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Angrebet på Pearl Harbor
Søren Norby

-----
SUllkne og brændende slagskibe j Pet/ri Harbor del! 7/ / 2 / 9.Jl .

En sejrrig start på en tabt sag.

Pearl Harbor, Oahu , søndag den 7.
december 194 1. Klokken lidt i 8 om
morgenen.
På en normal sondag ville tropperne på
den amerikanske Stillehavsflådes ho
vedbase i Pearl Harbor på dette tids
punkt være ved at vågne op på denne

hviledag. Men sondag den 7. december
var ikke en normal dag for tropperne
stationeret ved Pearl Harbor. Fem
minutter i otte startede den første bøl
ge af japanske fly deres angreb på de
amerikanske krigsskibe, der lå opank
ret i Pearl Harbor, og startskuddet til
Amerikas indtræden i Anden Ver
denskrig blev - bogstavel igt talt - fyret
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af. Det er i 'Ir 60 år siden de nne beg i
venhedsrige dag, og jeg vil med denne
artikel fursege at klarlægge den ud
vik ling i forho ldet me llem USA og Ja
pan . der. i 19-1 I . fik de n j apan ske re
gering til al tage beslutningen om krig.
og samtidig forklare. hvordan det suc
cesfulde angreb lagde kim en til Japan
senere nederlag.

Opt akten - Japans vej til
s to rmagtsstattis.

For al forstå baggrunden for Japans
angreb på Pearl Harbor skal man . efte r
min mening. he lt t ilbage til de begi
venhe der. der fandt sted. i det Fje rne
ø ste n i statl en af forrige århundrede .

Kej serrige t Japans førs te skridt mod
stormagtss tatus blev taget i 1904-05.
hvor Japan udkæmpede en kr ig mod
Ru sland '. der hovedsagel igt drejed e
sig om ko ntro llen med adgangen til
Kina. Til USA og de europæ isk e stor
magters store overraske lse vandt det
"nye"? land. Japan. en knusende mili
tær sej r over Rusland. og tik konsoli
deret sit fodfæste IX' det kinesiske
hovedland .)

A llered e på delle tid sp unkt va r Japan
e t lan d i en rivende udvikl ing med en
kraftigt vok sende industri og befolk
ning. Men Japans problem var - og er
til dels stadigvæ k - man gel P" råvarer
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og marked er til det s meget eksport
orienterede industri. De råvarer, som
Jap an mang lede . fand tes i ove rflod i
Kina og i de europæiske og amerikan
ske kolonier. der lå o mkring Japan.
Det gjorde. al Japan øn skede større
indflyde lse og he ls t uh indre t kontrol
over di sse områder.

Eft er sej ren ove r Rusland fort salle Ja
pan en offensiv udenrigspolitik. der
skulle udbrede og konso lidere det s
magtbasis i Det Fjerne ø sten . I 1910
anne ktere de Japan Korea og ved ud
bruddet a f forste verden skrig erobrede
Japan - med vestmagternes bi lligelse 
de tyske kolonier i S tillehavet' .

I starten af 1920'erne ko m en liberal
regering til magten i Japan og dens
mindre konfliktsogcnde udenrigsp oli 
tik gav sig bl.a . udslag i. al Japan i
1922 var medunderskri ver af W ash
ing ton-aftalen. de r indeho ldt en række
aftaler. der sk ulle mindske spændinge n
i stillchavscmråder'. Det liberale sty re
fik dog en kort levetid, og i slutningen

af 20' erne ve ndte Japan tilbage til den
offensive udenrigspo lit ik - de r blev
yderl igere for stærket. da de t store
børskrak i 1929 ogsfl slog igennem i
Japan. og forstær kede be hovet for fri
adg ang til eksportmarkederne i del
Fjerne ø sten.

Tonen blev skærpe t ove rfor Kina. og
da del i starten af 1930'el11e forsøgte at
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begræ nse japanern es indflydelse, god 
kend te den japanske regering i 193 1, at
hæren foretog et mindre afst raffelses 
an greb P'I de kin esiske sty rker i Man
churiet. Men hæren gik - i direk te
modstrid med regeringens ordrer -

','/oke
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langt vide re og forjog alle kinesi ske
styrker fra Manchuriet, og oprettede
staten Manchuko ". Allerede her viste
hæren. hvem der ege ntligt havde mag
ten i j apansk politik. og hvor magtes
los den valgte japanske regering i re-
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a liteten var. Der havde inden angrebet
været forslag fremme i regeringen om
nedskæringer i hæren. og al hæren i
Manchuriet overhørte regeringensord
re. kan ses som et modsvar på disse
fors lag".

De l japa nske samfund var på dette
tidspunkt udpræge t todelt. S iden mo
derniseringens begyndelse omkring
1877 var det j apan ske sam fund gen
nemgået en massiv og meget hurtig
ændri ng fra feuda l- til industrisam
fund. Denne ændring var hovedsage
ligt slåe t igen nem omk ring Japan s
storb yer, og ikke så meget pil landet.
Men det var netop fra landbefolknin
gen , al hæren ti k ho vedparten af sine
so ldater og officerer, og disse var sta
d ig meget påvi rket a f del gamle sam
fund s værdier, som troskab mod landel
og kejseren. Og de vargennemsyret af
en tro på den j apanske races overle
genhed overfor resten af verden , Mod
sat var ho ved parten af reg eringe ns ci
vile med lemmer udd annet i udlandet
og ha vde en mere moderat og kompro
missøgende ho ldning. Der rasede en
hård magtkamp me llem d isse to gru p
per . men hæren vandt. og efter inv asi
one n af Man churiet havde reg eringen
reelt ingen kontrol over hæren. Offici
e lt var del først ved invasionen af Kina
i 1937. at rege ringe n ove rdrog al kon 
trolover krigs føre lsen til hæren, men
ree lt ske te de lte meget før ' ,
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Den 7. juni 1937 invaderede den ja
pan ske hær Kina. og erobred e i lobet
a f de følge nde måneder hurtigt hele
den nordli ge de l af Kina . sa mtid ig
med at den j ap an ske flåde bloke rede
kinesiske ha vnebyer. Det var Japans
in tention at opre tte en "Great East
Asian Co-Prosperity Spilere ' '. En han 
del ssammen slutning med Japan som
de t forende land. og med fri adg ang
for japanske varer til alle de medvir
ke nde landes hande lsmarked er. Men i
begynde lsen af 1940 var den japanske
krig i Kina kørt fas t. og jap anern e be
gyndte at lede efter andre stede r, hvor
de kunne mde hand el sm arkeder og
dlvarer, de ha vde brug for. Naturligt
vendte de blikk et mod syd, og de eu
ropæ iske og amerika nske kolonier",

Beslutningen om krig mod USA.

I start en af 194 0 rådede Japan over en
hær og fl åde, der bilde tal - og materiel
rn æssigt var hel t på lini e med og pil
man ge områd er de amerikanske og
engels ke s ty rke r o verleg ne . (Se bilag
I) Dette va r efterhå nden ved at gå op
for de n ameri ka nske præsident Frank
lin D. Roosevelt. De nye styrkefor
hold. ko mbine ret med Japan s stigende
tilnæ rme lser o verfor T ysklan d og Ita
lien '" og dets fortsatte krigeriske op
træden i ø sten. fik Roosevelt til at be
gy nde en kamp med den amerikan ske
Kongres om en forøgning og moder-



nisering af den amerikanske hær og
n åde.

USA var på dette tidspunkt præget af
en stærk isolationi stisk bevægelse, der
ikke ønskede at USA skulle blande sig
i noget uden for det de kaldte deres
"interessesfære" , hvilket vil sige områ
der so m den amerikanske regering
anså for vigtige for USA' s sikkerhed.
Denn e holdning havde bl.a. medført
store nedsk æringer i de væbnede styr
ker , og det var dette, Roosevelt forsøg
te at ændre på. På grund af stor mod
stand fra Kongressen gik dett e meget
trægt i starten. men da amerikanerne
så, hvor let de tyske tropper overl øb
Frankrig i maj 1940, ændrede folke
stemninge n i USA sig , og amerika
nern e begyndte at indse, at isola tio
nisme ikke var den rigtige løsning. I
løbet af sommeren og efteråret 1940
fik Roo sevelt vedtaget en række love,
der bl.a. fordoblede den amerikanske
flådes tonnage (se Bilag I) og indførte
værnepligten og man begyndte af for
stærke baserne i det Fjerne østen. Men
samtidig forsikrede Roo sev elt den
amerikanske befolkning, at USA ikke
ville blande sig i den verserende krig i
Europa og kun ville gå i krig, hvis det
blev udsat for et dire kte angreb. "

Et andet element ved Frankrigs fald
var, at den tysk kontrollerede fran ske
regerin g i Viehy i slutningen af 1940
e fter hårdt pres fra den japanske rcge-

ring, overdro g kontrollen med Fransk
Indokina " til Japan , som efterfølgende
besatte den nordlige del. Japanernes
hovedformål med overtage lsen af In
dokina var at lukk e af for USA' s støtte
til de kinesiske tropper " , men samti
dig gav det Japan en helt ny status i
Asien . Fru at være nærmest isol eret i
den nordlige del af Fjernøsten . havde
Japan nu et nyt springbræt mod de
europæiske kolonier i det sydøs tlige
asien. Disse kolonier var rige på råva
rer og, pga. krigen Europa, i meg et
dårlig Iorsvarsmæ ssig stund!' .

Det diplomatiske forhold mellem USA
og Japan var på samme tid meg et dår
ligt. Der havde i mange år været pro
blemer med at få Japan til at overholde
de indgåede aftaler" , og Japans krig
mod kineserne, herunder især bloka
den af de kinesiske havn e, havde gjort
stor skade på ameri kanske hand elsin
teresser, hvilket yderligere havde for
værret forholdet. I et forsøg på at pres
se japanerne til igen at trække sig ud af
Fransk Indo kin a. forbød USA eksport
af bl.a. stål og Ilybrændstof til Japan,
og delte tik forholdet til at gå helt i
hårknude.

For første gang begyndte Japan for al
vor at overveje en krig mod USA.

Præsident Roo seve!t vidste godt, at
USA ikke var klar til krig og derfor
fortsatte han den amerikanske olieeks-
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port til Japan trod s landets fort satte of
fensive opførsel - og trods rationering
af oli en i USA. På dett e tidspunkt
dækkede olieimporten fra USA 80% af
Japans oliebehov !'", og Roosevelt vid
ste godt. at hvi s han lukkede af for o li
en . så ville det kun være et spørgsm ål
om tid. før den japanske hær ville
erobre de store olieområder i Holland
ske Øst ind ien". og det var dett e. han
forsøgte at undgå eller forsinke ved at
fortsætte eksporte n af olie. Havde Ja
panerne invaderet Ho llandsk Øs tindi
en. ville det have medfort en krig med
England og Ho lland" . men det e r efter
min meni ng ikke sikkert. at Roosevelt
ville have kunne ov ertale Ko ngressen
til også at gå i krig mod Japan. Et så
da nt angreb havde ikke været et di rek 
te angreb på USA's territorium eller in
tere ssesfære. så Roo sevelt havde haft
megetsvært ved at argumentere for en
krig. da han. som tidligere nævnt, hav
de lo vet de n am erikan ske befolkning.
at der kun ville blive kr ig. hvis US A
selv blev angrebe t.

Japanerne gik med til at mode op til
forhandlinger i Washington for at pro
ve at løse stride n om Inde kinas stat us
via diplom atiske midler. me n hjem me
i Japan gik generalstaben i gang med
at støve de alle rede lag te krigsplaner
af. De krav so m japanerne frem sa tte
ved forhandlingernes start den 6. au 
gu st. viser med al tydeligh ed graden af
storheds vanvid. der gennemsyrede den
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japanske regering. Udo ver stoue til at
slutte krigen i Kina - på Japans betin
ge lser -. S'l skulle USA anerkende Ja
pans terr itoriale ek spans ion i den syd
lige del af S tillehavet - heru nde r og så
i Indokina - og rornrne den amerikan
ske base på Filippine rne . der skulle er
klæres for neutralt område. Derudover
skulle USA ogs å garantere. at Ja pan
tik rigelige forsyn ingeraf vigtige råva
rer såsom olie. tin. gummi og nikkell".

Det burd e ikke overraske nogen - he l
ler ikke japanerne - at ame rikanerne
afviste dette "forhand lings udspil".
Me n USA var mege t interessere t i at
vinde tid. så deres afvisning var ikke
total. og forhandlingerne fort satte. selv
om begge parter vidste. at der var me
get ringe chancer for at opnå e l forlig.

l et yderligere forsøg på at afskrække
japane rne fra at påbegynde krigeriske
handli nger. beordrede præsident Roo
sev elt sa mtidig den amerikanske Sti l
lehavsfl åde nyttet fra de ts da værende
base i San Diego i Californien til Pearl
Harbor. Da den overstkommanderende
for Stillehavsfl åden protesterede o ver
de nne beslutning med begrundelsen . at
Pearl Harb or ikke var sikker nok. fyre
de Roosevelt ham!'" Pearl Harbor
ligger i Hawaii-økæden på en strate
gisk vigtig placering cirka midt mel
lem USA's ostkyst og Filippinern e. og
ved at Ilytre n åden til Pearl Harbor
kunne den nå 6-7 dage for frem til de



amerikanske tropper på Filipp ine rne .
end hvis den havde været stationeret
på den amerikanske østkyst" . En tak
tisk set sund d isposition . men man var
i forsvarskommandoen godt klar over,
at Pearl Harbor var i en mege t dårlig
torsvarsmæssig stand. og igennem hele
1941 blev forstærkn ing af forsvaret
prio riteret høj t. men der var mressour
cer til rådighed. at klin meget små og
alde les uti lstrækkeli ge for bed rin ger
blev ge nnemført. inden japanerne an
greb" .

Den 13. j uli 194 1 blev forh o ldet mel 
lem USA og Jap an yderlige re forvær
ret . da japanske hæren heder rykkede
ind i den sydlige del af Fransk Indo
kin a. hvorfra de udgjorde en meget
nærværende tru sse l mod de enge lske
og holl andske ko lonier i de t sydøstlige
Asien. Dell e fik USA og Eng land til.
e fter Irugtesløse forhandlinger. at inde
fryse a lle japanske værd ier i de to lan
de. og stands e enh ver eksport til j a
pansk kontro llerede område r - herun
der og så o lieekspo rten. Dell e fje rned e
med el slag grun dcn under den japan
ske økonomi og hærens evne ti l at føre
krig. For at frig ive de indefrosne vær
dier kræ vede USA . at Japan trak sig ud
af Indok ina igen. og indstillede krigen
i Kina. Beregninger. foretaget efter
krige n. anslår. at Ja panerne med del
daværende forbrug havde o liereserver
til ca, 1 års bru g", hvorefter den japan
ske økono mi ville bryde samme n. Men
i til fæld e af en storkrig. rakte disse re-

se rver ikke langt. og så m åtte Ja pan
hurt igt erobre områder, hvorfra det
kunne få dækket sit behov for råvarer 
herunder isæ r behov et for olie.

Amer ikanerne ha vde fåe t j apa nerne
presset op i en krog. hvorfra der kun
var to mulige ud veje - en æreløs tilba
getræ kning fra Indokina og Ki na eller
krig.

Det er min vurdering. at amerikanerne
ikk e øn skede en krig på delle tids
punkt. Havde den japanske regering
derfor været villig til at ko mme med
visse indrømmelser. som f.eks . at røm 
me den sydlige del af Indokina og 
midlert idigt - sto ppe elle r nedtrappe
kr ige n mod Kina. så ha vde det være t
muligt at nå en forh and lingsløsning .
Med den store ind flydelse mil itæret
havde i det japanske samfund - en ind
llydc lse, der blev storre t af hov edpar
ten af dc n japanske befolkning -. så er
det min vurdering, at en beslutning om
tilba getrækning ikke var blevet accep
teret af hæren og befolkningen. og vil
le i yderste kon sekvens have medført

'1' k " f I' f oet 1111 Hær 'up- . og a rygt or et sa-
da nt, valgte den japanske regering de n
hårde linie overfor USA . I Washingto n
fortsa lle forhand lingerne me llem USA
og Ja pan . men hjemme i Japan havde
regeringen reelt opgivet at nå en for
handl ingslosning . De begyn dte i stedet
i dybeste hemmeligh ed al forberede en
kri c mod USA"" .
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" Bes tig Niita kaya ma 1208" .

I starten af november overtog general
Hideki Taja posterne som regerin gs
chef og krigsminister i Japan. Han var
en af hærens hoge , og troede ikke på
en forhandlingsløsning med USA .
Han satte den 29. nove mber som abso
lut sids te chance for at nå en diplo
matisk losning. Var der denne dato ik
ke fundet en løsning. som han og hæ
ren kunne godtage, betød det krig .
Valget af den 29. november skyldes
ikke Tajas utålmodighed, men det fak
tum, at et ja pansk angreb skulle påbe
gyndes for den 15. december. hvis
hæren skulle nå de fastsatte mål, inden
mon sunregnen satte ind" . En eventuel

, krigs startdato blev derfor allerede den
6. november fastsat til den 7. decem
ber 194 1" .

Den 20. novem ber alleverede den ja
panske ambassadør i Washington det
sid ste ja pan ske forslag til en løsn ing.
men det svar , han modt og den 26. no
vember, indehol dt stadig de for japu
nem e uaccept able krav om ja pansk til
bagetrækning fra Indokina og Kina.
Altså blev de r krig. Samme dag af
sej lede den fl ådestyrke, der skulle an
gribe Pearl Harbor ". Men de japanske
diplomater i Washington forhandlede
videre, og lod som om. Japan stadig
var meget interesseret i en forhand
lingslosning, Regeringenbesluttede, at
den japanske ambassadør i Washing-
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ton skulle overrække krigserklærin
gen til USA' s regering maksimum 90
minutter før angrebet pil Pearl Harbor 
altså så sent. at det ikke var muligt at
alarmere Pearl Harbor.

Både den japanske hær og fl åde havde
i gen nem mange måneder beredt sig på
krig. og planerne for krigens start var
allerede lagt. På trods af stor intern
modstand i overkommandoe n, var det
lykkedes den overstkomrnunderende
for fl åden, storadmiral Isoruko Yama
moro, at få vedtage t en plan , der in
debar. at krigen ville blive startet med
et overraskelsesangreb på den ameri
kanske Stillehavsfl ådes hovedbase i
Pearl Harbor . Samtidig med dette an
greb skulle andre afdelinger den japan
ske hær og tlåde angribe de amerikan
ske tropper på Filippinerne. de engel
ske i Malaysia og Hong Kong. og de
holl andske i Hollandsk Østind ien.

Det var storadmi ral Yamamotos plan
at dette ove rraske lsesangreb skulle gi
ve japanerne tid til at erobre og befæ
ste de vigtigste oer i Stillehavet og det
sydostlige asien. så amerikanske land
gangsfo rsøg ville blive så bekostelige.
at de ville foretrække at forhandle frem
for at fortsætte krigen.
Yam amoto havde stude ret i USA og
været militærattache ved den japanske
ambassade i Washington, og han var
helt på det rene med USA's latente
styrke. Han havde - modsat hans kol-



legaer i overkommandoen - ingen illu
sioner om, at Japan var i stand til at
vinde en længerevarende krig mod
USA. Men samtidig så han, da krigen
viste sig uundgåelig , et overraskelses
angreb som det mod russerne i 1904
eller englænderne s angre b på den itali
enske flåde i 1940"1, som Japans ene
ste chance for at få et forspring , der
ville give dem tid til at opnåen gunstig
forhandlingssituat ion. Til delle angreb
havde han samlet en flådestyrke bestå
ende af alle flådens 6 store hangar
skibe", og en del større fl ådefartøjer.
hvis hovedordre var at sænke ethvert
fremmede fartøj, flådestyrken mødte
på vej mod Pearl Harbor.

Den japanske flåde havde trænet dette
angreb på Pearl Harbor siden i sep
tember 194 1, men premierminister 
og general i hæren - Taja blev først
informeret om planen den 30. novem
ber. Dette viser igen, hvor uafhængigt
af regeringen hæren og flåden fungere
de:t::!,

Yamamoto gav ordrer til flådens af
sej ling uden at have Tojo eller kejse
rens" godkendelse af krigsplane rne.
Kejseren godkendte først krigsplaner
ne den 2. december, hvore fter Ya rna
moto udsendte det planlagte signal til
flåden Bestig Niitukavama" 1208. et
signal, der reelt betød "Påbegynd
krigshandlingerne den 8. december" _;s .

Stomdmiml Isorukn )70111(111/0 (0 .

En af grundene til. at kejseren s god
kendelse kom så sent, var, at var den
japanske flådestyrke blevet opdaget,
og forhindret i at gennemføre angre
bet, så var del ove rkommandoens plan
at lade som om, at angrebet var plan
lagt af en gruppe rebelske office rer
uden kejserens viden eller godkendel
se. På denne måde mente ja pane rne, at
de havde kunne klare frisag, hvis pla
nen blev røbet.
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"AIRRAID ON PEARL HARBOR
THIS IS NO DRILL".'"

Amerikanerne havde igennem en læn
gere periode været i stand til al bryde
de japansk e rad iokoder. Ud fra di sse
meddele lser var amerikanern e go dt
klar over. at japa ne rne rustede sig til
krig. Men ame rika ne rne opsna ppe de
over 26.000 rad iomedde le lser for kri 
gens start. og på trods af del meget
spæ ndte forhold mellem USA og Ja
pan var de r ikke res soureer nok til at
oversætte dem alle sammen. så ame
rikanerne havde ingen reel viden 0111

japanernes plan er. De n 27 . november
b le v enhe de rne i Pearl Harbor sat i
a larm be redskab , men ideen med delle
skrid t var at min dsk e n åd en s reakt i
e ns tid. ikke al fore bygge e t angreb på
Pearl Harbor.

l slutningen af november og starten af
december var amerikanerne via de
ops nappede j apan ske rad iomeddelel 
ser. blevet klar over. at store japa nske
fl ådeenhed er og troppetran sporter var
afgået fra Japan med kurs mod
ukendte de stinationer i det sydos tlige
Asien og Stillehavet. Alle i forsv arets
hovedkvarter i Pentagon regnede med.
a! japanerne vi lle begynde krigen med
e t aogreb pli Malaysia og Hollands
Østindien og muligvis et mindre an
greb plI de ume riknns ke styrker i Fi
lippinerne. og i Pentagon planlagde
flådens c hefer. hvordan e nhederne i
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Pea rl Harbor skulle reagere på dell e
ang re b.

Amerikane rne undervu rdered e japa
neme i en grad. der er svært at forstå.
P,\ trod s af japa nernes høje tekni ske
niveau var den genere lle holdning i
USA stadig. at japanerne klin var i
stund til ko piere am eri kan ske og euro
pæi sk e op finde lser, og ikke til a! byg
ge noget af værdi. Denne samme tnlel
se af overlegenhed. SOI11 japanerne led
af. varogså meget udpræget i USA. og
ingen i USA troed e at j apanerne var i
stand til at ge nne mtøre en sfl teknisk
krævende operation som angrebet på
Pearl Harbor" ,

El ande t proble m var. al sclvom
overkommandoen i Pe ntagon havde en

stæ rk formod ning om den kommende
krig . så nåede be skeden. pga. ko m
mande struktu ren i US A's væ bnede
sty rke r. ald rig frem til de kom ma nde
rende officerer Pl' Hawaii. De ops nap
ped e japan sk e rad iomedde lelser ble v
vide resendt til US A via Ha waii . og i
Pen tag on troede man fej lagtigt. at man
på Ha waii va r i stand til at bryde ko
derne. Men dCI va r ma n ikke . og de
kornmanderende officerer på Haw ai i
vidste de rfor imet kon kret o m den sli
ge nde krigsfure . Hæ ren s che f. General
Short, fi k kun al vide. at de r var en sti
ge nde ris iko for sabo tage fra de
160.000 am erikanere afj apansk oprin
delse. der boede på Hawaii. og det fi k



ham til at beordre alle Ily stille t op
vingetip ved vingetip. Dette gjorde
dem le tte at bevogte. men sa mtidig til
lett e mål i tilfæ lde af et luftangreb. Set
i bakspejlet lyder det nok som om.
amerikanerne so v i limen. men ingen
havde fore stillet sig. at en stor japansk
flådestyrke uopda get ku nne sej le fra
Japan til Ha waii . og ende i en positio n
235 mi l nord for Hawai i! Men det var
ne top . hvad der skete ".

O mk ring klokken 7.55 søndag d . 7.
december (lokal tid ) angreb den først
bø lge af japanske Ily de opankrede
sk ibe i Pear l Har bors havrr'", Der var
på dette tidspunkt o mkring 70 flåde
fart øje r i havnen. herunder he le Stille
ha vsfl åden s 8 sk ibs store slagskibs
styrke. Men til japanernes store skuf
fel se va r ingen af flådens 3 hangarski
be i havnen",

Japanernes første ba lge bestod af 183
tly" og angrebet kom som så stor et
chok for ame rika ne rne. at de de før ste
par minutter troede det var en meget
livagtig øve lse. og der gik over 4 mi
nutter før ame rikane rne begyndte at
sky de igen !

Ud over at angribe skibe ne i havnen
blev de amerika nske Ilybaser og så an
greb et . og det lykked es j apa nerne at
skabe s å meget ødelægge lse og kaos.
at det kun lykkedes amerikane rne at få
meget få Ily i luften.

Me n se lve basefac iliteterne Pearl
Harbor blev ikk e ramt.

Japanernes anden bø lge an kom 50 mi
nutte r se nere. Den bestod af 167 Ily.
og de fuldførte den ødelæggelse første
bø lge havde iga ngsat. Da de sids te ja
pa nske Ily for lod Pearl Harbor kl.
9.45 . ha vde de effektivt sat hovedstyr
ken af den amerikanske Stillehavsfl åde
ud af spil let" . 2 slagskibe var totalt
øde lag t - herunder U.S .S. AR IZONA .

hvor en bombe ha vde truffet forreste
maga sin. og sænke t skibe t med e t tab
af 1177 mand'". Derudover var de re
sterende 6 slagskibe sat ud af spille t i
kort ere e lle r længere tid . 188 Ily var
ødelagt og 158 beskadiget. De menne
ske lige tab be løb sig til 2403 dræbte
og J 178 sårede.
Japane rne mistede 29 Ily. 5 d værg
ubåde" og 64 ma nd .

Yamamotos plan havde haft mere suc
ces end se lv han kan ha ve forud set" .
og japanernehavde nu [ri: slag i resten
af St i llehavet. Men spa rgsmålet er.
0111 Yamamoto havde valgt det rigtige
mål "',

" H'llen this war is Ol'er, Japanese
will be spoken only in Hell!"

Efter angrebet rådede amerikaneme
ove r 3 hangarsk ibe . 3 lettere beskad i
ge t s lagskibe. 18 krydse re og en
mængde min dre skibe" samt en fuldt
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D L'" ømerikunskc destroyer U.S.S. SIM U' eksploderer under angrebet pc; Pearl Harbor.

udrustet og kr igsklar base i Pearl Har
bor. Det japanske angreb havde kon
ce ntreret sig om skibene i havnen og
ikke om de store brændstoflagre og re
purationsfacili teter, der også fandtes i
Pearl Harbor. At japanerne ikke fik
ramt nogle af den amerikanske fl ådes
hangarskibe var et uheld" , men at de
ikke smadrede basefaci liteterne var
helt klart en fejldisponering. Havde ja
panerne ødelagt brændstoflagrene hav
de de været i stand til at lamme hele
den amerikanske Sti llehavsflåde i
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mange månede r og ikke bare de slag
skibe, der ved angrebets succes allige
vel viste sig at være forældede.

Men Yamarnoto havde under hans
planlægge lse af angrebet på Pearl Har
bor begåe t en anden og meget mere al
vorlig fejlvurdering. Han havde regnet
med, at når nyheden om tabet af den
amerikanske flåde nåede USA's be
folkning, så ville den isolationa listiske
bevægelse igen få vind i sej lede og
tvinge regeringen til al finde en for-



handlingslosning". Men da nyhed en
om angrebet på Pea rl Harbor nåed e
Wa shington i løbet ar den 7. dcccm 
ber" lød der et ramaskrig blandt den
amerikanske befolkning. Her var i rØI 
ge den amerikanske befo lkning ikke
tale om c l angreb på en militær instal
lation el sled i Stillehavet, men et an
greb på selve USA. og så tilme d til an
greb. der havde tundet sted uden krigs
erk læring. Pil grund ar problemer på
den japanske ambassade i Washington
med at oversætte den kodede tekst
blev den japanske krigserk læring først

afle veret godt 55 minutter efte r. at an
grebet var begyndt. Så Japan angreb
reelt uden en forud g ående krigserklæ
ring. et faktum, dergjorde. al den ame
rikan ske befolkning ikke anså de
dræb te den 7/12 som acce ptable krigs
tab. men som amerikanere myrdelmed
koldt blod af de snu og forræderi ske
Japanere .
Den amerikanske holdning vises me
get godt ved dette afsnit s titel. de r er el
cit at af den amerikanske admi ral Hal
sey. da han om eftermiddage n den 7.
december anko m til Pearl Harbor og så
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de øde lægge lser. japanerne havd e på
ført Pearl Harbor.

Vreden samlede den amerika nske be
fo lkning og fik dem til at levere ofre.
den ellers ikke ville være gået med
ti l" . og den IIk ungdommen til at

stromme til forsvarets rck rutcringsko n
torer. Under op råb såso m "Husk Pearl
Harbor" og "den eneste gode japser er
ell diuljapser" meld te 90 0. 000 ame
rikan ere sig på 12 måneder til flåden 
en op bakning . der var Sfl stor. at flåden
på el tidspunk t var tæt på at mangle
træ nin gskapacit et til a lle disse nye re
kruuer" .

Paradoksalt nok løste tabet af de man 
ge slagskibe et andel prob lem for den
amerikanske flåde. De forsre skibe
bygget under det flådebygningspro
gra m. der var bleve t sat i værk i mid
ten af 194 0. var af ved at løbe af stab
len, men fl åden havde bidti l manglet
erfarent mandskab til disse skibe. Men
nu da slags kibene enten lå P" bunden
af Pea rl Harbor eller skulle på værft i
adski llige måneder, var der pludse lig
mange tusind erfarne sø mænd. der ik
ke havde noget at lave. ng dette gjorde.
at de nye skibe ko m i aktio n hurtigere
end plan lagt.

Sidst men ikke mindst blev j apanernes
forræderiskr angreb brugte so m ret
færdi ggorelse for de to atombomber
mod Hiroshima og Nagasuki. der nok
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tvang japanern e til at afslutte krigen.
men samtidig dræbte 120.000 hoved
sugeligt c ivile j apanere.

Noter ,

I. Krigen startede den SI2 1 90~. hvor en ja
punsk Flådestyrke. uden forgående krigs
erklæring. gennemforte Cl natligt torpedo
angreb ptl den russiske stillehavs flåde. der
Hi opankret ved den russiske hovedbase i
Port Arthur.

"l Japan var indtil IS5..J lukket for udlændin
gc. Forst i 185..J fik den runerikanske k OI11

munder Perry på USA ' :\ vegne furhandler

sig frem til .11 fremmede magter kunne få
adgang ti l der japanske ruarked. Japan var
herefter præget af et par år med interne
uroligheder. Forst i 1877 havde et nyt sty
re konsolideret sin magt og kunne begyn
de cn modernisering af dCI japanske sum

fuml. Igennem de næste mange år blev ud
lændinge sysh..miltisk inviteret til Japan for
at videregive deres viden til japanerne og
hjælpe med al modemisere det japanske
samfund. Hl.a. moderniserede franske og
lyske officerer lucren. hollandske inge
niorer opbyggede en moderne infrastruk
tur, og engelske sofolk reorganiserede og
moderniserede Fl åden. (Bcckcu 1990. s.7)

J.>Allerede i 1894-95 havde den japanske
hær og Fl åde slået den kinesiske hær og
vundet fodfa -ste i Kina og overtaget kon
trollen med en række xtrarcgisk vigtige
" er. bl.a. Formosa li d"g Taiwan). tBcc
kctt 1990. s.7 1

-t . De storste og vigtigste af disse kolonier
var Marianeme. Kurulina-ucme og Mar
shult-oe me.f Bcckcn 199lJ. :\.8)

5. Resultatet af Washington-kon ferencen var
en uftule. hvor de underskrivende lande
forpligtede sig til al respektere hinandens
grænser - herunder ogsii Kinas. Derudover



forpligte de US A. Eng land, Frankrig. Jap an
og Italien sig. til et 10-årigl byggestop fur
nye krigsskibe. og der blev opsat 111;,1 for
krigsskibsforholdene land ene ime llem .
lfolgc denne aftale måu e Ja pans flåde
maks. udgorc 3/5 del uf ameri kanemes.
(Mon-is I98-l. s. 9 1·93) .

6. Officielt var M unchuk o en uafh ængig stat.
og de n ble v ledet af Kinas tidli gere kej ser
Pu Vi. men ingen var i tvivl om . at han var
en j apanske kont ro lleret ma rio netdukke.
Invasio nen af Manchu riet ble v stærkI for
dom l af sanuli ge medlemmer uf Folk efor 
bundet . og det vedtog i 1933 en resolution.
der kræ vede. ilt Japan straks trak sig ud af
Manchuriet ige n. I steder meldte Japan sig
ud af Folke for bundet - cl skr idt. de r var
kon sek ven sfrit. da Folkeforb und et ikke
besad nogen reel magi. og ikke kunnc ge n
nem tvinge noge n for m for straffeaktioner
mod Japa n.

7. Der ble v ikke skuret ned i hæren og fl å
dens del af det j apa nske snus budget 
tværtimod . I sta rten af 19·H gik -l9t;} af
stat sbudget tet ti l hæren og n åden. (Pie 
kalki ewicz 19X5. s. ~OJ

S. Straks ener angrebe t p:i de kinesiske trop 
per i Manchuriet. lovede de n japanske re
gering. al den japanske hær snares t ville
blive trukket tilbage. men da angrebet blev
suutct lulde af de n japan ske befo lkning og
af kejseren . var Jette ikke muli gt .

9. Morris 19S-l. s. 110.
lU. Japan. Ty skland og Ilalien underskrev den

27. september 19-to Trcmag tspagten. der
hl.a . ga v Japan ubegrænset ret til a t ændre
på gm'usemc i Asien 1 ~2J og hvor de 3
magter forpligtede s ig til at yde hinand en
stolle i tilfælde af ungreb (*3) . §3 medfor
le. at hvis USA angreb Japan ville del hli
ve en 2- fro lllskrig. da Tyskland og Italien
i SCl fald ville erk lære US A krig. (Picka l
kiewic z 1985 . s. ~O-~~ + Sommerville
1989. s.56 )

I I . Morris 19X-l. s. 10 2 + 106 + Picka lkicwicz
1985. s. 5-9 .

12. Fransk Indokina bestod deng ang af hva d
der i dag er Vietn am . Th ailand. Laos og
Ca mbodja.

13. Nation alist-Kina var i 19-10 kommet med
i de l "L cnd & Lease" afta le, der gjo rde det
muli gt for kinese rne at "låne" amerikansk
krigsmateriel . som de forst sk ulle betale
for efter krigens afslutning. tPi ekul kicwicz
1985. s. 9 )

l-l, Beckeu 1990. s.9 + Morri s 198..1. s. I IO
15. I 1936 havde Jap an en sidi gt opsagt den

flådebegrænsningsaftale . der var ble vet
ind gået pu Washin gton-konference n i
19 22. og havde e ftcrfolge nde iværksa t el
omfattende Ilådeb ygnin gspmgrum. der re

sulterede i. at Japans flåde i september
194 1 talmæssigt o vergik den amerik anske
flåde i hver enes te sk ibsk lasse - for kryd
scrc og destroy eres ved komne med næsren
100lJc (St' Bi/ag J) (Muller 19-1S. s. 115 +
Helm er-Jensen 1985 . s. I-lO,

16 . Bcckeu 1990. 5. 10+ Keeg:1ll1989. s. 67
17. De t nuværende Indonesien.
IX. Holland var allerede besat af Nazi Tysk

land .
19. Moll er 19-1 X. s. 105
20. Nat ional Geographic Dec. 199 1. s. 64 +

Pran ge 199 J. s. 37-..1-0.
2 1. Der er ca. " ODDkm. fra Californ ien til Ha

waii .. cn sej ltur. de r med 16 knobs - et
ameri kan sk Fl ådefartej s mest brumstofs
økono miske fart - lager en. 6 dag e. Fra
Hawaii er der cu. 850() km. = ca. 13 dag e
til de n runer ikan ske base i Filippinerne.

1.., Prange 1981. s. -l 1....+3 + 55-69 .

23. Pickalki ewic z 1985. s. 49 .
~-l. I 1936 var Cl kup forsug fra hoj reo rie ntc

rede dele :11' hæ ren med 1H1d og na:ppe ble 
vet nedkæmpet .

25. Japan indgik i september 1941 e n alli ance
med US SR for at s ikre Japans nord lige
grænse.

119



26. Pickalk icwi cz 1985. s. 57
27. Pd grund uf da tolinien ville ungrebe t ti nde

s led de n 8/ 12 Tokyot id. hvilkel er de n
7/ 12 på Hawaii og i Washington.

28. Denne flådestyrke 1;"1 pil dette tidspunkt

ved Kuri lleme. En øgruppe 30 00 sømil
nonlost for Hawaii.

29. Yumamoto fik forst sin vilje. da han true

de med ellers at gil "f so m overst-kom
manderende for mide n. (NG. s. 56)

30 . Den 11-12. november 19..Hl ungreb 2 1

huugurskibsba seredc torp edofl y fra den
engels ke Midde lhav sflåde den ita lienske
flåde i de ns hovedhase i Taramo s havn.
Ved angr ebet lykkedes det eng lænderne 

med tabet af 2 Ily - at sænc J slags kibe . I
tung kryd ser og I des troyer ud af spillet.
Japan erne ha vde s tude ret dell e angreb no
je. (Helmer Jen sen 19X5. s. X7 + Sommer

ville- IlJX9. s . 59 + Prange- 19XI. s . "'0 ,
J I. Dette var for src gang i histor ien . at 2 elle r

flere hangarskibe del tog samlet i et an 
greb .

.12. Moni s 198.... s. 11 2-11... .
33. Kej seren besad en unik position i det ja

pauske sumfund. Han var direk te afkom af

So lguden. og kun ne de rfor ikke gorc noget

forkert. Se lvom han ingen politi sk indIly
dclsc havde. så skulle han stadig godkende

regeringe ns vigti ge beslutnin ger. Havde

hun megret at godkende beslutni ngen om

krig. så var der ikke I1 I1::vc ( nogen krig.
Men ha n var ligesfl meget som resten af
Toj os regering påvir ket af de gam le japan

ske trudi tioner og ære sbegreber. s;i for
ham var krig den enes te losn ing.

3~ . Niitakaya ma Cl' de t hojc stc bjerg på For

nm sa .
35 . Sanbye 1977. s. 27 .
36. Denne radiomeddelelse var den for stc . de r

blev udsendt fra Pearl Har bo r under angre

bet. Den blev 5 minut ter e fter angrebets
start udsendt p:"1ullc frek venser. og hlcv
også opfange t p;:l ostkysten og viderese ndt

120

til Washington. Den forstc o fficielle med 

del else indlo b rurst til Washington o m
kring kl. 13.50 . (NG. s. 5 S1

.17. Prange 19X1. s. 35.

38 . Prang e 1981. s. 55 -69 .
.19. Den furste j apanske krigshand ling fandt

sted adsk illige timer for angrebet på Pearl

Harhor. da et eng el sk rekognoscerings fly
blev skudt ned inden del opdagede e n ja

panske Fl ådestyrke pil vej mod ivJ alaysia .t

Summervi l le 1989. s. IOh l
"'0 . l hangarsk ib var til eftersyn i Ca lifo rnien.

men s de 2 andre var i fu-rd med at fragt e

n y ril de amerika nske haser pii Midway og
Wuke. Hungurskibct u.s .s . ENTERPRISE be
fandt s ig på angre bstidspunkte t ca. 200 so

mi l ves t for Pearl Harbor. hvorti l de l an
kOI11 til de n 7. o m eftermiddage n. Del

skulle oprindeligt have lagt til i Pearl Har

hor kl. OSOO om morgenen den 7.. men var
blevel for sink et pga. d{lrl igl vej r.

"'1. Mine kilder viser betydelig usikk erhed

milt. det præcise anta l Ily . der del log i an
grebet. men di sse lal er de mest brug te. og

det er min gru nd til ;.U bruge de m.

-12. Arner ikanemes asiatiske flåde. med ho
vedkvarter i Manila. havde sumtuen med
eng lænderne og hollænderne en del mel

lomstore fl ådefurt ojcr i de t sydos tlige Asi
en (se Bilag /). men d isse skibe blev hur

ligt su-nket af den j ap ans ke flåde og luft

våben.
-1 .'\. Ov en på vraget a f U.S.S. ARIZONA har den

amerika nske flåde bygget .:1mindesm ærke

for tie fald ne.

-1-1 . En de l " f Yam am otos pl.III var ogs:'!. at 5

sm;l 2·mands ubå de skulle snige sig ind i
Pearl Harhor og sænke ': \"1. ubeskadigede

skibe efte r angrebets ufvlut niug . Men den 

ne del af angrebet mislykkedes totalt . og

ingen " f ubådene gjorde nogen skade .
~5 . Angre be ts ho vedmå l var de umcr ikunskc

slag skibe og ikke hnngurs kihcuc.



46. Amerikanem es evne til at læse den japan
ske kod c gjorde det mu ligt for dem den
13/4 1943 at hævne angrebet på Pearl Har
bor. De dræbte Yumamoto ved al skyde et
fly. der tran sporterede ham , ned. Derud
over blev hvert eneste japansk fl iidefurtej .
der ha vde delta get i angrebet sænket af
den amerikanske flåde i løbet af krigen.
(Somme rvillc 1989. s. 176)

47. Helm er Jensen 1985. s. 144
48. Efter krigen har der v..eret en ophidset dis

kussion. om hvorvidt frem trædend e poli 
tikere såsom Churchi ll eller endda Roo sc
vclt vidste. at angre bet på Pearl Harbor
kom, og derfor var i stand til at holde de
værdifulde hangarskibe væk fra Pear l Har
bor. men en d iskussion af dette fa lder des
værre uden for de nne artik el.

49. Pran ge 1981. s. 1 1
50. Der er 5 timers tidsforskel mell em Hawaii

og Washington .
51 . Delle billede er taget fra News wcc k, "Re

snetnber Pearl Harbor", Special Rcport.
15 november 1991. side 30.

51. Den 13. december forp ligtede de store
amerikanske fagforen inger sig til ikke at
strej ke mens krigen stod på. (Møller 1948,
s. 164)

53. Monis 1984. s. 11 4.
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Bilag I

Flådebalancen i Stilleha vet. September 1941.

Slagskihe & Hang•arskih Krydsere
Sluuk r vdse re

Jap an ( l I IO [O 3S

USA\ S l i lleha \'smltj~ 9 ( * ) 3 20

USA's Asiatiske lUd e O O 2

Storbritannien & Commonweulth (2) n ( * * ) O S

Holland O O 3

USA (3) 15 11 54

Destravere Uh~idc

Junan r l I I I.:! 65

USA's Slillchavs ll;'lde 50 33

USA's Asiatiske flåde 13 17

Storbritannien & Commonwealth (2 ) 5 O

Holland 7 15

USA (3) 191 73

( J ). Færdigbygget eller under bygning j J937 programmet.
(2). I Singapore og Hong Kong i Sep. 19..J 1 og inkluderede 3 krydsere ved Sidney og I ved

Welli ngton .
(3). Urtder bygning eller planlagt.
(*) 8 af disse hlcv beskadiget under Japanernes angreb pi'!Pearl Harbor.
( * * ) l slagskib & I slagkrydser blev i oktober l9..J lovcrJlyucl til Singapore.
Kilde: n u' Til/h's: Ar/as OITlu: Secvnd Worltll\'ar. Bison Boaks l.nl.. / 989. s. 67 + \Vorld

"'ar II Day By Day, Bisol! Books Ltd, / 989, s.97+ /03
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Historiske skibsrekonstruktioner i Holland

M arco DUks/m og POIII H. Beck

Indledning.
I Le tystad i de n holla ndske provins
Flevoland ligger Butuviawerf, hvor
skibs bygmes te r W ille m Vos for me re
end 15 år s ide n starte de rek on struk
tionen af det hollandske ha nde lsskib
BATAVIA fra 1628. 50111 var bygget og
ej et af VOc. den Ve reuigd c Oost-In
d isc he Compugn ic e ller på dan sk Det
Foren ede O stindiske kompagni. VOC
var i 1600-tall et ve rde ns storste han
delsfirma og skibene og handlen var
en af de vigtigste forudsætninger for
Ned erlandenes gulda lde r og utroli ge
materiell e og kulture lle rigdo m, so m
Holl and ha r overle veret til vor tid i
form af bygninger, bymiljoer og en e
stående ku ns tskatte .

Skibet s histori e skal i øv rig t ikke for
tæ lles he r, ku n at den er dramat isk og
ha nd le r om mytte ri. bedrag, skibbrud
og mo rd uden lige i Hol lan ds historie.
11 6:28 forlod sk ibe t pi, s in jomfrurej se
Holl ands kyst for at sej le halvvej s
rund t om jorden til Batnvia, det nuvæ
rende Djakart a på Java. Sk ibet nåed e
aldrig frem til beste mmelsesstedet.
men led i stedet sk ib brud ved Austra
liens ves tky st. Kaptaj n Pelsnen s be
skrive lse af sk ibbrudde t 1'11 e n øde ko-

ra l". og de e fterfø lge nde rædse lsfulde
begi ve nheder har i fl ere hu ndrede år
fascineret mange mennesker med dets

univers af menneskelig fornedrelse.
stor hed og død .

S ide n væ rfte ts start i IlJ85 ha r det op
le vet e n ko nstant væ kst og da nne r i
dag sa mmen med N ISA. (Ne derlands
Nati onaal Schcep shi storisch Centrum ),

centrum og institut for skibsark æolog i

og skibshistorie. I øje blikke t e r Bat u
viawerf i fuld gang med endnu et stort
proj ekt. nem lig reko nstruktionen af det
ve l nok mest berø mte skib i holl unds
fl åde - og marine historie . neml ig or
logsskibet DE ZEVEN PROVINCIEN fra
1665.

Ideen .
Da ski bsbygmester W illem Vos i
I970'eme udviklede plane n for rekon
stru ktion af e t ha nde lsskib fra 160 0
tallet havde han to formål. Først og
fremmest ønskede han al ge noplive
VOC's rige historie og samtidens
skibsbygningstraditioner ved at bygge
en så nojagtig rekonstruktion SOI11 rnu
lig t af den legen dariske BATA VIA . For
at opnådelle skulle skibet, S0 111 i 1600-
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tallet, bygges af dygtige håndværkere
så vidt mulig t under anvende lse af de
originale tradi tionell e metoder og tek 
nikker.

Det andet formål var måske endnu me
re ambitiøst. Wi llem Yos ville give un
ge , som af en ell er anden grund ikke
ha vde udsigt til en plads på arbejds
markedet. en anden chance . Disse un
ge, som på forskellig måde var afskre
ve t af samfundet og myndighedern e,
havde han sine helt egne idee r om.
Han betragtede den store afstand me l
lem udd an nelsen og arb ejdsm arkedet,
som en af årsagerne til en fej lslage n
tilv ærelse. Hans filosofi var . at man
skulle bygge "broer" til de unge, hvor
af Bataviawerf kun var en blandt man
ge and re.

Siden 1985 har værftet udvi klet sig ti l
en orga nisa tion med flere hu ndrede
medarbejdere. På værftet har mange
unge mennesker fået en uddannel se i
skibs bygning, billedskærearbejde,
fre mstilling af sej l og mange andre
discipliner. Helt i overenss te mmelse
med Will em Yos' oprindelige plan bli
ver der ikke kun bygget skibe. Det er
blevet et ce nter for udd annelse af unge
fagfol k.

Uddan nelsen , so m vare r to ltr. har til
formål al give de unge en fagteknisk
og social "overlevelsespakke" De un
ge arbejder 10 år inden for de rammer,
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der gælder for traditionel skibsbyg
ning. Del giver de unge mulighedenog
chancen foren varig tilknytning til ar
bejdsmarkedet , hvor de r i Holl and bl.a.
er brug for dygtige håndværkere til
ved lige ho lde lse og restaurering af lan
de ts mange historiske byg ning er. skibe
og meget andet, som kræver viden.
kunnen og indsigt i de originalegamle
håndvæ rk.

VOC skibet Batavia.
Udga ngsp unktet var al bygge skibe t
med autentiske mate rialer og ifølge
traditionelle histor iske metoder. Det
vil sige. at BATAvtA ikke kun er e t pro
dukt af historisk viden, men også af en
delvis rekonstru eret historisk proce s,
som i I GOD-ta llet var udgangspun ktet
for kon str uktion en af BATAVtA. Yed at
bygge på denne måde foresti llede man
sig . at man kunne leve sig ind i pro
ce ssen og blive en del af den. og der
ved forene teore tisk histori sk viden
med prakti ske realiteter, de r kunne gi
ve adgang til en reel viden og indsig t i
1600-ta llets skibsbygnings metoder.

Processen har 50m e t forskning s- og
udviklingsprojekt været Iangvarig SOI11

"learning by doin g", Man ville ikke
overhovedet have være t i stand til at
konkurrere med dat idens holl and ske
værfter. som var j stand til at bygge et
skib so m BATAV IA fra kø llægning til
udrustning på ca. S måneder. hvor den
tilsvarende proces for det rekonstrue-



Det rekonstruerede lJATA VltI under sej/2000 i
Stillehavet .

rede BATAVIA tog IO år. Til billedet
hører, at samtid ig med bygningen af
BATAVIA i Amsterdam i 1628. blev der
arbejdet på 35 andre tilsvarende skibe
på hollandske værfter. hvortil kom
bygn ingen af hundredevis af andre
mindre furtøjer. Med en totallængde på

56,6 meter , bredde 10,5 meter og sto r
maste ns top 53 meter over vand linien
hørte BATAVIA til blandt tidens største
hand elsskibe.

Ko nstruktio nsteknik .
Som det sikker t er bekendt. anvendte
man ikke egerul ige konstruktions- og
bygningstegninger ved bygning af ski
be i l600-tallet. De tidl igste konstruk
tions - og linietegninger dukker op i
slutningen af 1500-tal let og har ove r
hovedet ikke den karakter af arbejds
tegninger . som vi i dag ville finde nød
vendige for at bygge en så kompl iceret
kon strukti on som et stort træski b.

Den vide n vi i dag har om 1600-tallets
skibe. og specielt om de anvendt e kon
struktionsrnetoder, er fakt isk blevet
udviklet inden for de sids te 10- 15 år.
Dels ge nnem krit iske arkivstud ier.
bl.a. af de beretninger og samtidige be
skrive lser der trod s alt findes om da
tiden s kon struktionsmetoder. del s ved
studier af de e fterhånde n man ge skibs
arkæologiske fund fra period en. Spe
cielt VASA i Stockh olm og de bjærge
de vragre ster af det originale BATAVtA
på West-Au stralian Maritime Muse
um i Freemantle i Australien har spillet
en væsentlig rolle ved rekonstruktio
nen af BATAVIA.

Endelig har man i arkiverne haft mu
lighed for at finde kontrakter og be
skrive lser med en række af skibenes
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hovedmål. hc runder angivelse af rum
melighed m.v.. Hertil kom mer ofte de
talje rede regn skaber for medgået tom
mer. jern. sej ldug. tovværk og reb.
Desuden er de r udviklet cn ny vide n
og indsigt i de geometriske teknikker
og modeller . LIer l" til grund for sam
tidens konstrukti on af skibe nes lini er
ug middel span t. Ved a t sammenholde
dette materiale med sa mtidige holl and
ske tabeller med forho ldsta l for ski be
nes længde. bredde . dybde m.v.. - har
det bl.a. i BATAVtA's tilfælde været
muligt at kon st ruere sig frcm til detal 
jerede linie-. konstruk tions- og bygge
teg ninge r. Dette arbejdsgrundlag er
endvidere suppleret med nuti dige de
talj erede beskri velse r dels af alle ski
bet s dele. og dels af de teknikker og
metoder. der har været anv endt. og
som igen skulle tage s i anvendelse ved
reko ns truktionen .

Med hen syn til konstruktion s- og byg
ge teknik er de t en udbredt opfatte lse.
at der i IGOD-tall ct an vendtes primitive
tilfældige overleveringer og "tommel
Iingerrcg ler" . Del er både rigtigt og
forkert. Hverken de teoretiske kon
struk tionsrnetoder e ller de håndværks
mæ ssige frems tillings- og bearbejd
ningsmetoder var primit ive . Men det
er rigtigt. al tie var overleverede ved
arv fra man d til ma nd uden særlig me
ge n skriftlig do kume ntation, - og slet
ikke når det gja ldt de hånd vær ksm æs
sige teknikker og metoder.
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Konstrukt ion sm etode rne ved bygning
af sto re skibe har så lede s vist s ig at
væ re særde les sofi stikerede. hvi lket
Nie ls Probst tidli gere ha r beskreve t i
MH T og senest har anvend t i praksis
ved rekonstruk tio nen af FLDES.

Sk rog forme n. d.v.s. sparucridse t. er i
FLDES tilfæ lde basere t på en middel 
spanttegning i Rigsarkive t Lige så hel 
dig har man ikke være t ved rek on
struktionen af BATAVtA. Men ved at
ko mbinere den vide n man indtil 1985
havde opbygget o m skrog formerne
elle r rettere middel spa nt og stæ vnenes
rejsning og kurver, var del muligt at
rekonstruere skibets linier og form ved
hj æl p af de sinusd iagramme r og e llip
sekurve r. so m åbe nbart blev anvendt i
1600-tall et ved tegning af de konstruk
tionsdiagrammer. der dannede gru nd
lag for spariteopslagninge n. Del med
forte, at linie rne i skroge t automatisk
ville "trække" ren t. uden beh ov for at
II faire". som det hedder i ingeniør
sprog. Heri ligger en stor del af forkla
ringen på. at det kunne lade sig gøre at
bygge skibe uden tegninger.

Byggeteknik.
Når der her anve nde s udt ry kkene teg 
ning og konstruktion. skal man fore
stille sig. at skibsbyg mesteren i 1600
ta lle t med passer og lini al P" et papi r
ark har tegnet sine geometriske kurver
og former. - so m umiddelbart efter er
tegnet e ller ridse t op i fuld stø rrelse på



et alslugnings- og spameplan på et
gul v. enten under tag eller i det fri un
der el beskyttende telt af f.eks. gamle
udtj ente sej l. P" denn e plan har man
herefter været i stand til at op tegne
stæv ne og spanter direkte på det delvis
tilberedt e tømmer.

Ved bea rbejd ning og tildamting af
tommeret har man i 1600-tallet stort
set anvendt de former for økser. save
og alminde lig håndværktøj vi kender i
dag . Ved bearbejdn ing af kævlerne har
man de ls brugt kløvning og dels lodret
savning med store Ilerm and sbetj ente
h åndsave. Endvidere havde man i Hol
land savmøller udstyret med store ram
mesave, d.v.s. en mekanisering af de
store håndsave. Bøjning og formning
spec ielt af de krafti ge klædnings plan
ker (bord) er sket ved "ildring" og ikke
i "svedekasser". som først blev taget i
anve ndel se i 1700-lallet. "Ildring" skal
forstås bogstaveligt . ide t man blød
gjord e plankerne ove r en åben ild og
derefter under stadig "ildring" med
ga lle r. træ k og modtræk med taljer og
reb bøjede og formede plankerne i den
ønskede form og kurvning .

Der anvendtes store mængder af sme
dede bolte. hvortil det var nødvendi gt
at forbore i det svære. seje ege tommer.
Boringen foregik med boresving og
skebor. der havde form som en lille
ska rpslebet ske . Skeb oret kend es ikke
af mange i dag. men det var almindelig

brug t i bådbyggeri og tommerhånd
værket til efter Anden Verdenskrig. De
mange knæ og samlestykker so m fand
tes i de store træskibe. var i 1600-tallet
altid udført i krumvokset træ. idet jern
til delle form ål først kom i brug om
kring 1800.

Et specielt træk ved hollandske skibe i
1600-talle t var de ls den store fyldig
hed og del s den forh oldsvis Ilade
bund. - træk som også kan ge nke ndes
ved studiet af de n rekonstruerede BA

TA VI A. Ved rekons truktionen af BA

TAVIA turde man på grund af util
strækkelig erfaring ikke anvend e den
almindelige men vanskelige holland
ske byggemetode fra 1600- tallet. Den
bestod i. at man efter at have lagt kø
len og opstillet stævntømmeret for og
agter. lagde og samlede hele bund
klædningen til ca, en trediedel op ad
siden styret af et par "maller" eller ska
beloner og måske et opstillet middel
spant. inden man gik i gang med mOI1
teringen af spanterne. Spanterne var i
sig se lv ko mplicerede tornrnerkon
struktioner, der for de Ilestes vedk om 
mende var sammenboltet af 7 stykker
svært egetømmer.

Der imod er der ikke gåe t på kom pro
mis med hen syn til materialer. hvilket
man desværre har set ved andre
igangværend e reko nstruk tionsprojek
ter. hvor man er falde t for friste lsen til
at an vend e moderne lam inerede kon-
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Del rekonstruerede /lr\7iH'Ir\Jorl(lje t / 998 ved Batawiawerfi Lclvstad.

struktioner, bl.a. ved fremstillingen af
spanterog knæ.

Hvis man kan sige. at noget har været
nemmere at løse under BATAV IA'S IO
år lange rekonstruktionsproces. kan
man tillade sig at næv ne sk ibets rig
ning, sej lføring, udsmyknin g og ydre
fremtoning, som med billeder og teg
ninger af et utal af andre tilsvarende
skibe , nærmest fotografi sk er dok u
menteret af samtid ens fabe lagtige hol
land ske kunstnere.

Med hensyn til udsmykning og bema
ling , har man foruden samtid ige ski ld-
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ringer, støttet sig meget til forsknings
og genopbygningsarbejdet omkring
VASA i Stockholm.

Som oversøi sk handelsskib var BATA
VIA armeret med 25 til 30 jem- og
bronzekanoner. hvoraf 2 1jemkanoner
og 5 bronzekanoner er bjæ rget fra vra
get af BATAVtA ved Australiens vest
kyst. Det har givet mul ighed for frem
stilling af nøjagtige kopier af kanone r
ne, som kan ses ombord på det re
konstruered e BATAVJA med tilhørende
rapperte r. taljer og tovværk .



So m materialer er der an vendt eg fra
sko ve i Danmar k. det meste hentet i
godset Weddelsborgs sko ve på Fyn
svare nde til 300 fuld voksne ege. lige
so m en stor ca, 20 meter lang lærke
stamme til bovsp rydet også er hentet
ved Wedde lsborg. T il master. dæk og
lett ere planker er der anvendt fyrre træ.
hoved sageli g fra Schwar zwald i Tysk
lan d. T il be sk yttel sesklædning af un
de rvandsskroge t er der an ven dt Red
wood fra Californien. hvilket med he n
sy n til materiale r er den eneste moder
ne frihed man har taget sig.

Skibe t ble v færdigt i 1995, hvilket
blev markeret ved dronning Bea tr ix's
navngivning af skibet. Omkostninger
ne ved skibe ts ko nstruktion og byg
ning er opgjo rt ti l ca . IOmilli oner Gyl 
de n. svarende til ca. 35 mill ioner kr..
Siden 1985 har me re e nd 2.5 mi llione r
mennesker besøgt Batavi awerf.

Den hidt il størs te begivenhed i det re
kon struerede BATAVIA'S historie. var
skibets rej se i 2000 til Sydney i Au
s tralie n. hvortil det af sikkerhedsmæs 
s ige grun de ble v frag te t på en se lvsej
le nde flydedok. l Au strali en lod man
skibet trimme og laste til normal vand
linie . og for første ga ng fik man lejlig
hed til at afp røve skibet med fuld sej l
fø ring under sej lads i farvande t ud for
Aust raliens østkyst, hvilket . ikke
mind st af skibe ts by gmester Willem
Vos, ble v betegnet som hans livs stør
ste og stæ rke s te opleve lse .

Nyt pr oj ek t.
DE ZEVEN PROVtNCtEN (De Syv Pro
vinse r) .

11995 starte de man rek on struktionen
af orlogsskibet DE ZEVEN PROVtNCtEN.
Efte r konstruktionen af BATAVIA var
de t ønsket, at fortsæ tte akti vitetern e på
væ rfte t. Byen Lelystad kunne ikke
undvæ re væ rfte t på gru nd af de ma nge
turister og besogende, ligesom værftet
var blevet en vigtig arbejdsgiver og
uddanne lses inst itut ion. Konstruktio nen
af endnu e t sto rt historisk skib kunne
sikre væ rfte ts kontinu itet og fortsa tte
udv ikling.

Ved at væ lge et stor t og berømt orlogs
skib fra holl an ds gu ldalde r, vill e de r
kunne til føj es nye aspekter ti l væ rfte ts
kul turhistoriske indfa ldsvinkel. BATA
VIA ha vde skabt e n stor interesse for
YOe. skibs fart og opdage lsesrej ser i
1600-talle t, og ikke mindst interesse
for de historiske forbindel ser med syd
østasien. De Syv Pro vinser kunne til
svarende øge interessen og opmærk
so mheden omkring den holl andske re
pub liks politisk e og militære orga ni
satio n, som den var, da dens magt var
på sit højdepunkt i det 17. århundrede .

DE ZEVEN PROVINCIEN blev bygget i
1665 i Delfshaven i Rott erdam af Rot
terdam-admi rali tetet (Admira lite it van
de Maze ), de r var en af de så kaldte
fem "Kamre" e lle r admi ra lite ter i re
publikke n De forenede Nede rlande.
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Disse admiral iteter havde til opgav e at
forsvare de hollandske farvande og
den holl andske handelsfl åde. Denn e
opd eling skyld tes. al ingen af de oprin
delige syv stater eller provinser ville
opgive suveræniteten over hær og flå
de. da republikken ved Utrechurak
taten blev oprettet i 1579. Rotterdams
admira litet blev betragtet som del æld
ste og fornemmeste og havde derfor
altid lov og ret til at levere flådens
flagsk ib. Del var der for også Roll er
dam. der efter de syv provinsers be
slutning byggede fl ådens nye store
fl ag s kib DE ZEVEN PROVINCIEN.

Skibet var den foreløbige kulmination
ptl opbygningen af en ege ntlig hol
landsk orlogsfl åde, der udelukkende
bestod af skibe. der var bygget til for
målet . Sk ibel forte 86 kanoner. heraf
28 store 36 pundinge kanoner. 26 - 18
og 12 pund inge og 26 - 6 pundinge, al
le bronzekanoner. Besætningen var P"
500 - 530 mand. Længden var 163 fod.
bredden 43 fod (hollandske fod ) sva
rend e til 53.2 meter fra ga lion til hak
keb ræt og en bredde på 12.4 meter.

Begy ndel sen P"denne udvik ling gik
tilbage til 1652. Efter at Holland havde
indgået den endelige fred med Spanien
opstod der en voldso m handelsmæssig
riva lisering mellem Hollan d og Eng
land . Del forte i 1652 til konfl ikt og
den Iorste kriu med England . Holl and
led et katasll~fa lt ned~ rl ag. Årsagen

130

blev hurtigt funde t. nemli g al Holland
i mod sætning til eng lænderne ikke rå
ded e ove r specie lt byggede orlogsski
be.

l årene efter denne forste krig mellem
Holl and og England gjo rde især Johan
de Wit t (1625 - 1672). der var storp en
sionær af provinsen Holland . en stor
indsats for opbygn ing af en egen tlig
hollandsk orlogsfl ådc i stedet for de
tidligere ombyggede handelsskibe. Det
var også de Witt. der i 1654 tilbod de
Ruyter stillingen som lojtnantadrniral
og ege ntlig flådefører.

DE ZEVEN PROVINCIEN kom første gang
i ilden mod englænderne fru den II . til
den 14. Juni 1666 under slagel Nor th
Foreland (4-dags slaget) med Miehicl
de Ruyter som admiral. Herefter fulgte
frem til 1676 del tagel se i en stribe so
slag mod englænd erne.

El af de mest berømte slag skibel del 
tog i. varindsejlingen til den engelske
flådebase ved floden Mcdway ved
Them sen ijuni måned 1667. som eng
lænderne kalder "The Dutch in the
Mcdway".

En fantastisk beretning 0 111 slaget fin
des i Samuel Pepys dag bøger, hvor
han den 12.juni 1667 skriver: "Powell
do th tell me that ill ncws is eome 10

Court af the Dutch breaking thc chain
al Chat ham. which struek me to the
hcart . and tn Whiteha ll to hcar the



tru th o l' il. and there , goi ng up the park
sta irs, I d id hear sorne lackeys speak
ing af sad news comc to Court but
doth look as il' they eri ed . For the news
is true . that the Dutch ha ve broke the
eha in and bu rned Dur ships, and par
ticul arly the Royal Charles. other par
ticulars I kno w not, but most sad to be
sure".

l 1690 kom del igen i ilden , da del i en
kombinere t en ge lsk-h ollandsk flåde
de ltog i Sl age l ved Beaeh y Head og
ende lig . so m de l sids te slag i skibets
lange karr iere . Slagel ved La Hoque i
1692. hvor det stadig uden nogensin de
al være blevel besejret. blev raml af 6
skud under vandlin ien. Del var eft er
delte slag. al del målte lide den tort. al
blive slæbt til de n gam le fje nde s. men
nu allieredes flådeværft i Portsmo uth
for al bl ive repareret inden luren gik
lilbage til Holland. hvor del ble v be
slut tet al ophugge del ga mle veltje nte
skib i 1694 .

Slutning.
Del rekon struerede DE ZEVEN PRO

VINCIEN er SO I11 sugr under bygning. og
man er sommeren 200 I kommet så
lan gt . al de l med spanter er klædt ca .
1/3 op ad skibss iden. På grundlag af de
erfaringer. man har samlet ved bygnin
gen af BATAVIA. har man kompromis
lost fulg l de lrad itionelle arbejdsmeto
der. d .v.s.. al man bl.a. har sa mlet hele
bundklædningen inden spa nIerne blev

rejs t, hvilkel man ikke turde , da man
byggede BATAV IA. Som ved BATAV IA
er ege tømmeret dansk og af anseelige
dimensioner me d plan ker på l - 1'/2
fod i bredden og med en tykkelse på 4
- 5 tommer.

Heller ikke i delte til fælde har man OIi
ginale konstruktions- og bygningsteg
ninger, men skibel er i ovrigt særde les
go dl dokumenteret, med fyldi ge be
skrivelser i kontrakter og regnskaber
m.v.. Hertil kommer de ho llan dske
kuns tnere s uta llige skildringe r af ski
bet se t fra a lle mul ige vink ler og i alle
lænkelige situatione r.

Det er el stort og spænde nde skib. som
vil blive fuldt udrustet og arm eret med
genskabte kanoner ud ført i de rigtige
materialer . Byggel iden er beregnet til
ca . IO år. d .v.s. al skibel sk ulle kunne
opleves Ilydende omkri ng 200 5/2006.
Byggeprisen vil formentlig blive på et
sled mell em 15 og 20 milli oner Gyl
de n, svarende til op im od 70 millioner
kr.,

Under dronning Beatrix's prolektion er
projek ter ne finan sieret del s med store
bidrag fra en række af de storste hol 
landske koncerner. Philips. Unilever
og flere andre . hvort il kommer provin
sen Flevolan d. Lelystad kommu ne og
de meget store venne- og stotteforenin
ger. og endelig af de ganske betragteli
geentreindtægter frade mange gæster.
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II/ odel af DE ZEVEN

/'RO\'lNClEN med del

ssnuks udsmykkede
agterspejl.

Foruden det igang værende projekt
med de mange værksteder og aktivite
ter, ligger BATA VIA i vandet ved værf
tet. ligesom museumsområdet i 1998
blev udvidet med et stort nybygget
center for Hollands Institut for Skib
sarkæo logi , hvilket nærmest kan sam
menlignes med det nybyggede værfts
ag aktivitetscenter ved Vikingeskibs
museet i Roskilde. Foruden de store
skibsrekonstruk tioner, har man så
mænd også undervejs afsat tid til at
bygge en såkaldt Flevo aak, d.v.s, en
lastpram. som bl.a. i 1600-tallet blev
anvendt til at fragte en del af lasten fra
de store skibe inden de selv fortsatte
fra Zuidersøen ind til bl.a. Amsterdam.
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

La uge ts egen mont re

S~I har vi skiftet udstilling i vor es mont re, denne gang er de l sejlskibsmodeller. som vi
ses. Til venst re i montren ses Finn Knud sen s mode l af fregatten JONA S CONQUEROR
fra Napoleo nskrigenes tid. Hojre side er opfyldt af Ole Bang's modeller af skibe fra Store
Nor dis ke Krig, fregatten RAA og skytsskibel HJÆLPEREN saml en kanonjolle fra 1807,

Seminar om Cha prnan

Vi vil gerne prove en ny type arra ngementer. som giver mulighed for en grundigere be
handlin g <Ir et afgrænset emne, og som heilvender sig til en bredere kreds af skibsinieres
serede udover modelbyggere .
Vi starter med den berømte skibskonstruktor, Frederik Henri k a f Chapmun ( 172 1- 1808),
Chapman var banebrydende indenfor skibsko nstruktioner . og der lindes en række værker
fra hans hånd. hvoraf det mes t kendte er Arch itectura Navnlis Mcrcatoria fra 1768 . En
meg et stor del af den svenske flåde. som kæmped e i den Svensk-Russ iske Krig 1788 ti!
1790 var konstrueret af Chaprnan.
Seminaret vil blive a fholdt på Orl ogsmu sect lørd ag den 2) , febru ar }OO} kl. HUO ti!
15,00 ,
Foredragsholderne bliver Mogens Anton. Ole Lisberg Jensen og. Per Jessen. Efte r fore
dragene vil der blive mul ighed for al diskute re emner i tilknytn ing til oplæggene. Der vil
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blive indlagt en frokostpause, hvor der vil blive lejlighed til al spise sin medbragte mad.
ligesum der vil være mulighed for al købe alle slags drikkevarer.

Alle er velkomne ogs.i gerne medlemmer af Marlnehisturisk Selsk ab.

Kulturnatten 200 l

Ien årrække har lauger delta
get i kulturnatarrange mentet
på Orlogsmuseet ved al de
monstrere forskellige dis
cipliner inden for modelbyg
ning. I år var det en del af
holdet bag diorarn aet "Hol
men 1968". som arbejdede
med nogle af Holmens byg
ninger i skala l :250. Som al
tid havde modelbygningen
stor publikumsinteresse. og
vi vil gerne takke alle. der
har givet en hånd med ved
disse arrange men ter, for de
res indsats.

Ny medlemslist e

Ved årsskiftet 2000-200 1 udsendte langet en medlemsliste med alle 150 medlemmer. I
løbet af 200 I har vi fået en del nye medlem mer. Vi har skø nnet. at de t vil være tilstræ k
keligt ved det kommende årsskifte at udsende et supp leme nt til medlemslisten.
Hvis du har ænd ringer eller rcuel ser til medlemslisten. eller hvis du ønsker et nyt eksem
plar tilsendt. bedes du ringe til Per Jessen tlf. -15 8 169 15.

Ud n llgl Iii GØTEllORG III

Lørdag den 16. marts 2002 vil der blive arrangeret cn bustur til Geteborg med besøg på
ostindiefareren Get eborg . en kop i af et 1700-tals skib. der er ved <Il blive bygget. Turen
bliver en en-dagstur og prisen på rejsen med b LIS vil være ca, 350 kr. for selve rejsen. Tu
ren kan kun gennemfores. hvis mindst 30 personer deltager. Nærmere omtale Følger i næ
ste nummer af tidsskriftet.

Formanden


