spærring - bestaaende af 2 Rækker Sigteminer (Ladning: 225
kg Skydebomuld) og 1 Række Kontaktminer (Ladning: 45 kg
Skydebomuld) samt 2 Flvdetrosser - og dennes Flankeringsbatteri, som laa fuldstændigt dækket mod Beskydning fra Søen,
var armeret med moderne hurtigskydende Skyts, taget fra en
68) Denne Iil(ger i Bunden nf en Fjord, som ikke knn overses fru Soen. -

stuucen Key \Vest -Cienfuegos

=

c .550 Kml ,

Di-

69) Santiago ligger i Bunden nf en c. 41/ 2 Kml . dyb Fjord, som ikke knn overses

fra Søen. -

Dlslnneen Cienfuegos - Snntlugo

=

c 315 Km\.
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ubeskyttet Krydser " Hein a Mercedes" (3000 Tons)?"}, som selv
dækket bag Socapalandet fortøjedes saaledes, at den kunde bruge
sin Stævnarmering - 2 Stk. 16 cm B. IC, nogle H. K. og Stævntorpedoapparat - til Flankering af Indløbet. Endelig fortøjedes
Cerveras 2 Torpedobaadsjagere dækkede bag l\Iorrolandet saaledes, at deres Torpedoapparater flankerede Indløbet.
Under disse Forhold ansaa Sampson en Forcering af Indløbet for utilbørlig risikabel og anmodede om et Troppekorps
til at erobre Værkerne fra Landsiden, medens han selv straks
etablerede Blokade og desuden den 3/ ro uden Held forsøgte at
forsænke Indløbet ved Hjælp af en stor Kuldamper 71). Som
Hjælpebasis for Blokaden besattes den 10/. den c. 38 Kml . østen
for Santiago liggende Guantanamohugt af en Bataillon Marineinfanteri uden synderlig Mod stand fra Spaniernes Side " ), og
af og til søgte Sarnpson ogsaa at bryde Blokadens Ensformighed
ved at foretage nogle, for øvrigt ret virkningsløse, Beskydninger
af Forterne ved Indløbet til Santiago.
Mindre Landgangsekspeditioner til Cuba havde gentagende
været planlagte af den amerikanske Krigsledelse under Trykket
af den offentlige Mening, som imponeredes af Hvervningens
rent talmæssig set store Resultater, og som ikke vilde forstaa,
at en Mand ikke straks bliver Soldat ved at stikkes i en Uniform og faa et Gevær i Haanden. Men Hensyn til Faren for
Angreb paa Transporten af Cerveras Eskadre, i Forbindelse
med Organisationsvanskeligheder og Mangel paa et ordentligt
Objekt for en Ekspedition, havde forhindret Iværksættelsen af
en saadan, indtil Cervera var indesluttet i Santiago. Selv nu
kneb det med at blive klar med Forberedelserne, og først den
14/. E. M. 73 ) afgik fra Tampa (i Florida) c. 17000 Mand under
General Shafter. Transportflaaden (35 Skibe), som konvojeredes af
Kampskibet "Indiana" og en halv Snes smaa Krydsere, gik norden og østen om Cuba og ankom, uden at Spanierne havde
gjort mindste Forsøg paa at foru lempe den. ud for Santiago den

' °1. F . M.
Lnn ved Krillens Udbrud i Snntingo. Mnskine og Kelller var ubrugelige.
Dennes Styregrejer kom under Indsejlingen i Uorden ved Spnniernes Beskydning; Oll del lykkedes heller ikke nt fan de langs Bunden nnbrogte Miner til
ot eksplodere i rette Øjeblik, saa nt den drev for lnngt ind med T'idevnndet
og kom til at ligge ude i Siden af Løbet uden nt spærre delle.
72) Det er betegnende for Spaniernes noget passlve Monde nt fore Krigen pna,
nt der e. 12 Kml. frn den nf Ameriknnerne besatte Del af Bugten stod e iOOO
\\Innd spnnske Tropper (i Byen Gunntnnnmol. som ikke j!jorde mindste Forsøg pnn nt forurolige Ameriknnerne i hele den Tid . Besællelsen varede. I Bugten var i April ud Ingt en Del Kontnktminer, som dog nlierede i Juni
var snn begroede, nt liontnktmeknnismen ikke længere virkede.
78) Efter at Tropperne nIlerede var indskibede , forsinkedes Afsejl ingen 51 / 2 Døgn
ved en falsk Efterretning om, nt en spansk Eskadre var set i Gnmle Bnhamakanal,

70)

71)
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Da der imidlertid ingen ordentlige Forberedelser var
trufne for Landsætningen, kunde denne, som dækkedes af Sampsons mindre Skibe, først begynde den 22de F. M. ved den c. 20
Kml. østen for Indløbet liggende Landsby Daiquiri. En lille her
posteret spansk Styrke trak sig straks tilbage for Skibenes Ild,
og Ekspeditionen samt en den 27de ankommen Forstærkning
(c. 3400 Mand) udskibedes i Dagene indtil den 30te ved Daiquiri
og den c. 8 Kml, vestligere liggende Landsby Siboney,
Men i Stedet for at rykke frem langs Kysten mod Forterne ved Indløbet gik Shafter løs paa Byen Santiago. Herved
afskar han sig fra næsten al taktisk Samvirken med Flaaden a),
og de spanske Troppers seje Modstand i Forbindelse med store
Vanskeligheder ved Forsyningstjenesten paa egen Side '") bragte
snart hans Fremrykning til at gaa i Staa. Shafter prøvede da
forgæves at faa Sampson til at forcere Indløbet og tilstillede
samtidigt under Truselom Bombardement af Santiago dennes
Garnison en Opfordring til Overgivelse, og Forhandlingerne
herom gav Shafter, som selv syg allerede var begyndt at tænke
paa at opgive hele Angrebet, lidt Betænkningstid.
Saaledes stod Sagerne, da Cervera den ' /1 løb ud med sin
Eskadre. - Cervera havde straks ved Ankomsten til Santiago
indset, at han umulig kunde blive i denne for Ressourcer saa
godt som blottede By, men Kul maatte han have for at gaa
videre, og dette lykkedes det ham ikke at faa fyldt - skønt
der for øvrigt var Kul i Byen - før Sampson havde oprettet sin
Blokade. Anseende et Forsøg paa at forcere denne for haabløst,
vilde Cervera udnytte Armering og Besætning fra Skibene selve disse skulde i Tilfælde af Byens Overgivelse ødelægges for Santiages Forsvar, og de sidste Dage af Juni landsattes c.
1000 Mand med noget Landgangsskyts til Deltagelse i Forsvaret
mod Shafter. Men Generalguvernøren over Cuba, Marskal
Blanco, mente, at Tabet af Eskadren uden Kamp vilde have en
frygtelig moralsk Virkning baade i Spanien og i Udlandet, og
efter at han paa Anmodning til Regeringen havde faaet sig Cervera underlagt, fik denne trods sine Forestillinger om Foretagendets Haabløshed den '/1 en bestemt Ordre fra Blanco om at
løbe ud. Cervera indskibede da sine Folk og brød næste Morgen ud med det Resultat, at hans Eskadre i Løbet af 4 Timer
blev fuldstændig tilintetgjort.
74) Snmpson lod den 1/7 nogle Grnnater kaste ind i Byen, men de fremmede

76)

Konsuler pralesterede herimod, dn Snnlingo var en nnben By, Ol( der inlet
Vnrsel var givet Nonkombnllnnler 1iI at forinde den. - Forholdel mellem
Snmpson og Shufter var for øvrtgt under hele Knmpnguen menet dnnrligt.
'I'rausportskibene var lastede uden ordentllg Pin n, Sllll nt mnn havde ondt
ved at finde, hvnd man skulde bruge, og delle mnnlle derpnn nd elendige
Stier fores frem til Tropperne, som ogsaa led under Troperegnen.
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Hamp ud [or Santitujo den 3/; 1898 (se Plade XII). Sampson, hvis Styrke ved Santiago omfattede samtlige Kampskibe
(5) og Panserkrydsere (2) foruden en Del mindre Skibe, havde
posteret Skibene, som aldrig ankrede men altid skulde vende
Stævnen mod Indløbet, i en halvrund Formation uden om
Morro, hvorfra Afstanden til at begynde med om Dagen var
c.6 og om Natten c. 4 Km1. Senere, da det havde vist sig, at de
spanske mod Søen vendende Forters Kanoner ikke var videre
at frygte, formindskedes Afstanden til c. 3 Km1. og desuden
dannedes om Natten il indre Linier: inderst, kun nogle Hundrede Meter fra Indløbet, 3 Patrouillebaade; lidt længere ude
som Soutien 3 smaa Krydsere, og i H-2 Kml's Afstand fra
Indløbet 2 store Skibe, af hvilke et stadig holdt en Projektør
paa Indløbet, medens det andet var klar til at beskyde dette.
Hvis Cervera forsøgte at bryde ud, skulde alle Skibe
straks gaa frem mod Indløbet og koncentrere Ilden mod de
udbrydende Skibe, som Sampson da mente vilde blive skudte
i Sænk eller tvungne til at sætte paa Land, inden de slap
ud af Løbet.
Søndag den 3/7 laa følgende Skibe (regnede osterfra) ud
for Indløbet paa den sædvanlige Blokadeformation: "Gloucester" ;G), "Indiana", "Oregon", " Iowa", "Texas", "Brooklyn"
og "Vixen" ;G), medens "New-York" var 6-7 Km1. østenfor Sampson var paa Vej til en Konference med Shafter om den
paa det Tidspunkt ikke synderlig opmuntrende Situation da "Iowa" K1. 9,32 F. M. skød et Skud og gav Signal :
"Fjenden kommer ud."
Spanierne kom med 7-800 m Skibsafstand ud i Ordenen :
"Maria Teresa" (Cerveras Flagskib), "Vizcaya", "Colon",
"Oquendo" og Torpedobaadsjagerne "Furol''' og "Pl u ton".
Farten var 8-10 Knob, men mindskedes et Ojeblik ved Socapa
for at sætte Lodserne fra Borde. Medens Cervera lod Flag.
skibet styre lige løs paa Schleys Standerskib "Brooklyn", da
dette ligesom de øvrige . amerikanske Skibe stod ind mod
Indløbet. drejede de følgende spanske Skibe lige uden for
dette vesteri langs Land. "Vixen" søgte straks bort. og
"Maria Teresa"s Manøvre fik Schley til at lade "Brooklyn"
dreje St. B. over, hvilket tvang Sidemanden .,Texas" til at
stoppe og bakke og tillige gav Spanierne lidt Luft. "l\Iaria
Teresa" drejede da c. K1. 9,50. efter at alle spanske Skibe var
komn e ud , vesteri. m en var a llerede nu meget forskudt og i
Brand, som det vist e sig umuligt at slukke, da Pumpeledningerne var overskudte, og Kl. 10,15 maatte Cervera sætte
Skibet paa Land c. 5-1;- Km1. vesten for Morro.
Fem Minutter efter satte "Oquenelo", eler var i haabløs
Branel baade for og agter og kun havde et Par brugbare Kanoner tilbage, paa Land c. ~ Kml . vesten for Flagskibet.
Samtidigt var ogsaa .,Furor"s og "Pluton"s Skæbner afgjorte. De modtoges, saa snart ele viste sig, med en Hagel
af Projektiler fra alle de østlig-e amerikanske Skibe 0'5 blev
derefter angrebne paa klos Hold af "GIaueester" 77 ) med det
76)
77)

Hjæ1pekrydsere, begge tidligere Yachter. - Kam pskf het . ;\Iossoch u seltsc vor
ved Dnggry gunet iii Guonlnnnmo for ol kulle.
.Gloucester. aflæste fejlagtigt .1nninno.·s Slunnl : .Torpcrlobnnde kommer ud «
som: .[{nnonbnodene sknl ungrlbee, - -Glo ucester -e vnr armeret meel 4 Stk. 57
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Resultat, at "Pluton" KI. lO! satte paa Land c. 2 Kml . østen
for "Maria Teresa", medens "Furol''' strøg faa Minutter efter,
men da allerede var saa stærkt i Brand, at den ikke kunde
besættes, og en Time senere gik til Bunds efter et Par indenbords Eksplosioner.
De resterende spanske Skibe, "Vizcaya" og "Coion", forfulgtes imidlertid vesterpaa af " Brooklyn", "Oregon",
"Texas", "Iowa" og "Indiana". Denne sidste, hvis Maskineri
ikke var helt i Orden, sakkede dog hurtigt og fik af den
indhentende "New-York" - som var vendt om straks ved
"Iowa"s Signal om Udbrudet - Signal om at genoptage Bevogtningen af Santiago. Og da '" Vizca ya " - i hvis Agterskib der ved lO-Tiden var udbrudt Ild, som trods alle Anstrengelser bredte sig forefter og drev Folkene fra Kanonerne - }(1. 11,10 satte paa Land c. 15 RmI. vesten for Morro,
stoppede "Iowa" op ved den for at bjærge Besætningen.
Indtil da var det lykkedes "Coion" at øge Afstanden til
de forreste Forfølgere, de jævnsides løbende " Or egon " og
"Brooklyn", til 6-7 Kml, De amerikanske Skibe kunde ikke
gøre over 16 Knob 7S), men selv dette viste sig i Længden at
være den 20-Knobs "Coion" for meget; "Oregon" og "Brooklyn" begyndte lidt over Middag atter at hale ind paa den.
Faa Minutter før RI. 1 kunde deres svære Artilleri efter
næsten 2 Timers Tavshed igen begynde at snakke op , og
"Coion", som formedelst total Mangel paa svært Skyts 70)
ikke kunde give Svar paa Tiltale, satte da RI. 1,25 paa Land,
efter at Bundventilerne var aabnede og ødelagte.
Kampens Resultat var altsaa, at samtlige spanske Skibe
var ødelagte SO) . Af Besætningerne slap c. 100 Mand tilbage
over Land til Santiago, c, 300 var faldne i Rampen eller druknede, o~ c. 100 Officerer - hvoriblandt Cervera - og 1600
Mand toges til Fange. - Amerikanerne havde 1 død og 1
saaret; Skaderne paa de amerikanske Skibe var uhetvdelige.
Grunden hertil maa søges dels i Spaniernes fuldstændige
Mangel paa Uddannelse i Skydning - det mellemsvære
Skyts blev der under Kampen skudt med for første Gang i Forbindelse med det spanske Artillerimateriels - særlig
Ammunitionens - daarlige Beskaffenhed. - Paa den anden
Side var der om Bord i de spanske Skibe anvendt meget
Træ, hvilket i Forbindelse med mangelfulde Ildslukningsforanstaltninger gjorde de hurtigt udbrydende Brande saa
skæbnesvangre.
o~ 4 Slk 37 mm H. K. samt 2 Milrnilleuser; .Furor. og .Pluton. hver med 2
Slk. 75 og 2 Stk. 57 mm H. K. samt 2 ~Iilrnl1leuser.
78) .nrooklyn.'s og .New-York.'s Maksimumsfarl vnr 20-21 Knob, men intet nf
disse Skibe havde del forreste Par Maskiner tilkoblet eller turde stoppe op
den hatve Time, Tilkoblingen 101l. - For .Orellon.'s Vedkommend.. "ar det
en meget smuk Præstatton . som taler hojl iii Ære for dens Maskinmester,
Rob. Milligan , og hans Folk, at den under denne Jngt i Tropernes Mlddagssol blev dreven op iii 16 Knob - Prøvetursfnrten : 16,5 - ener forst at h-ive
I(jort den e 14000 Km!. lange Rejse fra San Franelsko (Afgang : den IO/S) lIJ
Key \Vest (Ankomst: den 26/ 51 og umiddelbart derefter at være indgnaet i
Blokndestyrken foran Sarrtfngo.
70) De til Skibets projekterede Armer-ing hørende 2 Stk. 25 cm B. K. var ikke
færdige, da Skibel indlemmedes i Cerveras Eskadre. Den øvrige Armering
var 10 Stk. 15 cm, 6 Stk. 12 cm og 20 su, lelle H. le
80) Ameriknnerne forsagte senere fo rgæves at bjærge .Morio Teresa. og .Colon e,
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De respektive Kanonantal stillede sig saaledes:
Svært Art.
(20 · 33 cm)

Amerikanerne........·!li
Spanierne . ..
Ii

Mellemsvært Art.
(10 - 15 cm)

Lette H.li.
(37-75 mm)

32 (hera f 18 H. K.)
·!li (alle H. IC)

lIll
iH

Kampafstandene varierede mellem c. 2300 og 5000 m, kun
en enkelt Gang gik Afstanden mellem "Vizcaya" og "Brook·
lyn" en kort Tid ned til c. 900 m.
Torpedoer anvendtes ikke under Kampen; Amerikanerne
havde ingen Foranledning til at søge at benytte dette Vaaben, og hvad Spanierne angaar, saa viser hele Maaden,
hvorpaa Udbrudet foretoges, at der ikke var lagt an paa at
gøre Amerikanerne synderlig Skade, men paa at undløbe og,
saafremt dette slog fejl, paa at sikre Skibenes Ødelæggelse
samtidig med at Besætningerne bjærgedes. Ødelæggelsen af Cerveras Eskadre havde selvfølgeligt en
betydelig moralsk Virkning til begge Sider; men om Aftenen den
3f, slap c. 3500 l\Iand spanske Tropper fra Manzanillo ind til
Santiago, hvis Garnison afslog Opfordringen til Overgivelse uden
Betingelser, hvilket Shafter havde ladet Regeringen i Washington forstaa l~t kunde opnaas. Da Regeringen nu stillede sig
paa det Standpunkt at forlange en saadan, kom Shafter imidlertid i Knibe med at fremtvinge den. Forgæves søgte han at
faa Regeringen til at beordre Sampson til at forcere Indløbet 81),
og da det Bombardement af Santiago, hvormed der længe var
truet, omsider den 10de og llte Juli udførtes af Flaaden - det
viste sig nemlig plat umuligt at føre Shafters eget Belejringsskyts frem i Stilling - var Virkningen noget problematisk, thi
da Nedslagene ikke kunde observeres fra Shafters Linier, endsige fra de bombarderende Skibe selv, kunde der ingen ordentlig
Plan komme i Beskydningen, medens paa den anden Side
Shafter maatte tage sig af de c. 20000 Nonkombattanter, som
inden Bombardementet. forlod Byen og som stod ganske uden
det nødvendigste til Livets Ophold. Dette forøgede de i Forvejen store Vanskeligheder ved Forplejning og Forsyning af de
amerikanske Tropper, blandt hvilke epidemiske Sygdomme gul Feber, Malaria m. fl. - begyndte at optræde, og til Trods
for indtrufne Forstærkninger var Shafter dog ikke i Stand til at
foretage noget egentligt Angreb paa Byen, som først den 11/,
cerneredes fuldstændig. Under disse Forhold begyndte en vis,
ret betænkelig Demoralisation at vise sig i Shafters Korps.
Men heller ikke i Byen var Forholdene lyse. Troppernes
Helbred var medtaget af aarelangt Ophold paa Cuba, Haand81) Natten mellem den 4de og 5te Juli sænkede Spanierne .Heina Mercedes. i

dette, uden for øvrigt dog at npnnn, at det spærredes fuldstændigt.
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vaabenammunition og Provisioner var stærkt paa Hældningen,
og af Artilleri fandtes kun en halv Snes moderne lette Kanoner
og c. 30 gamle Forladekanoner, hvoraf 12 paa een Dag - den
" /1 ødelagdes ved egen Skydning. Da derfor den amerikanske
Krigsminister tilbød, at de spanske Tropper straks efter Overgivelsen kunde blive transporterede hjem til Spanien, kapitulerede Santiago den 14/1.
Kapitulationen kom til at omfatte ikke alene de ca_ 13500
Mand i Byen Santiago, men yderligere 10-12000 Mand spanske
Tropper, der garnisonerede i Provinsen Santiago. Disse var
nemlig, hvad Forsyninger angik, ganske afhængige af Byen
og allerede temmelig medtagne; Garnisonen i Guantanamo var
saaledes den 1"1. sat paa halv Ration, hvorpaa der efter den 1/1
overhovedet ingen Rationer uddeltes her.
Stort bedre var for øvrigt paa dette Tidspunkt heller ikke
Forholdene i de spanske Garnisoner uden for Provinsen
Santiago. Efter at Cerveras Eskadre var indesluttet i Santiago, udstraktes nemlig i Løbet af Juni Maaned den amerikanske Handelsblokade til at omfatte saa godt som hele Cuba.
Den opretholdtes hovedsagelig af Hjælpekrydsere og vilde mulig
over for en foretagsom Fjende ikke have vist sig helt effektiv,
men Spanierne gjorde hverken militært 82) eller kommercielt
synderlige Anstrengelser for at bryde den. Kombineret med , at
Øens egen Produktion laa brak - jævnfør Side 220 - blev Blokaden derfor meget virkningsfuld; selv i Habana, hvor der dog
fandtes forholdsvis gode Forraad og hvor Guvernementet gjorde
meget - Fastsættelse af Tvangspriser, Oprettelse af offentlige
Køkkener m. m. - for at lempe paa Forholdene, blev Elendigheden i Befolkningens nedre Lag efterhaanden stor, og saafrem t Blokaden var bleven fortsat et Par Maaneder, vilde utvivlsomt alene derved samtlige spanske Stridskræfter paa Cuba være
bleven tvungne til at nedlægge Vaabnene. Som tidligere omtalt havde Spanierne ved Krigens Udbrud en saakaldt R eserveeskadre under Udrustning i Cadiz.
Denne, der bestod af den knapt fuldendte Panserkrydser "Carlos Vil (9200 Tons), Kampskibet "Pelayo" (9900 Tons), 3 Torpedobaadsjagere, 2 Hj ælpekrydsere samt nogle Kulskihe og 2 Transportskibe med Tropper, blev først klar til Afgang den '"I. og gik
da under Admiral Camara til Port Said, tilsyneladende bestemt
til Filippinerne. Camara ankom den ' "{. til Port Said, men da
den ægyptiske R egering ikke vilde tillade Kulfyldning paa sit
Territorium, maatte han a tt er gaa til Søs for at kulle og naaede
82)

Itundt i de cubanske Havne Ina en Del mindre Krydsere og Knnonbaade, som
vnr Iil(e snn krnlti~e Skibe som ndsldlllge nf de blokerende nmerikanske, i
nll Fnld nnn Pnpirct ; men som tidligere nævnt vnr de spanske Sk ihe ane pnn
Grund nf slet Vedligeholdelse nideles ikke tjenstdygtige,
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derefter først den ' I, Suez, hvorfra han hjemkaldtes. Officielt
skete dette af Frygt for, at Amerikanerne skulde gøre Alvor af
deres Truselom at sende en under Commodore \Yatsons Kommanda sammendragen Eskadre (2 Kampskibe. 2 Panserdækkrydsere, 4 store Hjælpekrydsere samt nogle Ammunitions- og
Kulskibe l til Spaniens Kyster, men den egentlige Grund var
snarere, at Camaras Skibe allerede havde vist sig mindre egnede
til den lange Rejse til Filippinerne, hvor for øvrigt Amerikanern e havde forberedt sig paa hans Ankomst ved at sende to
Kystforsvarsskibe (se Side 226) de c. 7000 Kml, fra San Franciska til Manila.
Det fuldstændigt haabløse ved Krigens Fortsættelse begyndte nu at gaa op for Spanierne, og den 'G, meddelte den
franske Gesandt i Washington Præsident Mac Kinley, at Spanien ønskede Fred. Dagen før var imidlertid den forste Afdeling af et c. 16000 Mand stort amerikansk Troppekorps under
General Miles landet paa Sydkysten (Guanica) af Puerto Rico,
og inden Fredspræliminarierne den "/. undertegnedes, havde
Miles, som ikke mødte synderlig Modstand fra de hovedsagelig
omkring San Juan koncentrerede spanske Tropper (c. 16000
Mand, hvoraf Halvdelen regulære Tropper), okkuperet c. 1/3 af
Den. Ved den endelige Fred, som sluttedes i Paris den '°/"
1898, maatte Spanien da ogsaa foruden at opgive sin Suverænitet over Cuba afstaa baade Guam og Puerto Rico m ed tilliggende Smaaøer uden noget Vederlag sam t Filippinerne mod
en Sum af 20 Millioner Dollars.
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78,80,
Evertsen d. Yngste, Com., Admiral
Evert sen d. Ældre, Com., Admiral
78,

83
87
229
98
93
186
154
127
88
79

Side

Foreland, Træfn ing ved
.
Foreland, North , Slag ved
76,
Forladeskyts . . . .. . . . . . . . .. "
Formosa . .. • . .. .. . . .. . . .. ' "
Fred, westfalske
.
Frederik 11,Konge af P reussen 10 1,
Fregat
29,
Frisius , Gemma
.
Frobiser, Martin
52, 53 ,
Frontinus
"
.
Fulton, Robert . . . . . . . . . . . . 164,
Fusan
.
Fusta
.
Fønikernes Søfart
.

42
80
34
219
64
103
68
108
58
35
180
213
29

Gabaret, Admiral
89,
Gaines, Fort ' " . . . . . .. .
.
,
.
Galeasse
Galej . . . . . . . . . . .. . 27, 30, 45,
Galeon .. . .... . .. .. . . .• •. . . .
Galiot . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
Galilei .. . .. . . .. .. ... . .. . .. . •
Galissonniere, la, Admiral
.
Galle, Morard de, Admiral. .. 134,
Gallipoli
.
Gambier, J ., Admiral . . .. . . 151,
Ganteaume, Honore, Admiral 136,
142,
Genferkonventionen
.
Gensan ..... ...... . .....• . ..
Genserich
.
Gent
.
Genua
21,22,29,37,
Genua, Træfning udfor
.
Georgetown, Træfn ing udfor
.
Georgia
'"
.
Genserpartlet
.
Ghent, W. J. van, Admiral
.
Ghibelliner
.
Gibraltarbugten, Kamp i • ... , 63,
G ibralrar
92, 94 , 103, 120,
Gill ing
.
Gio ja, Flavio
.
Giorgio, St., Havn. . . . . . .. 203,
Godinho d'Eredia
.
Gomenizzabugten
.
Goodwin Sands •. . .•. .. . .. . . . .
Goree •.... ... .. .... .. .. . . . .. • .

95
198
28
53
31
29
53
100
137
183
153

3

Famagosta

43-45
Farrngut, David Glasgow, Admiral,
194,196, 198
Farsalos, Slag ved . . . . ..
18
Fasana
201
Fastlandsspærringen
43, 106, 151
Fejde , skaan ske . . . . . . . . . . . . . . . 85
Femandina . . . . . . .
193
Ferrol
. . . . . . . . . . . . . • . . . 143
Fieschi..
38
Filadelfia
,
115, 118
Filip 11, Konge af Frankrig . . . .. 43
Filip 11, Konge af Span ien . 43, 56 ,
57 ,61 , 62
Filip III , Konge af Frank rig
40
Filip 1II, Konge af Span ien
" 108
Filip IV, Konge af Frankrig
, 43
Filip V, Konge af Spanien. . . . 91, 93
Filippinerne
105, 222, 225, 236
Finisterre, Kap
56
Finiste rre , Slag paa Højden af. . . . 98
Finisterre, Fægtning ves t for . . . . 148
Flanderske Byer . . . . . . . . . . . . .
22
Fleury, Kard inal
66, 94
Flibustier. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Florents . . . . .
38
Florida. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 132
Floriszoon, Pieter, Admiral . . . 75, 76
Flybeat •. . . . . . . ... . . .. .. .... 30
Foley, Tho s., Kapta jn
141
Foote, Kaptajn. . . ..
194
Forbin, Kaptajn
90, 93
Forcering forbi Forterne J ackson og
Philip
194-196
Forcering ved Mobile . . . . . .. 198, 199
Sok rigsh istorie .

16

153
164
213
36
22
38
137
120
115
62
81
37
74
131
53
26
206
52
45
64
101
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Gortschakoff, General . . . . . . . . ..
Gourdon, Admiral
. . . . . . . . ..
Grandallana, Admiral
114,
Granger, General
Grant, General
119, 194, 197,
Grasse, de, Admiral. . . . . . .. 123,
Grau, Miguel, Admiral ..... 207,
Gravesd. Yngre, Thos., Admiral 124,
Gravina, Admiral. . . . . . . . . . . . ..
Grenada
104,
Grenier
"
Grey, Chas., General . . ..
Grimaldi, Carlo. . . . . . . . . . . . . ..
Grimaldi, Napoleon. . . . . .. ....
Grimaldi, Ranierl . . . . . . . . . . . . ..
Groix, Ile de, Træfning ved. . . . ..
Grotius, Hugo
55,
Grout de St. George, Kaptajn. . . .
Grækernes Søfart . . . . . . . . . . . . .
Græsk Ild . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
104,127,136,
Guadeloupe
Guam
_
226,
Guantanamobugt . . . . . . . . . .. .
Guelfer
, .. . .
Guiehen, de, Admiral. . . . . . . 121,
Guinea..... ......... .
Guyana
51,

186
147
147
197
199
127
208
135
149
119
114
136
43
39
43
136
56
98
4
33
144
236
228
37
131
24
52

Habana
104
Hadley, Dr.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 67
Haitien, Kap. . . . . . . . . . . . . . . .. 227
Hai-yun-Tao, Slag ved
215-217
Hamelin, F. A., Admiral
184
HamiIkar.................... 16
Hampshire, New115
Hampton Red, Kampe paa
191
Handelskompagnier . . . . . . . . . . .. 63
Hanneken, von, Major ..... , ... 215
Hannibal . . . . . . .. . . . . . . . .. 17
Hanseforbundet
- .. 22, 78
Hardy den Yngre, Chas., Admiral. 120
Harland, Rob., Admiral
__ 117
Harpaks
19
Hartog. Opdager . . . . . . . . . . . . . . 52
.. 168
Harveys Metode . . ..
.. 32
Hastings ..... .. . . .. . . .
24
Hatteras, Kap ..
Hatteras-Øen . . . . . . . . . . . . . . . .. 189
Hav, det kariske ..•........••• 52

Hawke, Lord Edw., Admiral 74, 98,
102,103,113,
Hawkyns, John, Admiral ..... 52,
Heemskerck, Jakob v., Admiral 52,
Heiden, Greve, Admiral
Hein, Piet. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Helena, SI.
Hellespont. . . . . . . . . . . . .. IO,
Henrik Il, Konge af England ....
Henrik VIII, Konge af England ..
Henrik Søfareren , Prins . . . . . . . .
Henry, Fort.. . . . ..
Henry Grace il Dieu .
Herbert, Arthur, Earl of Torrington,
Admiral...........
Himera, Slag ved. . . . . . . . . 7,
Hipparch . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Hjuldampskib .. . . . . . . . . . . . . ..
Hoche, General. . . . . . ..
Hodgson, General. _
-.
Holk
Holmes, Rob., Admiral
Hood, Alex., Admiral. .. . .. 135,
Hood, Samuel, Admiral .... 113,
123-125,127,
Hoofden
. . .. . . .. . . . . ..
Hopson, General. . . . . ..
Hormigas, las, Slag ved. . . . . . . ..
Hortator
Hoste, Paul. . . ..
..
Hotham, Admiral
119,
Hougue, la, Kap . . ..
Houtman, Cornelius, Opdager. . ..
Howard ofEffingham, Lord, Admiral
Howe,Rich.,Admiral 102,113,115,
118,131,134,
Howe, Wm., General ... . . . . . ..
Howell, Commodore . . . . . . . . . ..
Hudson, Henry. . . . . . . . . . . . . . .
Hughes, Sir Edw., Admiral
Humbert, General. . . . . . . . . . . ..
Huronsøen, Træfning paa
Hvervning
31, 54, 69,
Hydra
Hyeresbugten 96, Træfning i. . . ..
Hythe

114
58
63
158
63
153
14
42
55
23
194
34
87
15
24
109
137
104
30
77
136
145
60
104
41
13
74
136
89
51
58
145
115
224
53
129
140
156
110
156
137
32

Ibrahim Pasha .. . . . . . . . . . . . .. 157
Ile, Belle. . . . . . . . . . . . . . .. 104, 136-

243
Side

Ile de France
97, 102,
Ile de Rhe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ind ien . .. .. 52, 53, 97, 102, 106,
Indsprøjtningskondensator . . . . . ..
Inflexible, engelsk Kampskib . . . . .
Ingeborg, Prinsesse af Danmark . .
Inkermann, Slag ved
Inkow
Inkvisition. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inscription maritime . . . . . . . . . . . .
Iquique
: ..
Irland
87,133,137,
Ismail Pasha, Khediv
"
Istrien . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Italienske Republikker. . . . . . . . ..
ho, Admiral
213,216,
Iviza

Jackson, Fort. . . . . . . . . . . . . . ..
Jackson, Stonewall, General . 191,
Jakob I, Konge af Aragonien . . . . .
Jakob I, Konge af England
Jakob II, Konge af England
86,
88,89,
Jakobsstaven . . . . . . . . . . . . . . . ..
Jamaica. . . . . . . . . .
Janssen, Zacharias . . . . . . . . . . . . .
Jansz, Willem.
. . .. .
Japan
"
, . . 23,
Java
J efferson-Davis, Præsident .. 188,
Jervis, Sir John, Admiral 113,133,
136,137,139,140,143,
Johannitterordenen . . .. . . . . . . . .
Johnstone, G., Commodore .. 128,
Jones, John Paul, Kaptajn
Jonquieres, de la, Markis, Admiral
Joseph Bonaparte
Juan, San
Juan de Austria, Don. . . . . . . . . ..
Jupiter Inlet , . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justinian, Kejser . . . . .. . . .. . ..

154
76
161
165
168
43
186
218
62
69
207
140
209
39
21
218
93

194
193
40
62
91
25
66
53
52
163
154
200
145
44
129
116
98
152
227
44
227
36

Kabayama, Admiral
215
Kalikut
23
Kallinikos .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 33

Side

Kallikratidas
Kamperduin, Slag ved
~2,
Kampskibstyper . . . . . . . . . . . . . . .
Kanon
28, 34, 55, 70, 111,
Kanonbaad
Kanonport
29,
Kaperkrig
35, 42, 93,
Kapkolonien .. 51, 106, 197, 137,
Kapudan Pasha Ali
44,
Kapverderne • . . . . . .
Karake
,
" .
Karavel
"
.. . . .
Kardus
, . . .. . . . ..
Kardæsk . .. .. .. ........ .....
Karl Edward, skotsk Tronprætendent
Karl I, Konge af Neapel .. .. . 40,
Karl II, Konge af England. 77, 80,
81,85,
Karl II, Konge af Neapel
42,
Karl V, Kejser af Tyskland
44,
Karl, Ærkehertug ....... .. • 9 I,
Karolinerne . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Kartago
4, 12, 15,
Kasematskib " . . . . . . . . . . . . . ..
Kastemaskine . . .. .. . .. . . . • 14,
Katapult. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katwijk, Fægtning ved
Keith, Lord, Admiral
137, 142,
Keleust
Kempenfeldt, Rich., Admiral . . . . .
Kentish Knock, Slag ved. . . . . . . .
Kent, Landgang i. . . .
Kepier.
Keppel, Aug., Admiral.. 101, 104,
Kerkyra
" 7,
Key West . . . . . . .. .
224,
Kiautschou
Kiev
Kikkert, Admiral
,
Kikkert, astronomisk.
Kikkert, terrestrisk
Killigrew, Admiral. . . . . . . . . . . ..
Kina ... . . . .. ... ............
Kinburn
Kinchow
.
Kitts, SI.
52, 119,
Klaudius, romersk Konsul. . . . . . .
Kleopatra. . . . . . . . ..
Klupea .
Knowles, Chas., Admiral. . . . . . ..
Koalition, den første .. . . . . . . "
Koalition, den anden . . . . . . . . . ..
16·

II
83
172
177
176
54
200
154
45
23
31
31
34
34
97
56

86
90
62
93
162
36
169
33
33
76
143
5
131
75
146
53
117
19
227
162
21
147
53
53
87
23
186
218
125
15
19
16
102
132
142
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Kobberforhudning . . . . . . • . . . . . . 109
Kog
o. 30
Kompas........ . ......... ... 26
Konføderation, Sydstalernes •... . 188
Konon..... ............. .... 11
Konskriptionssystem
I IO
Konstantin den Store
o'
36
Konstantinopel. . . . . . . . . . . . . . . . 37
Korea ... .
211
7,8, 12
Korinth
Korniloff, Admiral . • . . . . . . . . . .. 185
Korsika
, o.. .. 36, 37, I 36
Korstogene . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21
Kreta ; , . . . • . . . . . . . . . . . . • . . .. 44
Krig, 2den Borger- • . . . . . . . . . 18
- , 3die Borger- . . . . . . . . . . . . . 18
- , Chilensk-peruanskl-boliviansk)
207-209
- , Chioggia38-40
- , Engelsk-franske ....•.... 42-43
74-77
- , Iste Engelsk-hollandske
- , 2den Engelsk-hollandske
77-81
- , 3die Engelsk (-franskl-hollandske ..... ..... ...•... 81 -85
mellem England og Spanien 56 -62
- , Engelsk-ægypt iske
209 -21 I
- , Fransk-hollandsk (-spanske). 85 ·86
- , Frankrigs mod den augburgske
Liga •.. • . •. . ... .. . . . 86-90
o. 156-158
- , Græske Friheds- , Hollandske Friheds62-64
mellem de italienske Republikker . • . .. . . . . .. .. . 37-40
- , Kinesisk-japanske
21 1-219
- , Kolonial- . . ..... ... •.. 99-106
- , Krim- •. . . . . . . . .. . . . 183·188
- , den hellige Ligas mod Tyrkerne • .......•. . ... . 43·48
- mod Mitridates . . . . . . . . . . . . 18
- , Napoleons144·156
- , Nordamerikanske Borger- 188-200
- , Preussiske Syv aars - . .
99·106
- , Peloponnesiske .. .. . . . . •. 7·11
- , Iste puniske
15·17
- , 2den puniske . . . . . . . . . . . .
17
- , 3die puniske
o. 17-18
- , Revolutions - . . . . • . . . . . J 32-144
- , Schlesiske , . . . .
95
- om Sicilien .. ... •..... ... 40·42
- , Spansk -amerikanske ..
219 ·236
- , Spanske Arvefølge- . • . . . . . 90·94
- , Vandalero. 36

Krig, østromerske Riges. . • . • . . • 36
- , Østrigske Arvefølge-, . . . . . 94-99
- , Østrigsk-itallenske ..... 200-207
Krigsmærs . • . . . . . . . . . • . . • . • • . 165
Krupp . o.
178
Krupps Metode
o. 168
Krydsertyper . . . . . . . . . . . . . • . .. I 74
Kule . . •. . . .. . . . . ' "
54
Kvadrant, Davis's ... .. ... . ..• 53
Kvadrant, Opfindelse af. .. . ...• 67
Kvadrupiealliancen . • . . . . . .• . . . 94
Kvadruple-Ekspansionsmaskine . .. 165
Kvinkvererne. . . . . • • . . . . . . . . . . 12
Kynossema, Slag ved
IO
Kystforsvarsskibe .• . .• . .. . . • . 171
Kyzikos, Slag ved . . . . . . . . . . . .. 1 I
København . . . . . . . . . . . . . . . . .. 152
Kølvandslinie, Indførelse af. . . . . . 72

o

o
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•••

o

•••

o •••• •

•
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o .

o'

•

o.

••

Ladronerne .. .•.......... • . "
Lafayette, General. • . . . • • • . . • ..
• La Gloire", 1ste sagaaende Panserskib.
. ..
Lagos . . ....• .. ...... . ....
Lally, General . . • . . • . . . . . . . . . .
Lamakos • .. . . . . . .... . . .... . .
o.
Lancaster, james
Langara, Donjuan de, Admiral 121,
Langeron, de . . . . . . . . . . . . . . . .
Languedoc . . . . . . . . . . .
Lanzaroto Malocello
Latouche- Treville, Admiral o.. .. .
Lauria, Ruggiero di . ...•... . 40,
Lavtryks Kuffertkedel . . • .
Lawson, john .•... .
Lee, Rob., General . • . . 191, 193,
Leissegues, C., Admiral. . . . . . . . .
Lensvæsen
" ........•
Leo VI, Kejser af Byzans . . . . . ..
Leone, Sierra . •. .. .. .... . . . . .
Lepanto 20, Slag ved
o.
Lepidus
" ..
Lesbos. • • • . .

.•. .•.. .•••.•.

226
124
166
103
I 02
9
52
137
92
4I
23
147
41
165
76
199
153
32
35
136
46
18
II

Lestock, R., Admiral • . . . . 95, 98, I 18
Lexington, Slag ved. . . . . . . . . . .. I 15
Liburne . .. . . o. o. ..... ...... 26
Licenser . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Licinius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36
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Liga, augsburgske
". 86
Liga, den hellige . . . . . . . . . . . . .. 44
Lilybæum
17
Lima
"
209
Lincoln, Abraham, Præsident. . . .. 188
Linois, Admiral.
" 143
Lissabon
65, 92
Lissa. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 179, 202
Lissa, Slag ved . . . . . . . . . .. 204-207
Lodeve, Guillaume de . . . . . . . . . . 41
Londonderry . . . . . . . . . . . . . . . .. 87
Lorient.. .. . . . . .. .. . .. .. . . .. 98
Louisbourg
98, 101
Louisiana
, 220
Lowestoft, Slag ved. . . . . . . . . . .. 78
Lucas, Admiral
.
, 137
Lucia, St.. . . .. .. 104, 119, 132, 154
Ludvig den Hellige. . . . . . . . . . .. 29
Ludvig, Konge af Ungarn. . . . . .. 38
Ludvig XIV, Konge af Frankrig 65,
81,82,84,86,89 93
Ludvig XVI, Konge af Frankrig
132
Luppis
181
Lutatius, romersk Konsul .. . . . . . 17

Manchuriet
..
219
Mangton
33
105, 226
Manila .
Manlius, romersk Konsul
16
Manzanillo ..... . . . . . .. .
234
23
Marco Polo ..
55
Mare c1ausum
55
Mare Iiberum
Maria Theresia, KejserindeafØstrig 95
Marianerne .....
162
55
Marineorganisation .,. .
Marlborough, Hertug af..... 93, 102
41
Marquet.
29, 5 t
Marseille . . .. .
Marsh, H., Commodore
101
Martin, Admiral. . . . . . . . . • .. .. 137
Martinique ... 104, 119, 123, 136, 154
121
Martinique, Træfning nordfor ..
39
Marulfo, Marco
Massachusetts. . . . . . . . . . . . .
115
95, 101, 118
Mathews, Admiral ..
o.....
48
Maura, SI.
36
Maximian
Medina Sidonia, Hertug af.. .. . .. 57
Megadux
31
Mehemet Ali, Khediv af Ægypten. 157
22,37, 38
Meloria, Slag ved
197
Memphis
Mentschikolf, General. . . . . . . . .. 185
Merchant Adventurers . . . . . . . . . . 52
26
Merkator ..
169
Merrimac, Kasematskib ..
226
Merritt, General ..
15, 85
Messina
65
Methuentraktat.
157
Miaulis, Admiral
,
Milano....... .. o.......... 38
Miles, General
236
165
Militærmast
Milligan, Rob., Maskinmester o ' • • 233
10, 11
Mindaros
73, 93, 100, 142
Minorca
209
Miraflores .. .
225
Mirsbugten .
157
Missolonghi ..
193
Mitchell, Kaptajn.
37
Moavija I, Kalif
Mobile, Forcering ved . . . .. 198, 199
Modon, Fæstning.... . . . . . . . . . . 48
37
Mohammed II, Sultan.
Moine, Eustace le ..
42
183
Moldau .

Lysander . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
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23
191
220
236
52
23
102
23
26
149
182
100
221
93
92
41
130
143
15
137

•

•

o

Macao
.
Mac Clellan, General
Mac Kinley-BilI
" ..
Mac Kinley, Præsident
221,
Madagaskar . . . . . .. .
" .
Madeira .. ,
Madras ......•......... 52, 97
Magalhaen
,
Magnet....
Magon, Admiral. . . . . . . . . .. 147,
Mahan, Kaptajn
85,
Mahon, Port . . . . ..
o.
Maine, Kampskib
Majorca.
Malaga, Velez, Slag ved ...
Mallol ......•......
89, 90, 102,
Malo, SI.
Malta .....•• .. 40, 44, 140, 142,
Mamertiner
Man, Robert, Admiral. . ...
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Molukkerne ........•... 23, 51,
Monck, George, Hertug af Albemarle
72,74,76,
Monckton, General . . . . . . . . . . ..
Monitor, Taarnskib ' " . . .. ... .
Monroe-Doktrinen . . . . . . . . . . . ..
Monroe, Fort
Montagu, Edw., Earl of Sandwich,
74,78,
Admiral
Montagu, G., Admiral . . .. ...•.•
Montojo, Admiral. . . . . . . . . . . . ..
Montreal . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Montserrat. . . . . . . . . ..
Moore, J., Commodore . . . . • . . ..
Moreno, Don Juan de, Admiral . . .
Morogues . . . . . . . . . • . . . . . . . ..
Morosini, Oberto . . . . . . . .. ... .
Morris, Løjtnant .. • . . . • . . . . . .•
Morro, Kastel . . . . . . . . . . . . . . . .
Morter. . . . . . . . .. . . . . . .. ....
Moskov . . .....• ..••.. . ......
Molte-Picquet, de la, Admiral .•..
Mukden " ... . ..• .....• .. ....
Miiller, Johan. . . . . . . . . . . . . . ..
Mylæ, Slag ved . . . . . . . . . • . . . . .

Nakhimoff, Admiral

. . . . . . . • . ..
Nauark
5,
Napier, Sir Chas., Admiral . . . . ..
Napoleon l, Kejser af Frankrig 112,
140,
Napoleon 111, Kejser af Frankrig. .
Napoleon, Iste Fuldkrafts Linieskib
Naulokos, Slag ved. . . ..
Naupaktos . . . . . . • . . . . . . . . . . . .

Nautical Alrnanac .•............
Navarino 9, Kamp ved
Navarro, Don Jose, Admiral
Nave
,
29,
Navigation Act . . . . . . 66,74,77,
Nef. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..
Negapatarn, Træfning ved . . . 129,
Neko, Konge. . . . . . . . . . . . . . . ..
113,140,145,
Nelson
Neutralitetsforbund, væbnet . . . . ..
Newchwang. "
New-Foundland. . . . 24, 99, 105,

154
79
104
169
163
191
81
134
225
104
93
104
143
I 14
38
192
229
68
24
123
218
25
19

183
II
187
152
196
165
19
8
108
158
95
30
81
29
132
3
147
130
218
136

Side

New-Jersey
New -Drleans .. . . • • .. . . . . . .. . .
Newport . . .• . .. . .. .. 115,118,
Newton.... . .
New-York
'" 115, 118,
Nicosia .•. . . . . . . . • . . . . . . . . ..
Nicotera, Slag ved. . . • . . . . . .. .
Nielly, Admiral
134,
Nikias . • . . • . . . . . . • . . . . . . • . . .
Nikolsburg, Fred i. • . . • . • . . . • . .
Nordostpassagen . •.... . • ..• 52,
Nordvestpassagen. . . . . . . . . . . ..
Norfolk . • . . . . . . . . . . . . .. • . . .
Normandiet. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normanner
21,
Normanniske øer. . ..
Norreys, Sir John. . . . . . . . . . . ..
Notion, Slag ved . . . . . • . . . . • . . .
Novaja-Semtja . .... .•. .... . 24,
Novgorod
Nymwegen, Fred i. . . . . . . . . . . . .

115
194
120
67
124
44
40
135
9
204
53
53
188
42
31
42
61
1I
52
21
86

Obdam, J acob van Wassenaer, Herre
a~ Admiral
Odessa
Ohiodalen . . . . . . . . . ..
Oksia ... . . . . .. ... .. . .. .. .. ..
Oktavian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omar Pasha, General. . . . . . . . ..
Ontariosøen, Træfning paa
Opbud
"
Opdagelserne
Oquendo, Antonio, Admiral.
Orde, Admiral . . . . . . . • . . ,
Orders in Council . . . . . . . . . . . ..
Ordonnance . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orlolf, Admiral
Ormen den lange
,
Ortegal, Kap, Træfning ved. . . . ..
Orves, d', Greve, Admiral. . . . . . .
Orvilliers, d', Admiral . . . . , I 17,
Osman Pasha, Admiral . .. . . . . .
Ostindien .. . 24,53,97,104,128,
Ouessant 75 , Slag ved
"
Overfladekondensator
....
Oyarna, Marskal

78
184
99
48
19
185
156
31
23
63
147
151
55
II I
30
150
128
120
183
144
117
I 65
218

247
Side

Pacocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paixhans, General . . . . . . . . . III,
Palliser, Hugh, Admiral. . . . . . . . .
Palæologos, Michael " • . . . . . . . .
Panserdæk . . . . . . . . . . . . . .. 168,
Panserdækkrydser
175,
Panserets Indførelse . . . . . . . . . . .
Pansertaarn . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paoli, General . . . . . . . . . . . . . . ..
Pariserdeklarationen . ....•. 164,
Paris 105, 154, 187, Fred i. . . . . .
Parker den Yngre, Hyde, Admiral
Parker den Ældre, Hyde, Admiral
Parker, Peter, Cornrnodore . . . . ..
Parma, Hertug af.
Parrnentier, Brødrene. . . . . . . . . .
Parseval-Deschenes, Admiral. . . ..
Passaro, Kap, Slag ved. . . . . . . . .
Patrasbugten . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patronne, Galej. . . . . . . . . . . . . . .
Paul, Kejser af Rusland . . . ... .
Pelissier, Marskal. . . . . . . . . . . ..
Pelley , Dumanoir de, Admiral . . . .
Peloponnes
,."
Penaud, Admiral
Peniche . • •• • • • . . • . • • • . •• ..

•

Penington, Admiral
Penn, William, Admiral.
72,
Pennsylvanien . . . . . .
Pensacola
122, 188,
Pentekontor . . . . . . . . . . . . • .. . .
Perikles
6,
Peri~us..

Persano, Carlo di, Greve, Admiral
201,
Peru . . . . . . . .
207,
Pescadorerne . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peter III, Konge af Aragonien. . . .
Peter, Konge af Cypern
Petropawlowsk
PelZ, Commodore . . . .
Peyton, Commodore . . . . . . . . . ..
Philip Egalite . ... . . . . . . . . . . . .
Philip, Fort. . . . . . . . . . . . . ... .
Philipp, St., ø. . . . . . . . . . . . . . . .
Phormio
Piero/a, Præsident. . . . . . . . . . . ..
.
Ping-Yang. ..
21,37,
Pisa
Pisagua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

208
166
117
38
174
176
166
169
136
188
236
143
120
115
58
24
187
94
45
27
143
186
149
157
187
61
64
76
II 5
193
4
8
6
204
209
219
40
38
187
204
97
II 7
194
190
8
209
214
38
208

Side

I

Pisani, Vettor
. . 38,
Pitsewo
,
Pitt den Ældre, Wm. .
101,
Pius V, Pave
43,
Pizarro
,
Platææ, Slag ved. . . . . . . . . . . . ..
Plymouth
. . . 59,75,
Pocock, George, Admiral. . . . I02,
Pointis, Kaptajn.
Pola . .. . •. ...... . ... . . . .. . .
Pol, St.
Pombal, Markis af. . . . . . . . . . . . .
Pondlchery, Træfning nær
102,
Pope, General
"
Port Arthur
213,
Porter den Yngre, David, Admiral
195, 197,
Porter den Ældre, David, Kaptajn
Porter, Skibskonstruktør . . . . . . ..
Port Hudson, Indtagelse af. . . . ..
Portisculus
Portland 60, Slag ved . .
Porto Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal
51, I05,
Portulan ., . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prat, Arturo, Kaptajn. . . . . . . . . .
Praya, Porto, Kamp ved
"
Projektil .. , . . . . . . . . . . .. . 34,
Propontls , • . • • • • • • • • . . • . . . • . .

Providien, Træfning ved
'. "
Provence, Grevskab
Præfekt.. . . . . . .. . .
...
Psara
,
, 156,
Ptolemæus, Astronom . . . . . . . 23,
Ptolemæus Filopator . . ..
Puerto Bello . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rico
163, 222, 227,
Puleher, Klaudius, romersk Konsul
Punta Angamos . . . . . . . . . . . . . ..
Punta Gorda ..
Py/os. . . . . .. .. ... . .. . . .. . .. .

39
218
104
48
24
7-9
88
104
90
38
93
65
105
194
218
I 99
155
169
197
I3
76
23
152
26
207
129
179
IO
129
40
31
157
25
12
94
236
17
208
229
9

Quebec
52, 104, 115
Quiberonbugt, Slag i
74, 103
Quieret..... .... .... ........ 42
Quirini, Marc. . . . . . . . . . . . . . . . . 44

248
Side

Side

Raasejl .. .. •. . ... . • . , . . . . 29,
Raglan, Lord, General. . . . . . . . ..
Ralegh, Walter . . . . . ..
Rambuk............ . . . ... ...
Rastatt, Fred i . . . . . . . . . . . . . . . .
Reale, Galej
...
Reca1de, Admiral. . . . . . . .. .. . .
Receiver .• . . . . . . . . . . . . . .. ..
Reconcentrado-Ordre . . . . . . . . . ..
Red River .• . . • . . . . . . . . . . . . . .
Regiomontanus ' " .•
...
Regulus, romersk Konsul
..
Rejsning . . .. . 28·31, 54 , 68, 165,
Republik, batavlske . • . . . . • . . . ..
Requesens, Don Luis de . . . . . . ..

Reunion

,

" ..

31
185
52
14
93
27
60
165
220
197
25
16
171
137
44
52
9
8
II 5
205
100
69
136
200
158
93
208
193
124
146
79
177
145
44
25
24
36
32
92
28
41
95
83

Rhegium •.... ... .. . . . . . .. ...
Rhion, Slag ved
Rhode Island. . . . . . . . . . . . . . . ..
Ribotty, Kaptajn
Richelieu, Hertug af . . . . . . . . . ..
Richelieu, Kardinal . . . . .
55,
Richery, j., Admiral
,
Richmond. . . . ..
191,
Rigny, Admiral.
Rio janeiro
"
•
.
Riveros , Cornrnodore . . . . . • • . . . .
Roanoke-Øen . . • . • • • . . . . . • . . ..
Rochambeau, General . • . . . . 122,
Rochefort.
98 , 102,
Rochelle, la . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Rodmann, Kanonkonstruktør . . • • .
Rodney, Admiral 104, 113, 121, 125,
Rodos ....•. .. ,
'"
Roger II, Konge af Sicilien . . . . . .
Rolles d'Oleron . . . . . . . . . . . . . ..
Rom
12,17·19,
Romney.
Rooke, George, Admiral . . 87 , 91,
..
Ror . . . . • . . ,
Rosas, Slag ved . . . . . . . . . . . . . . .
Rowley, Admiral .
Rupert, Prins . .. .. 72,74,78-80,
Russell, Edw., Earl of Orford, Admiral
89
Ruyter, Michael Adrianszoon de, Admiral ..... 63, 72, 75,80,83, 85
Ryswick, Fred i . • • . . . . . . . . . . .. 90

Sachturis, Admiral
Sad owa, Slag ved . . . . . . . . . .
Sad ras, Træfning udfor .. . . . . . . .
Saettia . . .• .. . . .. ... ........ ,
Sagunt
, .. . . . .. . . .
Salamis, Slag ved
Salcedo, Admiral . . . . . . . . . . . . ..
Sampson, Admiral . . . .
Sandwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sandwlchøerne . . . . . . . . . . . . • . .
Sandy Hook • . . . •.•.. . . . .. . . . .
Santa Cruz, Markis af .. . . 45, 46,
Santiago de Cuba • . 228, 231, 232,
Saratoga. Kapitulation ved . . . . . . .
Sardinien
37, 93,
Saumarez, Sir j arnes, Admiral. . ..
Saunders, Chas., Admiral
Savannah
" 120,

Saveyen. . ..

.

lSi
202
129
29
17
7
147
224
32
163
118
56
234
115
94
143
104
199
94
28
77
229
83
78
lSI

Scaloccio Aare . . . . . . . . . . . . . . . .
Scheveningen, Slag ved. . .. ....
Schley, Commodore
224,
Schooneveld, Slag udfor . . . . . . . .
Schram, Volckert, Admiral. . . . . . .
Schiinbrunn, Overenskomst i. . . . .
Scirocco, Mehemet, Vicekonge af
Alexandria. . . • . . . . . . . . . . . . 47
Scotia, Nova
93, 98
Sebastian, San. . . • . • . . . . . . . . . . 94
Sebastopol . .
184-186
Seignelay
"
86
Sejladshaandbøger . . . . . . . . . .. . 26
Selden, john . • . . . , . . . . . . . . . .. 55
Selim II, Sultan . . . . . . . . . . . . . .. 43
Semmes, R., Kaptajn
200
Senegal
101, 154
Senegambien
,
23
Senjavin, Admiral
154
Senzille . . ..
27
Septimius Severus . . . . . . . . . . • . . 36
Sercey, Admiral . . • . . . . . . . . . . .. 138
Sextus. . . .
18
Seymour, Henry
58, 60
Sfakteria .... . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Shafter, General . . . . . . . . . . . . .. 230
Sherman, General . . . . . . . . . . . .. 199
Shiloh, Slag ved
..
194
Shimonoseki, Fred j, . •. ..
219
Shovell, Clowdisle y
87,92, 93
Shrapnel, General . . . . . . . . . . . .. III
Siboney . . . . . . . . . .
231

249
Side

Side

Sicilien 9, 15, 17, 21, 31, 36, 40, 42, 94
Sifon.
33
184
Silistria ....
Simpson, General. .
186
Sinope, Kamp ved. . . . . . . . . . . .. 183
Skibene. . 4-5, 12-13, 26-31, 53-54,
67-68, 109-111,164-176
46
Skrofa, Kap
Skude
30
Slag, Fire Dages- ...
79
31, 188
Slaver
30, 33, 42
Sluis, Slag ved
Smith, Adam
106
Smith, Francis Petritt. . . . . . . . . .. 165
Smith, Sir Wm. Sidney, Admiral142, 152
80
Smyth, J..
Socapabatteri .
229
Sole Bay 78, Slag i
82
Soliman, Sultan
44
9
Sparta
Spezia, Skydeforsøg ved ..
168
Spezza
156
45
Spinola, Ettore
I II
Spiridoff, Admiral.
Spitzbergen
52
Spragge, Edw., Admiral .....
83
Sprydrejsning , •...
29
170
Sprængstof, brisant .
Stahlhof ...
53
Stangtorpedo
181
56
Stat, Kap
78
Stellingwerff, Auke, Admiral.
205
Sterneck, von, Kaptajn .....
68
Stoppin
150
Strachan, Rich., Kaptajn ...
Strateg
5
Strategi og Taktik . 6-7, 14-15, 35,
55-56,71-74,112-114,181-183
Stromboli, Træfning ved ...
85
56
Strozzi .
225
Subigbugt. .
210
Suezkanal ..
Suffren, Pierre de SI. Tropez, Adrniral . ..
128, I 29.
Sulejman, Kalif .
37
188
Sumter, Fort ...
Surate
52
187
Sveaborg ...
109
Symonds, Sir Wm. . . :.
9, IO, 12, 15
Syrakus
Søfart og Søhandel. . 7, 12, 20-26,
51-53, 65-67 ; 106-109, 161-164
o'
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Søforbund, deliske ...
Søkort
Søminer
Søret
Søul
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24,107, 164
212

••••••

o

o

o

o

o

•

o

o

•

•

••

••••••

Taarnskib
169
Tacna, Provins .
208, 209
208
Tacna, Slag ved .....
57, 152
Tajo ..
Taktik 6-7, 14-15, 35, 55-56, 71-74,
112-114, 181-183
214
Talienwan . . . .
230
Tampa
208, 209
Tarapaca, Provins ..
Tarascon, Fred i
42
Tarent .
17
Tasman, Abel. .
52
Tchesme, Affære ved ..
II I
Tegetthoff, Wilh. von, Admiral 201, 204
210
Tel-el-Kebir, Slag ved
Temistokles ....
6,
7
140
Teneriffa .
194
Tennessee .. ..
Terceira, Slag ved
56
105, 122
Ternay, de, Admiral ..
199
Terry, General ..
13
Tessarakontere
Testakten .
83
Tewfik Pasha, Khediv af Ægypten 209
Texel, Slag udfor
83
8I
Themsen, Blokade af ..
Thurot, Kaptajn
103
24
Thyide ..
63
Thyssen, Marten
211
Tientsin, Traktat i .....
Tilsit, Fred i ....
151
Ting, Admiral. ..
213, 218
Tobago. . . . . .. .. 123, 132, J 34, 154
185
Todleben, Oberst .....
Torbay ..
103
Torpedo
180
176
Torpedobaad
176
Torpedobaadsjager .....
Torpedoudskydningsapparat . . . . .. 176
Torrington, Admiral.
87
Tortosa .
40
123
Touches, des, Kaptajn
o
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Toulon .•• .•..•••• . . •• 93,134 146
Toulouse. Greve af. • . . . . . . . . .. 92
Toulouse, Grevskab. . . . . . . . . . . . 40
Tourville, Greve af,Admiral72,87, 89
Trafalgar, Slag ved ..•. ..... . • 148
9
Trakien . . . . .. . . . .. . .
Traktat, Assiento- . . . . . . . . . . . . . 65
Traktat, Methuen- . . . .
65
Trasybulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO
Trau .........•... . . .. ...... 38
Trierark
" . . . . . •. . . . .
5
Triere • . . .. . . .. ....... 4, 5, 9, 26
Trincomale • • .. . . • .. . • 129, 130, 132
Triple-Ekspansionsmaskine • . . . .. 165
Trocha .. . . .. . . . . •. . • . . . , ... . 220
Tromp, Cornelius, Admiral .78-80, 83
Tromp, Marten Harpertszoon, Admiral
63,72,74-76
Tschernaja, Slag ved . . . . . . . . . . . 186
Tsuboi, Admiral
215, 216
Tumbazes, Admiral. . . • . • . . . . .. 157
Turin, Fred i . . . . . . . .. • . . . . . . 40
Tvangsforhyring . . • • • . . . . . . . . . . 54
Tørdok, I ste . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Venedig .. ... . . . . ••• 21, 22, 43, 44
Veneter . •... • , . . . • . . . . •. .. . . 15
Veniero, Sebastiano
44, 48
Verde, Kap . . . . . . . . . . . • . . . . .. 23
Vernon, Edw., Admiral
95
Versailles, Fred i. . . . . . . . . . . . .. 132
Vesper, sicilianske. . . . . . . . . . . . . 40
24,99,104, 153
Vestindien
Vicksburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 197
Vigo . . . . . . . . . . .• .•..... . 91, 94
Vikingeskib . . . . . . . • . . . . • . • . • . 29
Vikingetog. . • • . . . . • • . • . . . • . . . 21
Vilhelm, Hertug ar Normandiet . • . 42
Villa ret Joyeuse, Admiral . . • .. 134-136
Villeneuve. Admiral 140, 146, 148, 149
Villette-Mursay, Admiral. . . . . • . . 92
Vincent, St., Kap 57, Træfning ved
121, Slag ved ... • . . . . . . . . . 138
Vincent, St. (Kapverderne) . . 222, 227
Vincent, St. (Vestindien). . .. 105, 119
Virginia
52, 115
Visby Søret. . . . . • . . . . . . . . . . .. 24
Vlie.......... . ... .......... 80
Vogavanti
. . .. 28
Vuelta abajo
219
Væderskib . . • . . . . . . . . . . ..
176
Værnepligt, almindelig . . . . . . . . • . 176

Udskrivning . . . .. . . . . •• . .. . .
31
Uluch Ali, Vicekonge
. . 44
Undervandsbaad
" I 76
Utrecht, Union i 62, Fr~d i. . . . . . 93

Vaabnene 5, 13, 33-35, 55 , 70-71,
110-112, 177 -18 1
Vacca, Admiral
205
Valdez, Don Pedro . . • . . . . . . . . . 59
Valette, la, Stormester. . . . . .. . . 44
Vallaklet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 183
Valparaiso 208, Træfning ud for , .. 224
Vandrørskedel . . . . . . . . . . . . . . .. I 65
Vasaller •.. .... " . . . . . . . . . . .. 32
Vasco da Garna . .• . . . . . . . . . . . . 23
Vaudreuil, Markis de, Admiral 126, 127
, 52
Vaz de Torres
Velez Malaga, Slag ved. . . . . . . .. 92

Walcheren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Walker, Fort . . . . . . . . . . . . . . . .. 189
66, 94
Walpole, Rob
Warren, J., Admiral.
140, 142
Warren, Peter, Commodore . . . . . 98
Warrior, Iste engelske Panserskib. 166
Washington, Brandskatning af .. " 155
Washington, General •.. 115, 122, 124
Watson, Chas., Admiral. . . . . . • . . 102
229, 236
Watson, Commodore
Wei-hai -Wei
213, 218
Wellesley (Lord Wellington)
152
Wentworth, General . . . . . . . . . .. 95
Westminster, Fred i
, 85
220
Weyler, General
Whitehead . . . . . . ..
181
Wien, Kongres i . . . . . . . . . . . . .. 183
Wight
58, 79, 102
Wilhelm III, Konge af England 82, 86-90
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Wilhelm den tavse, Prins af Oranien
WiIlaumez, J ., Admiral
Williams, RebolIedo, Admiral . . ..
Willoughby, Sir Hugh. . . . . .. ..
Wilmington . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Winchelsea, Slag ved
Winter, J. de, Admiral •. . .. . . ...
With, Witte Corneliszoon de, Admiral
63, 75,
Wolfe, General
,
Wolseley, General.
Woolf's Maskine
.. . . . . . .
Wright, Edw..
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Zoutman, Jan, Admiral
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