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För att förstå händelsen vid
Pearl Harbor måste man
först och främst känna till

lite om den politiska situatio -
nen i Japan, både inrikes- och
utrikesmässigt, som föregick
an fallet den 7 december 1941. 

Japan lämnade under 1920-
talet vägen mot demokrati, och
blev under 1930-talet en mili -
tärdiktatur med ambitioner att
lägga stora delar av Sydost asi -
en inom sin maktsfär. 

Den högste ledaren i Japan

var kejsaren Showa (Hirohitos
regentnamn) 1901–1989, men
det var bara på ett formellt
plan. Egentli gen var det mili -
tä ren som styrde landet, från
1941 under ledning av Hideki
Tojo (1884–1948) som var både

av Carl-Henrik Larsson

Den 7 december är det 70 år sedan japanerna genomförde sitt 
överraskande anfall mot den amerikanska stillahavsflottans bas Pearl
Harbor, en händelse som uppmärksammats på flera frimärksutgåvor.
Dagen efter anfallet förklarade USA krig mot Japan, varefter Tyskland

och Italien förklarade krig mot USA. Därmed blev kriget globalt.

Detta motiv finns i mittbilden i det
miniark som Guyana gav ut 1991,
och som innehåller bl.a. frimärket
på sidan 10.
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premiärminister, inrikes- och
krigsminister. 

Militären utnyttjade det fak -
tum att det japanska folket såg
sin kejsare som gudomlig, och
med kejsaren som nickedocka
kunde militären och de ultra-
nationella driva igenom sina
planer. 

Massakern i Nanking 
Ett stort problem för Japans

am bitioner att bli en asiatisk
industri- och stormakt var den
stora bristen på naturtillgång-
ar. Olja, järnmalm och minera-
ler importerades främst från
USA. Ett sätt att bygga upp en
stormakt samtidigt som man
gjorde sig oberoende av de ame -
rikanska naturtillgångarna, var
helt enkelt att ockupera områ-
den som var rika på tillgångar. 

Den japanska frammarschen

började redan 1931 när man
gick in i Manchuriet (beståen-
de av delar av dagens Kina och
Mongoliet), och därefter gjorde
området till en lydstat under
namnet Manchukuo. Två år se -
nare lämnade Japan Nationer -
nas Förbund (NF), efter att för -
bundet lagt fram en resolution
i vilken det framgick att Japan
omedelbart skulle lämna om-
rådet. Så skedde inte. 

Halv tio på morgonen den 8 de-
cember 1941 höll USA:s presi-
dent Franklin D. Roosevelt (1882
–1945) ett tal till nationen i vilket
han förklarade att USA dagen in-
nan utan föregående krigsför kla -
ring avsiktligt attackerats av Ja -
pan. I de efterföljande kongress -
förhandlingarna, som visas på
detta amerikanska frimärke från
1991, röstade samtliga ledamöter
för en krigsförklaring mot Japan.
Tre dagar senare förklarade Tysk  -
land och Italien krig mot USA,
och därmed blev kriget globalt.
Frimärket har tryckts i offset.

➥
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De följande åren präglades
av en mycket kylig stämning
mel lan Japan och Kina, som
1937 eskalerade i och med att
Japan angrep Kina. 

Den japan ska invasionsar-
mén som var mycket bättre rus -
tad än den ki nesiska armén,
drog fram över den kinesiska
landsbygden på ett ytterst våld -
samt vis. När japanerna intog
den dåvarande huvudstaden
Nan king slaktades hundratu-
sentals män, kvinnor och barn,
i en av de värsta massakrerna
som skett i modern krigshisto-
ria. 

På väg mot krig
Samtidigt som kriget mot kine -
serna fortsatte skedde ett när -
mande mellan Japan och Tysk -
land, ett närmande som i sep-
tember 1940 mynnade ut i ett
vänskapsförbund mellan Tysk-
land, Italien och Japan. 

För USA framstod den ja-
panska maktpolitiken alltmer

hotfull, och ett krig
mellan länderna sågs
som oundvikligt. I ett
sista försök att kväsa

den japanska framfarten inför-
de USA ett handelsembargo
mot Japan gällande järnmalm
och olja, två naturtillgångar
som den japanska armén och
den växande flottan var helt be -
roende av. 

I Japan bidrog embargot till
att landet tvingades se sig om
efter alternativa lösningar på
ol jeproblemet. En sådan lös-
ning stod att finna i de stora ol-
jefälten i Nederländska Ostin -
di en (nuvarande Indonesien).
Men att genomföra en ockupa-
tion av den holländska kolonin
var inte världens lättaste upp-
gift, eftersom Storbritannien
höll trupper i sina närbelägna
kolonier Singapore och Malay -
sia. 

Det största hotet mot Japans
planer var dock den amerikan -
ska stillahavsflottans bas Pearl
Harbor, belägen på ön Oahu,
Hawaii. Den japanska militär-
ledningen satte marinens över -
befälhavare och tidigare ma-

rinminister, Isoroku Yamamo -
to (1884–1943), i arbete med att
utforma en plan om hur den
amerikanska flottbasen skulle
sättas ur spel. 

Flottan avseglar mot 
Pearl Harbor
Vad som först stod klart för
Yamamoto och hans stab, var
att ett lyckat anfall mot Pearl
Harbor krävde ett massivt flyg -
angrepp, och att hangarfartyg
därför var nödvändiga att an-
vända. Yamamoto som från
bör jan inte alls var positivt in-
ställd till att anfalla USA, såg
svårigheten med ett sådant
stort företag. 

Yamamoto som själv bott
och studerat i USA, visste vad
ett anfall mot USA skulle inne-
bära för Japans del. Dessutom
såg han svårigheten i att med
en så stor flottenhet som kräv-
des för uppdraget, omärkt när-
ma sig målet. Och ett lyckat
anfall krävde total överrump-
ling. 

Förberedelserna inför an-
fallet var enorma. Man lät byg-
ga en exakt modell över flott-

➥

På detta frimärke utgivet 1990 av Montserrat (tryckt i offset),
ser man hur det 185 meter långa slagskeppet USS Arizona
exploderar efter att en bomb troligtvis träffat krutförrådet.
USS Arizona var i aktiv tjänst redan under första världskri-
get, och räknades vid tiden för anfallet mot Pearl Harbor som
näst intill uttjänt. Vid explosionen omkom över 1 100 besätt-
ningsmän. Över vraket uppförde amerikanerna i början av
1960-talet ett minnesmärke och ett besökscentrum där alla
omkomnas namn finns att se.

Den här kartan utgör mittstycket i ett miniark som USA gav ut 1991 och i vilket bl.a frimärket på sidan 7 finns.
Kartan illustrerar ”en värld i krig”, och bl.a. har Honolulu märkts ut på sin plats  i Stilla havet. Det är som synes en
lång väg mellan Japan och Pearl Harbor.
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basen som studerades noggrant
av dem som skulle leda anfal-
let. Japanerna hade också en
spion på plats på ön Oahu, som
bland annat mätte vattendju-
pet och höll koll på vilka fartyg
som låg i hamn. 

Vattendjupet i Pearl Harbor
var ett problem ur japansk syn -
vinkel eftersom flygplansbur-
na torpeder krävde ett större
djup än vad som fanns i Pearl
Harbor. De japanska ingenjö-
rerna arbetade febrilt med att
förbättra torpederna, samtidigt
som flygplansbesättningarna
övade med att släppa torpeder
på grunt vatten.    
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Detta frimärke från Palau, utgivet 1991 och tryckt i offset, visar hur
det amerikanska slagskeppet USS Nevada försöker gå till havs
under bombningarna av Pearl Harbor. När det japanska anfallet
in leddes hade det 178 meter långa fartyget fördelen av att ligga
förtöjt utan att ha några fartyg framför eller vid sidan av sig i ”Batt -
le ship row” som slagskeppens ankringsplats i Pearl Harbor kal la -
des. USS Ne va da lämnade Battleship row med luftvärnsbatterier-
na i full aktion. Kort därefter träffades fartyget av en torped och
fle ra bomber, vilket gjorde henne manöverodugligt. 

Den 26 november 1941 av -
seglade den väldiga flottan från
Japan, bestående av sex han-
garfartyg, två slagskepp, krys-
sare, jagare och en mängd ubå-
tar, och nästan elva dagar se-
nare ankrade flottan inom flyg -
avstånd från Pearl Harbor. De
hade lyckats undgå att bli upp-
täckta. 

Tora Tora Tora!
Klockan 06.00 på morgonen den
7 december 1941 lyfte den förs-
ta anfallsvågen av två (to -
talt 353 flygplan) från de
japanska hangarfartygen.

Kapten Mit suo Fuchi -

da (1902–1976) ledde den förs-
ta vågen bestående av tre olika
typer av flygplan. Det mest kän-
da flygplanet var A6 M2 Zero
tillverkat av Mitsu bishi, ett
jakt plan som kunde kon kur re -
ra med både de europeiska och
amerikanska jaktplanen beträf -
fande snabb het, eldkraft och
manövrering. 

Fuchida själv ledde anfallet
från ett torpedbombplan av ty-
pen Nakajima B5N2 ”Kate”. 

Den tredje typen av plan som
➥

Saint Vincent och Grenadinerna gav 1991 ut detta intressanta block där de tio frimärkena visar olika händel-
ser från Pearl Harbor. Det andra frimärket i övre raden från höger räknat, visar ett japanskt flygplan som släp-
per en torped. Egent ligen var hamnen i Pearl Harbor alldeles för grund för att man skulle kunna använda flyg-
plansburna torpeder, men de japanska ingenjörerna utvecklade grundgående torpeder, samtidigt som flyg-
plansbesättningarna tränade intensivt på att släppa torpeder på grunt vatten. Kartan i mitten visar fartygens
placering i Pearl Harbor den 7 december 1941. Blocket har tryckts i offset.
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zo na sjönk efter att ha
träffats av flera bom-
ber. Över 1 100 besätt-
ningsmän följde farty-
get i djupet. 

Kort därefter träffades
USS Oklahoma, och 400 man
blev in stängda i det sjunkande
fartyget. Samtliga slagskepp
sänktes eller skadades svårt. 

Klockan 07.15 lyfte den an d-
ra japanska anfallsvågen, och
vid niotiden nådde den Pearl
Har bor och slutförde det som
den första anfallsvågen påbör-
jat. 

När anfallet avslutats och
flygplanen återvänt till han gar  -
fartygen var Pearl Harbor ett
enda brinnande inferno. 

De japanska förlusterna som
uppgick till 29 flygplan och 55
döda samt fem miniubåtar med
okänt antal besättningsmän,
var minimala jämfört med de
amerikanska förlusterna som
uppgick till mer än 2 300 döda
och över 1 100 skadade. 

Men japanerna hade miss-
lyckats med en avgörande sak,
nämligen att förstöra de ame-
rikanska hangarfartygen. De
var nämligen ute till havs när
anfallet kom.  

På morgonen dagen efter
an fallet höll USA:s president
Franklin D. Roosevelt (1882–
1945) ett tal till det amerikan -
ska folket, i vilket han förkla-
rade att USA utan föregående
krigsförklaring hade blivit an-
fallet av Japan. I de efterföl-
jande kongress förhandlingar -
na röstade samtliga ledamöter
för ett amerikanskt inträde i
kriget. 

Tre dagar senare förklarade
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En japansk miniubåt som användes vid anfallet mot Pearl Har -
bor visas på detta frimärke från Guyana 1991. Nästan en timme
före det verkliga anfallet mot Pearl Harbor sänkte amerikanerna
en miniubåt vid inloppet till flottbasen. Trots detta försattes inte
basen i full beredskap. Totalt använde japanerna fem miniubå-
tar i anfallet, och troligtvis sänktes samtliga dessa 24 meter
långa ubåtar. Frimärket har tryckts i offset. 

Detta frimärke utgivet av Marshallöarna 1992 (tryckt i offset) visar hur ett
amerikanskt bombflygplan av typen B-25 lyfter från hangarfartyget USS
Hornet med uppdrag att bomba mål i bl.a. Tokyo. Anfallet som genomför-
des den 18 april 1942 har gått till historien som ”The Doolittle raid”, efter
flygplansgruppens överbefälhavare James Harold ”Jimmy” Doolittle.
Upp draget som var en hämnd för Pearl Harbor kom som en direkt över-
raskning för japanerna.

➥ användes vid anfallet var stört -
bombare av modellen Aichi D3
Al ”Val”.   

Klockan 07.50 fick de japan -
ska piloterna Pearl Har bor i
sikte, och kort därefter rappor-
terade Fuchi das radiotelegra-
fist kodorden för att man lyck-
ats komma fram obemärkta:
Tora Tora Tora! 

De japanska piloterna mötte
ett lugnt och stilla Pearl Har -
bor, men helvetet brakade lös
när de första planen släppte si-
na bomber och torpeder. 

Samtidigt anföll en del av
den första anfallsvågen de om -
kringliggande flygplatserna och
överrumplingen var total. En -
dast ett fåtal amerikanska flyg -
plan lyckades lyfta och möta
anfallarna. 

De japanska piloterna kon-
centrerade sig först och främst
på de åtta slagskepp som låg
förtöjda. Slagskeppet USS Ari -

Tyskland och Italien krig mot
USA, och därmed hade andra
världs kriget gått in i en ny fas,
den globala! 

Kunde USA agerat 
annorlunda?
En kort tid efter anfallet mot
Pearl Harbor befriades amiral
Husband E. Kimmel (befälha-
varen för stillahavsflottan) och
general Walter C. Short (befäl-
havaren för Hawaiis militär -
om råde) från sina tjänster. De
fick senare aldrig några andra
befattningar. 

Men frågan är hur Kimmel,
Short och den amerikanska mi -
li tärledningen skulle ha agerat
för att förhindra anfallet?

Det finns en konspirations -
teori enligt vilken USA mycket
väl kände till japanernas av-
sikter, men inte agerade efter-
som ett japanskt anfall skulle
medföra ett amerikanskt in-
träde i kriget. Vid tiden för an-
fallet var näm ligen många ame -
rikaner mot ett amerikanskt
deltagande i kriget. 

Precis som andra konspira-
tionsteorier, till exempel den att
USA låg bakom 11-september -
attacken, så hör den hemma
på historiens soptipp. Att USA
skulle ha offrat sina egna sjö -
män och soldater för en sådan
sak har naturligtvis ingen hist -
orisk förankring. 

Däremot är det helt klart att
både Kimmel, Short och den
amerikanska militärledningen
gjorde många försummelser in -
nan anfallet. De kunde faktiskt
utifrån den kunskap man ha-
de, ha agerat annorlunda. 

I grund och botten handlade
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Frimärket från Palau, utgivet 1992, visar det klassiska ameri-
kanska jaktflygplanet, här i nyazeeländsk tjänst, Curtiss P-40
To  mahawk. Amerikanerna själva kallade flygplanet för War -
hawk. Curtiss P-40 var det vanligaste av de flygplan som ameri-
kanerna hade stationerade på flygfälten runt Pearl Harbor. Det
största flertalet förstördes av japanerna i det inledande anfallet,
men ett antal lyckades mot alla odds lyfta tack vare de hjältemo-
diga piloterna. Frimärket har tryckts i offset. 

bristen på agerande om att man
från amerikansk sida under -
skattade japanerna. Man an-
såg inom den amerikanska för-
svarsmakten att japanerna in-
te hade de resurser som kräv-
des för att genomföra en sådan
attack. Visserligen kände man
till att de förfogade över han-
garfartyg, men att de hade flyg -
plan av den kalibern som kun-
de klara uppdraget, kände man
inte till. 

Kimmer och Short var dess -
utom övertygade om att vat-
tendjupet i Pearl Harbor omöj-
liggjorde ett torpedanfall från
luften. Och att ubåtar skulle
kunna ta sig in i basen såg de
också som en omöjlighet. 

I och med att japanerna ex-
panderade i Sydostasien sam-
tidigt som USA införde ett olje -
embargo mot Japan, borde man
från amerikanskt håll ha för -
stått att Pearl Harbor var ett
tänkbart mål för en attack. Ut -
ökat luftvärn, skyddsnät mot
tor peder runt fartygen, utökad
flygspaning och spärrballong-
er mot flyg, är ba ra några åt-
gärder som borde ha vidtagits. 

När Kimmel och Short dess -
utom fick reda på att den ja-
panska flottan intagit radio-
tystnad och även tappats bort
av den amerikanska signal spa-
ningen, så skulle man ha age-
rat. Samtidigt kom också upp-
gifter om att japanska beskick-
ningar i USA hade börjat brän-
na viktiga handlingar. Men in-
genting gjordes!  

Pearl Harbor på frimärken
Att få en komplett motivsam-
ling med andra världskriget är
ingen lätt uppgift. De flesta
länder i världen har gett ut fri -
märken som på något vis har
anknytning till kriget. Under
1990-talet samlade jag själv på
frimärken med motiv från an d -
ra världskriget, men mängden
av nya utgåvor från världens
alla hörn gjorde tyvärr områ-
det övermäktigt. 

Kronan på verket i min sam -
ling var, och den kommer jag
aldrig att avyttra, den mycket
intressanta
andra världs -
kr igsser i en
från Mar shall  -

öar na som gavs ut under flera
års tid, och som visar flertalet
av de stora händelserna under
kriget. 

Ett tips för den som är in-
tresserad av att börja samla mo -
tiv med andra världskriget, är
att man helt enkelt avgränsar
sig till att samla kriget i Euro -
pa eller kriget i Stilla havet.  

De frimärken som jag har
med som illustrationer i denna
artikel är endast ett urval av
alla dem som getts ut med kopp -
ling till Pearl Harbor. Avslut -
ningsvis vill jag därför nämna
några utgåvor för den som är
extra intresserad, årtal inom
parantes: 

Antigua (-91), Gambia (-92),
Dominica (-92), Uganda (-92)
och Maldiverna (-91). Den sist-
nämnda utgåvan är i form av
ett intressant block, där fotot i
mitten föreställer en modell
över Pearl Harbor som använ-
des i en japansk film från and -
ra världskriget. ❑

Tanzania gav 1992 ut detta frimärke, tryckt i offset, som före -
ställer den radarstation vid Pearl Harbor som på morgonen den
7 december 1941 registrerade inkommande flygplan. Radarsta -
tio nens personal rapporterade vidare sina iakttagelser, men det
hela bortförklarades som att det var amerikanska jaktflygplan
eller amerikanska bombplan av typen B-17 som väntades den
dagen. Kort därefter flög den första vågen av japanska jakt-,
bomb- och torpedplan in över Pearl Harbor.

Hjärnan bakom attacken mot Pearl Harbor, marinens
överbefälhavare Isoroku Yamamoto (1884–1943), är
avbildad på detta frimärke från Marshallöarna, utgi-
vet 1993 och tryckt i offset. Yamamoto som studerat
vid Harvard och dessutom tjänstgjort som marinatta-
ché i Washington, visste mycket väl vad ett anfall mot
Pearl Harbor skulle innebära för japansk del, men han
tvingades motvilligt planera attacken efter starka på -
tryckningar från militärledningen. Han dog 1943 efter
att hans plan skjutits ned av amerikanskt jaktflyg
över Solomonöarna.
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