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Förord,

Med livilka tankar mottogs väl kejsar Niko-

laus' för sexton är sedan utfärdade budskap,

livari han yttryckte den önskan, att
'

'rättens och

rättfärdighetens principer" skulle blifva enda le-

dare för folken och staterna, att genom ömse-

sidig öfverenskommelse krigsrustningarna skulle

kunna minskas, och att tvister mellan stater om
möjligt skulle hänskjutas till skiljedom. Trodde

väl många på möjligheten af dessa vackra tan-

kars genomför-ande? Trodde månne deras fram-

förare själf därpå? Man står undrande och

spörjande.

Hvad efter 1898 hände, gifver icke goda

vitsord om tankens förverkligande. Man får gå
långt tillbaka i tiden för att upptäcka ett sådant

krigsraseri som det, hvilket nu mera gripit de

båda stora staterna i öster och väster i vår världs-



del. Man skammar hokstafUfien af raser i, i syn-

nerhet på västra sidan, att få rifva sönder den

stat, som visat sig i lyeMig förkofran kunnat

sammansluta det idoga tgska folket. Europa rus-

tar feberaktigt till en kamp, som måste för långa

tider nedsätta dess krafter oeh gifva de uppblom-

strande stormakterna i andra världsdelar de bästa

tillfällen att blomstra tipp på de gamla folkens

bekostnad.

En ypperlig teckning af det härigenom fram-

kallade läget utgör innehållet i det arbete, som

här i svensk dräkt lägges framför läsaren.

C. O. NOBDENSVAN.



Det tyska rikets ödestimma.

W AN KAN ICKE PÅSTÅ, ATT ENANDET
i y % af Tysklands stammar och återupprättandet

^ af det tyska riket 1870—71 väckte någon

glad tillfredsställelse bland Europas stater. De större

staterna ansågo jämnvikten i Europa härigenom störd.

På det centrala område, som hittills erbjudit dem

en välkommen tummelplats för striderna dem emel-

lan, hade uppstått en respektingifvande makt, och

de förstodo också att så skrämma upp de mindre sta-

terna för "det rofgiriga Tyskland", att de ännu i

denna dag, trots de 43 fredsåren, icke kommit ur

denna vanföreställning. Och dock har just detta mi-

litäriskt starka rike visat sig som värnare om fre-
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den i så hög grad, att det ofta för fredens skull

uppgifvit fullt berättigade anspråk. I första hand

torde man Just ha Tyskland att tacka för den långa

fredsperioden.

Det har sannerligen ej under denna tid fattats

försök till störandet av freden och det har ofta be-

höfts en Bismarcks höga statskonst för att i rätt tid

utsläcka den gnista, som hotat sätta hela Europa i

brand. Men, sedan Ryssland ej mer bindes af nå-

got fördrag och dess intressen drifvit det i armarne

på Frankrike, sedan England börjat tro, att dess

ekonomiska och militära världsherradöme hotas af

Tyskland, börja förhållandena att gestalta sig sa

ogynnsamt för det Tyska riket, att det ej mycket

längre ännu kan utstå det belastningsprof, som stäl-

les på dess tålighet, och det måste därför räkna

med sannolikheten af en krigisk lösning i en icke

aflägsen framtid. Låt oss därför närmare betrakta,

hvilka intressen våra Mufvudsakligaste och farligaste

motståndare ha af ett sådant krig, i hvilket utan

tvifvel hela Europa då kommer att blifva indraget.

1. Storbritanien.

En amerikanare, men begeistrad angelsaxe, H o-

m e r L e a, har för kort tid sedan utgifvit en bok, "The

day of the Saxon", af dess tyske öfversättare, grefve E.

Reventlow, kallad "Brittiska rikets ödestimma", i hvil-

ken han skildrar de faror, som hota det brittiska
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världsriket nu, sedan britterna förlorat så mycket i

krigsduglighet och så svårt försummat sin krigsbe-

redskap beträffande uppsättandet af tillräckliga land-

arméer, att de icke längre äro i stånd att skydda sina

väldiga besittningar jorden rundt. "De gamla ide-

al, som skapade världsriket, hat lagts åsido, krigar-

andan kommer först i andra rummet; den är knap-

past förmer än handelsandan, trög och nöjd med

hopandet af ting, som dock sakna betydelse för ra-

sens och nationens framåtskridande." "Å andra si-

dan uppställer det öfver hela världen utbredda och

viktiga punkter och orter behärskande världsriket

så absoluta svårigheter för andra staters expansion,

att det måste föra till en oundviklig konflikt med

sådana stater som Tyskland och Japan, emedan des-

sa hotas i sina lifsintressen. Hvad däremot beträf-

far Ryssland, hvars hastigt växande befolkning ännu

har stora områden till förfogande, ligger ett annat

lätt förstådt motiv till grund för dess expansions-

lusta: dess trängtan efter en säker förbindelse med

världshafvet. Englands farligaste motståndare är,

enligt Homer Leas åsikt, Tyskland, hvars enande

det aldrig borde ha tillåtit. Det skulle tvärtom ha

begagnat sig af det sönderstyckade Europas tillstånd

under de sista Napoleonerna för att göra sig till

herrar öfver kontinenten. Huruvida man äfven satt

inne med för en sådan plans realiserande erforder-

liga resurser förbigår författaren.

För Storbrittanien har Tyskland emellertid blifvit

en farlig — icke motståndare — utan medtäflare på
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världsmarknaden. Alfred Krupp sköt den första

bräschen i Englands högt utvecklade industri, då

har redan år 1851 på världsutställningen i London

gentemot den engelska gjutstålsindustrins glansprof,

ett gjutblock på 500 kg., utställde ett sådant på

1000 kg.; och när han på världsutställningen 1862

kunde utställa ett block till en bakladdningskanon

på 20,000 kg. samt propelleraxlar af jättelika di-

mensioner, då hade han för den tyska industrin för

alltid eröfrat den första plats, som dittills hårdnac-

kadt innehafts och försvarats af den engelska. Det

glänsande sätt, på hvilket Krupps kanoner bestodo

profvet under kriget 1870—71 har, tack vare våra

fabrikanters outtröttliga sträfvanden, icke kunnat

upphinnas eller hotas trots den engelska industrins

största ansträngningar. I den bräsch, som Krupp så-

lunda öppnat, inträngde äfven andra industriers fli-

tiga representanter, och handeln till jordens alla

länder, som gick hand i hand med dem, gjorde

snart Tyskland till en medtäflare på världsmarkna-

den, som man måste räkna med.

Men ännu så länge var denne medtäflare icke

farlig, ty så länge den brittiska flottan obehindradt

behärskade oceanens alla stråkvägar, kunde man vid

första bästa gynnsamma tillfälle sopa bort hela den

tyska handelsflottan och dess härlighet. Först då

Tyskland började bygga en krigsflotta såsom skydd

för sin handel och därvid slutligen öfvergaf planen

på dess uteslutande uppgift som kustskydd samt öf-

vergick till byggandet af en slagflotta, hvilken has-
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tigt växte till en respektbjudande faktor i den tyska

krigsmakten, blef motståndaren farlig. De politiska

skälen för Englands motstånd mot Tyskland bero

alltså i första hand på en förvånansvärd men ofta

ådagalagd fruktan för vår sjömakt. Låt oss dock,

för att skaffa klarhet i de grundläggande motiven

till dess politik, ett ögonblick dröja vid Englands

historia.

Så länge England spelat en roll i sjöstaternas

historia,d. v. s. alltsedan det började att tillkämpa

sig en maktställning på hafvet, var dess motstån-

dare alltid den för tiden i fråga största sjömakten.

Dess ständiga motståndare voro Spanien och Portu-

gal, så länge dessa makter behärskade hafvet, och

det vände sig mot Holland, när detta land efter be-

frielsen från det spanska oket, skaffat sig ett her-

ravälde till sjöss. Och i det ögonblick, då Holland,

hårdt ansatt vid sina landgränser och utan rätt för-

ståelse för sina egna grundläggande lifsbetingelser,

försummar sin flotta, då vänder England fronten

mot en annan makt, mot Frankrike, hvars flotta un-

der Colberts visa ledning vuxit sig stark. Ihärdigt

stod det mot denna makt, så länge ingen annan syn-

tes farligare. Hvar hälst Frankrike, drifvet af en

rastlös och äregirig politik, råkade i en konflikt,

alltid finna vi England på dess 'motståndares sida,

äfven om engelska intressen icke stodo på spel.

Och så var ständigt förhållandet, ända tills en makt

uppträdde på vädjobanan, som ännu omedelbarare
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kunde hota östaten, än hvad fallet var med vår

västliga granne.

Långsamt men oaflåtligt hade Rys.-;land utvidgat

sina gränser i Asien. Med sällsynt hårdnackenhet

sköt det fram sina kosackhorder mot öster och sö-

der, och England jnsåg, att det måste förbereda sig

på det ögonblick, då dess egna, från Indien utgå-

ende expansionssträfvanden måste stöta på ryskt

motstånd. Det farliga därvid var, att dess krafter

där lämnade mycket öfrigt att önska, och att det

vid en plötsligt uppstående konflikt lätt kunde kom-

ma till korta. Här måste inväntas ett tillfälle, där

man kunde komma åt denna framtida motståndare

till sjöss. Tillfället fann sig, när Ryssland genom

kriget mot Turkiet sökte utvidga sin makt på Bal-

kan. Det var Krimkriget, och vi finna plötsligt

England i vapenbrödraskap med dess tidigare ärke-

fiende, Frankrike, uppträdande mot den mera farliga

motståndaren. För någon tid framåt syntes seder-

mera fred härska mellan de båda största sjömak-

terna; men detta tillstånd varade icke länge. Om

del ock sen dess ej korsat sina vapen, så erinra vi

oss nogsamt, hurusom Afrikas uppdelning och Frank-

rikes förnyade koloniala utvidgningar i Asien och

Söderhafvet under de sista 25 åren i det förgångna

århundradet gåfvo upphofvet till en förbittrad diplo-

matisk strid mellan de bålda makterna. 1889 moti-

verades i England flottans väldiga ökning med en

hänvisning på den franska flottans tillväxt, och 1898

mobiliserades t. o. m. de båda staternas flottor med
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anledning af Fashoda-konflikten. — Då antogs den

första tyska flottlagen.

Genast ändrade den engelska politiken sin front.

Dittills hade man med allt annat än välvilliga blic-

kar följt utvecklingen af Tysklands sjöintressen och

sökt lägga hinder i vägen, hvarhelst detta lät sig

göra, men nu, från detta ögonblick började mot oss

en diplomatisk kamp, hvars permanenta fortvaro vi

blifvit vana vid. Den vänligare min, som tidvis an-

lägges, när så kan synas lämpligt, kan icke förvilla

oss; vanligtvis är den blott afsedd att dölja hemliga

fientliga afsikter. Och det måste så vara. Det är

i logisk öfverensstämmelse med hittillsvarande brit-

tisk historia. Så snart det lifsstarka, målmedvetna

tyska folket under ledning af en klart förutseende

härskares regering träffade anstalter att skaffa sig

ett dugligt sjövapen, så var det, enligt den engelska

principen, att den medtäflare, som kan blifva farli-

gast, måste bekämpas, måste vara fienden, klart, att

Tyskland blef fienden. Tyskland blef fienden, eme-

dan det byggde en flotta; vore denna väl krossad,

så vore med ett slag hvarje anledning till fiendskap

försvunnen. Med förlusten af flottan, så resonerar

man, beröfvas den tyska handeln sitt nödvändiga

skydd, och genom tillintetgörandet af den tyska

handelsflottan slungas Tysklands handel på världs-

marknaden tillbaka och i en vanmaktsställning, ur

hvilken den endast långsamt och mödosamt skall

kunna resa sig igen.

Homer Lea är emellertid af den åsikten, att det
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brittiska världsril<et endast Ivan räddas genom Tysk-

lands fnllständiga krossande, och det militära för-

hållandet mellan båda staterna har för honom där-

för en tvåfaldig betydelse; "Angelsaxarne kunna

strida med Ryssland endast till lands och med Ja-

pan endast till sjöss. Ett krig med Tyskland inne-

bär en kamp såväl till lands som till sjöss. Denna

krafthiätnings våldsamhet kommer att motsvara de

därvid använda medlen; den kommer att bli dub-

belt mera omfattande än vid ett krig mellan Eng-

lands—Ryssland eller England—Japan. Skulle den

brittiska flottan förstöra den tyska, så uppstår som

enda resultat samma förhållande som före kriget,

fast det förenade konungariket ju efteråt icke vore

utsatt för en omedelbar fara. Men denna seger för

, icke England närmare målet att tillintetgöra den

tyska makten och dess inneboende möjligheter till

världsvid expansion, ty blott i ett brittiskt krig

med en östat spelar dess flotta hufvudroUen. I ett

sådant med Ryssland har den ingen uppgift alls,

och i ett anfallskrig mot Tyskland står den i andra

rummet. En enda uppgift har den brittiska flottan:

att förblifva den härskande på hafvet. Från början

till slut är den hänvisad till försvaret. Endast ar-

mén kan besitta möjlighet och kraft att afgöra kri-

get och diktera en fred, som förlänger världsrikets

tillvaro." Han förutsätter, att det kommande Tysk-

lands storhet är beroende af ett tilhntetgörande af

det anglosaxiska världsherradömet, af hvars spillror

det skulle bygga sin egen världsmakt, och han för-
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klarar det därför som Englands första i)lil<t alt

lirossa den tyska maktställningen.

Med detta resonemang motiverar Homer Lea nöd-

vändigheten för Storbritanien att införa den allmäna

värnplikten icke blott på öriket utan äfven i kolo-

nierna och så skapa en för hvarje landkrig öfver-

mäktig armé. Försök i denna riktning ha som be-

kant på sista tiden flera gånger gjorts i England;

de ha understötts af de mest framstående personlig-

heter, men det har icke lyckats att bryta nationens

motstånd däremot. En sådan åtgärd skulle icke blott

djupt ingripa i en inrotad föreställning om person-

lig frihet utan äfven motsäga den alltjämt med så-

dan skicklighet och tur utöfvade vanan att till lands

utnyttja andra nationers militära krafter och dra den

dubbla fördelen af deras förblödning, hvarigenom

för den egna nationen obehagligt motstånd undan-

röjes och den förbundnes krafter på ett hälsosamt

sätt bli försvagade. Ty eventuellt kan ju en så-

dan inom kort bli till en motståindare, som måste

bekämpas. Skulle då månne inte en sådan taktik

kunna få anses lämplig äfven gentemot Tyskland?

Men därom längre fram! Låtom oss först kasta

en flyktig blick på de brittiska åtgärder, som vid-

tagits för att säkerställa det ständiga herradömet på

världshafvet, åtgärder, som ha det dubbla syftet att

tjäna icke blott som ett skydd för örikets handel,

utan äfven utgör ett led i dess krigsberedskap. Med

beundransvärd skarpsynthet har det i alla tider ve-

tat att i alla världshafvets delar hänsvnslöst tillägna
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sig de punkter, som behärska de viktigaste kommu-
nikationsvägarne. Medelst Gibraltar spärrar det in-

loppet till Medelhafvet, genom Malta förbindelsen

mellan dettas västliga och östliga delar, genom Cy-

pern Suezkanalens mynning, som yttermera genom
Egypten är i säker hand. Härigenom säkerställa

britterna åt sig den kortaste sjövägen till Indien

Indiska oceanen och Stora oceanen. Men äfven på
den längre vägen rundt Afrika utöfvar England sitt

inflytande genom besittningen af St. Helena, Asgen-

sion och sina afrikanska kolonier, under det att ut-

loppet ur Röda Hafvet, Bab el Mandeb, spärras ge-

nom ön Perim. Vägen till Stora Oceanen för vidare

genom Malaccasundet, och här har på allra senaste

tid byggts en brittisk krigshamn i Singapore. Nu

ville kontinentalmakterna genom byggandet af järn-

vägar tillkämpa sig möjligheten att nå fram till

Stora Oceanen och sålunda frigöra sig från beroen-

det af de af England behärskade sjövägarne. Ryss-

land lyckades medelst sin sibiriska järnväg nå fram

till Oceanen, men deras önskan att där få en stän-

digt användbar hamn omintetgjordes af japanerna.

Tyskland började bygga Anatolien—Badgad-järnvä-

gen, men genast förstod England att afvinna Turkiet

denna järnvägs ändpunkt, Kowejt, och ökade på så

sätt ytterligare de hinder, de redan kunde uppställa

för passerandet af Persiska Vikens utlopp genom in-

nehafvandet af Ras Dschask och ön Bahrain. En-

"dast en enda sjöväg har undandragits det engelska

inflytandet, Panamakanalen, som förbinder Karaibis-
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ka Hafvet, det amerikanska Medelhafvet, med Stora

Oceanen. Och därmed liar det absoluta engelska sjö-

herraväldet lidit en kännbar stöt. Öriket måste

finna sig i att dela det ined andra flottstarka natio-

ner åtminstone i Stilla Oceanen. Men detta endast

med de närgränsande staterna Japan och Nordame-

rika, som här äga sina stödjepunkter, event. äfven

Frankrike, som dock i Främre Indien lyckats rädda

sina besittningar undan Englands glupskhet och till

och med förmått utvidga sina tidigare besittningar

på Madagaskar och i Bortre Indien. Däremot ej

med Tyskland, som på den långa vägen från sina

besittivngar i Afrika till Stora Oceanen ej äger en

enda tillflyktsort.

Och det är icke endast fria sjöförbindelser, som

sjöfarten behöfver nu, sedan krigsmarinen fullstän-

digt och handelsflottan till största delen begagnar

sig af ångmaskiner i stället för segel. Liksom hvar-

je mänskhghetens framsteg måste köpas med offer,

så har ock sjöfarten i och med öfvergången till ång-

kraft nödgats afstå från den obegränsade aktionsra-

diens fördelar; den är nu obetingadt beroende af

de medförda förråden af bränsle för dess ångpan-

nor. Som emellertid ett krigsfartyg redan i sitt

pansar och sin bestyckning samt i sin ammunition

har en rätt betydande last, kan vid intagande af

brännmaterial ett visst mått, t. o. m. hos de allra

största slagskepp, icke öfverskridas och därmed ej

heller det tidsmått och den våglängd vid viss has-

tighet, för hvilka dessa förråd beräknats, då möjlig-

2
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het ej förefinnes för desammas förnyande. Kan
sådan påfyllning ai brännsleförråden då ej ernås,

så är ett fartyg lika urståndsatt att fortsätta färden

som ett lokomotiv, hvars kol och vatten tagit slut.

Med införandet af ångfartyget måste därför alla

sjöfarlsidkande nationer söka anlägga k o 1 s t a t i o-

n e r på vissa afstånd från hvarandra, och för det-

ta ändamål ägnade sig naturligtvis endast öar eller

kustorter, som kunde erbjuda tillräckligt skydd för

bevarandet af dessa kolförråd, orter, till hvilka man
måste skaffa sig äganderätt. Och på ernåendet af

detta mål koncentrerade sig Storbritanien, först och

främst för att få ett verksamt vapen i den ekono-

miska kampen med Tyskland, men äfven för att i

fall af behof lägga ett svårt hinder i vägen för dess

krigsflotta vid den väntade afgörande striden. Det

förstod att omintetgöra hvarje Tysklands försök att

förvärfva stödjepunkter, ja äfven kolstationer vid

världshafvets kuster. Med misstänksamma blickar

följde de alla tyska fartygs rörelser och företag, och

genast, om den allra svagaste grund ansågs före-

ligga, att de sökte förvärfva någon för kolnederlag

lämplig punkt, följde den diplomatiska kampen, ja

t. o. m. direkta hotelser. Ännu minnes hvar och

en, hurusom vid striden om Marocko Frankrike re-

dan var villigt afträda vissa områden till Tyskland,

men huru Englands hotande hållning stärkte dess

rygg och sålunda tvang oss uppgifva hvarje anspråk

på marockanskt område.

I följd af detta uppträdande af våra fränder på
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andra sidan kanalen är Tysklands handels- och

krigsflolta hjinvisad till nödvändigheten att taga si-

na kolbehof från andra nationers, hufvndsakligen

Englands, nederlag. Frånsedt att våra fartyg för des-

sa bevis på gästvänskap måste betala det pris, de

behaga bestämma, och den sålunda vunna fördelen

går till utlandet, så tränger sig den frågan på oss:

hvar skola vi i krigsfall jorden rundt finna vänligt

sinnade nationer som skulle kunna förse våra far-

tyg med kol. Englands och Frankrikes hamnar

stängas obevekligt för dem. Och huruvida de euro-

peiska småstaterna, trots fruktan för engelska re-

pressalier, skulle våga öppna sina kolförråd för oss,

det torde vara mer än tvifvelaktigt. Här ha vi en

högst viktig punkt, där vi äro i starkt behof af

rörelsefrihet, men hvarest England uppdragit grän-

ser af järn för Tysklands expansionsbehof; här gäl-

ler det att förr eller senare spränga dessa bojor,

som i längden måste bli alldeles olidliga för vår

sjöfart och i krigsfall utgör en allvarsam fara. Men

därtill behöfs det icke tillintetgörandet af

det anglosaxiska världsherradömet, hvilket måls

uppnående Homer Lea förutsätter som ett villkor för

Tysklands storhet. Tysklands behof skulle lätt kun-

na tillfredsställas ur den storbritanniska besittnin-

gens omåttliga rikedom. Men det ser ut, som om

England allt" framgent ville kämpa för sitt envälde

till sjöss. Och då måste det ju, enligt sin princip

att alltid bekämpa den, som kan bh den farligaste

motståndaren, först vända sig mot Japan, innan den-
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na nation blir alltför öfvermäktig i Stilla Oceanen.

Därtill skulle det emellertid behöfva alla sina sjö-

stridskrafter, och detta torde förefalla England be-

tänkligt vid tanken på Tysklands starka krigsflotta.

För den skull ligger ju planen nära till hands att

först söka invänta första bästa tillfälle att krossa

den hittillsvarande motståndaren för att sedan få

full handlingsfrihet i Stora Oceanen. Härtill behöfs

ju dock endast förstörandet af den tyska flottan, ej

hela det tyska riket, som Homer Lea håller för så

nödvändigt.

Ett ytterligare kampmedel har England förskaffat

sig i kabelnätet, med hvilket det förbundet

jordens alla delar sinsemellan och dessa med öriket.

För ett ekonomiskt liksom för ett sjökr.ig är ett

snabbt arbetande underrättelseväsende af oerhördt

stor betydelse. Det möjliggör en koncentration af

ledningen, hvilken sätter vederbörande stat i stånd

att genast utnyttja hvarje gynnsamt läge, att före-

bygga hvarje hotande fara, och som för motstånda-

ren, som är i saknad af detta underrättelseväsende,

kan medföra de obehagligaste öfverraskningar. Så

länge England ensamt behärskade hela kabelnätet,

kunde det godtyckligt utestänga andra nationer från

dess begagnande och sålunda göra dem blinda och

döfva beträffande hvad som försiggick i aflägsnare

världsdelar, under det England ensamt hade ögon

och öron öppna och inhöstade alla initiativets förde-

lar. Inseende farorna af ett sådant förhållande, ha

andra nationer för ej så länge sedan också byggt
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kabellinjer, som oberoende — åtminstone för vissa

zoner — af de engelska linjerna, äro i stånd att för-

medla underrättelser öfver hafven. Men för det för-

sta bilda dessa linjer intet fullständigt nät, och för

det andra är faran ingalunda utesluten, att engels-

männen i händelse af krig, efter bästa kraft och

förmåga, skulle komma att afskära dessa kablar och

göra dem obrukbara.

Uppfinningen af den trådlösa telegrafien erbju-

der visserligen ett medel att frigöra sig från bero-

endet af kablarna. England följde därför genast från

början denna telegrafis utveckling med största upp-

märksamhet och förstod genomdrifva, att Marconibo-

laget förlade sitt hufvudkvarter till England. Det

sträfvade af alla krafter att för egen räkning mono-

polisera gnisttelegrafien och därmed äfven i detta af-

seende behärska världen. Tack vare den tyska ve-

tenskapen, lyckades detta emellertid icke. Vi hafva

öfverträffat Marconis apparater och sålunda erhåUit

en ersättning för det kabelnät, vi sakna, hittills vis-

serligen endast inom vissa gränser, nämligen så

långt apparatens verkningskrets sträcka sig och

i den mån vi äga stationer, som kunna befordra te-

legrammen vidare. Det var därför af största vikt

och intresse, att kejsaren nyligen medels våra egna

apparater kunde meddela sig med Förenta Stater-

nas president.

Att England, förutseende en allvarlig kamp med

Tyskland, i god tid skaffat sig mäktiga bundsför-

vanter är lätt begripligt och allmänt bekant. I hvil-
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ken mån jämte Ryssland och Frankrike äfven mind-
re stater som t. ex. Belgien, Danmark, Balkansta-

terna m. fl. skola anslutas, kan man ännu ej med
klarhet öfverskåda. Då man icke kan räkna med
Tyskland ensamt utan äfven med tremaktförbundets

öfriga medlemmar, så har, hvilket nu tydligt mär-

kes, rollerna mellan de tre stormakterna måst för-

delas. Hvad Storbritanien beträffar, så arbetar det

på att dölja sina afsikter och söka invagga "den

tyske Michel" i säkerhet. Gentemot Italien visar

det däremot en mycket allvarsam min. För det en-

gelska herraväldet i Medelhafvet är den växande

italienska flottan och framför allt det ännu sedan

kriget i kraft förblifna besättandet af de turkiska

öarna i Aegeiska hafvet, rätt obekvämt. Det ser

dock ut, som om Turkiet vore ganska belåtet här-

med och därför dröjer att uppfylla villkoren för be-

sittningsrättens upphäfvande, återkallandet af sina

sista stridskrafter från det inre Tripolis, ity att det

nuvarande tillståndet hindrar andra att sträcka sina

fingrar efter dessa öar. När nu Sir Grey yttrade,

att läget i Europa ej blefve normalt, så länge ifrå-

gavarande öar vore i händerna på en stormakt, så

finner man i Italien denna hans påtryckning högst

obehaglig. Detta så mycket mera som han samti-

digt var villig att öfverlämna åt Greklands godtyc-

ke utrymmandet af den af dem besatta delen af Al-

banien, en fråga, i hvilken grekerna genom upprät-

tandet af "heliga bataljoner" i ifrågavarande områ-

de oj synas lägga i dagen någon oftorgifvonhet.
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Gentemot Homer Leas fordran, att Storbritanien

för vidmakthållandet af sitt världsherradöme måste

krossa Tyskland, d. v. s. icke blott beröfva det dess

flotta och lamslå dess handel utan äfven tillintet-

göra dess stridskrafter till lands, ställde jag den

åsikten, att England icke kan hysa en sådan ön-

skan. Det skulle vara i strid med dess hittilsva-

rande politik. Ty för England är en stark land-

makt på kontinenten oumbärlig. Denna måste vid

sig binda hufvuduppmärksamheten vid ett landkrig

hos den makt, hvars flotta eljest kunde blifva far-

lig för England. Denna princip har alltid utgjort

ledmotivet i den politik, det drifvit med fastlands-

makterna. Låt oss anföra ett exempel. Vid början

af det österrikiska tronföljdskriget var Frankrike

Englands farligaste medtäflare på hafvet, enär det

på ett betänkligt sätt ökade sina koloniala besittnin-

gar; Österrike var den största landmakten, och på

dess sida ställde sig England i kampen mot det med

Frankrike allierade Preussen. Sedan det 1755 bör-

jat att direkt bekämpa Frankrikes sjöstridskrafter,

måste det afstå från Österrikes tjänster, som för att

definitivt krossa Fredrik den Store, gått i förbund

med Ryssland och Frankrike. Det ställde sig nu

på Preussens sida. Men, så snart det nått sitt mål,

när det fördrifvit de franska skeppen från Ostindien

och eröfrat de franska besittningarne i Senegal, när

det 1760 genom stormningen af Montreal en gång

för alla tagit Kanada från fransmännen och så för-

svagat dess flotta, att det i Västindien kunde upp-
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träda med full kraft och i europeiska farvatten kun-

de inskränka sig till blockad, när det alltså i värl-

dens alla hörn krossat den uppblomstrande fran-

ska makten, 'då undandrog det alldeles oväntadt

sin preussiske bundsförvandt allt vidare bistånd.

Preussen hade gjort hvad man beräknadt, då det

afhållit Frankrike från att ägna någon uppmärksam-

het åt sina sjöstridskrafter. Det finge nu själft sö-

ka klara sina motståndare, af hvilkas ytterligare för-

svagande England ej hade något intresse. Man bru-

kar sätta denna plötsliga svängning i sammanhang

med Pitts tillbakaträdande, alldeles, som om hans

vänskap till Fredrik skulle varit bestämmande för

Englands hållning. En sådan sentimentalitet kan

man emellertid med all säkerhet ej förutsätta hos en

engelsk statsman.

Österrike är ej längre i stånd att mot Frankrike

spela den roll, som England förr tilldelade det. Där-

emot har i Ryssland en ny makt uppstått, hvars in-

tressen direkt gå emot Englands. Gentemot denna

stat kan jämvikten endast upprätthållas, ifall man

mot densamma kan uppställa en stark militärmakt.

Frankrike passar icke för denna roll, enär det ef-

ter Tysklands tillintetgörande skulle bli den näst

starkaste europeiska sjömakten och en stark kolo-

nialmakt och därigenom åter skulle inträda i det

gamla förhållandet som motståndare till England.

Denna uppgift mot Ryssland kan således endast till-

delas Tyskland, och denna, trots alla skenbart mot-

stridiga intressen, kampgemenskap mellan England
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och Ryssland mot Tyskland har dock, jämte en otå-

lig önskan att bryta dess ekonomiska makt, det —
måhända omedvetna — ändamålet att grundligt un-

dergräfva den tysk-ryska vänskapen för att i fram-

tiden kunna spela ut den tyska makten mot den

ryska. England har alltså intet intresse af att ned-

slå Tysklands landmakt. Tvärtom kan dess än-

damål med ett krig endast vara att

tillintetgöra dess flotta men i möj-
ligaste mån skona dess armé.

Det återstår att se, om den öfvermäktiga engel-

ska flottan verkligen är i stånd att utföra denna

plan. Vid besvarandet af den frågan skola vi föl-

ja en brittisk skriftställares och erkänd fackmans

och lärares i strategi, J. S. Corbett, uppfattning.

Han har nämligen i sitt 1911 utgifna arbete "Some

principles of maritime strategy" härvid uppställt all-

mängiltiga regler, som dock stödja sig på hittills

begagnade former för sjökriget. Enligt hans åsikt

framgår ur all sjökrigshistoria, att en kamp mellan

två flottor, som skall föra till den ena partens till-

intetgörande, endast kan komma till stånd, för den

händelse denna vilja förefinnes hos båda parterna. En-

dast den ömsesidiga viljan att icke undvika ett af-

görande, kan medföra ett sådant i ett öppet sjö-

slag; detta kan emellertid endast förutsättas, om

båda parterna ha anleduiing hoppas på en seger,

d. v. s. om båda parterna känna sig någorlunda

jämnstarka. Är det icke fallet, så kommer enligt

alla erfarenheter den svagare att söka beflita sig
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om att draga ut på tiden och därvid, såframt han

besjälas af någon aktiv ande, att genom mindre an-

grepp söka försvaga motståndaren ända tills han

anser möjligheter förefinnas att med utsikt till se-

ger möta motståndaren i ett större slag.

Denna taktik har alltid, enligt Corbett, föTsatt

den starkare i ett svårt läge. Hvarje dag, som af-

görandet uteblir, kostar mycket pengar — och nu-

mera äfvenledes kol, hvars ersättande alltid är för-

enadt med besvärligheter. Hvarje dag kan medföra

obehagliga öfverraskningar, och han måste sålunda

söka snarast möjligt framtvinga afgörandet. Här stå

honom endast två vägar till buds. Antingen måste

han våga försöket att med våld och under beskjut-

uing från kustartilleri tränga in i den hamn och

tillflyktsort, som motståndaren uppsökt (och därtill

fattas i regel den nödiga portionen våghalsighet) —

eller han måste försöka att tvinga honom ut ge-

nom beskjutning. Från sjösidan låter sig detta i

allmänhet icke göro vid väl anlagda krigshamnar,

och det återstår då endast att genom stridskrafter

till lands, som för detta ändamål landsättas och,

försedda med tungt belägringsartilleri, ha till upp-

gift att hastigt nå fram till en sådan framskjuten

ställning, att de kunna verksamt beskjuta den i

hamnen förankrade flottan och sålunda tvinga den-

na att utlöpa och upptaga den afgörande kampen

på öppna sjön. Exempel på ett sådant tillväga-

gångssätt erbjuda amerikanerna vid San Jago de

Cuba och japanerna vid Port Arthur. Därför be-
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höfver den brittiska flottan stödet af en tillräckligt

stark landarmé.

Det uppstår nu frågan, huruvida vid en kon-

flikt med Tyskland de då med öriket förbundna

kontinentalmakterna skola stå till tjänst i detta af-

seende. Man kan ingalunda med säkerhet bejaka

en sådan fråga, emedan redan här intressena börja

bli delade. Båda makterna söka att på vägen mel-

lan egna hufvudstäder och Berlin komma till elt

afgörande, och de ha ingien anledning att splittra

och försvaga sina stridskrafter genom att afdela af-

sevärda truppmassor med kraftigaste krigsmateriel

i och för belägring af våra sjöfästningar. De torde

snarare hysa en önskan att krossa Tysklands land-

makt men däremot i möjligaste mån skona flottan,

såsom varande ett hot mot den senare uppstående

motståndaren, Storbritanien. För dem lär väl Eng-

lands städse följda politik vara lika noga känd som

för oss, och vi förutse en sådan situation. Vill allt-

så England nå sitt krigsändamål, tillintetgörandet af

den tyska flottan, så måste det nog med eller mot

sin vilja härtill använda egna stridskrafter, och vi miss-

taga oss nog icke, om vj antaga, att det brittiska "expe-

ditionary force" med dess 150,000 man, tilldelas upp-

giften att som landsättningsarmé understödja flottan.

Frågan, huru denna landstigningskår skall upp-

träda och särskildt, i hvad mån den kan anses komma

att deltaga i de förbundna arméernas operationer ocl.

tjäna dem som förstärkning, låter äfvenledes besvara sig

med ofvannämnda engelska sjöstrategs ord som lyda;
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"Ett är säkert: den, som behärskar hafvet,

har full handlingsfrihet och kan af kriget tillgo-

dogöra sig just så mycket han finner för godt,

under det att t. o. m. de starkaste landmakter

ofta kunna komma i stora svårigheter."

"Om krigsobjektet är obegränsadt och mot-

ståndaren därför insatt alla sina krafter, kan ett

afgörande tydligen endast vinnas, ifall han helt

och hållet krossas. Har man ingen utsikt därtill,

så är det falsk politik att vilja nå målet med

våld, d. v. s. man skulle i sådant fall aldrig in-

låtit sig på något krig. Men om man uppställer

ett begränsadt mål så är det icke nödvän-

digt att ifrågasätta ett tillintetgörande af fiendens

alla stridskrafter."

-"Om vi nu betrakta Englands erfarenheter be-

träffande fastlandskrig, så finna vi, att det mån-

ga gånger tagit del i sådana, men vi finna till-

lika, att detta städse stött på stark ovilja hos fol-

ket, så som om ett dylikt företag alldeles strede

emot nationens instinkt."

Dessa tre citat ge oss ju en fullständig karak-

ristik af Englands sätt att deltaga i kontinentalmak-

ternas krig. Sedan början af 1700-talet hade det

nästan alltid nödiga medel till förfogande att tillför-

säkra sig sjöherraväldet eller åtminstone att behär-

ska det tillstånd, som Corbett kallar "omtvistbart

sjöherravälde". Nästan alltid har detta lyckliga

land varit i tillfälle att själft kunna bestämma, i

hvilken mån det önskade inblanda sig i de euro-
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peiska makternas krig, och sedan dragit just d^n

nytta däraf, som det från början afsedt.

Hvad det ville, erfara vi af citatet n:o två. Cor-

bett är en beundrare af vår strateg Clausewitz och

stöder sig vid skiljandet mellan tvänne olika krigs-

ändamål, det begränsade och det obegränsade, på

dennes läror. Clausewitz karakteriserar dem i föl-

jande ordalag: "Denna dubbla krigsafsikt är antin-

gen tillintetgörandet af motståndaren, vare sig man

politiskt ville krossa honom eller endast afväpna ho-

nom och sålunda tvinga honom till en godtycklig

fred, — eller man önskar endast göra några eröf-

ringar vid hans gränser, eventuellt i afsikt att be-

hålla dem, eventuellt ock som nyttig kompensation

vid uppgörandet af fredsbestämmelserna." Det för-

sta fallet fordrar, att hela folket spänner sina kraf-

ter till det yttersta i det andra är detta icke behöf-

ligt. Ett lärorikt exempel ger Clausewitz själf i en

uppsats från 1830—31, som innehåller en krigsplan

mot Frankrike. Förhållandena medgåfvo icke några

utsikter att helt krossa denna stat, och vår stra-

tegs plan gick därför ut på att uppställa en eröf-

ring af Belgien såsom mål för kriget: "Detta land

méd sin ringa storlek men med stora hjälpkällor

omfattas af Tyskland och Holland; en där uppställd

fientlig makt utgör alltså icke någon i ett vidsträckt

fientligt område framskjuten spets, och för den skull

kan en sådan eröfring äfven under vanliga förhål-

landen i längden behållas — . Fransmännen må upp-

träda hur starkt som helst i Belgien, de måste i
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hvarje fall alltid vara svagare, än om de befunne

sig niidt inne i eget land. Har man gjort sig till

herre öfver Maas, så kan man i det väsentligaste

anse sig ha eröfrat Belgien — . Vi tro alltså, att om
de förbundnes vapen någonstädes förmå tillkämpa

sig en seger och detta måste vid en offensiv

afsikt förutsättas — , så måste det lättaste och säk-

raste resultat af en sådan seger blifva Belgiens er-

öfring."

Vid ett studium af Englands historia måste vi

medgifva, att det funnits tillfällen, då det spändt sina

krafter till det yttersta beträffande delar af sina

stridskrafter, flotta och finanser, men ett ianspråk-

tagande af hela sin folkkraft och hvarje vapenför

man som t. ex. Preussen—Tyskland 1813 och Frankrike

1870, det känner England icke. Det har vetat att

aldrig föresätta sig några "obegränsade mål" — en

utmärkt illustration till Clausewitz' läror. Det har,

frånsedt kolonialkrigen, aldrig sökt att helt eröfra

ett land eller fullständigt krossa en motståndare.

Alltid var det mindre syften, som kunde nås med

egna krafter, bortkapandet af enstaka besittningar,

förstörandet af fientliga sjöstridskrafter eller uppnå-

endet af handelsfördelar. Delvis må ju detta be-

ro på en mycket klok politik, delvis dock äfven på

den af Corbett påpekade folkuppfattningen. För

den hårda tjänsten i landkriget, som sätter geväret

i handen på landets unga söner och rycker dem

bort från familj och hem, har det brittiska folket al-

drig haft sinne eller sympati. Därför användes för
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detta ändamål så mycket som möjligt besoldade ut-

ländingar eller lyckades man få sina bundsförvan-

ter att blöda för engelska syften, och för dem ut-

vecklade sig förstås mången gång Icriget lätt till ett

sådant med "obegränsadt ändamål". Vi behöfva ju

endast återigen hänvisa till Fredrik den Stores krig.

Alltså, England för endast krig med begränsadt

syfte och använder därvid endast ogärna sin armé.

Häraf kan man draga slutledningar beträffande dess

framtida användande af en landstigningsarmé. Cor-

bett angifver några fingervisningar, i det han sä-

ger:

"Antingen måste denna landstigningskår upp-

träda som organisk del af den makt, som för det

obegränsade kriget, och utan något förbehåll för

egen del, eller ock tilldelas den en bestämd ter-

ritorial verksamhetskrets med själfständig ledning,

oberoende af den förbundna maktens krigsledning

men med inskränkt verksamhet."

"Men det, som man skulle kunna
kalla den brittiska eller maritima
arten, är just användningen af den
begränsade metoden i den obe-

gränsade krigsföringen under
medverkan vid våra bundsförvan-
ters större operationer — ett till-

vägagångssätt, som för det mesta
stått oss öppet — , alldenstund vårt
herravälde till sjöss möjliggjort
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ett val af krigsskådeplats, som
verkligen var begränsa d,"

Detta karaktäriserar hela egenarten i den engel-

ska krigföringen till lands. Utan vidare antages,

att den kontinentala förbundsmakten måste föra krig

med obegränsadt mål, och man lägger så småning-

om hela lasset på honom. Det betecknas som ty-

piskt brittiskt, "att expeditionskåren (the expedition-

arv force) så mycket som möjligt måste hålla sig

fjärran från detta handlingssätt. Med dess medver-

kan som organisk del i vår motståndares totalstyrka

behöfva vi därför endast räkna, i det fall att Bri-

tanien ej finner något annat sätt att nå sitt speciella

mål.

Klarare än hvarje diskussion lär oss en blick

på krigshistorien, hur Corbett tänker sig en sådan

krigföring.

Sedan det spanska tronföljdskriget, då Marlbo-

rough med de brittiska hjälptrupperna ryckte fram

ända in i Sydtyskland för att, förenade med de kej-

serliga, leverera ett blodigt åtgörande slag mot Lud-

wig XIV, har aldrig någonsin, om ringaste osäker-

het förefunnits, en engelsk här förirrat sig in på

kontinenten. Jo i Holland eller i Fredrik den Sto-

res krig, i Hanover, alltså aldrig långt från kusten,

finna vi engelska trupper utvecklande en beskäftig

och hvarje afgörande ängsligt undvikande krigsfö-

ring. Hvem glömmer väl hertigens af Cumberland

svaga uppträdande vid t. ex. Fontenoy 1745, Lafeld
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i Kloster Zeven.

Äfven under loppet af det spanska kriget mot

Napoleon, då den olycklige Moore ersattes med den

den skickligare Wellesley, finna vi, så länge mot-

ståndaren icke blifvit alldeles utmattad, ett försik-

tigt fasthållande vid förbindelsen med hafvet. Och,

då denna i ett fall afbröts, ersattes den genast på

ett skickligt sätt med en ny. Blott euj enda gång

se vi engelska armén deltaga i ett afgörande slag.

Det var vid Waterloo. Men här förelåg, efter den

förbundna kontinentalarméns nederlag, faran af att

genom ett fördröjande af afgörandet på ett oväl-

kommet sätt förlänga kriget, och Wellington befann

sig då i ett egendomligt tvångsläge.

Alltså genomgående samma sträf-

van efter förbindelse med basen,
h vilket för engelsmännen betyder
med kusten, så framt där finnas för

i n s k e p p n i n g lämpliga hamnar, och
alltid undvikande af afgörandet, om
icke förhållandena tvinga till ett

sådant; därvid dock äfven undvikan-
de ett alltför intimt deltagande i

bundsförvantens operationer. Det-

ta är just, hvad man skulle kunna
kalla det brittiska eller maritima
tillvägagångssättet.

Med kännedom härom kunna vi försöka att skapa

3
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oss en föreställning om Storbritaniens sannolika

tillvägagångssätt vid en konflikt med Tyskland.

För England skulle naturligtvis en fullt oberoen-

de användning af dess landtrupper vara det mast

önskvärda, och om det genom sin kännedom om sina

allierades krigsförberedelser och till buds stående

truppmassor kan få den öfvertygelsen, att de en-

samma skola lösa sin uppgift, så skall England sä-

kert veta att tillvarataga sitt oberoende och själft

välja krigsskådeplats. Kan det däremot icke hysa

ett sådant förtroende till de allierade och expedi-

tionskårens deltagande som oberoende del måste

ifrågasättas, så måste det finna sig i att låta den

deltaga som organisk del i de stora operationerna.

Då skulle en landstigning i Belgien — ostörd af

tyska trupper — möjliggöra ett förlängande af frans-

männens vänstra flygel.

Ofrivilligt återkallar detta i minnet den engelska

pressens kamp mot Hollands plan att återuppbygga

Vlissingens gamla befästningar, som icke endast

skulle vara i stånd att skydda den därvarande för

moderna behof utbyggda hamnen utan äfven kunna

lägga hinder i vägen för ett benyttjande af Wester-

schelde och inloppet till Antwerpen. 1 betraktande

af den suveräna statens obestridliga rätt att härige-

nom skydda en för dess egen flotta viktig hamn

(Holland äger utom denna blott den i Helder) och

därigenom göra sig mera skickade att uppfylla sina

neutralitetsplikter, måste det väl synas egendomligt,

då den franska och belgiska pressen göra gemen-
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sam sak med den engelska och genom utstuderade

men ohållbara skäl och föreställningar skrämma ne-

derländerna och tvinga dess regering att uppgifva

planen.

Man kunde däri se ett bevis för antagandet, att

England i händelse af en konflikt med Tyskland har

för afsikt att landsätta sin expeditionsarmé i Ant-

werpen för att ställa den vid sidan af den franska

armén. Och om också den nya befästningen af

Vlissingen, så länge den inskränker sig till ett enda

pansarverk på högra stranden, ej är i stånd att i

längden motstå ett angrepp, så kan den dock vara

till ett svårt hinder för en så stor transportflotta,

som behöfves för öfverförandet af den brittiska ar-

mén, och i hög grad fördröja den afsedda landsätt-

ningen i Antwerpen. Men allt hänger på den stör-

sta skyndsamhet vid en sådan aktion. Eljest skalle

den brittiska hjälpen inträffa för sent och vara täm-

ligen värdelös.

Men låt oss antaga, att den brittiska expeditions-

kåren på denna eller någon annan väg i rätt tid

anländer för att deltaga i operationerna på frans-

männens vänstra flygel; låt oss vidare antaga, att

man tillkämpat sig de första stora segrarna öfver

våra trupper, hvilka sedan tillräckligt sysselsättas

af de franska trupperna, då börjar för de brittiska

trupperna den eftersträfvade andra akten, i det des-

sa frigöra sig från den aldrig önskade "obegränsade

formen" för att oberoende få arbeta vidare, d. v. s.

för att uppsöka ett begränsadt territorialt verksam-
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lietsfäll. Ett krigssytte efter Englands sinne l<an

endast rikta sig mot den tyska Nordsjökusten, i

hvars liamuar den svagare tyska flottan enligt vår

förutsättning dragit sig tillbaka. De britiska sjö-

stridskrafterna ligga redan i afvaktan på att den ge-

nom angreppet på landbefästningarna skall drifvas

ut och till dem för att tillintetgöras enligt mönstret

från Port Arthur.

Hvilken tid detta skall erfordra undandrager sig

vårt bedömande. Exemplet från Port Arthur ger

dock vid handen, att man måste räkna med rätt be-

tydande offer ifråga om såväl tid som människolif.

1 hvarje fall kan detta mål icke nås i en hand-

vändning; och det är därför ingalunda uteslutet, att

icke den på franska eller belgiska hamnar stödda

förbindelselinjen kan hotas genom tyska truppföre-

tag. EngelsmäATieii ha emellertid alltid ådagalagt

stor skicklighet i att finna nya förbindelselinjer, om

de gamla hotas. Ett godt exempel härpå i ett så-

dant läge erbjuder sig i Englands spanska fälttåg

mot Napoleon I 1808—09. Napoleon framryckte från

Madrid segerrikt mot de brittiska trupperna i Portu-

gal. En engelsk kår under befäl af Sir John Moore,

som han trodde vara stadd på återtåg, kringgick ho

nom och hotade hans etapplinjer. När Napoleon då

vände sig mot denna och i sin ordning afskar dess

förbindelselinje med Lissabon, så drog den sig, för-

följd af franska marskalken Soult tillbaka mot nord-

väst, hvarest under tiden den brittiska generalen

Baird landstigit vid CorurTa. Ehuruväl fartygen här



37

inträffade försenade och Moore nödgades leverera

ett siag framför staden, i hvilket han själf föll, så

lyckades dock inskeppandet, och den engelska kå-

ren kunde återvända hem.

I händelse af ett krig med Tyskland har Eng-

land emellertid redan försäkrat sig om en andra

förbindelselinje i så måtto, att det i sina syiten in-

verkat — försigtigt uttryckt — vid utvidgandet af den

dittills mycket obetydliga hamnen i Esbjerg på dan-

ska västkusten af Jutland. Esbjerg ligger endast 27

km. från dansk-tyska gränsen och hade förut endast

ett hamnområde om (ytter-, inre-, båt- och fiskefar-

tygshamn sammanlagdt) 15,7 ha med 3,8 intill 6 m.

djup. Inloppet hade öfverallt ett djup af 7,5 m.

men var spärradt af en sandbank, genom hvilken

en ränna uppmuddrats. För trafiken som utgjor-

des af de fartyg, hvilka till Englynd förde smör och

ägg, räckte dessa hamnförhållanden fullständigt.

Men nu utvidgas denna hamn till 40,5 ha, det byg-

ges 2,800 m. kajer, som skola omfatta ett hamnom-

råde af nära 80 ha, och djupet skall ökas till 8 m.

Att en så oproportionerlig utvidgning af denna

hamn icke uteslutande kan vara afsedd för utförseln

af ägg och smör är ju själfklart.

Vi torde icke behöfva hysa något tvifvel om, att

icke Danmark i händelse af ett krig skall vara att

finna på våra motståndares sida. För denna åsikt

tala äfven alla det danska konungarikets försvars-

anläggningar. Köpenhamns sjöbefästningar ökas och

förbättras hufvudsakligen med syfte att spärra far-
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vattnen söderut (främst Drogden) alltså mot Tysk-

land. Landbefästningarna, särskildt de mot ett an-

grepp norrifrån, försummas och uppgifvas kanske

helt och hållet. Ännu betydelsefullare äro emeller-

tid de nya befästningarna i Stora Balt. Flankeran-

de detsamma befinner sig mellan öarne Själland,

Falster, Låland och Langeland ett sjöbäcken, hvars

alla utgångar spärrats med befästningar, så att det

liknar en räflya och genom sina talrika kryphål i

dessa öars kuster i högsta grad främjar ett plötsligt

frambrytande såväl mot Kielerbukten och Femernbält

som mot utgången till Öresund, öfverflödigt nog

har minister Neergaard tydligt uttalat ändamålet med

dessa befästningar: "att på flera vägar nå fram till

krigsskådeplatsen på hafvet och företaga ett an-

grepp på den fientliga flottan."

Var alltså å ena sidan Belgien utsedt att under-

lätta en brittisk landstigningsarmés deltagande i ett

krig med "obegränsadt mål", så tilldelar man Dan-

mark rollen att i andra aktionen, kriget med "be-

gränsadt mål'', i detta fall angreppet på de tyska

hamnarna och tillintetgörandet af vår flotta, tjäna

som ett starkt stöd==) och som bas för användandet

af landstigningstrupperna.

*) Man får icke glömma, att den närmaste engelska

hamnen, Yarmoulh, är nära tre och en half gånger längre

aflägsen från Elbemynningen än Esbjerg, hvilket alltså

erbjuder en värdefull stödjepunkt för den engelska flottan.
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Frånsedt den brittiska flottans företag af under

ordnad betydelse, så skulle, för att följa Corbett,

England öfverlämna åt sina allierade att så syssel-

sätta de tyska landstridskrafterna, att endast svaga

afdelningar af desamma kunna uppträda på engels-

männens begränsade krigsskådeplats, under det att

dessa, hvilka hade som enda syfte att tillintetgöra

den tyska flottan, uteslutande behöfde upptaga stri-

den med dessa svaga stridskrafter.

Nu är emellertid frågan, huruvida Englands al-

lierade äro fullt tillfreds med en sådan begränsning

af de brittiska stridskrafternas användning och än-

damål. Om vi följa tankegången hos en, visserligen

ej namngifven, fransk generalstabsofficer, så torde

detta i hög grad kunna betviflas. Han yttrar sig i

hufvudsakliga punkter på följande sätt:

1) Landstigningen» ändamål: "Hvad de stra-

tegiska synpunkterna beträffar, så rätta de sig

efter det allmänna krigsläget. Det kan bli nöd-

vändigt att skyndsammast komma fransmännen till

hjälp mot de i Frankrike inträngande tyska trup-

perna, eller att hjälpa ryssarne som vid Weichsel

eller Dnjester hårdt ansattes af tyskar och öster-

rikare."

"En obehaglig känsla väckes; folket blir oro-

ligt; soldaterna bestörta — allt detta åstadkom-

mer så småningom en bräsch i alla de medver-

kandes själfförtroende. — Andra bundsförvanter

uppträda, danskar eller holländare, allt efter som

situationen må bli — ."
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2) Landstigningsplats : Kort sagdt, någonstä-

des. Förf. nämner Ems- och Weichselutloppen i

första hand. Men äfven andra punkter på Ös-

tersjökusten (äfven på danskt område) anses som

lämpliga.

3) Tillvägagångssätt vid utförandet: Öfverrask-

ning och vilseledande beträffande den afsedda

punkten.

Naturligtvis få sådana råd för användandet af

den brittiska landstigningskåren icke anses som in-

verkande på den franska krigsledningen. Men trots

detta ge de i alla fall en föreställning om de idé-

er, som hysas i generalstabskretsar hos vår västliga

granne, och om de önskningar, man söker framföra

till den brittiska bundsförvanten: Man skulle helst

önska få betrakta den engelska expeditionary force

som hjälptrupper, hvilka icke tillätes operera efter

en själfständig engelsk plan, utan som ställdes till

förfogande för att uppträda där, hvarest under kri-

gets gång deras ingripande kunde blifva önskvärd

för den ena eller den andra af de allierade, hk-

giltigt om det därvid gällde att rädda fransmännen

i eget land eller ryssarne vid Weichsel eller Djnes-

ter ur någon förlägenhet. Det förutsattes därvid,

att den engelska flottan skall kunna lösa sin upp-

gift mot den tyska äfven utan hjälp af landtrupper.

Af ett fullständigt tillintetgörande af den tyska flot-

tan ha ju de allierade landmakterna, enligt det fö-

regående, intet intresse.

Detta åskådningssätt framträdde redan, då den



41

engelska regeringen på sin tid lofvade Frankrike att

i händelse af ett krig med Tyskland ställa en hjälp-

armé till förfogande Den uppfattades ock på detta

armé till förfogandie. Den uppfattades ock på detta

sätt, och det var aldrig tal om dess själfständiga

uppträdande för speciellt engelska syftemål. Man

tycktes i Frankrike vara af den meningen, att Eng-

land alldeles oegenyttigt ställde sina stridskrafter

till deras förfogande. Men något sådant kan natur-

ligtvis aldrig komma i fråga i England, som ännu

aldrig underordnat sina egna intressen under andra

staters, tvärtom vid många tillfällen förstått att för

egna ändamål utnyttja andra staters stridskrafter.

Det föreligger alltså redan här stora intresse-

olikheter mellan England och dess bundsförvanter:

Storbritanien måste önska att krossa vår flotta och

i möjligaste mån skona vår armé; Frankrike och

Ryssland däremot måste sätta som ett önskemål att

tillintetgöra vår armé men skona flottan såsom en

faktor, hvilken i framtiden bör kunna utspelas mot

ett alltför öfvermäktigt Storbritanien.

Det är af stort intresse att se, hurusom den

franska officerens yttranden tyder på, att man i

hans land med bestämdhet räknar på Danmarks och

Nederländernas hjälp men försiktigt tiger beträffan-

de Belgien. Om icke redan före krigets utbrott

bundsförvantskap kunde uppnås med de neutrala

staterna, så skulle de påverkas genom de engelska

truppernas uppträdande på tyska kusten, hvilket äf-

ven skulle moraliskt skada våra egna trupper, ehu-

ruväl invasionsarmén snart, enligt författaren, skulle
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hejdas af de tyska trupperna och nödgas hålla sig

till defensiven. Man får emellertid antaga, att en-

gelsmännen icke skola vara nöjda med en dylik

fastlåsning af sin landstigningskår.

Dess båda allierades fabelaktiga rustningar bor-

de väl vara ägnade att slå England med häpnad.

Om det inriktar sina önskningar på att under alla

förhållanden tillintetgöra den tyska flottan, om det

åt sin expeditionsarmé med det begränsade krigsän-

damålet vill anförtro uppgiften att, i händelse vår

flotta dragit sig tillbaka in i hamnarna, drifva ut

densamma från dessa och mot dess egen flottas ka-

noner, då kan England icke önska krigets skynd-

samma afgörande, ty för sådana operationer behöfs

det tid, rätt grundlig tid. Men om det skulle lyc-

kas de från två håll i Tyskland inträngande öfver-

väldigande franska och ryska härmassorna att —
och till det ändamålet bedrifves ju deras omåttliga

rustande — i ett fåtal väldiga slag upprifva våra ar-

méer, så blefve det ingen tid öfrig för Englands

tidsödande operationer (belägring och eröfring af

våra krigshamnar), alldeles bortsedt ifrån att ett

fullständigt tillintetgörande af den tyska landarmén

strider mot dess intressen.

Det kan därför hända, att England till en bör-

jan visar oss ett vänligare ansikte. Måhända kom-

m)er man ock till insikt ora, att krossandet af vår

krigs- och handelsflotta icke kan utföras alldeles

utan. smärtor och förluster för eget land och egen

flotta. Tyskland är Storbritaniens största kund, och
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i många fall är England beroende af den tyska in-

dustrien. Storbritanien har en större handelsflotta

på världshafven • än vi, och dess fartyg äro icke

mindre utsatta för förstörelse af tyska kryssare än

våra af de engelska. Ett fullt tillräckligt skydd kan

den engelska flottan icke lämna sina handelsfartyg

på aflägsna farvatten, helst som de engelska krigs-

fartygen i händelse af ett krig mot oss dragas norr-

ut för vinnande af största möjliga öfvferlägsenhet.

Dessutom är öriket i så hög grad beroende af en

ständig tillförsel af lifsförnödenheterj att ett afbrott

i denna tillförsel rätt snart måste få till följd hun-

gersnöd och därmed följande kännbara obehaglighe-

ter. Ett bevis härför såg man på sin tid, då hamn-

arbetarna strejkade och den afstannade tillförseln

till hufvudstaden bräkte dess befolkning nära faran

af hungersnöd. England har nog stora fördelar af

sitt mot invasion skyddade läge, men det kan icke

underlåta att räkna med detta förhållandes nackde-

lar. Så länge det ensamt var härskare öfver haf-

ven, kunde det bestå sig lyxen att försumma jord-

bruksnäringen, lägga all vikt på industrien och låta

bespisa sig af utlandet. Dessa tider äro emellertid

för all tid förbi. England kan icke längre bestrida

det faktum, att det redan nu måste dela herraväl-

det öfver hafven med andra nationer, och det skul-

le tjäna till intet att krossa vår flotta, ty öfverallt

växa flottorna och med denna allmänna sträfvan ef-

ter sjömakt kan inte ens det rika Albion hålla jäm-

na steg.



44

Detta så mycket mindre, som det icke uteslutan-

de kommer an på de stora penningsummorna utan

äfven på bemanningen af de nybyggda väldiga slag-

skeppen, hvilka utan en stark besättning icke spela

någon som helst roll. Beträffande utgifterna för de

större staternas marinbudgeter under de senaste

fem åren har nyligen statssekreteraren von Xirpitz

lämnat den upplysningen, att dessa i England under

denna tid ökats med 216 men i Tyskland endast

med 55 millioner mark, att vi emellertid icke en-

dast komme efter England i detta hänseende utan

äfven efter dess båda allierade, i det att stegrin-

gen samtidigt i Frankrike belöpte sig till 134 och i

Ryssland, nästan uteslutande för Östersjöflottan, till

302 millioner. Detta bör t. o. m. ge äfven engels-

männen något att tänka på, Hvad beträffar den

andra punkten, bemanningen, så är det en öppen

hemlighet, hur svårt det ställer sig redan vid en

ganska måttlig ökning af en flotta att i god tid

kunna sörja för det i lika förhållande växande be-

hofvet af personal, icke endast matroser utan sär-

skildt hvad beträffar tekniker och officerare. Alf

just England i detta afseende befinner sig i stor för-

lägenhet, är för oss ingen hemlighet.

Det påstods — och man torde därvid knappast ta-

ga miste — att Mr Churchill föreslog Tyskland ett

slags ferieår i krigsskeppsbyggandet för att på så

sätt vinna ett år för tillväxten af den alldeles otill-

räckliga flottpersonalen. Det var en mycket slug

tanke, då ju England kan sysselsätta sina varf till-
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läckligt med fartygsbyggande för andra makter ulan

att ens behöfva försumma ökandet af egen flotta,

enär det i nödfall utan betänkande kunde med sin

flotta införlifva de främmande krigsfartyg som för

tillfället lågo på engelska varf. Den "dumma Michel"

fastnade emellertid icke på den tjärstickan — äfven

af det enkla skälet, att han icke visste, hur han då

under ett helt års tid skulle sysselsätta sina egna

varfsarbetare. Förslaget har emellertid bidragit till

att mana våra riksdagsmän till — låt oss säga för-

siktighet, eftersom ordet "misstroende" f. n. anses

så opassande — gentemot våra fränder på andra si-

dan kanalen. Äfvenså bör det icke vara olämpligt

att erinra sig, hurusom England på anhållan af

Frankrike förtroligt hörde sig för hos preussiska re-

geringen 1870, huruvida man icke vore villig att i

den europeiska fredens intresse medverka till en

ömsesidig minskning af arméerna. Och detta skedde

omedelbart före krigsutbrottet, öfver vars upphof jag

väl icke behöfver yttra mig här. (Se B,ismarcks bref

af den 9 febr. 1870.)

Det förefinnes alltså åtskilliga skäl för England

att f. n, söka förebygga en konflikt med Tyskland.

Man talar om, att närmandet mellan de båda sta-

terna utvecklats på ett lyckligt sätt, man erkänner

mer och mer, att man i många punkter och frågor

bör kunna arbeta med eller bredvid hvarandra, och

att våra intressen icke äro så stridiga. Och som

det ropas i skogen, så svarar ekot i samma förson-

liga tonart. Men man får icke glömma, att det är
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England, som skapat denna oss hotande, ehuru otvif-

velaktigt onaturliga koalition, som saknar hvarje in-

tressegemenskap men som redligen bemödat sig om

att locka våra få återstående vänner till otrohet.

Man skall ingalunda tro, att blodsförvantskapen har

den ringaste betydelse för England, och att det af

denna anledning skulle afhålla sig från ett angrepp

mot oss, eftersom vi hittills aldrig korsat vapnen

med hvarandra. Hur skulle England komma på den

länken att bekriga oss, om vi icke hade djärfheten

att bygga en flotta för att skydda våra kuster och

vår mäktigt växande handel? Men det är just detta

faktum, som fullständigt förändrat förhållandena.

Om därför också Storbritanien har alla skäl att icke

storma på utan i stället försiktigt hålla sig tillbaka,

så måste vi dock vara beredda på, att England

kommer att gripa ett gynnsamt tillfälle till angrepp

och sända oss krigsförklaringen med de första gra-

naterna mot våra kuster. Må det ock själft vara

böjdt för fred, dess bundsförvanter torde icke vara

hågade att för ingenting hafva betungat sig med en

vapenrustning som, åtminstone hvad Frankrike an-

går, måste bli olidlig i längden. Om dessa anse

ögonblicket 'vara inne, då skall England icke kunna

rygga tillbaka.
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2. Ryssland.

Vår granne i öster har egentligen ingen som

helst orsak till något groll mot Tyskland. När ryssar-

ne alltjämt beteckna Tysklands uppträdande i Ber-

linerkongressen 1878 som otrohet och därmed söka väc-

ka misstämning mot oss, så ha vi å vår sida full rätt att

åberopa oss på den relation af händelsernas förlopp,

som furst Bismarck nedskrifvit i sina "Gedanken und

Erinnerungen", och hvilka jag därför vill återgifva i

utdrag.

En rysk förfrågan, huruvida Tyskland skulle för-

hålla sig neutralt, ifall Ryssland råkade i krig med

Österrike, besvarade Bismarck, då han i oktober

1876 tvingades till ett tydligt svar, genom följande

instruktion till tyska sändebudet: "Vi äro angelägna

om vänskapens bibehållande mellan de båda monar-

kierna, hvilka kunna förlora mera genom revolutio-

nen, än de kunna vinna i en kamp med hvarandra.

Om detta icke låter sig göra, så kunna vi ju vis-

serligen fördraga, att våra vänner förlora eller vin-

na några fältslag mot hvarandra, men däremot icke,

att endera skadas så svårt, att hans ställning som

oberoende och i Europa medbestämmande stormakt

kommer i fara." (II Sid. 214.) Därefter drog sig det

ryska åskmolnet från Galizien till Balkan, och Ryss-

land köpte sig genom fördraget i Reichstadt öster-
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rikes iieutralitel 140110111 all prisgifva Bosnien och

Herzegowina.

"Den ryska uppgörelsen blef också efter Berl,i-

nerkongressen en af de allra gynsammaste, om icke

den allra gynsammaste, som Ryssland någonsin gjort

efter ett turkiskt krig. (II Sid. 106.) Men den

ryska förargelsen öfver Berlinerkongressens resul-

tat var en af de företeelser, som i strid med san-

ning och förnuft kan åstadkommas medelst de för

folket obegripliga relationerna af utrikesfrågor i den

ryska pressen, på hvilken f. ö. ett visst tvång med
lätthet kan utöfvas. Hela det Gortschakowska infly-

tandet — var starkt nog för att i pressen, med Mos-

kowskija Wedomosti i spetsen, åstadkomma förbitt-

ring öfver den skada, som Ryssland vid Berliner-

kongressen lidit genom tysk otrohet. Emellertid

framfördes vid Berlinerkongressen intet ryskt önske-

mål, som icke just genom tyskt inflytande brakts till

godkännande, och detta ibland genom ett energiskt

uppträdande gentemot engelske premierministern. —
I stället för att vara tacksamma härför ansåg man

det mera lämpligt för rysk politik att under ledning

af — furst Gortschakow och Moskva-tidningarna fort-

sätta arbetet på en splittring mellan Ryssland och

Tyskland, trots det, att ingendera af de stora grann-

staterna kunde ha något intresse af en sådan. Vi

afundas hvarandra ingenting och kunna ingenting

vinna från hvarandra, hvaraf vi skulle kunna ha

behof." (II Sid. 108.)

"Vid de diplomatiska förhandlingarna angående
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formulerandet af Berlinerkongressens bestämmelser

väntade man i Petersburg af oss, att vi utan vidare

och t. o. m. utan föregående diskussion mellan Ber-

lin och Petersburg skulle understödja och genom-

drifva hvarje rysk uppfattning gentemot den öster-

rikisk-engelska. Min antydda, och slutligen utta-

lade fordran, att de ryska önskemålen skulle i för-

troende tydligt meddelas oss i och för förhandling,

bortkrånglades eller undveks, och jag fick det in-

trycket, att furst Gortschakow väntade af mig, att

jag, liksom en dam med hänsyn till sin tillbedjare,

skulle gissa och företräda de ryska önskningarna,

utan att Ryssland själft behöide uttala dem och där-

med ikläda sig något ansvar, till och med i de fall

då vi ansågo oss vara fullkomligt säkra vid bedö-

mandet af Rysslands intressen och afsikter och fri-

villigt önskade ge det ett bevis på vår vänskap,

skördade vi i stället för erkännande ett knarrigt

missnöje, emedan vi icke skulle hafva fullt lyckats

träffa just hvad våra ryska vänner väntat. Men äf-

ven då detta utan tvifvel var fallet, blef resultatet

icke bättre. I hela detta handlingssätt låg en med-

veten oärhghet icke blott gentemot oss, utan äfven

mot Kejsar Alexander, för hvars uppfattning den

tyska politiken skulle framställas som oärlig och

opåhtlig." (II Sid. 217-18).

Det är bekant, att iföljd af sådana intriger kej-

sar Alexander kände sig föranlåten att till kejsar

Wilhelm sända en egenhändig skrifvelse af ungefär

följande innehåll: "Om vägran att anpassa den tyska

4
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affattningen efter den ryska vjdhålles, så kan fre-

den mellan oss icke upprätthållas." (II Sid. 219.)

Redan 1879 var det endast lack vare gamle kej-

sar Wilhelms vishet och mildhet som Gortschakows

kurtis med Frankrike ej förde till ett krig mellan

Tyskland och Ryssland. Måhända funno fransmän-

nen tidpunkten icke lämplig, hvilket kan framgå af

den ryska furstens yttrande: "J'aurais voulu faire la

guerre, mais la France a d'autres intentions." ("Jag

skulle velat låta det komma till ett krig, men

Frankrike har andra afsikter.")

Det råder absolut intet tvifvel därom, att ickt

dessa klagomål öfver vårt uppträdande vid Berli-

nerkongressen blott äro förevändningar, hvilkas

grundlöshet för länge sedan insetts af de ryska di-

plomaterna. Men de erbjuda dock ett ändamålsen-

ligt agitationsmedel, och därför gräfvas de åter och åter

igen fram. De politiska bevekelsegrunder, som sön-

derbröto vänskapen mellan de båda makterna, äro

att söka på andra områden. Vi skola finna dem,

om vi närmare skärskåda Rysslands expansions-

sträfvanden.

Här kunna vi begagna oss af Homer Lea som

vägvisare. Sedan början af det adertonde århund-

radet har Ryssland fullföljt sina utvidgningsplaner

i bestämdt utstakade riktningar, hvarvid grundmo-

tivet i första hand varit erkännandet af nödvändig-

heten att skaffa sig större besittningar af hafskus-

ter. EhuFuväl det väldiga riket redan sträcker sig
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från Dnjepr till Behrings sund och från Norra Ishafvel

ned lill Kaspiska hafvets kuster, så kan dock ej

åstadkommas någon skeppsfart, enär den norra ocean-

kusten omgiiVes af is ocli Kaspiska hafvet icke äger

något utlopp. Mot nordväst gällde det att genom

undanträngande af svenskarne komma fram till Bal-

tiska hafvet, mot väster att från Polen bortrycka

Lill- och Hvitryssland. I söder riktade sig blicken mot

Svarta Hafvet; i sydost måste man ännu närmare

införlifva Kaspiska liafvet och Kaukasus med tanke

])å vägen genom Turan till Indien. Slutligen gällde

det att i öster tillvinna sig beboeliga kuststräckor.

Ryssland har icke skytt något offer, vare sig i

fråga om tid eller människolif, för att nå dessa mål

och genom inga, äfven aldrig så blodiga nederlag

låtit afskräcka sig att återigen slå in på samma väg

för att dock till slut efter oaflåtligt upprepade an-

lopp nå målet. "Ryssland bekymrar sig lika litet

om sina förluster i krig som den ryska naturen om

den förstörelse, som dess vintrar åstadkomma. Un-

der det adertonde århundradet sände det 4,91 mil-

lioner soldater i fält, och af dem stannade 1,38

millioner på slagfälten. Under nittonde århundra-

det belöpte sig de kämpande truppernas antal till

4,9 millioner man och förlusterna 1,41 m,illioner.

Och därvid utgjorde Rysslands befolkning i början

af det adertonde århundradet endast 12 millioner

och i början af det nittonde århundradet 38 milli-

oner. — Den tapperhet och beslutsamhet, med hvil-

ka Ryssland sedan 200 år tillbaka fullföljer sina
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expansionsplaner, låta oss förstå det omöjliga i, alt

Ryssland frivilligt skulle afstå från sina afsikter.

Hittills åtminstone ha de aldrig stoppat, aldrig tve-

kat. Utan otålighet och t. o. m. efter nederlagen

fulla af hopp, utan en blick på de förstörda och

med lik betäckta slagfälten, alltjämt med blicken

fast riktad mot det mål, de en gång föresatt sig.'*

Homer Lea, Sid. 130-31.

Vi skola nu närmare betrakta de expansionsmål

de önska nå i nordväst, väster och söder. I väster

ha ryssarne efter förstörandet af det polska riket

trängt fram till Pruth och öfver Weichsel. 1 nord-

väst ha de tagit Östersjöprovinserna och trängt sven-

skarne tillbaka från Finland, i söder äro de herrar

öfver hela Svarta hafvets kust från Donau bort öf-

ver Kaukasus. Men ännu var icke målet nådt. Ös-

tersjön står endast i förbindelse med Oceanen ge-

nom trånga och ingalunda ofarliga farvatten, som

dessutom- lätt kunna spärras. Utfartsvägen från

Svarta hafvet spärras af Konstantinopel och stor-

makternas fördrag. I båda fallen har Ryssland vis-

serligen kommit sina mål närmare, men nu är det

icke längre uteslutande små och svaga stater som stå i

vägen, det är stormakter, som ha ett starkt intresse

af att hindra ryssarnes segerlopp.

Ehuruväl de rysk-turkiska krigen i förra år-

hundradet fördes under sken af att afse de kristli-

ga balkanfolkens befrielse från det turkiska oket så

hade de i själfva verket till ändamål att ställa des-

sa folJc under ryskt inflytande och rysk öfverhöghet
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och därmed för Ryssland öppna vägen till Konstan-

tinopel. Häraf berördes Österrikes intressen på

kännbaraste sätt, emedan hela dess handel med

Orienten därigenom braktes i fara. Härpå beror

IUI denna antagonism mellan Ryssland och Österrike,

som vid hvarje balkanfrågas framträdande åter trä-

der i dagen. Det visade sig vid senaste balkankri-

get mycket tydligt, att Ryssland var den hemliga

Spiritus rector, och att det afstod från det redan

förberedda kriget med Österrike berodde endast

därpå, att dess bundsförvant Frankrike — liksom år

1879 — ännu icke kände sig tillräckligt rustad att

ingripa. Ty bakom Österrike reste sig hotande dess

bundsförvant Tyskland, och äfven Italien var genom

sina i medelhafvet betydligt ökade intressen ännu

närmare anslutet till sina allierade.

Ryssland har insett, att det aldrig kan nå sitt

mål på Balkan utan ett segerrikt krig icke blott

med Österrike utan äfven med Tyskland. Detta

kedjar det fast vid Frankrike, på vars hjälp det all-

tid kan räkna, i fall att en plan till krossande af

tremaktsförbundet har någorlunda goda utsikter att

lyckas. Det är alltså ingalunda några stridiga rys-

ka och tyska intressen, som äro orsaken till den

med all energi bedrifna hetsen mot Tyskland, utan

endast Tysklands bepröfvade trohet mot sin bunds-

förvant Österrike, hvars lifsintressen hotas af Ryss-

lands nuvarande balkanpolitik.

1 nordvästlig riktning har nu Ryssland trängt

frnin iiiidn till TornoA älf. Från dess nordvästligas-
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te gräns till deii åtrådda hamnen vid Oceanen,

Narvik, är afståndet endast c: a 150 km., och den

stat, som står i vägen, har endast ett innevånarean-

tal af c:a 514 millioner. Alla förberedelser att vrä-

ka i kull detta hinder ha träffats sedan lång tid till-

tillbaka. En järnväg har anlagts, som når fram till

Torneå vid gränsfloden. Men såsom varande en

kustbana kan den lätt förstöras af den flotta som
har herraväldet till sjöss. Därför bygges för när-

varande ännu en järnväg genom det finska insjö-

landel; och den har nu nått fram till c: a 400 km.

från gränsen. Men dessutom bygges ytterligare en

järnväg mot samma mål ännu längre österut. På

Finlands russifiering arbetas med alla medel, och

ryska trupper förläggas i de nordligast belägna or-

terna. Kort och godt, man måste få det intrycket

af dessa åtgärder, att Ryssland på allt sätt förbere-

der sig på att med all makt undanvräka det mot-

stånd, Sverige eventuellt kan uppställa, då ryssar-

ne tänka bana sig väg till Narvik och den Atlantis-

ka Oceanens kuster.

Men äfven här måste det räkna med, att Tysk-

land ställer sig hindrande i vägen. Och svenskarne

äro väl medvetna om den hotande faran. För att

i den utomordentligt glest befolkade provinsen Norr-

botten, hvars klimat- och terrängförhållanden äro de

tänkbarast ogynnsamma, hastigt kunna kasta fram

trupper och prov;iantera dessa, har byggts en järn-

väg fram till Torneå älf, och som stödjepunkt för

denna en med alla moderna tekniska medel utrus-



55

tad fästning vid Luleå-älf, c:a 150 km. från gräns-

floden. Så alldeles lätt kommer alltså den ryska

frammarschen mot Oceanen icke att ske. Hela den

svenska landtbefolkningen har genom den hotande

faran försatts i sådan oro, att dess medlemmar,

hvilket bevisas af bondetåget till Stockholm med

sina 33,000 deltagare, äro villiga att offra lif och

gods för försvaret af sitt fosterland. Men därvid

kastas dock mången frågande blick mot Tyskland,

mot detta mäktiga rasbesläktade folk, hvars arméer

dock i farans stund skulle kunna skänka det mind-

re folket ett kraftigt ryggstöd. Detta är heller icke

alldeles uteslutet. En från Ryssland hotande fara

är väl ägnad att föra de båda sympatiserande fol-

kens ännu närmare hvarandra, och härmed måste

nog Ryssland räkna. Det ger emellertid ytterligare

en förklaring till Rysslands misstämning mot Tysk-

land.

Ryssland bar mycket att tacka Tyskland för.

Utan den starka invandringen just från vårt land

skulle den kulturella utvecklingen därstädes nu vara

ännu lägre än den i själfva verket är. Man begår

ingen öfverdrift om man påstår, att alla industriella

anläggningar i Ryssland hufvudsakligen kommit till

stånd under tysk ledning. Ja t. o. m. att de ledande

posterna i landets regering anförtrotts åt personer

med tysk härkomst, öm de också numera blifvit

ryssar. I armén äro de bästa och ledande förmå-

gorna mestadels af germaniskt blod, ehuruväl de

som äkta tyskar helt anpassat sig efter den stat, åt hvil-
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ken de ägnat sina krafter, och de ha förvandlats till

de mest oegenyttiga ryssar i motsats till hvad fallet

ofta är med de infödda ryssarne. Men de tjänster,

som germanerna gjort ryssdömet genom sitt införan-

de af andlig egendom och kulturutveckling, ha al-

drig med tacksamhet erkänts af Ryssland. Tvärtom

ha de oftast åstadkommit afund och hat och bidragit

till att tyskarne från tid till annan utvisats ur lan-

det och förföljts. Ty hos slaverna sitter germanha-

tet i blodet, hvilket icke endast kan konstateras i

Ryssland utan i lika hög grad äfven på Balkanhalf-

ön och bland Österrike-Ungerns slaviska landsdelar.

Den sådd af misstroende, som Frankrike oaflåtligt

bemödar sig om att sprida, finner häri en särskildt

gynnsam jordmån, och det vänskapsförhållande, som

Gortschakow redan sträfvade att inleda mellan

de båda staterna Frankrike och Ryssland, men

som förhindrades tack vare Bismarcks skarpa blick

och skickliga ingripande, måste naturnödvändigt

komma till stånd och fördjupa sig, efter det Balkan-

kriget utfallit utan hvarje vinst för Ryssland.

Det kan icke förnekas, att det retliga förhållan-

det mellan balkanbröderna, bulgarer och serber, be-

redt de ryska statsmännen mycket bekymmer, men
detta förhållande bidrager å andra sidan att hindra

uppkomsten af en större och kraftigare balkansam-

manslutning, hvilken, i likhet med Rumänien, söker

undandraga sig det ryska öfverherraväldet. Detta

har tillräckligt bittert måst vidkännas Rysslands

otacksamhet för sitt offervilliga understöd i kriget
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1877; men Bulgarien och Serbien ha fått smaka så

mycket af zarrikets opålitlighet och otrohet, att man
förundras öfver, att de ännu alltjämt böja sig under

det ryska oket och hörsamma locktonerna från Pe-

tersburg. Så framkallade t. ex. Serbien nyligen,

under förtroende till de ryska löftena om under-

stöd en konflikt med Österrike-Ungern och fasthöll

vid den med en förvånansvärd envishet, intill dess

det insåg, att från Ryssland ingen hjälp var att vän-

ta. Försattes icke Bulgarien 1885 vid tiden för ut-

brottet af kriget mellan detta land och Serbien i ett

ytterst kritiskt läge därigenom, att Zaren plötsligt

återkallade alla de ryska officerarne, hvilket var så

mycket mera kännbart som de innehade de le-

dande posterna i dess armé? Blef det icke äfven

under sistförlidna år lämnadt åt sitt öde, då det

förlitade sig på Rysslands löfte att hindra Rumäni-

ens inskridande, medan Bulgarien hotades från alla

sidor af Serber, greker och turkar, och då Ryss-

land i stället på sätt och vis uppdrog åt Rumä-

nien att inskrida för att stifta fred?

Hvem kan väl förutse, hur detta virrvarr på

Balkanhalfön skall sluta? Skall Bulgarien som följd

af sina erfarenheter sluta sig till Turkiet; skall Ru-

mänien alliera sig med Grekland; och hvilken roll

skall väl Serbien, den permanente orostiftaren, spe-

la härvidlag? Som äkta och ofrånkomliga framgå

två följder: ett genom det andra balkankriget ytter-

ligare stegradt hat från Bulgariens sida mot Ser-

bien-Grekland och Rvsslands okufliga ifver att än-
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nu en gång försöka sig på det balkanspel, som en

gång skapade Balkanförbundet, hvilket just nyligen

fått en så snöplig upplösning. Konferenserna med
de så "tillfälligtvis" i den ryska hufvudstaden sam-

manträffande ledande statsmännen på Balkan kunna

icke hafva haft något annat ändamål än att göra det

ryska inflytandet gällande och detta i och för att

lägga hinder i vägen för de österrikiska intressena

och af balkanstaterna skapa en motståndare till

Tysklands bundsförvant, nom hindrande biter sig

fast i hälarne på honom, ifall han skulle behöfva

värja sig mot ett ryskt anfall eller komma oss, den

allierade makten till hjälp.

Det är ett ofrånkomligt faktum, att ju mera

Rysslands expansionssträfvanden komma i konflikt

med de europeiska stormakternas intressen, defeto

större och svårare bli de hinder, som möta, och det

är alldeles tydligt, att Ryssland gentemot dessa

strängt organiserade stater står inför nödvändighe-

ten af en egen inre konsolidering för att kunna

hålla dem stången. Man var i allmänhet af den

åsikten, att de svåra nederlag, som zarriket hade

att utstå i Östasien, genom den därpå följande re-

volutionen och den framträdande demoralisationen

inom tjänstemanna- och officerskårer, samt slutligen

äfven en rad af missväxtår, skulle hejdats i den in-

re utvecklingen. Så mycket mera måste man då

förundra sig öfver det uppsving, som kan iakttagas

på alla områden under de senaste åren. I första

rummet uppmärksamma vi en agrarorganisation, som
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tagit till sin uppgift att ändtligen göra ett slut på

eländet inom bondeståndet. Det uppgifves, att vid

slutet af år 1912 upprättats öfver en million själf-

ständiga jordbrukslägenheter, hvarigenom böndernas

landtbruk erhållit möjlighet till en fri och oberoen-

de utveckling. Koloniserandet af Sibirien bedrifvcs

med sådan ifver, att under åren 1907—1912 icke

mindre än 2,4 millioner människor af båda könen

öfverflyttat dit, och att man hoppas inom få år kun-

na lägga hela den beboeliga delen däraf under plo-

gen. Denna kolonisation af Sibirien är äfven af

den största militära betydelse, emedan man därige-

nom gör det möjligt att basera östasiens försvar på

i landet befintliga krafter och icke vidare är tvun-

gen att som hittills företaga omfattande truppför-

flyttningar från rikets västra delar i händelse af en

konflikt med Japan eller Kina. De i Sibirien stän-

digt befintliga sju armékårerna kunna redan nu

förstärkas medelst en reservarmé på 285,000 man,

rekryterad ur därvarande befolkning.

Liksom utvecklingen af jordbruksnäringen möj-

liggjort en fördubblad export af dess produkter un-

der åren 1895-1911 (1,365 mill. rubel) och bräkt

behofvet af landtbruksmaskiner upp till 119 mill.

rubel, så visar också industrin samma öfverraskande

gynsamma resultat; och trots det stänhigt ökade an-

talet industriella anläggningar kunna dessa icke till-

fredsställa folkets behof. Alldeles i ögonen fallan-

de gynsamt te sig de finansiella förhållandena, se-

dan missförhållandena med papper«mytitfoten bort-
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fallit (efter kriget 1877—78) och guldmyntfoten in-

förts samt dessutom en ombildning af riksbanken fö-

retagits. Det lyckades t. ex. att under Japanska

kriget trots de oerhörda krigskostnaderna (3,600 mill.

mark); så skona guldförrådet, att detta i oktober

1905 belöpte sig till 2,500 mill. mark. Påvungefär

samma belopp stod det 1908, men 1912 hade det sti-

git ill 3,400 mill. Ryssland är dock tillräckligt

klokt att icke använda dessa guldförråd för de nu-

varande betydliga kostnaderna för krigsväsendet utan

anlitar för detta ändamål i stället sin gamla goda

bankir, Frankrike. Härigenom tryggas en säker fi-

nansiell grund för det i utsikt stående kriget.

Att förberedelser — och de mest omfattande såda-

na — träffas för ett dylikt och äro i full gång, där-

öfver tiger den eljest så pratsjuka ryska pressen —
och detta är sålunda ett synnerligen betänkligt tec-

ken — , men hvad vi dock erfara därom är ägnadt

att tilldraga sig vår största uppmärksamhet.

I alla Rysslands hittillsvarande krig har bristen

på ett väl utveckladt nät af kommunikationsleder,

förr landsvägar, numera järnvägar, gjort sig känn-

bar som ett stort hinder för hastig truppförflyttning

och för härarnes underhåll. Ju större afstånden i

detta oerhördt vidsträckta rike voro mellan förlägg-

ningsorterna och krigsskådeplatsen, desto kännba-

rare måste detta missförhållande göra sig gällande

i det med sumpmarker och skogar rikligt för-

sedda landet. Af denna anledning måste också be-

sä ttnndet af Majidschuriet oHi den därnf nödvändigt
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följande sammanstötningen med Japan föregår af ett

påskyndat byggande af den sibiriska järnvägen, ocli

redan under liriget måste man företaga det utomor-

dentligt svåra utförandet af järnvägen kring Baikal-

sjön. Därför måste ock en stor del af de i Frank-

rike gjorda lånen på två milliarder mark användas

till ett i möjligaste mån påskyndadt kompletterande

af det järnbanenät, som förbinder det inre av Ryss-

land med den tyska och den österrikisk-ungerska

gränsen.

Byggandet af dessa förbindelseleder tar dock

åratal i anspråk, och förbundsbroderns hets gör det

nödvändigt att då söka andra sätt att lösa proble-

met. Det erbjuder sig härför två utvägar: dels en

förkortning af den vägsträcka, trupperna skola ha

att tillryggalägga till platsen för uppmarschen vid

västgränsen, dels ett sådant höjande af fredsstyrkan,

att större transporter af reservister per järnväg ic-

ke behöfver komma i fråga. Och dessa båda utvä-

gar har Ryssland
. begagnat sig af. Armékårer

hafva framskjutits mot gränsen i tre olika riktnin-

gar: österut, mot Japan och Kina, hvarvid fem där

befintliga armékårer ökats till sju; mot sydost, i

Kaukasien mot Turkiet, och i väster mot den tyska

och österrikisk-ungerska gränsen. Äfven här hafva

två jiya armékårer uppställts och dessutom icke

mindre än 19 nya kavalleriregementen''').

") Uppsättning af dessa trupper har ännu icke skett.

Öfv.
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För att efterkomma Frankrikes ytterligare ford-

ran att icke inskränka sig till defensiven utan ge-

nast börja kriget med frammarscli gafs Ryssland del

rådet att redan i fredstid så höja de först till an-

vändning kommande kårernas numerär, att de äf-

ven utan inväntande af reserverna kunde inleda an-

fajllet. Och för detta ändamål förlängdes tjänstgö-

ringen för de värnpliktiga. Tjänstgöringstiden var

fastställd till tre år, nämligen från 1—14 januari till

det tredje tjänsteårets slut. Emellertid inkallades

rekryterna redan på hösten och krigsministern

hemförlofvade dem i kraft af sin rätt och vederta-

get bruk i november månad det tredje året. Han

kunde dock med tillstånd från allerhögsta ort be-

hälla reservisterna under fanorna äfven utöfver

tjänstetidens slut, om därtill tillräcklig anledning fö-

relåg. Denna rätt, af hvilken man äfven begagna-

de sig under tiden för förra årets spända förhållan-

de till Österrike, har lagts till grund för den lag,

som bestämmer tjänstetidens förlängning till 1—14

april — det fjärde tjänsteåret.

Hvilka resultat uppnås nu härmed? Jo, under

soldaternas utbildningstid komma vid infanteriet tre

och vid kavalleriet hela fyra årgångar utbildadt

manskap att stå under fanorna och trupperna skola

under denna, den för hvarje armé svåraste och be-

tänkligaste perioden, vara en full fjärdedel starka-

re på manskap och lika stridsberedda som. efter ut-

gången af utbildningstiden. Skillnaden gentemot

vår arméj som under öfningstiden endast har en en-
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öppen dag. Dessutom får man icke förbise, att vid

ett lirigsutbrott på våren l<an nian lielt enkelt be-

hålla reservisterna kvar i stället för att hemförlofva

dem, och därigenom har man sålunda nästan krigs-

starka trupper till ögonblickligt förfogande. Om så-

lunda de ryska anordningarna icke sträcka sig så

långt som de motsvarande i Frankrike, så söker

man dock i möjligaste mån motsvara dess önsknin-

gar. Man uppskattar f. n. ryska arméns fredsstyrka

på följande sätt:

däraf i Europa

vintern 1913/1914 1,840,000 man 1,322,000 man
sommaren 1914 1,415,000 „ 1,017,000 „

vintern 1914/1915 1,860,000 „ 1,337,000 „

sommaren 1915 1,435,000 „ 1,032,000 „

vintern 1915/1916 1,900,000 , 1,047,000 „

Dessa siffror angifva för vintermånaderna nära

nog armékårernas fulla krigsstyrka. Om man anta-

ger, att Ryssland i det väsentligaste skulle godkän-

na den krigsplan, som den franska generalen Cher-

fils föreslagit, så skulle mot vår östra gräns, huf-

vudsakligen mot provinserna Öst- och Västpreussen,

sammandragas 14 ä 15 armékårer från distrikten

Warschau, Wilna, Petersburg och Kiew, af hvilka

åtta endast ha att tillryggalägga en vägsträeka af

mellan 80 och 200 kilometer.

Men det är icke endast för ett offensivt fördt krig

som Ryssland förbereder sig och förstärker sin ar-
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mé samt ökar dess krigsberedskap, utan det ägnar

äfven försvaret sin största uppmärksamhet genom

utvidgning af landets fästningssystem. En represen-

tant för krigsministern förklarade redan i Juni förra

året, att man icke blott förbättrat och utbyggt de be-

fintliga fästningarna utan äfven befäst en del nya

platser.

Ryssarne organisera sitt landtförsvarssystem vid

västgränsen så, att en nordlig krigsskådeplats för-

svaras af fästningen Kowno och den befästade Nje-

menlinjen, en sydlig krigsteater, gentemot Galizien,

understödes af de befästade platserna Dubno, Luzk

och Rowno, och en ''framskjuten krigsteater", hvars

centrum utgöres af fästningstriangeln Warschau—No-

wo Georgiewsk—Zegrze, på högra flygeln flankeras

af den befästade Narew-linjen och på den vänstra af

linjen Iwangorod—Brest—Litowsk. Utefter hela

sträckan af denna försvarslinje lär arbetas med stör-

sta ifver. Warschaus befästningar ombyggas, Brest

—Litowsk utbygges till en fästning af första rang,

och Narew—Njemen-linjen omgestaltas till en spärr-

fortlinje efter östfranskt mönster med goda stödje-

punkter. I icke ringare grad bemödar man sig att

möta ett angrepp på St. Petersburg från sjösidan

genom skapandet af ännu kraftigare försvarsåtgärder

än de, hvilka Kronstadt kan uppvisa, i det man ge-

nom vid mynningen af Finska Viken i såväl norr

som söder, Reval—Dagö-Ösel och Sveaborg—Porkale,

anlagda nya befästningar söker trygga hufvudsta-

den mot angrepp af en fientlig flotta.
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Tager man slutligen i betraktande, att det för

öfning af reservister och riksvärn utgifna belopp,

som 1907 utgjorde 290,000 rubel, år 1913 stigit till

11,165,000 rubel, att i gränstrakterna hopas oerhör-

da mängder spannmål, vapen, lastautomobiler och

andra krigsförnödenheter, att Ryssland f. n. gör de

våldsammaste ansträngningar att skapa den största

möjliga luftflotta och utbilda därtill hörande militär-

flygare, så kan man icke frigöra sig från det in-

trycket, att Ryssland har för afsikt att, i enlighet

med sin franske allierades och kreditgifvares önsk-

ningar, begagna första gynsamma tillfälle för

gemensamma operationer mot Tyskland och Öster-

rike-Ungern.

Ryssland har icke heller försummat att använda

ett alldeles nytt medel att försvaga Tysklands för-

bundsbroder Österrike, isynnerhet i detta lands

gränstrakter, dit det utsändt sina agenter och lyc-

kats locka tiotusenden i värnpliktsåldern varande

män att emigrera och sålunda undandragit den ös-

terrikiska armén oersättliga krafter.

Den bästa måttstocken för bedömande af de an-

strängningar, en stat gör för uppbringandet af strids-

krafter, lämnar emellertid staterna. Ryssland ökade

dessa — endast för arméns del — från 1909 till I9l4

Ined 750 mill. mark - 72 %, och från 1913 till 1914

med 546 mill. eller = 43,5 %, En blick på flott-

utgifterna erbjuder samma bild: För baltiska flot-

tan äro 4 slagskepp färdiga och 4 under byggnad,

hvart och ett om 23,370 tons, färdiga äro 6 och un-

5
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diga äro vidare 4 och under byggnad 6 pansardäcks-

kryssare; dessutom finnas 58 och under byggnad

36 torpedbåtar samt färdiga eller under byggnad 13

undervattensbåtar. Dessa våldsamma ansträngnin-

gar att skyndsammast skapa en ny östersjöflotta ha

från 1909 till 1913 nödvändiggjort en stegring af

budgeten om 302 mill. eller 154 %. Under samma
tid växte utgifterna för marinen i Frankrike med 50

%, i England med 29,6 %, i Tyskland endast med

13,8 %. Hur oberättigadt är icke då den alltjämt

mot Tyskland, och alltid bara mot Tyskland, gjorda

förebråelsen från engelsk sida, att Tyskland på ett

omåttligt sätt förstärker sin flotta. Hvarför riktar

det ingen förebråelse mot Frankrike eller Ryss-

land?

3. Frankrike.

Det måste väcka förvåning, att Homer Lea i sitt

arbete "The day of the Saxon" aldrig ens nämner

Frankrike. Detta är för detta land på sätt och vis

en slags förolämpning, då det icke tas i betraktande

som konkurrent till det brittiska riket. Som med-

täflare på hafvet har det förlorat sin betydelse för

anglosaxarne, sedan det i adertonde århundradet

lyckats England att slå ned dess flotta och undan-

ryckt dem deras under uppblomstring varande stora

kolonialvälde. Att Frankrike sedan dess förstått.
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att skaffa sig rätt omfångsrika hesittiiingar på annat

håll, tycks icke bekymra den förre motståndaren,

Storbritannien, så särdeles mycket, emedan det ve-

tat att alltsedan dess bevara åt sig en viss öfver-

vikt. Under detta tryck har Frankrike t. ex. måst

uppgifva sina medanspråk på Egypten och äfven

nödgats afstå från sin plan att skapa ett kolonial-

rike tvärs igenom Afrika från Senegambien till Rö-

da Hafvet (Abessmien) just i det ögonblick, då det

trodde sig i Fashoda ha vunnit anslutning till

sin östra besittning. Detta var det enda tillfälle,

vid hvilket Frankrikes expansionssträfvanden stött

i hop med det brittiska världsrikets intressen, och

detta drog sig icke för att ingripa med brutal våld-

samhet.

Ehuruväl denna behandling från Englands sida

i Frankrike kändes som en nationen tillfogad skymf,

så utplånades dock detta intryck utomordentligt has-

tigt och trädde tillbaka för den sedan 1871 hysta

revanchetanken mot Tyskland, så mycket mera som

England i Marockoaffären ställde sig hjälpande vid

sin förre motståndares sida. Hvarpå grundar sjg

väl nu detta på hämnd lurande hat mot det tyska

riket, ett hämndbegär som tränger alla andra frågor

i Frankrike i bakgrunden, så snart det blir fråga

om dess tillfredsställande. Fransmännen söka för-

klaringen i den urgamla striden mellan galler och

germaner om de af naturen så , rikligt välsignade

stränderna vid Rhen. De ha, för att rättfärdiga

Ludwig XIV:s våldsamma åtgärd vid bortröfvandet
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från Tyskland af Elsass-Lothringen, hopkonstruerat

en ganska egendomlig utläggning af dithörande

händelser, och vid ungdomens undervisning hålla de

så envist fast vid denna, att icke blott fransmännen

själfva, utan äfven de genom dem undervisade riks

ländarne äro fullkomligt genomträngda af den upp-

fattningen, att efter delningen af Karl den Stores

rike — Karl den store gäller såsom fransk härskare

— har Rikslandet så blifvit till en lekboll mel

lan furstar och nationer, att det icke, kunde

komma till ro och blomstring, förrän konung Ludwig

XIV införlifvade detsamma med sitt rike, hvarige-

nom det kom i åtnjutande af fred och kulturens väl-

signelser. Till och med om därmed verkligen för-

hållit sig så — hvilket dock i hvarje punkt motsä-

ges af historiska fakta — , så kan icke förnekas, att

Rikslandets befolkning varit och ännu är af germa-

niskt, icke galliskt, ursprung. Och dessutom har

befolkningen i Elsass och Lothringen aldrig erkänts

i Frankrike som likaberättigad och likställd med

fransmännen, utan tvärtom, behandlats såsom under-

kufvad, af främmande afstamning, samt blifvit hå-

nad och ringaktad.

Men nederlagen 1870—71, som hade till följd ett

återinförlifvande af Rikslandet, ha dödligt sårat den

franska nationalfåfängan, och däri ligger grundorsa-

ken till deras okufliga hat. Att England förstörde

deras sjömakt, och att de förlorade sina kolonier,

det kunde de smälta. Det störde ju icke deras öf-

verlägsenhet till lands, som, grundad af Ludwig
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XIV, genom Napoleon I på kontinenten utvidgades

till möjligheternas yttersta gränser och blef den al-

lenabefallande makten i Europa. När det härpå ba-

serade inbilska öfvermodet hos Napoleon III stötte

på Tysklands oförmodade motstånd, och detta land,

hittills i följd af sin splittring i småstater, barbari

och okultur skådadt öfver axeln, reste sig i sluten

enhet för att i oanad storhet och makt rycka till

sig makten icke blott på slagfälten utan äfven på

handelns och industrins, konstens och vetenskapens

områden, då blottades den franska nationens svag-

heter, den stöttes ned från sin förmätna höga tron

och kände sig i sin fåfänga kränkt på svåraste sätt.

Hinc illae lacrimae! (Det är här, som skon kläm-

mer!)

En viss betydelse för denna fanatiska önskan att

återvinna Rikslandet har äfven den omständigheten,

att dess befolkning, som, ättlingar af gamla, genom

tapperhet utmärkta släktled, bevarat sina krigsdyg-

der, förut tillfört Frankrike många af dess bästa sol-

dater och mest berömda generaler. I betraktande

af tillbakagången i den franska befolkningssiffran

skulle Rikslandets c: a två millioner innevånare be-

tyda rätt mycket, och bristen på isynnerhet officera-

re, skulle sannolikt i viss mån afhjälpas, om för-

riksländarne återigen öppnades möjligheten att vin-

na inträde i franska armén.

I trots af ett tidvis märkbart attagande af den

fientliga stämningen — en sådan förekommer inga-

lunda vare sig i hela Frankrike eller jämnt utbredd
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bland befolkningen — så har franska regeringen

oafsedt hvilken politisk riktning den företrätt, dock

alltid arbetat på fullkomnandet af armén och lan-

dets fästningsväsende. Därvid ha tvänne synpunk-

ter varit de ledande: ett starkt skydd för de efter

förlusten af Rhengränsen öppna gränslanden, samt

den egna arméns hållande vid samma aktiva trupp-

numerär som den tyska.

Vid den 250 km. långa, mot Tyskland vända

gränsen skapades utefter Mosel och Maas en kedja

af fyra starka gördelfästningar, på flyglarna under-

stödd af två spärrfortlinjer, Verdun-Toul och Epi-

nal-Belfort, som flankera luckorna Verdun-Longwy

(50 km.) och Toul-Epinal (70 km.) Från början af-

sedda att skydda egen armé mot den enligt förut-

sättningen hastigare stridsfärdiga tyska armén, afse

dessa befäshiingar nu, då man hoppas kunna före-

komma oss genom en snabbare mobilisering, att er-

bjuda ett starkt ryggstöd för ett offensivt börjadt

krig. Detta så mycket mera som ställningen Ver-

dun-Toul genom sitt läge på randen af Cöte de

Meuse, hvars sluttningar starkt luta mot framförlig-

gande öfverskådliga slätt, är synnerligen gynnsam

för en försvarsarmé och af oss i hvarje fall måste

genombrytas. När Italien anslöt sig till förbundet

Tyskland- Österrike-Ungern, måste det äfven dragas

försorg om ett bättre försvar, af alpgränsen mot

detta land. Och så uppstod äfven där ett utomor-

dentligt starkt försvar, bestående af passpärr och

starka upptagsställningar, hvilka icke blott afstänga
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och försvara alla öfver alperna förande hufvudvä-

gar utan äfven talrika bivägar. Slutligen måste äf-

ven den eventualitenten förebyggas, att tyska trup-

per med åsidosättande af Belgiens neutralitet kunde

intränga genom detta land eller genom Schweiz,

och så pröfvade man äfven där befintliga gamla fäst-

ningars motståndskraft och tryggade dessa gränser

efter behof. Frankrike har sålunda på hela den

1000 km. långa östgränsen erhållit ett pansar af

fästningsverk, som bör kunna erbjuda ett skydd mot

hvarje öfverraskande inträngande af fientliga ar-

méer. Att, liksom 1870, passera förbi dessa fästnin-

gar eller endast hålla dem under observation, måste

i ett kommande krig vara ogörligt.

Byggandet af dessa befästningar och äfven des-

sas alltjämt nödvändigvordna förbättring och mo-

dernisering kunde ju lätt åstadkommas med de er-

forderliga och icke obetydliga penningmedel, som

alltid villigt ställdes till förfogande. Svårare ställde

det sig att upprätthålla armén på samma numerär

som den tyska, ty därvidlag hjälpte icke ens de rik-

ligaste penningoffer, det fordrades endast massor ai

människor. Och i det afseendet hade Frankrike ic-

ke samma öfverflöd, som när det gällde pengar. Re-

dan på 1870-talet kunde det icke hålla jäm-

na steg med Tyskland. Med sin ungefär lika jord-

areal hade det t. ex. 1875 endast ett innevånaretal

af 36,9 millioner mot Tysklands 42,7 millioner. Se-

dan dess har Frankrikes befolkning vuxit till 39,7

millioner, hvilket betyder en ökning af endast 7,6
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%, under det att befolkningssiffran i Tyskland på

motsvarande tid höjde sig till 67,5 millioner, hvil-

ket är lika med en ökning af 58 %. Följden däraf

har blifvit, att Frankrike vid det årliga inkallandet

af värnpliktiga icke kunnat hålla jämna steg med

Tyskland, i trots af, att det ständigt satt ned sina

anspråk på dessas kroppskonstitution. Det har nöd-

vändigtvis måst nedsätta truppenheternas styrketal,

i första hand kompaniernas, för att såmedelst kunna

bibehålla samma antal enheter som vj, och slutligen

äfven sökt använda fysiskt mindervärdiga, genom att

ersätta det stora antalet i inre tjänst, såsom upp-

passare o. d., sysselsatta manskapet med undermå-

liga.
1

Såsom resultat af den mindre tillgången på värn-

pliktige följde också, att antalet af fullt ut bildadt

manskap af reservister måste stå tillbaka vid en

jämförelse med Tysklands. Om den allmänna värn-

plikten hade genomförts lika strängt i Tyskland,

som fallet är i Frankrike, så skulle tyska ar-

mén snart kunnat räkna med ett oerhördt antal ut-

bildadt manskap. Men ökandet af de tyska rekry-

ternas, och därmed äfven kadernas, antal följde in-

galunda folkökningen, och därför är jämvikten mel-

lan de båda staternas arméer ännu icke nämnvärd t

störd. För Frankrike skulle det kunna lyckas att,

åtminstone för en kort tid, bli numerärt öfverläg-

set, bara det vore möjligt, att bringa den stående

linjearmén på en högre siffra än den, öfver hvilken

den östliga grannen förfogar. Det antal af fullt ut-
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bildadt manskap tillhörande rekrytklasserna, som öf-

ver hufvud taget skulle kunna uppbringas i hän-

delse af krig, kunde därvidlag naturligtvis icke ökas

så, att de blefve öfverlägsna den massa af krigare,

som grannen kunde ställa i fält. Men förlängnin-

gen af värnplikt&tjänstgöringen från två till tre

år tillförde den stående armén en ökning af

minst 200,000 man och dessutom fördelen af en myc

ket grundligare utbildning, icke blott af manskapet

i allmänhet, utan i synnerhet af reservofficersaspi-

ranterna, hvilka äfvenledes kvarhållas i tre år, än

som varit möjligt i Tyskland.

Efter införande af den treåriga aktiva tjänsteti-

den uppnådde den franska stående armén af un-

derofficerare och gemena (inberäknade 80,000 man i

hjälptjänst, 24,000 man vid gendarmeriet och 31,300

man vid kolonialtrupperna) 768,300 man, under det

att vår armé endast räknade 619,000 man. Och

trots vår befolkningssiffras starka ökning, med vil-

ken vi återigen närmade oss den allmänna värn-

plikten, ha vi icke kommit upp till fransmännens

armésiffror, enär vi endast ha c: a 751,000 man un-

der fanorna.

På ett egendomligt, och för de närmast komman-

de åren kanske icke betydelselöst sätt, genomfördes

i Frankrike den treåriga värnplikten. Då den år-

gång, som födda 1890, tjänade i sitt andra år, väg-

rade att kvarstanna ännu ett år under fanorna och

manifesterade denna sin ovilja genom våldsamma

oordningar och mytteri, så beslöt man sig för att
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hemförlofva den på hosten 1913 och i stallet inkalla

två rekrytårsklasser på en gång, nämligen de, som

voro födda 1892 och 1893. I följd häraf äro för

närvarande samtidigt två årgångar under utbildning,

med hjälp af den årgång som redan öfvats ett år,

on omständighet, som skulle göra det nästan omöj-

ligt för Frankrike att nu inlåta sig på ett krig. Då

nu, för att lagligen rättfärdiga det tidigare inkal-

landet af årsklassen 1893, tjänstetidens början flyt-

tades tillbaka ett år, från det år, under hvilket den

unga mannen fyllde 21 år, till det då han fyllde

20, så måste på hösten 1914 årsklassen 1894 inkal-

las. Som emellertid den nu i andra året tjänande

årsklassen 1891 förpliktats till treårig tjänstetid, så

kan man behålla densamma under fanorna till 1915.

Följden däraf blir, att man nästa år har icke tre

utan fyra årsklasser i den stående armén, d. v. s.

en större kaderstyrka, än som är nödvändigt för

krigstillstånd. En mobilisering under nästkom-

mande år skulle därför kunna utföras med så myc-

ket större lätthet och snabbhet, isynnerhet som samt-

liga trupper icke endast redan innehade stridsstyr-

ka utan ock äfven kunde afgifva en betydande del

som stam för de trupper af reservarmén, som skul-

le uppställas.

Ännu en gång, nämligen år 1916, kommer den

franska armén i samma situation, eftersom de båda

på hösten 1913 inkallade årgångarna då först på

hösten blifva hemförlofvade. Har Frankrike innan

dess icke förmått att draga Ryssland och England
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med sig till ett angrepp på Tyskland, så har det

oraåttliga rustandet förlorat sitt ändamål och nödgas

det, af allt att döma, att afstå från sitt revanchekrig,

om det icke alldeles vill ruinera sig själft i ekono-

m,iskt afseende. Det tillstånd, hvari Frankrike för-

satt sig, genom den utan undantag treåriga värn-

plikten, är ingenting annat än en permanent krigs-

beredskap. Må det ock för ett rikt land vara möj-

ligt att bära härför nödiga penningoffer, de person-

liga offren bli dock för stora. Man måste betänka,

att det icke endast är bonden, som under denna

långa tid ryckes från sin plog och handtverkaren

från sitt yrke, utan äfven den ungdom, hvars ve-

tenskapliga eller konstnärliga utbildning är oumbär-

lig för staten, och hvilken efter detta långa afbrott

ser sig tvungen att börja på nytt. Kommer detta

offer af ungdomskraft icke till nytta för revancheidén,

för hämndkriget, så kommer det att bittert hämna

sig. Konsekvensen af Frankrikes mi-

litära åtgärder är därför den, att det
under alla omständigheter måste sö-

ka framkalla ett krigsutbrott mot
Tyskland under åren 1915 eller 1916.

Men Frankrike nöjer sig icke med, att (inkl. of-

ficerare) ha mer än 2 % af hela befolkningen i den

stående armén, det söker äfven, att utifrån, från

sina kolonier, draga till sig hjälptrupper, för att en-

samt och utan bistånd af andra stater ernå en nu-

merär öfverlägsenhet. Redan 1870 skickade värl-

dens "mest civiliserade" nation emot oss allehanda
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brutala och vilda afrikanska folkslag. Särskildt i

Algeriet, Senegambien och västra Sudan med des-

sas sammanlagda befolkning af c: a 30 millioner kan

man i detta afseende påräkna rätt afsevärda för-

stärkningar, och på detta mål inriktar sig också i

första hand hela kolonialförvaltningen. En med su-

danska förhållande väl förtrogen tysk resande be-

kräftar detta med följande yttrande: "Hvarken tan-

ken på handelsvinst eller på inflyttningsmöjligheter

understödjas på ett nöjaktigt sätt. Tvärtom är där

politikens höga mal framför allt, att kolonien skall

blomstra och bestå genom svart kraft, svart intelÜT

gens och svarta pengar samt frambringa svartfärga-

de franska medborgarte i tusental, hundratusental,

ja millioner. Och naturligtvis skola alla dessa mil-

lioner blifva till goda, begeistrade och patriotiska

franska soldater."

Det finnes redan nu 28 bataljoner s. k. senegal-

skyttar, och med hvarje år utvecklas den planmäs-

sigt bedrifna organisationen. Naturligtvis kan man

icke utan vidare omplantera dessa färgade trupper i

europeiskt klimat, men gjorda försök att använda

dem på Afrikas nordkust ha synbarligen gifvit så

goda resultat, att där förut befintliga trupper af

arabiskt eller europeiskt ursprung utan betänkande

skulle kunna förflyttas till en europeisk krigsskåde-

plats och ersättas af senegalskyttar. Kanhända lyc-

kas det äfven, att flytta de på den afrikanska nord-

kusten aklimatiserade svarta trupperna hitöfver. I

hvarje fall kommer man nog att sörja för, att det i
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gift är, att på redan förut iordningställda vägar från

Sudan och Eqvatorialafrika gå till anfall mot våra

kolonier och försäkra sig om dessas besittning. För

detta ändamål stå redan nu 20,000 man i bered-

skap. Med hvilken ifver krigsförberedelserna be-

drifvas i Algeriet kan man göra sig en föreställning

genom iakttagandet af den ständiga ökningen af de

algeriska skyttebataljonerna, hvilka genom en årlig

uppställning af 5 nya bataljoner skola uppbringas

till 48 och redan nu belöpa sig till 39.

Men äfven från ännu aflägsnare trakter har

Frankrike sökt draga till sig hjälptrupper, för att

i trots af egen folkbrist öfverträffa Tyskland i här-

styrka; från Antillerna hittransporterades infödda

till Sydfrankrike, där de visserligen massvis dukade

under för klimatet. Resten förlades därför till Al-

geriet, men äfven där lära de icke kunna fördraga

klimatet. Vi skola efter dessa försök alltså, icke

förundra oss, om våra trupper i ett krig me,d Frank-

rike komma att få slåss äfven med infödingar från

Madagaskar, Annam eller Cambodja.

Ar 1912 angafs i Frankrike antalet till förfogan-

de stående utbildade soldater till 4,5 å 4,75 milli-

oner, hvilket skulle motsvara 11,3 å 12 % af hela

befolkningen. Då man väl knappast, kan beräkna,

att af männen mer än 17—18 % befinna sig i värn-

pliktsålder så skulle det vid dess mobilisering ej

finnas annat än barn, gubbar och sjuklingar kvar

att sköta för statens bestånd nödiga arbeten. Det
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skulle betyda, att alla borgerliga sysslor måste iii

ställas, för alt kriget skall kunna föras med sådana

massor. Men då detta redan i arméns eget intres-

se är en absolut omöjlighet, så torde man göra
klokt uti att icke räkna med dylika måttlösa tal.

Ryssland är väl i stånd att med sina 190 millioner

innevånare pålägga sig dylika människooffer, men
icke Frankrike.

I alla fall, om franska armén eller rättare de

franska arméerna och antalet kårer genom uppstäl-

landet af reservformationer fördubblas, så komma,

äfven oberäknadt territorialarmen och dess reserver,,

dessa att taga sådana utr\7nmen i anspråk, att

fransk-tyska gränsen blir alldeles för kort för att

tillåta en samtidig genommarsch. Följden häraf blir

den, att arméerna endast en efter annan kunna

komma till användning, såvida icke genommarsch-

linjen kan ökas och utvidgas. Och här kommer i

första hand Belgien i betraktande, hvars sympatier

för Frankrike äro så allmänt bekanta, att man icke

kan vänta sig ett motstånd från denna neutrala

stats sida, hvars plikt det eljest borde vara att

hindra en genommarsch. Därmed spelar det emel-

lertid ett djärft spel, ty hurudant afgörandet än må

bli, med Belgiens själfständighet torde det då vara

förbi. Men, som vi förut nämnt, England tycks ju

äfven räkna på att få utskeppa sina landtrupper i

Antverpen. Och på neutral mark skulle det såle-

des räcka den franske förbundsbrodern handen —
naturligtvis under föregifvande af att skydda Bei-
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gieii mot det rofgiriga Tyskland, äfveii om tyska

trupper icke skulle satt sin fot pa neutral mark.

Homer Lea gör oss bekant med den uppfattnin-

gen af neutralitetens idé, som är karaktäristisk för

anglosaxarne. Han anser, att besättandet af neu-

tralt område, t. ex. af Holland eller Belgien, före

ett krig med Tyskland, skulle åstadkomma stark op-

position i England: "Det är" anser han, "orättfär-

digt, ty äfven det brittiska riket kan icke göra

något intryck genom helighållandet af neutraliteten.

Den utgör endast ett medel att undandraga sig ett

ansvar och påbörda detta sådana nationer som in-

billa sig, att neutralitetsförklaringar äro okränkbara.

Trots detta har ingen nation oftare kränkt neutralt

område, ingen nation i så många fall åsidosatt plik-

ten att respektera neutraliteten, som den brittiska.

— Besätta anglosaxarne dessa gränser, så betyder

detta blott en territoriel, men icke någon moralisk

kränkning af dessa staters neutralitet. — Neutraliteten

har, under sådana förhållanden hos inga stater kun-

nat upprätthållas vid krig staterna emellan, och kom-

mer icke heller att kunna upprätthållas. En sådan

uppfattning af neutralitetsidén vore en modern il-

lusion, en öfverspänd begreppsförvillelse." Jag tror

dock ingalunda, att den af Homer Lea förutsatta op-

positionen i England mot en dylik neutralitetskränk-

ning skulle komma till synes. Snarare då, att man

där delar hans teori i denna sak.

Frankrike har emellertid under loppet af de sis-

ta årtiondena, hvilka det nästan oafbrutet ägnat åt
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förberedelserna för ett krig mot Tyskland, måst upp-

lefva åtskilliga missräkningar: I fråga om konstruk-

iionen af kanoner har det öfverträffats af oss, och

uppfinningen af deras så prisade röksvaga krut blef

till ett fiasko. Vid den tid, då man därstädes med
en stolt geste betecknade Lebaudy's luftskepp som

världens enda och ouppnåeliga, framträdde i Tysk-

land icke mindre än tre styrbara luftkryssare, hvil-

ka livar för sig kunde uppvisa större hasMghet än

den franska konstruktionen, och när man sedan med
glödande ifver kastade sig på konstruerandet och

tillgodogörandet af aeroplanen, så varade triumfen

icke så länge, enär de tyska apparaterna och deras

flygare inom kort voro i stånd att uppvisa lika goda

resultat. Grunden till detta ligger i fransmannens

medfödda egenskaper: han är intelligent, uppfin-

ningsrik, modig och tillgodogör sig hvarje ny idé med
stor skicklighet och eldig ifver. Men, han är ingen

samvetsgrann arbetare och saknar germanens aldrig

tröttnande tålamod. Fransmannen är nöjd med den

första framgången och kastar sig sedan in på nya

områden. Germanen däremot är aldrig nöjd med

det uppnådda, utan sträfvar alltjämt efter att full-

komna och förbättra detta.

Ännu ett vapen veta emellertid fransmännen atl

använda med stor skicklighet och framgång: Mull-

vadsarbetet i vårt gränsland Elsass-Lothringen. Jag

måste rikta uppmärksamheten därpå af den anled-

ningen, att detta förhållande är ägnadt att spela en

ödesdiger roll åtminstone under de första förbere-
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dande dagarna af den förestående kampen. Dock

ingalunda till välsignelse för den stackars befolknin-

gen, så framt den icke kan motstå detta olycksbrin-

gande inflytande.

4. Slutledningar.

Sedan det romerska världsrikets undergång ha

Europas germanska och romanska folk med rätta

betraktat sig som kulturens främsta bärare, och som

sådana ansett sig berättigade, att på de länder i

andra världsdelar, som de öppnat, trycka sin prä-

gel och där utöfva såväl en andlig som en politisk

makt. Det är emellertid ett ständigt upprepadt fak-

tum i folkens historia, att den i något afseende be-

härskade befolkningen med tiden tillägnar sig alla

de egenskaper och den kulturella utveckling, ge-

nom hvilka det en gång behärskande folket vann

sin öfverlägsenhet, samt söker då frigöra sig från

sina bojor, vare sig de äro af andlig eller politisk

natur.

Ur detta faktum uppstår ock så småningom för

de europeiska stormakterna faran att blifva kastade

ur sin världsledande ställning. Och detta desto sna-

rare, om de icke uppträda gemensamt mot nyupp-

stående världsmakter. Början till denna kamp se

vi i Rysslands krig med Japan, ty om Ryssland ej

kan betraktas som någon framstående representant för

europeisk kultur, så representerade det likväl i

detta fall Europa gentemot Asien. Och där, hvar-

6
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est det vid Stilla Oceanens kuster led sina neder-

lag, där skall en gång kampen om världsherraväl-

det afgöres mellan Europa, Asien och Amerika. Re-

dan för flera år sedan utkastade kejsar Wilhelm sitt

bekanta varningsord: "Europas folk, se'n till, att 1

skydden Edra heligaste ägodelar!" Hvar och en

förstår hvarpå han syftade med dessa ord.

Ingen kan blunda för detta faktum, och det fö-

relåge väl stora skäl till, att de europeiska natio-

nerna slöte sig tillsammans för att afvärja en sådan

fara. Det skulle icke betyda för dem några stora

offer att afstå från en och annan för ingendera

parten så särskildt viktig koncession, att kallblodigt

öfverväga, i hvilken mån en förvärfs- eller maktut-

vidgning betydde en lifsbetingelse för endera, att

afstå af sitt öfverflöd eller att undertrycka alla ego-

istiska sträfvandén att hämnas på eller hålla nero

en granne. Gå verkligen intressena så stick i stäf

mot hvarandra, att man icke skulle kunna offra nå-

got litet för att förebygga en förlust af det hela?

Om fredskonferensen i Haag ställde sig ett sådant

mål före och kunde hysa förhoppning att förmå ena

de europeiska nationerna till gemensamt afvärjande,

så skulle den blifva af ovärderlig nytta och till

verkligt gagn.

Men hur annorlunda är det icke i verkligheten!

I två stora fientliga läger dela sig Europas sex

stormakter, och de formligen sucka under lasten af

sin tunga rustning men tala alltid bara om fred och

vänskap. Och så brinner det ena partiet af beo[är
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handen om svärdfästet hvarje ögonblick måste hålla

sig beredd att upptaga den kamp, som skall tillintet-

göra Europa och för lång tid sätta det ur stånd att

möta utifrån kommande faror, de må vara af eko-

nomisk, politisk eller militär art.

Sedan den dag, då kung Edward i sin vanföre-

ställning, alt det tyska rikets växande stridskrafter

vore afsedda att hota Englands världsmaktställning,

började sluta förbund med alla sina dittillsvarande

motståndare, ett förbund afsedt att isolera oss och

innesluta oss i en ring af fiendtliga vapen, sedan

den dagen lefver Europa i en rastlös förberedelse

till en fruktansvärd uppgö^elsekamp. Att denna

hittills icke utbrutit, trots det gynnsamma tillfället

under Balkankriget, att det just var England, som

höll sina påträngande kamrater tillbaka, därför har

inan enligt min åsikt endast att tacka det kallblo-

diga engelska affärssinnet. England skulle visserli-

gen ej ha något emot, att kontinentalmakterna råka-

de i lufven på hvarandra; men kostnaderna skulle

ju också delas.

Hvem som än afgår med segern, hvilka förde-

lar skulle han väl därmed nå? Ödelagda landområ-

den och tomma kassor! Hur skulle den besegrade

efter ett sådant krig kunna betala någon krigsska-

deersättning? Man kan svårligen räkna ut, om det

vore något att "tjäna" på ett dylikt krig, men Eng-

land vore ju tvunget att själf deltaga, då det har

ett så stort intresse af att krossa den tvska flottan.
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Det kan säkert icke hoppas nå detta mål utan rätt

svåra förluster för egen del, och då möjligheten äf-

ven ligger nära att kanske få lämna krigsskådeplat-

sen utan att ha uppnått några större fördelar, ja.

då ryggar det tillbaka för ögonblicket, då den af

det framkallade planens utförande skulle sättas i

gång.

"Men andarne, Du frambesvurit, kan Du ej blif-

va kvitt". Frankrikes underblåsta revanchetörst,

Rysslands uppflammande hat mot Österrike, som

står de ryska Balkanplanerna i vägen, ha i båda

länderna uppdrifvit stegringen af krigsförberedelser-

na på ett sätt, som endast kan fortsättas ännu en

mycket kort tid. I själfva verket kan man redan

nu icke skilja dessa förberedelser från fullständig

krigsberedskap, och på våren 1915 skall denna vara

så fullständigt uppnådd, att man hvarje dag måste

vara beredd på uppmarschen af sådana väldiga ar-

méer, att man ännu aldrig förut sett några liknan-

de. Då slår det tyska rikets och dess
bundsförvanters ödestimma, då skola

vi få kämpa hårdare än någonsin, men då skall

också begeistringen, hänförelsen, offervilligheten vi-

sa sig vara större än någonsin, större än i själfva

befrielsekrigen, ty aldrig har ett folk blifvit anfal-

let med större orätt, än som sker i det nu förestå-

ende kriget. Aldrig förr har en stor nation heller

visat större tålamod än den tyska gjort under dessa

senaste år, då man från alla sidor sökt skada och

peta oäs. Hai- någonsin ett folk och en härskare
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visat sig som bevarare af freden, så är det Tysk-

land, så är det kejsar Wilhelm IT.

På Frankrikes återinförande af den treåriga värn-

plikten svarade vår regering med en väldig ökning

af våra stridskrafter, och det tyska folket beviljade det

nya offret utan att knota, ja med glad hänförelse. Det

gällde ju fäderneslandet. Så skall ock — därom

kunna vi vara öfvertygade — allt vara förberedt,

icke blott beträffande krigsmakten, utan äfven i

alla andra afseenden. Ty ett krig af sådant om-

fång, som tar folkens hela kraft i anspråk, det ut-

kämpas icke enbart mellan arméerna och flottorna,

äfven de ömsesidiga ekonomiska och finansiella re-

surserna skola då mäta sig med hvarandra.

Men man skall icke heller föreställa sig, att 5

eller 6 millioner soldater på en gång öfversvämma

våra gränser och helt enkelt kväfva våra arméer.

För det första kommer till att börja med endast den

aktiva armén i betraktande med frånräkning af de

afdrag, som måste göras för de trupper som, åter-

hållas för besättandet af fästningar och många andra

ändamål, ty mobiliseringen af reservarméerna tar

också sin grundliga tid i anspråk. För det andra

behöfver stora truppmassor stor plats, så att på ett

visst utrymme egentligen endast ungefär lika myc-

ket trupper komma till användning mot hvarandra.

I detta afseende skilja sig rörelse- och strids-

betingelserna hos våra millionhärar högst väsentligt

från dem i mindre arméer, som på Fredrik den

Stores, Ja t. o. m. äfven Napoleon I- tid, stodo till
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förfogande. Dessa fältherrar kunde från en högt

belägen punkt följa stridens gång och omedelbart

efter eget omdöme träffa sina dispositioner. Men
redan i slagen vid Metz och Sedan var detta icke

möjligt, emedan de jämförelsevis ännu små trupp-

massorna måste breda ut sig på många kilometers

front för att kunna utkämpa sina strider. Och hvilka

utrymmen behöfdes- icke för de stora slagen i Mand-

schuriet! Alltså kan det icke bli tal om ett öfver-

väldigande och kväfvande genom massans storlek i

de kommande slagen.

En behöfver icke kämpa mot 5 eller 6. Skytte-

linjerna, som ligga mot hvarandra, komma att blifva

lika tunt eller tätt besatta på båda sidor. Och där-

för kommer också i framtiden liksom hittills den mo-

raliska halten, den fysiska träningen, duktigheten

och skjutfärdigheten hos den enskilde soldaten att

bli bestämmande för stridens utgång, förutsatt att det

finnes en ledning som rätt bedömmer motstånda-

re och förstår att använda sin trupp på rätt ställe

och rätt tid.

För franska armén kommer den, i förhållande

till landets tillgångar, omåttliga stegringen af man-

skapsantalet att vara till ringa nytta, helst som den-

na sträfvan ofta fört till godtagande af svaga och

mindre användbara människor, hvilka för armén,

då det gäller allvar, lätt kunna bli till en tung och

till sina följder oberäknelig last. När man ser, hur

föga motståndskraft de franska soldaterna ha mot

bland dem uppträdande sjukdomar, och då man vet.
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att f. 11. icke mindre än 36 % af de i armén aktivt

tjänstgörande måste afskrifvas på grund af dödsfall,

sjukdom eller svaghet, så kan man icke bortse ifrån,

att dessa element måste duka under vid svåra mar-

scher, otillräcklig förplägnad och ett krigs ständiga

nervspänning.

Man kan ingalunda neka till, att den längre

tjänstetiden i såväl franska som ryska armén vid

rationell ledning borde medföra en mycket fördelak-

tigare inverkan på soldatens utveckling, än som är

möjligt ernå vid vår tvååriga tjänstetid. Men här-

till fordras ock tillgång på plikttrogna och offer-

villiga läromästare, alltfå en officers- och underoffi-

cerskår af allra bästa beskaffenhet. Efter de erfa-

renheter man gjorde under det rysk-japanska kriget,

torde en sådan dock knappast vara att finna i Ryss-

land, och i Frankrike har officerarnas liksom äfven

soldaternas aktiva deltagande i politiken visat sig

ha en synnerligen ohälsosam inverkan på kårens

kvalitet. Hos soldaten i tyska armén finnes dess-

utom en egenskap, som i allmänhet saknas hos de

romanska soldaterna: reservisten och t. o. m. landt-

värnsmannen bibehåller i förvånansvärdt hög grad,

hvad han en gång lärt under den aktiva tjänsten.

Man måste närmare ha studerat och lärt känna ett

tyskt landtvärnskompani i fält, för att rätt kunna

uppskatta denna egenskap. Vid ingeniörtrupperna,

hvilkas tekniska färdigheter dock lättast gå förlora-

de, har jag själl lagt märke till, hurusom de endast

behöfva en eller två dagars öfning för att återigen



vara i besittning af sin infanteriutbiidning, och hvad

beträffar de tekniska göromålen, så är en kort in-

struktion tillräcklig, för att de skola sköta dessa,

som om de lämnat tjänsten dagen förut och icke

tor tio år sedan.

När stridens timma slår, skola vi möta den med
samma segervisshet, samma segervilja, som år 1870

och vara medvetna om, att det är icke massornas

storlek enbart, som berättigar till seger, utan att

segern tillhör den, som har den största uthållighe-

ten och den sista talern. Tänkespråket: "Si vis

pacem, para justitiam.", som arkitekten anbrakt öf-

ver stora fönstret i festsalen i fredspalatset, är

mycket vackert, men — det finns ingen absolut rätt-

visa. Hvem vill väl åtaga sig att döma i Tysklands

och Frankrikes strid om besittningsrätten till Riks-

landet? Hvar och en af de båda skall alltid anse

sin egen rättsuppfattning i denna sak som den en-

da riktiga. Och därför är det bättre, att vi åter-

ställa det gamla ordspråket i dess ursprungliga

form: Si vis pacem, para bellum!

''Om du vill hafva fred, så rusta dig till krig"

ty en rustad fiende angriper man icke så lätt som

en obeväpnad.





Hos C. A. Y. Lttodholm A.-B. Stocktiolm, 39 Jakobsberg

ba i Bok- ocb Masikbandein utkeinBiit:

KRIGSKARTOR.
omfattande Tyska Riket, Österrike-Ungern, Rysslan
rike, Storbrittanien & Irland, Nederländerna &

Balkan halfön och Schweitz. Pris 1 krona.

Carolinska Marscher
upptecknade af O. F. Stålhammar år 1708. Harmon
piano eller orgel af Ernst Ellberg. Spelas a! vaktparad

holm och regementena i landsorten.

Det intressanta fynd, som nyligen gjorts i det Stall

familjearkivet i Salshult, då man upptäckte en prydlig

bunden i gyllenläder, innehållande en samling svenska arn

från Carl Xll:s tid, daterade 1708 har väckt allmänt intr

Elegant utstyrsel med Carl Xll:s monogram i guldtryck

Carolinska Marscher
Instrumenterad för Messings-Sextett af Musikdir. Emil
I. Narva-Marsch. 2. Kongliga Lifgardets Marsch, i

Garnisons marsch. 4. Carolinsk marsch. 8. Granac

9. Dragonmarsch. Hvardera ä 1 krona.

HELL S VERIOEl Bondetågsmarsch för piano ell

Ernst EUberg, ord af Filip Tammelin, lättspelt, k

käck! Pris 50 öre. Sjungen under Bondetåget.

Nordisl( Svdmpbol(.
Med beskrifning öfver Sveriges och Norra Europa

naste ätliga och gifiiga svampar, de ätligas insamling,

anrättning, odling och beredning för afsättning i handeln,

lig framställning af A. V. Lönnegren, Fil. D:r, Lektor

Allm. Läroverk, V. D. M. Med 60 bilder i färgtryck å 4
|

fjärde tillökade upplagan. Stockholm. C. A. V. Lundhc
Fullständigaste och nyaste godtköps-reskarta N:a I c

rlge, upptagande järnvägar, gästgifvaregårdar, med afst;

Siiita i nymil. Postanstalter, bruk, m. m. Karta öfver s

kanalvägen från Stockholm till Göteborg jämte förteckn

gästgifvaregårdarne med utsatt skjutslega efter nyaste offii

lor utarbetad af N. P. Pettersson.
Pris: Hopviken 1 krona; Kartonerad 1: 25; Uppfo

lärft 2: 25. Väggkarta uppf. på lärft med rullar 3 kronor;

3: 75, Trettiouionde upplagan.

Stockholm C. A. V. Lundholm. A. B. Förlag.
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