Truk Lagoon’s historie kort fortalt.
Der er mange der går og tror at Hiroshima og Nagasaki var Amerikanernes hævn for
Pearl Harbor, men det var det ikke. Det var angrebet på Truk Lagoon hvilket man
måske også kan forstå ud fra beskrivelsen neden for.
Truk Lagoon blev befolket for omkring 2000 år siden, det var folk der kom fra Kosrae
ca. 1300 km mod øst.
Truk har levet en omtumlet tilværelse med en del forskellige herskere.
De første Europæer der ankom, var Spanier i 1565, 34 år efter at Magellan første
gang havde passeret øen, på sin første rejse. Herefter fik øen besøg af Spanske,
Portugisiske, Engelske, Franske, Amerikanske, Russiske og Tyske opdagelses rejsende,
købmænd, hval fanger og missionærer.
Men øerne havde ry for at være fjendtlige og det var først i 1886 at det lykkedes
for Spanien at få kontrollen over Mikronesien og dermed Truk.
Efter den Spansk/Amerikanske krig i 1898 blev det aftalt imellem Spanien, Tyskland
og USA at Tyskland købte Mikronesien (uden Guam som forblev under USA) for 4,2
mill. US$.
Ved udbruddet af WWI indgik Japan en pagt med England og overtog kontrollen med
Mikronesien for at hindre Tysklands tilstedeværelse i Stillehavet (hvilket viste sig at
være en taktisk brøler fra Englands side, hvad der snart stod englænderne klart men
der var det for sent).
Japanske købmænd rejste til Mikronesien allerede fra 1880’erne. Over de næste ca.
50 år frem til WWII udløste Japans kraftige tilstedeværelse næsten en landbrugs
revolution. Dette ændrede mange af de stører øers landskab da man nu fik udjævnet
øer og anlagde marker og medvirkede dermed kraftigt til områdets velstand.
I 1914 okkuperede Japan officielt Mikronesien.
Japan begyndte straks at befæste og kolonisere Truk da den lå strategisk samt at
Lagunen var forholdsvis dyb (30-70m) og med det omkransende rev og øernes
bjergtoppe var ankerpladserne godt beskyttet.
I 1935 var der godt 50.000 Japaner i Mikronesien og i 1942 var der små 96.000
Japanere men stadig kun ca. 50.000 lokale. Så man talte om at de indfødte var
”fremmede i deres eget land”
Indtil 2. feb. 1944 vidste de allierede ikke meget om japanernes tilstedeværelse på
Truk, da de lå for langt væk til at man kunne flyve over øerne. Det var først efter at
man havde udviklet langdistance fly samt at de allierede var begyndt at rykke frem i
Stillehavet at man kunne nå frem og tage billeder af hvad der rørte sig på Truk.

Her fik man noget af et chok. For af billederne fremgik det at der til ankers lå ikke
mindre end 1. slagskib, 2 hangarskibe, 20 destroyer, 10 cruisers, 12 ubåde og mere
end 50 handelsskibe. Derud over var der 3 (4, hvis man medregner vandflyvernes
base) landingsbaner med tilsammen ca. 300 fly.
Inden de allierede nåede at komme frem små 2 uger senere havde den japanske
kommandant valgt at sende alle krigsskibene væk fra Truk da han havde en kraftig
formodning om hvad der skulle ske. Krigsskibene blev sent til Palau og tilbage til
Japan og således ”snød” de allierede for en meget stor sejer, nu måtte de ”nøjes” med
handelsskibene og nogle få krigsskibe der var blevet ladt tilbage.
Den flåde der blev sendt mod Truk Lagoon fik navnet ”Task force 58” Det var det
største angreb med flest hangarskibe under hele WWII (og faktisk også indtil nu).
De 9 hangarskibe der deltog, var:
Enterprise, Yorktown, Belleau Wood, Essex, Intrepid, Cabot, Bunker Hill, Cowpens og
Monterey. Tilsammen kunne de sende godt 500 fly på vingerne.
Udover hangarskibene deltog 45 andre krigsskibe og 10 ubåde.
Under angrebet 17-18feb. 44 blev der kastet ca. 600 ton bomber og torpedoer.
Efter det første angreb flyttede Japanerne ca. 100 fly fra Rabaul til Truk Lagoon
hvorfor det var nødvendigt den 30. april – 1. maj 1944 igen lige at lave et angreb, hvor
samtlige 100 fly blev ødelagt.
Under de to angreb samt de jævnlige bombninger fra B-24 og B-29 der efterfulgte
frem til september 1945, trænings bombninger for besætningen på B24 & B-29 inden
de skulle til Japan, blev der i alt kastet 6878 ton bomber over øerne og efterlod det
meste af de Japanske militære faciliteter totalt smadret samt sænkede mere end 50
skibe og ca. 400 Japanske fly.
Den Japanske hær og marine mistede mere en 4000 mand til sammen. Hovedparten af
de dræbte var på de sænkede skibe (alene om bord på Aikoku Maru, dræbte en stor
eksplosion mere end 730 soldater og besætning samt bortsprængte for skibet totalt
fra stævnen til kommando broen).
De allierede gik aldrig i land på Truk Lagoon men ”rullede” bare henover og sørgede
for at de ikke kunne gøre mere skade.
De allierede mistede kun 40 mænd og 25 fly. 11 af de dræbte var ikke piloter men
besætning på USS Intrepid der blev ramt af en enkelt Japansk torpedo bomber om
natten. Torpedo bomberens ankomst forblev et mysterium, men det så ud til at den
kom fra enten Saipan, eller Rabaul ca. 700 miles mod vest og ikke fra Truk lagoon.

Alle de skibe der blev sænket på de 2 døgn havde også en stor pris. I næsten 2 år var
strande og rev i hele Truk Lagoon smurt ind i olie der lækkede fra alle de sænkede
skibe.
Som en yderlige udløber af at de allierede ikke gik iland på Truk, blev der hungersnød
på øen, for med alle de Japanere kunne man umuligt forsyne sig selv med mad med det
som øen kunne producere og var stærkt afhængig af forsyninger ude fra. Da de nu
udeblev sultede alle på øerne indtil Japan overgav sig 2. september 1945.
De lokale havde ellers været glade for Japanerne, for alle kom til at gå i skole og
lærte at læse og skrive (japansk altså) samt med alle de fæstnings værker m.m. var
der masser af arbejde at få.

Links og bøger om Truk Lagoon’s historie og dykning på Truk Lagoon:
World War II Wrecks of the Truk Lagoon af Dan E. Bailey (kan anbefales)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chuuk_Lagoon
http://www.visit-fsm.org/chuuk/
http://www.nps.gov/history/history/online_books/npswapa/extContent/wapa/paradis
e/paradise2.htm
http://www.bluelagoondiveresort.com/
http://www.dive-truklagoon.com/
http://www.truk-lagoon.com/
http://www.thorfinn.net/
http://www.trukodyssey.com/
Ud over alle de ovnefor nævnte links kan man jo “Google” på Truk Lagoon (eller Chuuk)
hvor der vil komme en masse andre nyttige links.

