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Sotalaivojen kehityksestä

K r H k k u lu i i i r n  k u lin in o u tu .

Kun yhteiskunnallisessa kehi- 
tyksessä yksityisomistus pääsi val
lalle, alkoi taistelu rikkauksien 
omistamisesta ja kllpataistelu eri 
tuottajien välillä, jotka keskenään 
taistelivat markkinapaikoista.

Tätä taistelua rikkauksien omis
tamisesta on jatkunut vanhalta-

ajalta nykyaikaan saakka. Par
haillaan “ sivistynyt” maailmam
me viettää toista vuotta suurta 
verijuhlaa, jok^ on niin hirvittä
vää laadultaan, että "sivussa-oli- 
joiden” on sitä mahdotonta edes 
käsittää.

Ihmiskunnan sanotaan sivisty
vän päivä päivältä, mutta kun 
luomme katsauksen menneisiin ai
koihin, niin huomaamme, että juu
ri rikkauksien omistamistaistelus- 
sa ollaan nykyaikana kuitenkin 
moninkerroin julmempia kuin en
nen — tekniikan voittokulun suo
siollisella avustuksella on murhaa
minen saatu kohotetuksi hirvittä
väksi joukkomurhaamiseksi.

Kun siis tarkastelemme sotalai
vojen kehitystä, tiedämme, että 
sotalaivoja ei valmistettu ennen
kuin alkoi merikauppa. Kun me- 
rikauppaa syntyi, silloin alkoi tais
telu markkinapaikoista ja taistelu 
laivalla olevasta lastista.

Vanhanajan ensimäinen kauppa- 
kansa oli foinikialaiset. He alkoi
vat harjoittaa verrattain laajaa me-
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l iistmniau aim1 l i ka lu isi n sotalaivan kansi juroilta lykklius-n.
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riliikennettä. Näin tuli heistä 
myös ensimäiset sotalaivojen ra
kentajat. Heidän kauppalaivansa 
olivat samalla sotalaivoja ja nii
den miehistö aseilla varustettu.

Taas tehtiin uusia keksintöjä. Roo
malaiset laittoivat sotalaivoihinsa 
laskusiltoja, jotka kiinnitettiin lä
hestyvään vihollisalukseen. Täl
löin muuttui taistelu jossain mää-

iliiomiilii.lsia sotalaivoin  m eri taistelussa.

Foinikialaisilta perivät kreikkalai
set sotalaivaston rakentamistaidon. 
Olosuhteet olivat jo suuresti edis
tyneet ja ne taasen synnyttivät 
uusia tarpeita. Niinpä kreikka

laisten sotalaivoissa tapaamme jo 
sekä airoja, että purjeita. Oli jo 
suuriakin sotalaivoja, joissa airo
ja käytettiin kolmessa kerroksessa 
päällekkäin. Niitä kutsuttiin kol- 
misoutuisiksi.

Roomalaiset loivat itselleen ensi- 
mäisen sotalaivastonsa ensimäisen 
puunialalssodan aikana noin v. 
260 ennen ajanlaskumme alkua.

rin maataistelun tapaiseksi. Myös 
käyttivät kreikkalaiset ja rooma
laiset sotal aivojensa etukeulassa 
ulor.evia, rautakärkisiä puskureita 
vihollislaivan upottamiseksi.

Keskiajalla tulivat merellä tun
netuiksi Skandinavian viikingit. He 
käyttivät laivoissaan raaka purjeita 
ja airoja. Laivat olivat kannetto
mia, eikä niillä vielä ollut peräsi
miä, enempää kuin kreikkalaisilla 
ja roomalaisillakaan sotalaivoilla.

Keskiajan loppupuolella kääntyi



S Ä KENIA 333

V enetsialainen kalorit»Iva kesk ia jan  
Inputia.

kauppa venetsialaisille ja genua- 
laisille. Siitä seurasi heidän sota
laivastonsa tuleminen sen ajan 
voimakkaimmaksi. Heidän sota
laivojansa kutsuttiin kalereiksi eli 
soutulaivolksi. Käytettiin tosin

hia. Elinikänsä saivat olla airo
jen kimpussa, siinä viettää’ yönsä 
ja päivänsä. Mutta näitä soutajia 
hankittiin suuresti myös ryöstön 
kautta. Kalerilaivat hyökkäsivät 
kauppalaivojen kimppuun ja teki
vät niiden miehistöistä kalerisou- 
tajia.

Kun tullaan keskiajan loppupuo
lelle, niin on jo harpattu sotalaivo
jen kehityksessä pitkä askel. Noin 
1400-luvulla keksivät näet portu
galilaiset laivatykin. Heidän so
talaivansa liikkuivat purjeilla ja 
käytettiin niissä peräsintä. Lai
vatykin keksintö synnytti n. s. 
tykkiportin keksinnön. Ranskassa 
näet alettiin asettaa laivatykkejä 
useampaan riviin päällekkäin.

Uuden ajan alkupuolella alettiin 
käyttää merisodassa n. s. ketju- 
kuulia vihollislaivan taklauksen

1

M eriU itslH u  IliOlMii viilin.

purjeitakin. Näitä kalerilaivoja 
käyttivät Europan vallat sotalai
vastoissaan vielä 1700-luvulla.

Kalerilaivojen soutajien kohtalo 
oli kauheata. Soutajat olivat etu
päässä kuolemaantuomittuja mie-

vahingoittamiseksi. Sotalaivat oli
vat erittäin tulenarkoja. Ne oli
vat rakennettuja puusta. Niinpä 
vielä 1800-luvun alkuvuosikymme
ninäkin olivat suurimmatkin sota
laivat puisia.
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Mutta tekniikan voittokulku kul
ki vinhassa vauhdissa eteenpäin. 
Alettiin käyttää höyryä liikevoi
mana. Silloin muuttuivat entiset 
sotapurret höyrylaivoiksi ja niitä 
alettiin rakentaa raudasta.

Amerikan sisällissodan aikana 
(1860—1865) keksittiin "Monitor” 
sotalaiva. Se oli 
jo varustettu vah
valla rauta pans
sari 11a. Sen kansi 
oli matalalla, ko
hoten vain vähän 
vedenpinnasi a.
Pääasiana tässä 
laivassa oli liik
kuva, voimak
kailla tykeillä va
rustettu panssari- 
torni. jonka pyö
reä stä teräspin
nasta viholliskuu 
lat kimposivat si
vuun.

“ Monitor” an
toi sysäyksen uu- 
denai k a t s e l l e  
panssarilaivatvy- 

pille. Mitä tehok
kaimpia räjähdys 
oineita osattiin 
käyttää laivaty- 
keissä. sitä vah
vemmaksi täytyi 
panssari raken
taa.

Ja  niin on ke
hitys tällä alalla 
kulkenut vahvas
ti eteenpäin, syn
nyttäen nykyi
set jättiläismäiset 

merihirviöt. Nykyaikainen taiste
lu! a iva muodostaa jo itsessään pie
noisen murhaajakaupungin. Sillä 
on miehistöäkin 800—1,000 mies
tä. Yksi ainoa suurimpia taistelu- 
laivoja maksaa noin viisitoista 
miljoonaa dollaria ja viidentoista

vuoden perästä se on jo pelkkänä 
romaurautana — kelpaamaton
enää ‘ ■ jaloon’' tehtäväänsä.

Yksi ainoa tällaisen taistelulai- 
van 14-tuuman kanuuna maksaa 
tarpeineen 170,000 dollaria. Yksi 
ainoa yhteislaukaus maksaa lähes
20,000 dollaria.

Mitä hirveitä summia! Jos nä
mä rahat käytettäisiin valistustar- 
koituksiin, miten paljo hyvää ne 
aikaansaisivatkaan!

Mutta valistukseen "ei riitä va
roja” . "Sivistys” vaatii murha
koneita, jotka vuosi vuodelta niele-

Nykyalkiif i i f i i  s o i j i in iv ji v iT r a lt u im  IOO t u o t in  s it tv i i  
kiiyiiinno^su o llo o M ^ it m i  u r i in i  m un  s o ia lu iv tu m .
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vät yhä suurempia summia. Ei- kyinen kapitalistinen järjestelmä 
kä tämä verinen kehityskulku ja on muserrettu ja tilalle luotu so- 
sen synnyttämä kauhistuttava tuho sialistinen yhteiskuntajärjestelmä, 
lopu ennenkuin sen synnyttäjä, ny-
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luisiin n Ja ti'T u ppo am in en .
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