FORNGUIDEN
Så hittar du hit
Pearl Harbor ligger bara några ki
lometer väster om centrala Hono
lulu och nära flygplatsen. Du kan
ta lokalbuss eller taxi.

Fakta
Ligger: Honolulu, Oahu, Hawaii.
GPS: N 21° 22’ 03.3”
W 157° 56’ 19.0”

Historik

Pearl Harbor,
HAWAII
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PEARL
HARBOR

ca 1000

De första invånarna slår sig
ner i närbelägna Honolulu.

1869

Den grunda och smala ingån
gen till viken muddras för att
göra den djupare och tillgän
glig för fler fartyg.

1880.
Hamnen
före stora
utbygg
naderna.

1889

Kungariket Hawaii annex
eras av USA och Pearl Har
bor byggs om för att kunna ta
emot stora flottfartyg.

1908

Ett skeppsvarv byggs.

1941

Den 7 december 1941 attack
eras hamnen av japanskt flyg.
Totalt dödas 2 403 amerikan
er i attacken.

1953

Filmen ”Härifrån till evig
heten” har premiär.

1962

Minnesmärket över USS Ari
zona öppnar i maj 1962.

1964

Hela flottbasen klassas som
nationellt historiskt minnes
märke.

2001

Filmen ”Pearl Harbor” med
Ben Affleck och Alec Bald
win har premiär.

PEARL HARBOR.

Hamnen sedd från besökscentret. Slagskeppet USS Missouri syns i mitten av bilden och
det vita minnesmärket över USS Arizona strax till höger om det.

Det här är en av
världens mest historiska platser.
Här i Pearl Harbor
dödades mer än 2
200 amerikaner vid
japanernas attack år
1941.

Bara några minuter från de palm
kantade stränderna ligger hamnen
Pearl Harbor.
Här ändrades världshistorien
söndagen den 7 december 1941
när japanerna anföll. Attacken
gjordes helt utan förvarning. Det
här gjorde att USA med sina in
dustriella resurser avgjorde andra
världskriget.
Den japanska attacken gjordes

från en stor flotta med bland annat finns flera minnesmärken som går
sex hangarfartyg och 400 flygplan. att besöka.
Den amerikanska flottbasen
Mest känt är slagskeppet USS
Pearl Harbor var målet och över Arizona som sänktes den ödesdi
raskades helt.
gra dagen. Till skillnad från många
Nästan alla skepp som låg för av de övriga skeppen var skadorna
ankar sänktes eller skadades. Fyra så svåra att vraket fick ligga kvar.
av de åtta slagskeppen sänktes och Det betraktas i dag som en grav för
de övriga skadades svårt.
de fler än 1177 som omkom.
Men japanerna lyckades inte
Från ett besökscenter går det
sänka de amerikanska hangarfar flera dagliga turer till det min
tygen – av en slump var de till havs. nesmärke som byggts över vraket.
Det här gjorde att anfallet av mån Mer än en miljon personer gör den
ga historiker betraktas
här båtturen så du bör
som misslyckat. Bara PEARL HARBOR
boka biljett i förväg.
några månader efteråt
I Pearl Harbor finns
användes dessa vid
även
museiskeppet
slaget vid Midway.
USS Missouri, mest
I dag är Pearl Har
känt som platsen för
bor fortfarande en ak
den japanska kapitu
tiv flottbas och avspär
Mikael Jägerbrand lationen i september
mikael@jagerbrand.se
rad för civila, men det
1945.

FORNGUIDEN.SE Pearl Harbor, Oahu, Hawaii
BESÖKSCENTER & MUSEUM.

Modell av japanska hangarfartyget Akagi.

Besökscentret ”World War II Valor in the Pacific” är nervcentrat för dig
som kommer till Pearl Harbor.
Härifrån går båtarna ut till USS Arizona och härifrån åker du skyttelbuss till sevärdheterna på militärområdet Ford Island (förutom USS Missouri
finns det bland annat ett flygmuseum).
I besökscentret finns ett litet museum
med föremål och utställningar. Här visas
också en 23 minuter lång film som du
ser innan du åker med båten ut till USS
USS Arizonas ankare.
Arizona.

USS BOWFIN.

Den här ubåten var klar exakt ett år efter attacken och fick smeknamnet
”Pearl Harbor-hämnaren”. Under sina patruller sänkte USS Bowfin 38 fartyg
och fick flera utmärkelser.
I dag är USS Bowfin öppet för besökare och det finns även ett litet museum
med massor av spännande föremål, bland annat en japansk kaiten-ubåt och
en Poseidon-missil.
USS Bowfin är öppet under hela året (entré ca 12 dollar).
Mer info: www.bowfin.org

N

Det brinnande slagskeppet strax efter kl 08.

USS ARIZONA.

Slagskeppet USS Arizona var en 25-årig veteran när det
sänktes. En bomb som gick rakt genom däcken antände
ammunitionslagret och vid explosionen gick skeppet i två
delar. Det sjönk på bara nio minuter.
Skadorna var så stora att man lät slagskeppet ligga
kvar som ett minnesmärke och grav åt de mer än 1100
sjömän som avled ombord.
Skeppets kontur syns tydligt på flygbilden här nedanför och det är den vita ”lådan” som de flesta besöker när
de kommer hit till Pearl Harbor.
Det här är ”USS Arizona Memorial” och besöks varje
år av miljontals människor sedan invigningen 1962.
Det enda sättet att ta sig hit är med den officiella lilla
båten som bara gör något dussin turer varje dag. Turerna
är ofta fullbokade så om du vill vara säker på att få plats
så måste du boka biljett i förväg. Biljetterna är helt gratis
och bokas via nätet. Många resebyråer marknadsför
båtturer till Pearl Harbor – men privata båtar får inte
stanna till här.
Turen ut till minnesmärket tar bara några minuter.
Boka biljett: www.recreation.org
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USS Missouri
USS MISSOURI.

Det fanns åtta slagskepp i Pearl Harbor vid attacken – men inte USS Missouri. I december 1941
höll det fortfarande på att konstrueras och deltog inte i strider förrän 1944.
Under krigets sista år deltog slagskeppet under slagen om både Iwo Jima och Okinawa.
Dess stoltaste stund var den 2 september 1945 då general Douglas MacArthur tog emot den
japanska kapitulationen på dess däck.
Efter att ha deltagit i Koreakriget hamnade USS Missouri i malpåse tills 1980-talet då det
moderniserades. Efter sina sista strider under Gulfkriget 1991 blev det ett museiskepp här i
Pearl Harbor.
Skeppet ligger vid militära skyddsområdet Ford Island dit du inte får köra bil. Du åker hit
Japan skrev under kapitulationen på USS Missouri.
med skyttelbuss från besökscentret.

Minnestavla över alla som omkom på USS Arizona.
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