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Minsprängningarna i Korfukanalen 1946 

inför internationella domstolen i Haag . 
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• 4.v Eommenclör A . Forshell. 

Den 22 oktober Hl-W inlriiffade i Korfukanalen på al
banskt valten följ ande: 

En engelsk sjöstyrka, bestående av två grupper av 
vardera en kryssare och en jagare, passerade syd ifrån 
genom kanalen. Därvid minsprängdes jagarna Sawnare:; 
och Volcrr;e med ödesdigra konsekvenser i mer än ett av
seende. Engelska regeringen sammanfattade händelsen 
enligt följ ande och framställde krav: 

] . Den albanska regeringen mås le någon gång före 
den 22 oktober ha antingen själv låtit utlägga eller stilla
tigande accepterat, att någon annan lagt ut mii1or i al
banskt territorialvatten. 

2. Della område är en del av en internationell s.iö
fartsväg, som albanska regeringen visste användes för all
män sjöfart och trafik. 

3. Oavsett om detta område kunde anses som_ en 
del av en internationell sjöfartsväg eller ej, är ingen stat 
tillåten att lägga ut eller känna till att andra lägger ut 
minor i dess territorialvatten utan att varna för existen
sen av utlagda minor. 

4. Den albanska regeringen har icke låtit underrätta 
om_ detta minLilt, vilke t kräves i Haagkonventionen. 

5. Den albanska regeringen är internationellt ansva
rig för skador och förluster, som orsakats av minspräng
ningarna, och albanska regeringen är skyldig att lämna 
ersättning för dessa förluster. 

28 
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Dc händelser, som här i korthet ha resumerats ay 
engelsinänncn, utspelade sig i Korfusundets norra det 
utanför den albanska staden Saranda. 

Under kriget 1939-19-15 utlades av tysk.arna och 
italienarna minfält på norra Korfusundets grekiska del. 
Där funnos av tyskarna utlagda italienska minor. Dei 
är att observera, att Korfusundet är ett grekiskt-albanskt 
gränsvatten. Detta spelar väsentlig roll i sammanhanget. 
Leden ligger huvudsakligen på albanskt område, och an
vändes av tyskarna redan under kriget. När detta slutade 
kontrollsveptes den av engelsmännen i internationell regi. 
Britterna hade under kriget genom flygspaning funnit a lt 
tyskarna använt sig av ifrågavarande lcdsträckning, som 
alltså borde vara riskfri. Albanerna förfäktade, att leden 
Yid den internationella svepningen borde lagts i farvatt 
nets mitt. Engelsmännen däremot menade att vid sådan 
dragning förorsakad extra minsvepning borde undvikas. 

Leden hade kontrollsvepts 19-!3 och 19-15. Protokol l 
föreLigga härom. Inga minor påträffades. Ansvaret fö1 
minsvepningen åvilade Medzon Board i Rom. och Albanien 
hade begärt att få bli representerat där. Denna begäran 
avvisades, enär Albanien icke ägde någon flotta och C] 

kunde deltaga i minsvepningsarbeteL 
Under Yintern 19-1-1- 19-15 hade britterna minsvep t 

förutom denna kanal även Vallonabukten och inloppe t 
till Durazzo utan protest från Albaniens sida. Proto
kollen oeh kartorna från minsvepningen av Korfnsundel 
ha delgivits alla berörda parter av Central Board i Lon
don ehuru albanerna förnekade att de fått sådan infor
mation i officiell form. 

Den 15 maj 1916 utspelades förspelet till vad som 
hände i oktober. Sagda dag passerade norr ifrån en 
engelsk sjöstyrka p<1 väg sydvart genom Korfukanalcn . 
l'tanför Saranda öppnades eld mot fartygen från batte
rier i land. Albanerna gjorde gällande, att engelsmännen 
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icke hissat flagg; klockan vore före 8 på morgonen och 
som bekant, framhölls det, hissas flagg p å örlogsmän först 
kl 8. Alltså, framhölls från albanskt h åll, visste man ej 
vad det var för fartyg. Man trodde att det var "fiendens". 
Elden öppnades först sedan fartygen girat styrbord och 
alltså passerat Sarandas redcl. Eldöppningen motiverades 
med, att man var rädd för att sjöstyrkan skulle göra en 
land:-tigning i bukten och att befolkningen var uppskrämd 
på grund av tidigare krigserfarenheter. Intet resultat av 
elden n åddes men en kraftig engelsk protest avgavs. "Upp
repas detta, besvara vi elden näs la gång!" Batterichefen 
förflyttades. Engelsmännen läto vid det passerade t v 
bero. Orsaken därtill var, att vid tiden ifråga förhand-
lingar p åginga mellan England och Albanien angående 
detta senare lands erkännande. 

Sommaren gick och på hös ten lä t amiral i te te t efter
höra hos chefen för l\Icdclhavsfloltan huruvida något för
band efter episoden i maj hade passerat eller avsågs 
passera Korfusundet. Man önskade erfara om albanerna 
hade tag it lärdom av det inträffade. Medelhavsflottans 
chef svarade att han avsåg lå ta konteramiral Kinahans 
förband passera sundel. Regeringen gav då order att 
kanonerna vid passagen skulle ligga långskepps. Genom
farlen finge ej givas en provocerande karaktär, men be
redskap mot anfall skulle intagas. 

Konleramiral Kinahans styrka hade just avlagt ett 
rutinbesök i staden Korfu där den legat en vecka. Engels
männen voro övertygade om, alt albanerna binde till 
detta besök vilket dessa dock förnekade. Sjöslyrkans 
forsta grupp bestod av kryssaren Jlauritsius, fölfd på 600 
llleters avstånd av jagaren Scwmare:::. På ett avstånd av 
lvå dislansminuter följde andra gruppen, kryssaren Le
cmder med jagaren Volage. Inga skyddssvep fördes, klart 
skepp var intaget men kanonerna utom lv lågo Umgskepps. 
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:\är första gruppen kom till den pi"t kartan (bild l) an

givna platsen kl 1-135, sprang Sawnarc:= i luften, i kölvatt

net på sin kryssare. Amiral Kinahan fortsalle med flagg

skc>ppet på rak kurs ut på fritt vatten, beordrade Lcander 

att \'ända tillhaka till Korfu och Volage alt assistera den 

brinmmde Saumarc:= , som drev in i viken vid Sm·anda. 

Den manöverodugliga Smunare:=, som fått hela förskeppet 

söndersprängt, hade 12 dödade och många sårade. Vola y e 

lyckades ta sitt systerskepp på bogsering och dragn henne 

ut i ledc>n m ea minsprängdes där själv. Hela hennes för

skepp höggs därvid av. Det var nu två brinnande, svå r t 

skadade fartyg, som h1go i leden. Fartygschefen på Vo

lage tog uneler backmanöver med eget, halvt fartyg det 

andra halvn fartyget pf1 bogsering och drog henne "hak

länges" in iill Korfu. Den i en motorbål närvm·ande al

banske hamnkaptenen varnade ej för minor och förneka

de, alt han överhuvud laget sett, att Volaye blivit sprängd. 

Att sn skulle ha skett vore ett påstående av engelsmännen 

utan fakt isk hnkgrnnd. En minsprängning hade man sett; 

den andra kände man ej till. 

På bild av Yolage kan man se, att plå tarna voro 

böjda utM. Skrovct var utblåst inifrån. 

I en skarp protestnot summerade engelsmännen ska

dorna, uppräknade sina dödade och sårade, och krävde 

ersättning av albanska regeringen. Det konstaterades, att 

ingen möjlighet funnes att förklara minspr~ingning.arna 

på annat säll, än alt minor lagts i leden. Albaniens svar, 

vari dc brittiska anklagelserna i mycket skarpa ordalag 

avvisadc>s, ansftgs helt otillfredsställande. Engelsmännen 

med delade cEirför, att de konune att svepa leden den 12 

·-13 novembet·. Detta meddelades den motsalla parten 

den 29 oktober via ambassaden i Belgrad. Engelsmännen 

~< atl e sig i fi)r ·bindelse med internationella minsvepnings-

* ) F a kartan äro de senare svepta minornas lägen angivna. 
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organisationen i Rom, som hänsköt fallet till London. 
Central Board rekommenderade minsvepning efter sam
råd med A lbanien, vars territorialvatten berördes därav. 
IRRA Hit spärra leden, tills svepningen var klar. Engels
männen beslöto svepa enligt planen och sköto vid be
slutets faltande den internationella organisationen fram
för sig ulan hänsyn till dess reservation om albanskt till
stånd. Detta tillvägagångssätt kom att spela en mycket 
stor roll vid rättegången . Engelsmännen erkände utan 
vicl m·e att de ej följt Central Boards anvisning och fram
höllo, att man måste få fastslaget, vad för slags minor 
som orsakat katastrofen. Albanerna, som tidigare skarpt 
]Jrotesterat mot minsvepningsplanerna telegraferade till 
FN :s säkerhetsråd om det övervåld, som de ansågo .ha 
begåtts resp. planerats i deras farvatten. Man medgav, 
att engelsmännen finge svepa på fritt vatten men ej i 
leden. Detta besked gav engelsmännen intrycket a tt sa
k en vore sjuk och satte igång svepningen i egen regi. De 
försäkrade sig om en fransk delegats närvaro som vittne. 
Detta vitlues ojävighet erkändes sedermera icke av 
Albanien. 

När svepningen ägde rum skydelades den av en myc
k et betydande sjöstyrka, som. förlades på fritt vatten norr 
om Korfu. Engelsmännen hade medtagit kryssare, han
gar·fartyg, ub m fl fartyg och hade flyg i luften för att 
vara säkra mot att tredje part ej skulle kunna ingripa 
utan att kunna mötas med all kraft. Minsvepningen ägde 
rum elen 13 november. Mycket stora svepstyrkor sattes 
in och resultatet blev att 22 minor sveptes. Två av dessa 
omhändertogas och expertiserades av britterna på Malta. 
Först ansågs n1inorna vara av typ "GR" (c:a 90 kg:s 
laddning) men bcfunnos senare vara av typ "GY" (c:a 
300 kg). Orsaken till misstaget var att utseendet och stor
leken av den kalott, som syns ovan vattnet, är i det när
maste exakt lika i båda fallen . Minorna tycktes ha legat 
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kor t lid i sjön, ankartrossarna Yoro infettade och h orn

föl·skruvningarna gingo lä tt. Minskalen voro märk ta med 

påmålade hakkors. 

)Jy protest, och en mycket skarp sådan, ingavs ~w 

cngelsmtinnen, när dessa minor blevo funna . En tidsfri,.t 

på 11 dagar utsattes av engelsmännen för albansk fö r

Idarings ~wgivande, och när fristen var utgången, anmäl 

de London fallet till säkerhelsrådet enligt § 35 i Förenta 

Nationernas stadga. Säkerhctsrådct tog genast upp frågan 

till behandling och uppmanade albanska regeringen :llt 

trots att dess land ej var 1ncdlem av FN, sända delegate r 

lill Lake Succcss. Cppmaningen följ des av regeringen 

Tirana efter någon tvekan och först efter att ånyo ha 

protes terat, denna gång mot att engelsmännen unilaterall 

dragi t frågan inför säkerhetsrådet. 

Här skall ej närmare ingås på ärendets behandling i 

Lake Success, där detta mål pågick under stöne delen ~w 

'>intern 1916- 1947 och sedermera längre frmn under åre l 

J 9-17. Slutet på förh andlingarna i Lake Success ble' 

emeller tid, att detta politiska forum med 7 röster mot 2 

u ttalade, att Albanien måste ha ägt kännedom on1 m.inor

nas existens. Y i dare uttala a e säkerhetsrådet, att mål e t 

rätteligen borde behandlas inför internationella domsto

len i Haag oeh icke avgöras efter politiska linjer. Beslute t 

'hade föregåtts av långa debatter, där den poliiiska linjen 

mellan öst och väst var klart märkbar. Ett förs<ik alt 

hänskjuta saken till en underkommitte för närmare ::;tu

dium hade fallit på ryskt veto. 

N ä r målet alltså överlämnades till domstolen i m '1 .i 
19-17 å tföljdes det dit av samtliga akter från Lake Suxess 

samt av memorial från Yardera parten. Inför domstolen 

fick båda par terna utyeekla sin syn på motstån ::!arens 

memorial. Där vid kom redan från bör jan frågestä llning

en a tt glida in på två parallella linjer. Det en a pr oblemtl 

gällde interna tionell rä tt och därmed sammanhängande 

--119 

frå gor. Den andra frågeställningen gällde ansvaret för 

och omständigheterna krin ,Q minlägPnino·cn och svC]1_ ninu-
..... ........ .... o b ..._"'1 

en. På den sistnämnda fdtgan kom sedermera den av 

doms tolen i december 19-!8 tillsatta expertkommitlen att 

bliva inkopplad. 

I internationell t rättsligt avseende framhävde britter

n a inför domstolen två punkter, som här inlednin~svis 

antecknas. Dessföl'innan må nämnas, alt alll sm;~ ä,· 

skr ivet och allt som sagts, så väl i säkerhetsd det som i 

Haag är tillgängligt i av FX, resp av domstolen utgivei 

tryck. Det är därför icke motiverat att tynga denna fram

ställ ning med en redogörelse för dc folkrättsliga diskus

sionel·, som ägde rnm i Haag, och som ej direkt beröra 

m infrågor. 

Dc tYå punkte rna voro: 

l. Iakttagelser vid ulläggning av minor i egna fm··· 

vatten framgfn· av bestämmelserna i den 8. Haagkonven

tionen av 1907. Denna konvention ha r undertecknats av 

29 s tater och mås te anses vara en allmän grundval för 

internationell lagtolkning på ifrågavarande område. 

2. Albanien har officiellt förk larat sig känna till 

konventionen och Yilja respektera densamma. Men under 

förhandlingarna har Albanien i diplomatiska noter inför 

silkerhetsrådet förnekat ansvarigheten för vad som skett 

och för den skada, som åstadkommits. Först förnekades 

varje kännedom om minornas existens, sedan sades, att 

passagen som sådan var olaglig, eftersom den skedde på 

albanskt farvatten. 

Detta är viktiga punkter att hålla i minnet, icke minst 

enär det gäller sätte t, på vilket passagen skedde. Den 

skulle varit "ovänlig", och det ovänliga konslitneras av 

de t faktum alt dc brittiska besällningarna burit stålhjäl

mar oeh gått i k lart skepp, att flaggan ej skulle var it 

hissad och av ytterligare andra skäl, som ägt samban d 
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med del speciella politiska läge, som cE1 rådde mell an 
parterna. 

Redan i mars 19!8, då memorialen från parterna stu
derats, kom rätten underfund med att målet var deh is 
så telzniskt betonat, att domstolens juridiska kompetens 
måste förstärkas med yrkesmässig kompetens, varför un
der sommaren domstolen begärde, att Holfand, Norge och 
Sverige skulle nämna ett antal experter, bland vilka dom
stolen kunde utvälja en från varje land att stå till dom
~,tolens förfogande. Dessa experter kallades telegrafisk t 
att infinna sig, då i mitten av november muntliga för
handlingar skulle börja, varvid det ansågs att expertern a 
borde vara närvarande*). 

Domstolen är numera ett av Förenta Nationernas 
organ. Korfumålet är dess första fall i F:\T :s regi. Dom
stolen hestår av 15 ordinarie ledamöter. statuterna säga, 
att om en av parterna i målet har en ordinarie domare 
j kollegiet, den andra parten skall ha rätt att utse e n 
domare ad hoc, so1n skall halansera den andra partens 
representant. Det var alltså 16 ledamöter i denna dom 
stol - vars heslut avgöres av enkel majoritet - enär 
engelsmännen ha en ordinarie domare och albanerna t ill
satte en. Domarna voro alla från olika länder. Ingen 
svensk är f n knuten till domstolen. Presidenten var 
under större delen av målet domaren från El Salvador 
De övriga domarnavoro från Tjeckoslovakiet, Kina, Ryss
land, N orgc, Belgien, Polen, Chile, Frankrike, Mexiko, 
USA, Jugoslavien, England, Egypten, Kanada och Brasi
lien. De representera ej resp. land, utan endast sig själva. 

Engelsmännens delegation leddes först av sir I-Iartle; 
Shawross, 10enare av sir Eric Beckett och sir Frank 
Soskice. Alb~miens delegation anfördes av ministern i 

'') De tre experterna voro från Norge kommendör J. Bull, frå n 
Sverige kommendör A. Forshell, från Holland kaptenlöjtnant S. J . 
W. Ellferich. 

421 

paris monsieur Kahrcman Ylli och den franske advokaten 
professor Pierre Cot med biträde av hl a maitre Xord
man *). Parternas advokater biträddes av marina exper
ter, bland vilka på brittiska sidan märktes de två j agar
cheferna och de minspecialister som lett minsvepningen, 
m fl och på den albanska sidan av franske konteramira
len .Moullee och kommendörkapten Ormanov, stabschef 
i bulgariska Svarta havsflotlan. 

När förhandlingarna började, avgavs först en albansk 
deklaration av professor Cot. Dess frarnförande tog u·e 
dagar. Därvid bemötte han det memorial, som enge1~:;

männen tidigare ingivit. Sedermera kommo engelsmän
nen till tals och bemötte i dagslånga anföranden den al
banska framställningen . Akterna från dessa föredrag
ningar omfatta 1nånga hundra sidor. 

Två punkter i minansvarighetsfrågan dominerade för
h andlingarna, dels det jugoslaviska vittnet kapten Kova
cics uttalanden, dels vad albanerna i Korfusundet be
dömdes kunnat se och höra av minfällningen. Dessa två 
fr ågor kom att sprida sig ut över tekniska och taktiska 
m en även politiska områden. 

Först gjorde albanerna gällande, att ej minfält utan 
sli tminor orsakat katastrofen. Frågan hänsköts senare 
till domstolens experter. Albanerna sökte sedan leda i 
bevis att det rörde sig om italienska minor i tyska min
fält. Detta hestreds av engelsmännen. Slutligen fram
k astade albanerna den förmodan, alt greKerna lagt mi
norna eller ev engelsmännen sj älva. Detta senaste på
stående utlöste mycket .bittra kommentarer från engels
männens sida och deras motshindare vidhöllo icke sin 
förmodan. Albanerna förnekade, som förut nämnts, att 
två fartyg blivit skadade, endast en jagare, Scaunare::, 
hade man sett - och hört - sprängas. De lokala myn-

*) Sedermera känd i samband med Kraftjenka-processen i Paris. 



digheterna hade ej sett Volrtge-katastrofen, som bedöm dt~ 

vara arrangerad i efterskol t för att bereda Albanien svn
righeter, med andra ord, det Yore fråga om provok ation. 

Senare erkände albanerna sig övertygade om alt bfHLl 
fm·tygen minsprängts . 

Kapten I\.oyacic framträdde först då målel kom mil 
inför domstolen i Haag. Han hade först efler förh an d
lingarna i Lake Success lyckats fly från Jugoslavien. H an 
ii.r en sjöofficer, som deltagit i kriget på engelsmän:1 cn" 
~ ida. II an vi l tnadc om atl han hade haft sin verksamhtt 
i örlogsbasen Sihinik. Dät· Yar han chef för den förh in
de1setelmiska yerkstaden. Han hade en dag, den 16 eller 
17 oktober HHG, haft lvå minsvepare under översynsai
bcte, dn han fick order fr[m stabschefen på platsen all 
omedelbart aYbryta dessa arbeten. Fartygen förflytta de'-; 
till Panicovaviken där hl a minor förvarades. Kov~w i · 
fann delta anmärkningsvärt och d~l han, sedan dagem 
arbete var slut, med ordinarie trafikbåt passerade vHzen. 
såg han att fartygen höllo på att taga ombord min01. 
Han st'lg hornen på minorna, såg att minskalen lyste i 
solen. Han förYånadc sig över situationen, eftersom h nn 
visste, att förbandet ifdtga ingick i den internationell t 

mi!lsvcpningstjänsten och endast tillfälligt var borta fra ' 
sitt sveparhete. Han visste, att det fanns tyska minor i 
förddeL Han kände igen dylika p å fartygen. På kv~ill cn 
S<tg han fnl.n en terrass i staden, att fartygen voro fu l!
Jastaclc med minor. Nästa dag voro fartygen borta. Eli 
par dagar senare hörde han i BBC-radion om minspräng
Hingama vid Korfu. l'\ är fartygen efter en tid kom m o 
tillbaka, besökte han en Yål1 SOIU varit med på expedi
tionen. Denne sade hono:n aH han deltagit i ell heml igt 
uppdrag. En annaa bekant på farlygen erkände, att dC' 
lagt ut minor. 

Så löd i karlhet Kovacics viltncsmal, som han efter 
flykten avgivit vid brittiska konsulatet i Bari och slntligcn 

bekräftat i London. Hans uttalanden väckte stort upp
seende och förde del officiella Jugoslavica in i bilden. 
Engelsmännen hade anklagat endast Albanien för all ha 
ulfört eller låtit. utföra mineringen. Jugoslavien och Al
banien voro på den tiden nära lierade med varandra. Ju
goslavien höll lH-16 i militärt avseende sin hand över Al
banien. Trols Kovacic's vrunesmål förde engelsmånnen 
.ingen talan mot Jugoslavien. l\Ian ansåg, att vem som 
ån lagt minorna Yore det Albaniens sak att syara för 
notificering av mineringen enär denna läg på albanskt 
territorial\· alten. 

Cnder molpartens korsförhör med Kovacic framkom
mo omständighe ter, vilka tycktes minska det starka in
tryck vittnets sensationella uttalanden gjort. Yissa lids
uppgifter stämde ej med lokal tid och det av Kovacic 
angivna läget på minfartygen i minhamnen medgav ej 
att des~a på angiYet sätt kunde iakttagas från terrassen 
i land. Kärandepartens kalkyler över minfartygens min
kapaci le l baserades på uppgifter i vissa marinkalendrar, 
vilka dock visade sig vara felaktiga. 

YiUnel h ade aYgiYit sina herältclser inför de brittiska 
myndighe lerna halvtannat år efter händelsernas utspe
lande, varför, ansåg kärandepartens företrädare, det vore 
mänskligt om hans minnesbilder voro i vissa avseenden 
svaga och osäkra. I-Ians uppfattning vore dock sannolikt 
i princip riktig. 

Domstolen hänsköt i två omgångar de omtvistade 
frågorna om Yad som skulle ha hänt 1 Sibinik till sina 
experters undersökning. Därom redogöres längre fram. 

Britterna framlade i slutskedel av debatterna inför 
domstolen ytterligare elt jugoslaviskt vittnesmål enligt 
vilket clt a \' de ifd\gavarande minfartygen hade iaktta
gits på våg åter till Sibinik vid en tidpunkt som kunde 
stämma i tidsbilden. Detta vittnesmål, som anmälts efter 



därför aYsedd tidsfrists utlöpande, blev ej föremål fiir 

behandling i rätten. 
Den jugoslaviska regeringen förnekade att dess far

tyg varit inblandade i affären och hävelade att de aldriu 
"' lämnat hamnen under ifrågavarande Lid. Regerin gp 11 

accepterade ej heller det förmodandet att de uppsvep t a 

tyska minorna kanunit från jugoslaviska krigsbytcsfiir

råd. Att mionrna Yarit målade med ett hakkors som 

bruldigt var i Jugoslavien med krigsby te tagit från Lvs

karna, vore ej bevis nog för att de verkligen härstamJ;J a

de nr landets förr å cl. 

slutligen förnekade jugoslaviska regeringen att den 

av Kovacic namngivne kamraten till Kovacic, som tal nt 

om hemligt uppdrag, över huvud taget existerade elkr 

existerat. Kovacic å sin sida preciserade noga inför dom

:stolcn mannens identitet. 

TYå andra intressanta vittnesmål avgavs av chefen 1'l 

på j agarna rörande omständigheterna k r ing olyckan. D0 

g,iorde ett mycket starkt intryck på rälten och på alla 

n ärvarande. Den franske mniralen höll ett hedrande an

förande li!l de två engelsmännen och förklarade att m an 

inga frågor hade att ställa till jagarcheferna. "The RX 

may be well proud of such Captains, vi·orthv the fin est 

traditions of the service". . . 

En fråga inför domstolen gällde huruYida dc mi n

svepningar, som utförts i Korfukanalen 19-13 och 19 1-,. 

voro hundraprocentigt effcktiYa. Saken hänsköts till 

domstolsexperterna. Vidare debatterades typen av dc 

funna minorna. Småningom mcdgåvo albanerna, alt mi

norna vm·o av typen GY, såsom britterna hävdade. 

Bland dc albanska vittnena framträdde först hamn

kap!eneni Saranda, hiträdd av tolk. Han hade intet sc ll 

och inte t hört av minsprängningarna. Han omvillnadc 

all han ägde ringa kunskap om förhållandena på sj iin, 

och hade aldrig hört talas om. minor. 
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Ej heller kustartillerichefen på platsen hade känne

dom om minor i farvattnet . 
De tillkallade experterna inkallades till tjänstgöring 

i mitten av decem ber. Den 18 december fingo dc ett an

tal fr ågor sig förelagda. Yttrandet däröver skulle vara 

ingivet den 10 januari 19-19. Vid yttrandets avgivande 

vor o experterna i alla avseenden eniga. 

Dc frågor som ställdes och dc svar därpå, som exper

terna avgåvo, v oro i förkortad form fö lj ande: 

1) Anses minsvepningen 19-13- 19-!5 vara hundrapro

cenligt säker? - "Ja" - . 

2) Kan :\fi säga vad för sorts minor, som sprängde 

fartygen? 
Svar: "J a, stora förankrade minor. Icke drivmi

nor. Skadornas karaktär bevisar detta". 

3) Kan ~i säga med ledning av uppgifter, som stå 

lill buds, samt företedda sprängstycken, vilken 

lyp minorna representerade ? 
Svar: "Det var GY-minor, 1nen sprängstyckena 

härröra ej alla från minor. De äro av gjutjärn. 

Ett sprängslyckc, hornfläns, är av lyskt ursprung. 

el) Hur kan ~i förklara, att Mcmritsius, som gick 

före och låg dj n p are än Smzmarez, klarade sig, 

under det alt den senare blev sprängd? 

Svar: "Det är beroende ptt tur och är m ed hänsyn 

till minornas belägenhet och minavstfmdct icke 

sv<\rt att förklara". 

5) \'ar minfältet metodiskt lagt ? 

S\'ar : "Ja". 

G) Kan Ni bedöma om minorna utlagts före eller 

efter den 22 oktober? 
Svar: "Frågan kan ej besvaras k ategoriskt. I 

varje fall äro dc utlagda efter krigsslutet". 



7) 

8) 

9) 

Har 1\.ovacic, m ed hänsyn till solens 

m m, kunna l se minorna som st1dana? 
kunnat se horn, r~ils "? 

slälln in n ,-, 
Har ha n 

Svar: ."På basis av vissa försök vl låtit u tfiira 

anse VI, att han kunnat se Juinor i dä vert I I· 
l l !r . . d n 
.1ac c -..unnat se, att nunor fa n ns ombord 

111 1 l . , en 
w c c Ick e kunnat se hornen eller rälsen". 

I~Iur lång tid kräves för ombordtagning av mino,.? 

Svar: '.'.~ : ~ 3 minuter per m in a under ifr,'\ga vn ~ 
n:mde forhallandcn". 

Den sis la frågan gällde : 

Har. man i Korfusundet m ed den av alban erna 

<mgiv:l~ pla: cringcn av utkiksposterna kunnat se 
r esp lo r a nagot av minfä llningarna? 

1 
Ex.p crtcr n n. räknade med sämsta tänkbara förhåll nn-

~en m ]:evakmngssynpunkt. Svar lämnades å begär da 

t~·dsupp~Ifter m m. Hörbarheten ansågs ej böra medla gas 
\Id hedomandet. Slutgiltiat svar· "Albaile. l I , 
• _ u 5 · c -u1a 1a cuniJ ·ll 
Iakllaga minfäJlningen". ' 

1 
~~J~po~ten av gays de.n 9 januari och föranledde några 

t_ lag m s mg d ende debatt mför domstoleil D . I . 
·k . · en Jugos avJ-
s a ,~·ege~·mgen l~unde ej acceptera ett par av expe~·ternas, 
deh Is p a teoretiska kalkvler gJ· orda shrtsatscJ· Il t . 
b ... d 1 _ o - c , an m-

JO c omstalen att lata experterna I)å ort Ocll st""ll J-
t • 11 · a e -..on-
r o era VIssa detaljfrågor. 

r .~tfölj~a av representant för domstolen samt parlern as 

expci ter. fo:·ctogo domstolens experter - med undantag 

:w den .~llSJ ukn~dc norske sakkunnige - med av. don;-
stolen forhnt l\.LlVI-plan färden t"ll J l . 
b . • " 1 ugos avien och Al-

m1len. 

• ,o l~I~d ersökningarna i Sibinik föranledda experterna a lt 
J nc_lgia avseenden korrioera de SVal· S t" l" . 

. . o c , 0111 IC Igare ]W 

lemetiska grunder avgivits D e . J l , 
f" . . _ , · PI o) en1 son1 salun d a 
mgo l Ylssa detaljer en annan aspekt rörde i huvudsak 
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vittnet I\.ovacic's möjligheter alt ha sett de jugoslaviska 

fartygen i minhamnen och vad som där skulle ha skett 

i samband med minors förvaring om.bord och f artygens 

av gäng. 
I Saranda gåvo unclesökningarna som. slutresultat vid 

handen att, enligt experternas åsikt, under normala, på 

pl atsen ril.dande väderleksförhflllanden, de lokala alban

ska myndigheterna måste ha kunnat varschliva fartyg 

som mineral i den svepta leden. 

Experternas rapport från resan till Jugoslavien och 

Albanien och där gjorda iakttagelser rörande m ålet av

gavs den 8 febr. 19,19. 
Rapporlen underkastades granskning av domstolen 

och 11arlerna. Som en följd härav fingo experterna atl 

hesvara vissa fdgor av tre av domarna. Dessa svar 

avgttvos den 12 febr. 1!JJ9. 
Internationella domstolen i Haag avkunnade den 9 

april Hl-19 utslag i m ålet. 

Domslutet innebar alt domarkollegiet 

1. med elva rösler mot f em fann Albanien ansvarigt en

ligt internationell lag för de explosioner, som inträffat 

den 22 okt. 19-Hi, i Albaniens vatten, och för de skador 

och förluster i människoliv, som blevo en följd därav 

samt 
med tio röster mot se:r reserverade rätt att längre fram 

avgöra skadeståndets storlek, samt 

2. med fjorton röster mot två avgjorde att Förenade 

Kungariket icke vå ldförde sig på Albanska Folkrepu

blikens suveränite t genom brittiska flottans å tgärder 

i Albanicns vatten den 22 okt. 19-!6 samt slutligen 

enhiilligl, att genom brittiska flottans åtgärder uneler 

operalianen den 12 och 13 nov 19-16 det Förenade Kunga

riket kränkte r epublikens suveränitet. Detta sistnämnda 

utslag skulle i sig sj ä l" u lgöra tillbörlig satis f aktion. 

Tidskrift i Sjöviisen det. 29 
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Till domstolens utslag äro fogade reservationer från 
ett antal domare. De däri uttalade avvikande meningarn a 
:ixo i flera avseenden av stort pricipiellt intresse ur in . 
lernationellt rättsliga synpunkter. Ett närmare ingående 
härpå faller dock utanför ramen av denna redogörelse. 

Det segslitna målet om minsprängniDgarna i Korin
kanalen 19-16 är ur minväsendets synpunkt av stort in 
tresse. 

F:1st står, att två och ett hah·t år efter minspräng
ningarna man icke lyckats fastställa vem som utlagt mi
norna, trots alt FN:s högsta politiska och juridiska organ 
med alla dt 1s resurser varit inkopplade på fallet. De t 
bör dock med tillfrcdsställese kunna noteras, att dom 
stolen lyckats avgöra var ansvaret för olyckan är att sök<~ 

De brittiska jagarna sprängdes på förankrade minor 
av numera omodern konstruktion. Det finnes anledning 
att ännu en gång fastslå att doldminfällning av moderna. 
tidsinställda avståndsverkande minor underlättar sådan t 
sabotagebetonat tillvägagångssätt, som kan medföra all 
varliga faror för freden. 

Finnas möjligheter att på grundval av internationell 
rätt framdeles beivra sådana brolt? 

Haagkonventionen nr YIII av 1907 rörande minors 
llnvändande talar uteslutande om "automatiska kontak t
minor". Rent formellt gäller sålunda konventionen ej 
t ex avståndsverkande boltenminor. Konventionen · ha1 
vidare alltid ansetts vara "svag" och urvallnad. Elt be
tydande antal länder ha ej biträtt densamma, andra h a 
gjort det med vissa reservationer. 

Lnder behandlingen av minsprängningarna i Korfu
sundet 19-!fi har emellertid in ternationella domstolen utla
la t att ovannämnda Haagkonvention, trots dess svagheter 
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är a tt anse som såväl rättsligt som moraliskt hindande för 
all a länder. I den mån det över hunHl taget framdeles 
kan räk nas med respekt för krigets lagar, sådana dessa 
regleras av internationell rätt, är man berättigad hysa 
den förhoppnipngen att minkonventionen har fått ökad 
pres tige oth alltså verkar återhållande på makter, vilka 
k unna tänkas överväga att begagna sig av det moderna 
minvapnets möjligheter till illegalt utnyttjande i fred. 

Den internationella domstolen i Haag har vid hand
läggandel av sitt första m ål som FN :s högsta juridiska 
forum visat sig vara istånd att lösa en allvarligt mellan
folklig konflikt under utvecklande av en uppenbar kom
petens. 

Det är att hoppas alt den tillgång världen äger i 
Internationella domstolen i Haag skall bli känd och 
värdesatt i vidaste kretsar. 
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Principfrågor i Stillahavskriget. 

Au C.-E. Claesson. 

Japanerna och herraväldet till sjöss. 

Beträffande den japanska fiollans inställning i strate
giskt hänseende har en uppfattning gjort sig gällande 1 

Förenta staterna, vilken g~u· ut på att den japanska sj ö
~:. trategien skulle Yara väsensskild gentemot den, som före
trädes av de anglosachsiska stormakterna. Dessa åsikt er 
har fMt en Yiss spridning, då dess upphovsman fått en 
uppsats medtagen i ett ;:Jllmänt översiktsarbete, utgiv et 
av ett strategiskt seminarium vid Princetonuniversitetet 1). 

Författaren, Alexander Kiralfy, gör gällande, att den j a
panska flottan aldrig eftersträvat elt avgörande till sjöss 
utan utgjort endast ett hjälpmedel för truppförflyttningar 
till sjöss och för dessas skydeL ~ågot som heter herra
välde till sjöss skulle inte existera i japanernas sjöstra
tegiska tankevärld. Det kan ju te sig förbluffande och 
författarens bevisföring är minst lika förbluffande. H an 
går så långt tillbaka i tiden, att den tankeinspireran de 
personen blir Hideyoshi, som på 1500-talet nyskapade 
den j apanska flottan 2 ). Denna långsökta utgångspunkt 
borde kunna ersättas med en betydligt gångbarare i slute t 
av förra seklet. Om Mahan har varit riktgivare för den 
moderna amerikanska flottans strategiska gnmduppfatt
ningar, gäller det i lika hög grad den japanska. Med u t-

1 ) Kiralfy: Japanese Naval Strategy (Maker s of Modern Strat~ 

gy, sid 457-84). 
2 ) Intresserade av dessa tidiga japanska sjömaktssträvanden h ar 

en kortfattad översikt i Eldridge: The Background of E astern Sea 
power, sid 69- 92. 
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0 mordentligt intresse följdes Mahans tankar och hans 
böcker användes i utbildningen på olika stadier. Det är 
visserligen sant, att .i apanerna själva inte har att uppvisa 
nf1gra betydande fristående sjöstrategiska Uinkare, men 
de tog desto djupare intryck av den amerikanska sjöoffi
cerens stimulerande synpunkter. I intet annat främmande 
land hade fram till 1907 så många av Mahans arbeten 
översatts som i J apan och mera direkt intresse visats 
hans åsikter3). Och dessa lärdomar insöp japanerna un
der de år, då de på allvar började ta stegen ut till en 
världsmakts ställning. Endast när man sätter japanernas 
uppträdande i klart sambandmed de sjöstrategiska grund
åskådningar, son'l varit vägledande för britter och ameri
kaner, kan man undgå halsbrytande och dimmiga "för
ldaringar". 

X n n n sedan kriget tagit en olycklig vändning för j a
panerna, gavs tydligt uttryck åt viljan att i ett avgörande 
sj ö slag finna problemets lösning. Amiral Y amamotos 
efterträdare som floltchef , amiral Koga, gav uttryck åt 
denna uppfattning både vid sitt tillträde och senare4

). 

Också andra ledande män intog samma ställning. Så 
yttrade exempelvis amiral Takahashi, en förutvarande 
chef för den japanska flottan, i ett tal i februari 1944, 
att den makt, som genom avgörande sjöslag kan vinna 
herraväldet till sjöss, vinner också kriget. Den viktigaste 
vägen att nå målet är att förinta motståndarens örlogs
flotta"). Och till slut ännu ett viktigt bidrag. Efter Kogas 
död blev amiral Toyoda flottchef och i en hälsning till 
sina underlydande chefer den 4 maj 19-14 använde han 
ett språk, som inte kunde vara klarare och mera precist: 
"Vi måste nå vårt mål genom att i ett enda slag krossa 

3) Livezey: Mahan on Sea Power, sid 70. 
~) Pulestone: The Influence of Sea Power in World War II, 

sid 222, 227. 

") Brodie: A Guide to Naval Strategy, sid 131 . 
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kärnan av vår mäktige fiendes kraftkoncentration"''). 

Någon oklarhet om det centrala i japansk sjöstrategi hör 
inte behöva d1da. 

Den japanska flottans utformning. 

Vi konuncr så över till d en materiella sidan och det 

finns clii anledning att dröja vid följande synpunktei·. 

"Cncler första världskriget hade en ny krigsfärings

form uppkommit, grundad p å det nyligen uppfunna flyg

planet. Dellas möjligheter blev snart insedda. En rikti g 

utveckling och en riktig användning av flygstridskrafter 

blev en primär uppgift för alla länders militära mynd ig

heter. Vissa länder, främst Italien, Tyskland och J apan, 

såg i det nya vapnet ett medel att bestrida sjömaktsna

tionerna deras ställning. En grundläggande princip i de

r as militära ideologi blev att flygstridskrafter hade gjort 

sj östridskrafter gammalmodiga och gavs vidsträckt p u
blicitet över hela världen. 

Icke minst Japan hyllade denna extrema teori. Dess 
villighet aU bekämpa Förenta staterna, smn potentiell \ 

var elen starkare militärmakten, grundades på densamm a 

och den bl ev märgen i Japans strategi. - - -- Den j a·· 

panska flottans sammansättning före Pearl Harbor åter

f.peglade de j apanska strategernas ideer. Dess samman

lagd a styrka var avsevärt underlägsen amerikanska flo t

tan. Tio japanska slagskepp stod mot femton amerikan

ska. Kryssarstyrkan var nästan jämnstark med den ame

rikanska men j agarbeståndet var otillräckligt. I två av

seenden var .T apan emellertid numeriskt överlägset, nä m

ligen ifråga om hangarfartyg och flygdepåfartyg. 

De extrema flygteoriernas olyckksdigra inverkan p a 

J apans flytande flott a framträdde tydligare under krigets 

t.i) USSBS: The Champaigns of the Pacific \Var, Appendix 73, 

sid 233. 

433 

gång. Yid gym1andet av flygstridskrafternas expansion 

h ade man försummat att tekniskt fullända sina ytstrids

krafter. De extrema flygideologerna hade predikat, att 

y tstridskrafterna var gammalmodiga, att de var försvars

lösa mot starka anfall från luften och alldeles särskilt, 

att landbaserade flygstridskrafter var överlägsna en sjö

makt, som grundades på en flotta. Det stred mot denna 

politik att förse ytfartygen med starkt luftvärn. Teorien 

stred cmclelrtid mot dc axiom, på vilka den japanska 

imperiedrömmen vilade. Följ den blev, att i J apan ut

vecklingen av automatvapen, eldleclningsinstrument, radar 

och ett m ed flottan intregrerat j aktflygskydd kmn på efter

kälken, och att den taktiska användningen av ylstriels

krafterna i sin tur blev mycket begränsad"7 ). 

Att japanerna skulle vara speciellt hemfallna åt ex

trem flygteori och betrakta sjöstridskrafterna som gam

malmodiga, stämmer inte väl överens med deras strävan 

att sätta slagskeppen i Pearl Hm·bor och utanför Kuantan 

ur spelet så snabbt som möjligt. Inte heller stämmer det 

väl med den oerhörda envishet, som de japanska delega

terna utvecklade vid mellankrigstidens flottkonferenser 

för att få helst paritet med C. S. A. och Storhritanien just 

i fråga om ytfartygen. Det förtjänar måhända också att 

påpekas, att den verkliga skuffen framåt fick de japanska 

marinflygstridskrafterna mindre på grund av någon in

neboende extrem flygideologi än genom de båda största 

sjömakternas hållning. Då den japanska marinledningen 

under trettiotalet inte kunde tillkämpa sig större kvot 

beträffande ytfartygen, måste - ehuru ganska motvilligt 

och under förbehåll att det endast gällde för en kortare 

tid - kompensation sökas på områden, där inga inter

nationella restriktioner fanns 8 ). Kär sedan begränsnings-

') Öberg: De avgörande momenten i Stillahavskriget, sid 191-

92 ( Marinkalender 1948). 

S) Se härom J ensen: Japans Seemacht, sid 245-50. 
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bestämmelserna Yräkts åt sidan, framträdde på ett över 
tygande sätt den japanska ledningens inställning i denna 
viktiga fråga, då minst tre slagskepp kölsträcktes (Yam a
to, lVIusashi och det som. hangarfartyg färdigställda Shina
no), vilkas standard tonnage (64.000 ton) var nästan dub
belt så stort som de fartygs, som. andra makter vid samm a 
tid kalkylerade med. 

Vad den .i apanska flottans hangarfartygsbestånd be
träffar, bör man inte endast se till antalet enheter uta n 
också till dessas kapacitet. Japanerna hade vid krigs
utbrottet i Stilla havet tio hangarfartyg mot amerikanar 
nas sju, men kapaciteten hos de förra var inte större än 
hos de senare tillsammantagna, d v s cirka 500 flyg
p lanD) . Förhållandet mellan antalet hangarfartyg och 
antalet slagskepp var för J apans del l : l och för U. S. A :s 
del ungefär 0,5 :l. Dessutom bör två av de japanska 
hangarfartygen närmast rubriceras som eskortenheter. Det 
är intressant att se, hur krigserfarenheternas bistra verk 
lighet åstadkom förskjutning i detta talförhållandc . 
Hösten 19-15 hade Förenta staterna i slutoperationern a 
15 hangarfartyg på 8 slagskepp10 ) eller i det närmaste 
förhållandet 2 : l , alltså en dubblering gentemot J apan j 

utgångsläget. För jämförelses skull kan också anföras 
situationen i den brittiska stillahavsflottan med 10 han
gm·fartyg mot 4 slagskepp11 ) eller förhålandet 2,5 : 1. Vill 
man även räkna med ~ilch·e slagskepp och samtidigt alla 
typer av hangarfartyg, får man vid krigsslutet för am.eri
kanarna 98 hangarfartyg mot 23 slagskepp eller ungefä r 
'1 :l och för britterna 19 hangarfartyg mot 4 slagskepp, 
d v s ungefär ett förhållande av 5 : 1. Med denna utveclz
ling som bakgrund skulle man nästan vil] a fälla om 
dömet, att japanerna var rätt framsynta i ·sin hangarfar -· 
tygsh~rggnadspolitik - men knappast i överkant. 

D) Morison: The Rising Sun in the Pacific, sid 27. 
10) The Campaigns of the Pacific War, sid 329. 
11 ) James: The British Navies in the seeond World War, sid 241. 

P {l tal om extrema flygteorier kan man även erinra 
sig, att den .i apanska flottans flygstridskrafter vid krigs
utbrottet inte var överlågsna den mnerikanska i kvantitel 
utan uppgick till ungefär två tredjedelar. Yid den jätte
lika upprustningen räknade amerikanarna sedan med att 
till en bör j an fördubbla sina flytande marinstridskrafter , 
medan de femdubblade de flygandel2

). Man bör ocksit 
kasta en blick bakåt i tiden för att se, hur utvecklingen. 
gestaltade sig under iiren närmast före krigsut.~)rottet j 

Stilla havet. En enkel samm.ans liillning kan har ge en 
ganska tydlig bild1';). 

J apanska flottan 7o au amerikanska. 

1936 191ft 
örlogstonnage . . . . . . . . 72 80 
Flygplan . . . . . . . . . . . . . . 71 68 

Det finns tydligen ringa grund för den åsikten, att 
japanerna skulle ha varit anhängare av en extren1. flyg
teori, som på ett olycksdigert sätt skulle ha gå t t ut över 
de flytande sjöstridskrafterna. Tvärtom växte ju dessa 
senm:e propo~·tionsvis snabbare i jåmförelse med den 
amerikanska flottan. Man kan också göra den reflexio
nen, att år 19-11 gick det på tusen ton örlogsfartyg i den 
japanska flottan 2 flygplan och i den amerikanska cirka 
2,L! flygplan. 

Att japanerna medvetet skulle ha försummat att tek
niskt fullända sina ytstridskrafter är en Kårel och inte 
så litet ensidig dom. Ingen örlogsflotta är fullkomlig och 
man måste ta hänsyn till de närmare omständigheter, un-

12) Amiral Stark: Naval Operations and Aviation (Flying, jan 

1942). 
13) Morison: The Battle of the Atlantic (Inledningen); USSBS: 

Interrogations of Japanese Officials, sid 37 4-75; Vi eyers Taschen

buch d. Kriegsfl. 1937, sid 370-71 och 1941/42, sid 422. 
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der vilka respektive flottor skapats. 
hänseenden hos japanerna har sin 
andra stormakterna. 

Att det brast {vissa 
motsvarighet hos de 

I många hänseenden var japanerna förvånansvärt bra 
med sin tid, om man betänker, att de för blott två Inans
ålclrar sedan trädde direkt från medeltiden in i den m og
nade industrialismens tid. De hade redan i ett tidigt 
skede av kriget en forrn av radar14 ) och beträffande tor
pedvapnet på j aga re var de klart överlägsna amerik a
narna både i fråga om teknik och taktik. Deras 60 cm 
torpeder och deras nattaktik förbryllade den an1erikansk a 
flottan ända fram till sommaren 19c13. Andra områden, 
på vilka japanerna ledde med god marginal, repre
~enteras av optiken och pyrotekniken för att blott nämn a 
ett par15 ). 

Den intressanta frågan om luftvärnet kan till utgångs
punkt lämpligen få några j ämförelser, varvid man hör 
vara litet aktsam med att jämföra äldre japanska en
heter med moderna amerikanska. 

Luftvärn på äldre slagskepp (1939) . 

Barlwm ldaho Lorraine Caesare Nagato 

8- 102 mm 8-127 mm 8-100 mm 8- 100 mm 8-127 m m 
16--c!O mm 12--!0 mm 8-37 mm 

Denna tabell grundar sig på de vanliga marinkalend
ranta, vilka också uppger, att fartygen dessutom hade ett 
~törre eller mindre antal kulsprutor. Idahos 40 mm pj ä
ser är inte den kända Boforskanonen utan en helt annan 
med knappast jämförbara prestanda. När det gäller n är
luftvärnet är marinkalendrarnas uppgifter inte pålitliga. 
Så befanns det exempelvis, att slagskeppet \Vest Virginia, 

H) Halsey-Bryan : Admiral Halsey's Story, sid 106 ; Morison: T he 
Struggle for Guadalcanal, sid 199. 

Jö) The Rising Sun in the Pacific, sid 23- 24. 
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som enligt dylika skulle föra 11--10 mm pjäser, vid över
fallet mot Pearl Harbor inte hade en enda automatkanon 

0 mborcPG) . 

Luftvärn på moderna slagske p p (101ft) . 

H o we Bismarck Liftario 1' wnato 1V ashington 

16- 132mm 16- 102 mm 12- 90 mm 12- 127 mm 20-127mm 
32- 40 mm 16- 37 mm 12- 47 mm 16- 40 nun 

Yamato hade dessutom 60- 25 mm pjäser. De ameri
kanska slagskeppens enorma uppsättning av automatpjä
ser av utländsk konstruktion (Bofors och Oerlikon) var en 
på krigserfarenhet grundad förändring då den inhemska 
pj äsen av 40 mm kaliber genom "battle experience"17

) vi
sa t sig fullkomligt otillräcklig. Denna ombestycknings
process var inte allmänt genomförd förrän vid mitten 
av 19-131s). 

.T apanerna hade stora svårigheter med sina konstruk
tioner av automatvapen (vilket de långt ifrån var en
samma om), och till och med för jaktflygplanen, vilkas 
beväpning med automatvapen är a och o, gick det inte 
att få fram en kulspruta, som kunde nå den amerikanska 
13 mm-pjäsens utmärkta prestanda. Från detta faktum, 
att japanerna hade svårigheter med automatvapnens tek
nik och till att de medvetet underlät att utrusta sina far
tyg med närluftvärn är steget lå ngt. Man konuner san
ningen närmare, om hänsyn tas till två omständigheter: 
A) den ständiga förekomsten i de amerikanska marin
flygarnas rapporter av uttrycket, att de möttes av "heavy 
antiaircraft fire", en kraftig luftvärnseld, som rimligtvis 
m åste antagas härröra från ett kraftigt luftvärnsartilleri ; 

1G) Ibid., sid. 145. 
17) Se inledningen till The Battle of the Atlantic. 
:1 s) Brodie : s ea Power in the Maehin e Ag e, sid 417; A Guide to 

l\raval Strategy, sid 82. 
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B) det faktum att under 2 % års tidvis vtterst häfl jo., 
~ ~q 

strider (jan. 19-!2- sept. 19-1-1) av artillerifartyg intet sl ag-

skepp och blott fyra kryssare sänkts llteslulandc av ameri

kansid flyg. Yid en jämförelse med andra nationer k ai1 

man nog fastslå, alt den japanska flottan följde de gängse 

internationella vägarna ifråga om sina fartygs luftvä rns

artilleri. 

Xästa punkt av intresse rör ett med flottan integrerat 

jaktflygskydd på japansk sida. Detta kom så litet pa 

e:fterkälken, att hangarfartygens primära uppgift ~inda 

fram mot årsskiftet 1937 / 3ö just var att föra med "jak t

par aplyet" som skydd åt en slagstyrka av artillerifartyg. 

Först med nret 1938 gjorde sig på allvar den tanken 

gällande, att hangarfartygsflyg skulle lämpa sig för offen

siv mot fientliga mål lnngt in i land. Den japanska upp

faUningen om hangarfartygsflygets insats följde mycket 

nära den amerikanska1D). 

Som ett nyktert och sakligt helhetsomdöme ont den 

j apanska örlogsflottan kan anföras några rader av pro

fessor :\Iorison i hans gedigna, på omfattande källmaterial 

från båda parter baserade arbete: "På varje viktigt om

råde, inklusive marinflyget, och inom alla större fartygs

kategorier; i fråga om artilleri, navigering, fartygens hand

havande, taktik och stridsmoral var den j apanska flotta!l 

en värdig motståndare. Aldrig sedan 181-1 hade Förenta 

staternas flotta haft att göra med en så Mn·dnackad, väl

övad och mäktig stridsmaskin. Men ingen flotta kan varn 

bättre än sin högsta ledning eller hålla ut utai1 en stark 

industriell grundval"20 ). 

J apans krigsplan och offensiv. 

Xär Japan gick med i tremaktspakten september 

l 910, hade flottchefen, mniral Yamamoto, som var mot-

J!t) The Rising Sun in the Pacific, sid 83. 

211) Ibid ., sid 27. 
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ståndare till denna politik, gjort ett uttalande, Yilkct i 

myck c l fön·anskad fonn bleY känt för världen. Det fram

~uggereracles, att amiralen yar med på krigspolitiken och 

att h an skulle ha uttryckt sin glädje ÖYel· "att få dikl<.>ra 

freden i Vita huse t i \Vashington". Förvisso måste man 

för att kunna besegra L'SA vara i stånd att diktera en 

fred i huyudstaden - men dit kunde japanerna inte 

komma, det var innebörden av amiralens yttrande. lian 

framhöll också, vid samma tillfälle, alt om han fick order 

alt slåss utan hänsyn, skulle han kunna löpa amok i sex 

månader eller ett t'u·, men han hyste inte någon tillförsikt 

i frå ga om andra och tredje åreF1 ). 

Det japanska krigsdeltagandet hade som hakgrund 

det till synes gynnsmnma läge, vari axelmakterna befann 

sig i slutet av lD-H. Tyskarna stod alldeles utanför 

Mo~kva, den brittiska offensiYen mot Rommel i Xord

afrika tyckles inte göra några nämnY~irda framsteg och 

på A l l ante n rasade kampen om sjöväga rna. Japanernas 

grundtanke var att söka skapa sådana omständigheter i 

Stilla havet, att amerikanarna och med dem allierade icke 

skulle vilja påtaga sig de risker och offer, som skulle 

krävas för en allmän offensiv i syfte att besegra J apan. 

Kriget skulle bli av samma typ som det mot Ryssland i 

seldels början, alltså ett krig med begränsat mål, även 

om delta mål var gigantiskt i jämförelse med del tidigare 

krigets. Målet måste fixeras med hänsyn till två krav: 

rika naturtillgångar och strategiskt viktiga positioner. 

Uppfyllandet av dessa krav kunde ske genom en stort 

upplagd offensiv, som på kortaste tid förde över i j apan

ska händer Filippinerna, l\IalackahalYön och den ostin

diska övärlden. Dc rika hjiilpkällorna skull e utnyttjas 

till det yttersta i skydd av en väldig perimeter sträckande 

sig fr [m Kurilerna i norr ÖYer \Yake, Marshallöarna, Bis

mnrckarkipclagcn, Timor, J ~w a, Sumatra och Malacka-

~~) lbid ., sid 46. 
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halvön till Burma. Slår man en cirkel med Tokio som 
m edelpunkt och en radie av cirka 6.000 km löper p eri
me tern utmed cirkelperiferien från Indien till och m e<l 
:\Iarshallöarna, men sedan böjer den starkt in m ot de t 
japam:ka moderlandet. Hade perim.etera i stort sett fo l't
f''alt att följa cirkelperiferien, skulle inom den fallit s:hii l 
Midway som Aleuterna. 

I perimetern son1 en första försvarslinj e skulle gru]l
pcras landstridskrafter, landbaserade marinflygstridskraf
ter och i mån av tillgfmg även flyg ur armen, vilka sln
kor jämte ubåtar skulle ta emot den första stöten, ;m 
motståndaren med sina huvudkrafter försökte tränga in 
genom pcrimetern. Den japanska huvudflottan och sl\T
ko r från delar av perimetcm, som inte hotades, skulle. sa 
insättas för att slå fienden. Den centrala kraftkällan i 
detta försvarssystem var Förenade flottorna med sina han
garfartyg, slagskepp, kyssare och jagare. Japanerna hop
paclcs att de allierade, sedan de stångats mot perimctect 
i ett och ett halvt eller två år, skulle tröttna och godl n 
de japanska erövringarna. 

Det kända påståendet att japanerna trott sig kunn a 
"med sina flygstridskrafter h~llla de ,amerikanska sji)
s! ridskrafterna i tygeln obegränsat"2~), sedan öarna i mel
lersta Slilla havet gjorts till s k osänkbara hangarfartyg, 
faller på sin egen orimlighet. Det behövs ingen fant asi 
för att inse, .att ·gentemot landbaserat flyg, mer eller 
mindre utspritt utmed den 14.000 km långa pcrimctern. 
det inte är någon svårighet för en motståndares konccn
(i'e radc kraftet· att skapa lokal överlägsenhet i förkros
n1ndc skala. Tillgängligakällor ger iate beläg·o· för att ...__ .._ ... ..._ ... t"' 

jnpanerna skulle ha litat så till dc landbaserade flyg
st ridskrafterna. Snarare finne r man motsatsen. ?\är c~
empelvis amiral Xomura tillfrågades om han trodde, all 
perimctcrn skulle ha kunnat hållas med flyg, om japa-

22 ) De avgörande momenten Stillahavslcriget, sid 191. 
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nernas flygplanproduktion varit dubbelt så stor, svarade 
ban bara, att det var fullkomligt omöjligt att utbilda pi
loter2~) . X o mura till och med underströk, att "våra äldre 
amiraler inte alls var flygsinnadc" och att tillräcklig hän
syn inte tagils till flygproblemet under krigsförberedelse
arbeteL Amiral Toyoda har framhållit, att den japanska 
ledningen visade alltför stort intresse för slagskepp och 
borde med de begränsade resurser som fanns, ägnat större 
uppmärksamhet åt det landbaserade flyget2 4

). 

Otvivelaktigt talades det mycket om "osänkbara" 
hangarfartyg och hur farliga dc skulle bli för den ameri
kanska flottan, men detta tal bör reduceras till sina rätta 
proportioner, d v s till främst ett led i propaganda- och 
nerduiget. Det var helt enkelt en variant till tyskarnas 
"ogenomträngliga" A tlantvall. 

För att erövra de eftertraktade områdena organise
rade japanerna från första början mycket omfattande 
amfibicförc tag. Redan genom sin strategiska position och 
flottstyrka kunde japanerna etablera elt herravälde till 
sjöss i västra Stilla havet. Dc uppnådde inte detta tack 
vare anfallet mot Pearl Hm·bor. Ledande japaner med 
amiral N agano i spetsen gör gällande, att detta anfall var 
en stra legisk nödvändighet. ::\" ågra verkligt bärande grun
der har dock inte framställts för denna uppfattning. Där 
emot förstår man mycket väl, att det kunde v ara önslwärl 
att neutralisera flottan i Pearl Hm·bor för att få friare 
hän der i väster. Men delta måslc viigas mot dc över
skådliga politiska konsekvenser, som måste följa elt så
dant handlingssätt. Inom den j apanska flottans ledning 
fanns en opinion mot överfallet. I s tället för att på detta 
sätt uppegga CSA borde man koncentrera sig på offen
siven söderut och om ett amerikanskt bgripande skedde, 
skulle den gamla planen sättas i verket, vilken gick ut 

~") Interrogations of Japanese Officials , sid 39-1. 
2 ·1) Interrogations of Japancse Officials, sid 321. 



442 

på att vänta med flottan i hemfarvattnen och slå till, när 
amerikanarna under förluster kämpat sig fr am genon1 
den centrala övärlden2"). 

Det kan knappast ha varit förborgat för den japanska 
. underrättelsetjänsten, som. i andra fall arbetat så väl, h ur 
Ii tet skickad den amerikanska Stilla-havsflottan var att 
Hl-11 gå till offensiv västerut. Teoretiskt gjordes planer 
upp för operationer nwt Marshallöarna och Karolinern a, 
men de materiella medlen, inte minst ifråga om. under
hållstjänsten saknades. Amerikanarna måste under alla 
omständigheter låta japanerna få fria händer i västra 
Stilla havet under ett tidigare krigsskede26 ). 

I fråga om anfallet mot Pearl Harbor har man SYårt 
att värj a sig mot tanken, att den strategiska "nödvändig
heten" var bemängd med en hel del främmande gods. 
Att låta det ostasiatiska storrummets födelse inledas m ed 
ett skådespel, som skulle öka J apans prestige i ögonen 
på österns folk, en vilja att briljera med det relativt n y
skapade offensiva hangarfartygsflyget, många års maga
sinerat och uppagiterat hat mot de vita, det är faktorer, 
som man inte kan se bort från. Därtill kanuner det 
faktum att anfallsstyrkans chef, viceamiral N agumo, själv 
hade att avgöra om anfallet skulle genomJöras, därest 
styrkan blev upptäckt på en dagsmarsch avstånd fr ån 
målet. Dessutom. anfölls endast de rörliga stridskrafter
na och inte de för varje offensiv verksamhet nödvändiga 
underhållsanläggningarna i basen, såsmn dockor, förråd, 
verkstäder, kajer o dyl, vilkas förstörande skulle ha tvingat 
dc mnerikanska utgfmgsbaserna tillbaka till västkusten, 
alltså ytterligare 2.000 distansminn ter längre ostvart. 

Man är böjd att godta den uppfattningen, att överfallet 
mot Pearl Harbor var blott en del, men enligt japanernas 

2::;) The Rising Sun in the Pacific, sid 83. 

2GJ Bal!antine : U. s. Naval Logistics in the seeond World \Var, 
sid 33-40. 
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egen beräknina inte den viktigaste delen av deras vitt-
c b 

omfattande plan för det storasiatiska kriget27 ). I denna 
plan, som man arbetat på länge, utkristalliserades över
fallet mycket sent. De allra första spåren av det kan 
ledas tillbaka endast till hörjan av år 194J 28

). Det är 
.0 ck så rätt betecknande, att i ett menwrandmn rörande 
flottans operationer, uppsatt i november 1941, i en över
~i kt över de olika uppgifterna aktionen nwt Pearl Harbor 
k ommer först på fjärde platsen2D). 

Genom själva tillvägagångssättet och den dram.atik, 
som. omgav aktionen mot Pearl Harbor, har den givits 
en strategisk räckvidd, som knappast tillkommer den. 
I västra Stilla havet ändrades ingenting, i mellersta kunde 
amerikanarna visserligen inte igångsätta elen s k "Regn
bågsplanen", och i östra Stilla havet ändrades heller ingen
ting. Yilket värde hade egentligen "Regnbågsplanen"? 
Den gick ut på att genom raider nwt sjökom.numikationer 
oeh positioner och anfallsföretag mot Marshallöarna dra 
bort stridskrafter från de j apanska styrkorna i väster. 
I lj uset av de amerikanska krigsförberedelserna har man 
nog rätt att tvivla på att Stillahavstlottans slagskepp skulle 
h a kunnat spela någon större roll vid en omedelbar aktion 
m ot Marshallöarna. Den ursprungliga planen fick givet
vis modifieras, men någon uäsenllig skillnad mellan det 
uppträdande,som flottan skulle ha tvingats till utan an
f allet mot Pearl Harbor och det som nu l(om att tilläm
pas, kan knappast tänkas. Stötar 1ned snabba operations
grupper av hangarfartyg och kryssare blev lösen. En 
~t rategisk defensiv i Stilla havet var den överenskomna 
Yägen för de allierade enligt avtalet i vVashington av den 
27 mars 19'11. Och bland de fartyg, som just lämpade 
sig för denna uppgift, hade förlusterna varit ringa: intet 

27) The Rising Sun inthe Pacific, sid 80. 

28) Ibid., sid 83. 
2D) The Campaigns of the Pacific \Var, sid 47. 

Tidskrift i Sjöuäsenclet. 30 
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hangarfartyg skadat, 3 kiyssare skadade och 3 jagare 
sänkta. Det betydde att amiral Kinnnel dagen efter över
fallet disponerade 3 hangarfartyg, 11 tunga och 7 lätt a 
kryssare jämte ett sextiotal j agar e. 

Den j apanska offensivvågen vällde fram. med en pr e
Cision och fart, som slog världen med häpnad. De lokal a 
sjö- och luftstridskrafter, som de allierade kunde sätta 
in, utgjorde ingenstans allvarliga hinder. 

Den yttre perimetern. 

Uppnåendet av den från början avsedda perilnetern va1 
ett faktum redan i slutet av mars månad 1942 och arbete t 
1ned upprättandet av baser för sjö- och luftstridskrafter 
var i full gång utmed perimetern. Inför de snabba fram 
gångarna uppkom hos flottans ledning och framfördes 
genom amiral Yamam.oto till högsta krigsledningen et t 
förslag att skapa en framskjuten perimeter genom att i 
första hand erövra Port Morseby på Nya Guineas sydkust, 
Michvay och västra Aleuterna. Enligt j apansid vittnes
börd stärktes tanken på att erövra Midway genom. flyg an
fallet mot Tokio, då man hade sina misstankar om att 
flygplanen startat från Midway30). Det var också am.eri
kanarnas syfte att framskapa en oroskänsla hos japanern a 
och framsuggerera uppfattningen, att de disponerade etl 
"hemligt vapen ", flygplan av n1.ycket stor räckvidd31

). 

Det förtjänar måhända anföras, att armens ledning 
från början var emot tanken på en framskjuten perimeter 
i den riktiga känslan av att de landtrupper, som skulle 
engageras i d etta perimeterförsvar, i stort kunde anses 
som förlorade, då man redan från bör.i an räknade m ed 
att dessa senast erövrade områden åter m åste uppges m en 
under hårt motstånd. Efter förhandlingar mellan flotta n 

30) Interrogations of Japanese Officials, sid 66. 
31) Admiral Halsey's Story, sid 104- 05. 
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och armen crav emellertid elen senare med sig och i apr il 
b 

19t12 kunde högsta krigsledningen godkänna tanken på en 
yttre perimeter inkluderande P01:t Morseby, delar av Sa
lonwnöarna Mid\vav och delar av Aleuterna. Under för-' . 
handlingarna mellan försvarsgrenarna hade man kommit 
överens om att den yttre perimetern skuJle försvaras av 
landtrupper och arrncflygstridskrafter, understödda av 
landbaserat marinflvg och ubåtar, men varken öuerual
lens{artyy eller han:garj"urlygsflyg skulle insättas för all 
j' örsvara dessa j"ramskjutna områden 32

). Dessa sena re 
komponenter skulle hållas koncentrerade och ständigt 
aktionsberedda innanför den inre perimetern. På så sä l! 
skulle ett djupförsvar kunna ordnas och molståndaren 
vid ett anfall under viss tid utsättas för ett nötningskrig. 
varigenom huvudflottans uppgift skulle kunna underlä t
tas. Tanken i och för sig torde inte kunna betecknas 
annat än som riktig. Den har blivit fruktansvärd krit i
serad, både av japanerna själva och av andra, men de l 

vill svnas, som om kritiken skjutit bra mycket över m å
let o~h i stor utsträckning glömt bort de två uäsenilir;u 
orsakerna till att kriget så pass tidigt log en för japanemu 
olycklig vändning - till slut måste de ju på grund av sin 
mycket underlägsna krigspotential under alla omständig
heter duka under. Det är två viktiga moment, som måste 
hållas i minnet, det ena att upprättandet av elen yttre pe
rimetern i ett viktigt skede- genom flottledningens uppen
bara nochalans, härledd ur överdrivet självförtroende, 
ledde till en mycket betydelsefull motgång; del andra atl 
den sunda strategi, som man beslutat följa beträffande 
den yttre perimeterns försvar, j"rdngicks au en för biin

flytelser svag flottl edninf]. 
Den första delen :w ytterperimeterns skapande· blev 

företaget mot Port ~1orseby, som ledde till slaget i Ko
rallhavet. styrkorna var likartade och ganska jämnstar-

32 ) The Influence of Sea Power in World War II, sid 181. 
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k a. Kärnan i den amerikanska utgjor~tes av 2 hangar
fartyg (tillsammans 53.000 ton) och i den japanska 3 han
garfartyg (tillsammans 70.000 ton). Bå da styrkorna med
förde bortåt 200 flygplan. Förlusterna av viktiga enheter 
blev för vardera ett hangarfartyg och p å amerikansk sida 
66 flygplan, p å japansk 8033), vilket ger ett förh ållande 
av 1 : 1,2 ungefär. Båda parter fick betydande skador på 
var sitt bangarfartyg. Då japanerna inte vågade full
följa företaget p å grund av de lidna flygförlusterna, sköls 
de t på framtiden. 

I mitten av april hade amiralerna Kondo och Taka
hashi återvänt med sina slyrkor från sydvästra Stilla 
h avet för att förena sig med amiral Yamamoto i hem
landsfan-atlnen och förb er eda operationen lVIidway-Ale
ul erna. För att säkerställa företagets framgång fick för
beredelserna omfattande dimensioner. Visserligen vän
tade man inte något betydande motstånd från de öar, 
som skulle invaderas, men dessa låg närmare de ameri
kanska kraftkällorna än några dittills anfallna mål, var
för det var säkrast att räkna med motstånd från even
tuellt uppdykande, starkare rörliga stridskrafter. Amiral 
Y mnamoto tog därför personligen ledningen och hela den 
japanska operativa flottan engagerades för att allting 
skulle gå snahbt och smort. 

Det har framförts den meningen, att tagandel av 
Midway också avsåg alt framprovocera en avgörande 
drabbning med Förenta staternas flotta. Detta ter sig 
förbryllande, när man tar del av ett japanskt uttalande 
endast tre veckor efter det att japanerna hade f å tt klart 
för sig, att alla tillgängliga amerikanska hangarfartyg va
rit närvarande i Korallhavet I detta heter det bland 
annal om n1.otståndaren, att "han ägnar ovanlig uppmärk
~-amhet åt de australiska områdena; tiden är mogen alt 

33 ) The Campaigns of the Pacific War, sid 55. 
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då mot Michyay och Aleuterna"3-<). Den rimligaste slu t

sa tsen av denna formulering är väl den, att japanerna 
väntade sig en lättköpt framgång, därför att de ameri 
kanska huvukrafterna befann sig på annat håll. Man h ar 

också litet svårt att tänka sig att Yamamoto önskade fram
kalla ett avgörande sjöslag utan flottans bå da främsta 

hangarfartyg, Shokaku och Zuikaku, so1n befann sig un

der reparation efter Korallhavsslaget. Om så varit fall el. 
hade han nog väntat en tid till. Mot ett sådant resone

mang anförs elen uppfattning, att den japanske flottch e
fen "visste att han m åste förinta Förenta staternas Stilla
havsflolla 19-12 eller förlora kriget"~") . Denna tankegång 

är svå r att följa. Yid tiden för Midwayslaget innefattade 

den amerikanska stillahavsflottan en ringa del av de far 
t~'g som skulle bli det framtida hotet mot J apan. De 
flesta befann sig ju under byggnad eller utrustning .Intet 

av de snabba slagskeppen och blott 2 av de 16 eller 17 
linjehangarfartyg, som mnerikanarna insatte i operatio

aerna under krigets sista skede, fanns i stillahavsflottan 

i juni 194-2. 
Gör man en sammanställning av saintliga i opera

tionen Midway- Aleuterna deltagande enheter visar den 
följande: 

Amerikanska 

Hangarfartyg . . . . . . . . . . 3 
Slagskepp . . . .. . .. . .. . 
Tunga kryssare ..... .. . 
Lätta kryssare . .... .. .. . 
.J ag are .. ........... . . . 
Ubåtar ... . . . ... . . . ... . 

9 
4_ 

30 
25 

Japanska 

8 
11 
13 

9 
55 
22 

Den betydande japanska överlägsenheten borde 
mänskligt att döma ha lett till framgång. N u blev ju 

3-1) The Campaigns of the Pacific War, sid 58. 

~ :; ) Morison: Coral Sea, '.\lidway and Submarine Actions, sid 75. 
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;·esnltatet av slaget vid Midway 3- G juni i stället en 
[.vår motgång, som måste härledas ur vissa miss

grepp på japansk sida, framför allt bristande koncentra 
tion ay tillgängliga styrkor, underhaltig spaningsverksam

het och långsamhet i jaktflygskyddels reorganisering mel
lan olika faser av striden. Förlusterna i flygplan var 150 
amerikanska och 253 j apanska~G ) eller förhållandet 1 : 1,6. 
Men den allvarligaste förlusten av alla var det stora man

fallet bland japanernas förstaklass piloter. Inte mindre 
~in cirka 30 % stupade och 40 % sårades och måste 
skickas hem. till J apan37). Resten fick i hemlandet ge
nomgå en kompletterande utbildning, som. skulle vara 

avslutad i mitten av september. 

Vändpunkten i Stillahav~kriget. 

I upprättandet av den yttre perimetern ingick Salo
monöarna som en viktig del. Aktionen mot Midway och 
Port Moresby hade misslyckats, n1.en skapandet av den 
framskjutna perimetern bland Salomonöarna tycktes lova 

fr amgång. I maj hade japanerna installerat sig på Tu

lagi och i juli förde de över folk till Guadalcanal och 

anlade där ett flygfält. Det betydde att den yttre peri
metern vid den tiden låg på ett avstånd av cirka 1.100 

k m från den inre perimetern, i vilken den viktiga huvud
basen var Rabaul på New Britain i Bismarckarkipelagen. 
Rabaul hade en god hamn och stora förråd samlades där. 
l omgivningarna anlades fem flygfält och en förstklassig 

operationsbas tog här form . 
Intresset för Salomonöarna blev snabbt påtagligt hos 

båda parter. Japanerna, som i första hand i dem såg ett 
viktigt defensivt element, menade även att de kunde ut

göra en god utgångspunkt för att komma åt den nyupp-

"ö) The Campaigns of the Pacific War, sid 77. 

3<) Interrogations of Japanese Officials, sid 262 . 
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r ä ttade och livSYiktiga förbindclslinjen, mellan Förenta 
sta terna och Australien. Ett allvarligt hot kunde riktas 
mot Nya Kaledonien, Nya Helwiderna och Fidjiöarna, alla 
viktiga länkar i de allierades baskedj a. 

Från de allierades sida måste en reaktion komma mot 
japanernas framträngande. Det var i april 19-12 som Joint 
Chiefs of Staff hade beslutat att sydvästra Stilla havet 
sk ulle bli skådeplatsen för den första offensiva verksam
heten. Bland de direktiv, som den utsedda befälhavaren , 
viceamiral Ghormley, erhållit den 12 maj, återfinns upp
giften "att förbereda offensiva amfibieaktioner mot av 
J apan besatta positioner". 

Den amerikanska aktionen mot Guadalcanal gjorde 
ett d j npt intryck på den j apanska flottledningen, som an
såg att den måste omintetgöras för att motståndar en "inte 
sk ulle vinna självförtroende och anfalla andra ockuperade 
områden" och att man därför måste "'sätta in allt på en 
avgörande strid inom detta område". Detta enligt vice
amiral Fukudomes vittnesmåJ38). Det kan emeller tid med 
rätta ifrågasättas, om den sist citerade delen verkligen 
stämmer överens med amiral Yamamotos ledning av 
operationerna kring Salomonöarna. Dessa öar tillh örde 
ju djupförsvaret framför den inre perimeter n och där 
simile enligt överenskommelsen av april 19!2 varken han
garfartygsflyg eller övervattensstridskrafter engageras, 
allra minst då i en avgörande strid, i vilken hela flottan 
m åste insättas. Något dylikt avgörande eftersträvades 
h eller aldrig, eftersom den j apanska flottledningen "icke 
utnyttjade tillfället att på nytt slå amerikanarna vid Sa
lomonöarna3D). 

Så till synes rätlinigt som att japanerna beredde sig 
till ett avgörande slag bland Salomonöarna ligger saken 
inte till. Det var flera orsaker till det kommande upp-

:J S ) Interrogaticns of Japanese Officials, sid 527 . 

3U) Starck: Sjökriget 1939·-1945, del II, sid. 95. 
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trädandet från japansk sida. Rabaul spelade en roll . 
Denna bas utgjorde en viktig hörnslen i den inre per i
metern och det ansågs att dess utanverk borde hyggas sö 
s.tarka som möjligt - därför en strävan att säkra det 
egna greppet om Guadalcanal. Delar av perimeterskyd
det, Första och .t!ndra luftflottorna befann sig ännu un
der utbildning i .T apan, varför tid måste vinnas för att 
säkra deras medverkan - därför ett aktivt uppträdande 
för att fördröja motståndaren. Ur främst dessa båda 
tankegångar, vilkas praktiska omsättning kunde kräva 
betYdande kraftinsats och det gamla beslutet alt inte in
~. ätta den operativa flottan till skydd för områden inom 
den yttre perimetern utkristalliserades så en kompromis
sens väg. Yamamoto fattade beslutet att för en tid sätta 
in huvudflottan i operationerna vid Salomonöarna m ed 
bas i Truk40). Detta belyser också i någon mån styrkan 
i åsikten om en extrem japansk flygteori - när nu hu
vudflottan fick utgöra ett temporärt substitut för en del 
av de landbaserade marinflygstridskrafterna. Med denna 
hakgrund torde det vara berättigat att framställa situ a
tionen så, alt amiral Yamamoto var beredd inte att till 
varje pris men väl till ett högt pris söka hejda ametika
narnas offensiv i dess tidiga stadium. 

l l;::ampen om Guadalcanal är det tre slag som är av 
särskilt intresse: vid östra Salomonöarna, vid Santa 
Cruzöarna och vid Gnadalcanal. 

Slaget vid östra Salomonöarna kostade japanerna e tl 
hangarfarty och en jagare. Men vad värre var, det var 
japanernas förlust av 90 flygplan med besättningar m ot 
20 mnerikanska41

). Här hade förhållan det ändrat sig se
dan Korallhavet l : 1,2 och Midways l : 1,6 till l : 4,5, vil
k e t tyder på att kvaliteten hos japanerna redan hörj at 

40) The Influence of Sea Power in World War II, sid 181. 

·Il) Knox: A History of the United States Navy, sid 487. 
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nedgå genom alt ett större antal snabbutbildade flygare 
inlemmats i förhanden. 

I slaget vid Santa Cruzöarna hade amerikanarna för
lorat 7!1 plan allt som allt, men av dessa var blott 20 
direkta stridsförluster mot om.kring 100 av samma slag 
på japansk sida·12). Vi får då ett förhåilande mellan de 
i strid förlorade flygplanen av l : 5, alltså ytterligare en 
liten skärpning av differensen sedan slaget vid östra Sa
lomonöarna. Amerikanarna var n1.edvetna om att de för
stört så många fientliga flygplan och att striderna varit 
hårda, men ett faktum, som då inte kunde vara uppen
bart för dem var, att m ed Santa Cruz-slaget hade det väl
tränade med lärstaklass piloter företrädda japanska han
garfartygsflyget gjort sin sista insats i Stillalwuskriget. 
Förlusten av elitflygare var för japanerna oreparabel. 

När man vill betrakta slaget vid Santa Cruz-öarna 
som ett framträdande moment av vändpunkten i Stilla
havskriget, j a måhända det allra viktigaste, måste man 
klart framhäva, vad som verkligen var det väsentliga re
sullcdet av sammandrabbningen. 

"Vid Santa Cruz började det japanska korthuset falla 
ihop. Till sin överraskning fick japanerna lära sig, att 
modern eldkraft parad m ed modernt jaktflyg var mer 
än en nöt för deras numeriskt överlägsna flygstridskrafter. 
Flottmakten i form av ett väl sammansatt lag av flytande 
och flygande sjöstridskrafter visade sig avgjort överlägsen 
en extrem brist på balans i ena riktningen"43

). Dessa 
rader av en känd fackskriftställare är märkbart kontur
lösa och ger just inte några fastare hållpunkter. Att eld
kraft och modernt jaktflyg var en förnämlig kombina
tion, det visste j apanerna bra mycket tidigare än den 26 
oktober 19-12. Resonemanget i citatet förs ju nästan upp 
på ett rent pricipiellt plan, då det talas om "numeriskt 

·12) Ibid. , sid 490 . 
. J:l) De avgörande momenten Stillahavskriget, sid 193. 
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överlägsna flygstrid~krafter" . Yi har ti digare påvisat det 
oriktiga i talet om japanernas kvantitiva överlägsenhet 
betraktat i stort. Här i Santa Cruz-slaget hade japanerna 
en övervikt av cirka 35 procent, h elt enkelt på grund av 
att \Yasp s~1nkts av en ubåt en dryg månad tidigare, inte 
på grund av några spekulationer om flygets obetvinglig
het. Hade inte \Vasp blivit offer för ubåtstorpeclerna, 
hade amerikanarna kunnat disponera cirka ett tjog flyg
plan mer än japaner na på hangarfartygen i Santa Cruz
slagel. Och den amerikanska styrkan lämnade stridsom
rådet efter förlus ten av ett hangarfartyg, förföljd av den 
japanska. I källorna kan man inte finna någon grund 
för denn a tes, att flottmakten i forn1. av ett väl samman
salt lag av flygande och flytande sjöstridskrafter visat 
sig avgjort överlägsen en extrem brist på balans i ena 
riktningen, om detta avses att hänföra sig till slaget vid 
Santa Cnlz-öarna, och att japanerna där skulle ha ä r~t 

en e.1:trem brist på balans. Snarare är det väl så, att 
japanerna hade bättre balans än amerikanarna i dett a 
slag, om man n u med balans menar, a tt en viss flygstyrk a 
bör motsvaras av ett lämpligt antal övervattensfartyg. Yi 
kan här göra en enkel jämförelse. lVIot 205 j apanska 
flygp lan stod L1 slagskepp och 12 kryssare, vilket ger cirk a 
26 flygplan per slagskepp eller 17 flygplan per kryssare 
eller 13 flygplan per artillerifartyg. På amerikansk sida 
~, tod 1;)0 flygplan mot 1 slagskepp och 6 kryssare, vilk et 
ger respektive siffrorna 150, 25 och 21. Hur man än räk
nar, kommer man följaktligen till det resultatet, att ame
rikanurna hade märkbart flera flygplan per större öuer
vattensfartyg än japanerna. 

Kommendörkapten Starck skriver: "Slaget vid Santa 
Cruz-öarna utgjorde utan tvekan en japansk taktisk fram
gång. - Förlusten av 100 för hangarfartygstjänst u tbilda
de japanska flygare visade sig däremot betänklig. J a
panerna hade nämligen mycket svårare än amerikanarna 
aU få fram fullgoda ersättare, varför följden blev, att det 
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japanska hangarfartygsvapnet för avsevärd tid framåt 
förlo rade en stor del aY sin slagstyrka"H). Denna upp
fattning gör sig inte till tolk för något slags bristande 
balans hos den taktiske segraren i slaget. Den anger som 
det väsentliga japanernas svårighet att ersätta piloterna, 
och delta faktum hör kraftigt understrykas. Man kan 
även skärpa omdömet i citatet till att det japanska han
aarfartYgsval)net förlorade inte blott en stor del av sin b ..... ...._ 

dagstyrka för avsevärd tid framåt utan f'ör alltid och inte 
endast en stor del utan lllluuddelen . Yi kommer i ett se
n ar e sammanhang att ytterligare belysa denna intressanta 
fr åga. Santa Crnz-slaget blev därför en Pyrrhusseger för 
den japanska örlogsflottan. 

Med amerikanarnas insättande av dc modernaste slag
skeppen i striderna om Guadalcanal i mitten av november 
1942 insåg japanerna, att tanken på öns återtagande inte 
längre låg inom rimligheternas gräns. Motståndaren me
nade allvar med sin landstigning och tycktes beredd att 
k oncentrera kärnan av sina stridskrafter i södra Stilla 
havet. Amiral Yamamoto måste konstatera, att alldeles 
oberoende av armens många misslyckanden flottans strids
krafter inte längre kunde användas på sätt som dittills 
skett, då riskerna att förlora större, oersättliga enheter 
blev alltmer framträdande. De landbaserade flygstyrkor
na var visserligen ännu långt ifrån fulländning, men var
k en slagskepp eller hangarfartyg skulle hädanefter in
~.ättas i strider bland Salomonöarna, utan dessa enheter 
skulle hållas i heredskap i Truk. Huvudflottan kunde 
inte länore få oöra t]. änst som substitut för det lan db a-

"' 5 . 
ser ade flyget och den amerikanska aktionen hade vuxit 
ut över begynnelsestadiet till en omfattning, som krävde 
ett försiktigare uppträdande. 

Liksom tidigare ifråga om Santa Cruz-slaget är det 
nöclvändiot att söka analYsera slaget vid Guadalcanal för b • 

-J4 ) Sjökriget 1939~1945, del II, sid 90~91 . 
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att på rätt sätt placera in det i vändpunktsskedet i Stilla
havskrige l. Det finns des to mer anledning att gör a detta 
som vissa synpunkter blivit framförda, vilka lätt k an led a 
till missuppfattningar. Dessa synpunkter konnner till ut
tryck i följande citat. 

"Sedan japanerna vid Santa Cruz misslyckats att 
vinna sitt m ål genom att använda flygstridskr after, tvin
gades dc att å tergå till sitt enda å terstående vapen, de fly 
tande stridskrafterna. I slaget vid Guadalcanal vann mo
dernite ten och den tekniska överlägsenh e ten , förkroppsli
gad i \Vashing ton och South Dakota, å ter seger . Den väi 
avvägda användningen av slag från h angarfartyg och eld
kraft från y tfartyg visade sig lika överlägsen ytstridskraf
ter vid Guadalcanal som den var mot flygstridskrafte1· 
vid Santa Cruz. Lärdomen var tydlig. Japanerna insåg, 
att de förde e tt första klassens sjökrig med dålig utrust
ning och tredje klass ideer. Däri låg det avgör ande mo
mentet vid Santa Cruz och GudaleanaL - Japanerna 
handlade logiskt enligt dessa lärdomar. De drog tillbaka 
sina utklassade krigsfartyg och övergick till defensiven. 
Deras flotta gömdes och lades in p å varven över hela 
im periet, där arbetarna brådskande installerade fler och 
nyare automatvapen, bättre eldledningsanordningar och 
radarutrustning. l\Ien ansträngningarna var fåfänga. Den 
te l ni ska utvecklingen hade försummats för länge i j a
panska flottan"~" ). 

I dessa överraskande meningar finner vi elt konc~n
trat av dc synpunkter, som inte gärna kan förbigås. For 
mule r.ingen av citatets fö rsta mening ger intrycket, alt 
japanerna / ör alt vinna samma m ål först ensidigt skulle 
ha lita t till sina j'lygstridskraj"ler och, sedan dessa miss
lycka ts, tvingats insätta öueruattensstridskra/lerna. \ 'i 
ha ju reda n sett, hur japanerna med harmoniskt avvägda 
krafte r i SantaCrnz-slagct kämpade mol amerikanarnas 

:r,) De avgörande momerrten i StillG~"havskriget, sid 193-94. 
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operativa sjöstyrka. En tid därefter fick äldre slagsk<~]lp 
och några kryssare i uppgift att bombardera Henders on
f'ältct, och på japanskt håll räknade man med att i nga 
amerikanska fartyg av betydelse skulle finnas i närheten. 
I-lade man misstänkt, att amerikanarna skulle sätta in 
!"ina slagskepp, hade de japanska slagskeppen säkerligen 
inte tagits med. l\Iålet för den j apanska sjöstyrkan vi <l 
Santa Cruz och bombarderingsstyrkan utanför Gu ad ai
canal sammunföll sålunda inte, varför citatets form ule
ring ger en alldeles skev bild av situationen. 

En annan synpunkt, som uppkallar till gensaga , ~ir 

p åståendet att japanerna gömde sin flotta och lade in 
den på varv över hela imperiet efter mitten av november 
19k12. I verkligheten låg huvudflottan kvar i Truk och 
i februari 19-!3 demonstrerades dess slagskepp i farv att
nen nordost om Bougainvill e40 ). Truk lämnade huv ud
flottan först i februari 19-!447 ). Under denna tid m åste 
givetvis enstaka fartyg bege sig hem för översyn och re
paration, men att japanerna vid Gudaleanal inte längre 
sa tte in sina kärnfartyg i kampen o1n Salomonöarna h ade 
med det strategiska helhetsläget att göra. 

Slaget vid Gudaleanal har sin främsta betydelse som 
vändpunkt dels rent lokalt, eftersom det satte slutpunl~t 

för de japanska försöken att återta ön, dels i vid are 
mening att här sattes slutgiltigt stopp för varje vidare 
japansk offensiv verksamhet. Sett på lång sikt hör sl aget 
vid Santa Cruz-öarna inta den mera framskjutna platsen 
i vändpunktsskedet, eftersom där en verkligt vital del av 
den japanska örlogsflottan slutgiltigt vingklipptes. Att 
inga j apanska slagskepp insattes i s trid från den 15 no
vember 19-12 till den 18 juni 194-! har som reell bakgrund 
ingenting annat än siagel vid Santa Cruz-öarna, som bf' 
rövade den japanska j'lotlan operationsf'riheten. 

4u) Admiral Halsey's Story, sid 147. 
H) The Influence of Sea Power in World War II, sid. 222 , 226. 




