
OPERATION JUDGEMENT
Dommens dag for den italienske flåde

den 11. - 12. november 1940.

Af cand.mag. Sore n Norby

Forsvarets Bibliotek.

Natten mellem den 11. og 12. november 1940 gennemf erte den britiske
Royal Navy med blot tyve langsomme Swordfish-fly et dristigt angreb på
den italienske flådebase ved Taranto. Angrebet var en succes, og på en
nat blev halvdelen af den italienske flådes slagskibe sat ud af sp illet.
Dermed blev magtbalancen i hele Middelhavet med et slag ændret i de
allieredes fa ver:

[ sommeren 1940 var det britiske imperium trængt på alle fronter. I
Atlanten hærgede tyske ubåde, i luften over Sydengland rasede Slaget
om England, i Nordeuropa havde Nazi-Tyskland besat Danmark og ar
ge, og den IO. maj angrebet Frankrig. En måned senere havde Italien
erklæret Frankrig og Storbritannien krig, og denned var krigen også
kommet til Middelhavet. Området var af stor betydning for den britiske
krigsførelse, bl.a. som følge af den britiske kontrol over Suez-kanalen og
oliefelterne i Mellemøsten.

Før krigen havde den brit iske og franske regering aftalt, at i tilfælde af
krig, skulle den franske flåde - der før krigen var den fjerde største i ver
den - fokusere på Middelhavet, og derved frigøre britiske orlogsskibe til
operationer andetsteds. Med Frankrigs kapitulation den 25. juni blev den
franske flåde oplagt, og det var nu overladt til Royal Navy også at sikre
de vigtige forsyningslinjer i Middelhavet.

For Italien og Tyskland var kontrol over Middelhavet centralt for deres
krigsførelse i Nordafrika, og på papiret udgjorde den italienske flåde
(Regia Marina) en stor trussel mod den britiske kontrol over området. I
juni 1940 bestod Regia Marina af seks slagskibe, syv tunge og 14 lette
krydse re, 122 destroyere og torpedobåde samt I19 ubåde. Generelt var
de italienske orlogsski be velbyggede, om end både deres lette pansring
og mangel på radar skulle vise sig at være alvorl ige mangler i kampene
med Royal Navy. Regia Marinas hovedbase var den velbeskyttede hav
neby Taranto, beliggende i svangen på den støvle, som landet Italien har
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form som. Basen var strategisk velplaceret, og herfra kunne Regia Mari
na med kort varsel stå ud og angribe de allieredes forsyningslinjer mel
lem Gibraltar, Malta og Alexandria. Royal Navy var i 1940 hårdt pres
set på mange fronter, og flådens ledelse havde derfor brug for alle de
enheder, som kunne undværes - f.eks . fra Middelhavsflåde n - men bare
truslen om at Regia Marina ville stå til søs var nok til, at den britiske flå
de måtte binde mange skibe i området. Dette fænomen, kendt som "fleet
in being", betød, at den italienske flåde havde en markant indvirken på
de britiske operationer, selv uden at et eneste italienske krigsskib forlod
basen ved Taranto . Selvom den italienske flåde fastholdt en meget
defensiv optræden, blandt andet på grund af mangel på brændstof, og
kun få gange sendte større flådestyrker til søs, måtte briterne opretholde
en større flådestyrke i Middelhavet.

Allerede i midten af 1930'erne, hvor det havde stået klart for de fleste,
at den italienske diktator Mussolinis ide om at gøre Middelhavet til et
ital iensk "Mare Nostrum" (Vores Hav) ville skabe en konflikt med bri
terne, var Royal Navy begyndt at planlægge, hvordan et angreb på
Taranto kunne sætte hele eller dele af den italienske flåde ud af spillet.
Ideen om med et slag at sætte den italienske flåde ud af spillet var ikke
ny. Allerede i 1807 var den danske flåde blevet taget og sat ud af spillet
af britiske styrker, der bombarderede København for at få flåden udle
veret. Taktikke n var senest blevet brugt den 3. juli 1940, hvor en britisk
flådestyrke havde bombarderet den franske flådebase ved Mers-el-Kebir
i Algeriet og her havde ødelagt eller beskadiget hovedparten af den fran
ske middelhavsflåde. Angrebet var grundet i en britisk frygt for, at de
franske skibe skulle falde i tyskerne s hænder, og derved kunne bruges
mod de allierede.

Den britiske Middelhavsflåde inkluderede hangarskibet HMS Eagle,
bygget i 191 8 og med plads til 21 fly. Det var dog ikke nok, mente det
britiske admiralitet, og i september 1940 blev det nybyggede hangarskib
HMS IIIustrious, med dets 33 fly (1 5 jagerfly og 18 Swordfish-torped
ofly), overført til Middelhavet. Chefen for IIIustrious var kontreadmiral
Lumley Lyste r, som i slutningen af 1930erne havde gjort tjeneste ved
Middelhavsflåden og her stået for planlægningen af et angreb på netop
Taranto. Der gik da også kun få dage fra Illustrious ' ankomst til Mid
delhavet til Luster fik ordre til at pudse de gam le planer for et angreb på
Taranto af. Det stod hurtigt klart, at et angreb - selv om bl.a. Cunning
ham regnede med at miste ca. 50 % af de angribende fly - var gennem
førligt, og detailplanlægningen af den store operation gik i gang. Angre
bet blev fastlagt til den 21. oktober - i Storbritannien også kendt som
Trafalgar Day, årsdagen for den britiske admiral Nelsons overvældende
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Det britiske hangarskib ILLUSTRlOUS hVOIFa angrebet på den italien
ske flåde i Taranto udgik.

sejr over den fransk-spanske flåde ved Trafa lgar i 1805. Både Eagle og
Illustrious skulle deltage i angrebet, der således ville komme til at inklu
dere i alt 39 bombe- og torpedofly. Men uheldet var snart ude. Under
monteringen af de ekstra brændstoftanke, som flyene skulle bruge for at
nå frem til Taranto, udbrød der brand i hangaren om bord i Illustrious,
og før den var under kontrol var to fly udbrændt og fem svært beskadi
get. Branden var med til at tvinge Cunningham til at udskyde operatio
nen fra den planlagte Trafa lgar-day og til natten mellem den l l . og 12.
november.

Det italienske luftvåben var ikke så defensivt indstillet som den italien
ske flåde, og i begyndelsen af november beskadigede italienske fly Eag
le og det kunne derfor ikke deltage i angrebet. Man overførte så mange
af Eagles fly, som der var plads til, til Illustrious, men angrebsstyrken
var nu reduceret til 24 fly. Dermed var briternes modgang dog ikke over
stået. Den IO. og l l. november mistede lllustrious i alt tre Swordfish-fly
på grund afmotorproblemer (flyenes besætninger blev alle reddet), men
angrebsstyrken var dermed nede på 21 fly.

Angrebet på Taranto var led i en større plan med kodenavnet MB8, der
involverede stort set hele Royal Navys Middelhavsflåde. Mens lllustri
Ol/S og dets eskorteskibe angreb Taranto ville andre skibe sikre forsy-
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ninger til Malta, Kreta og Grækenland samt angribe italiensk skibsfart i
Otranto-strædet mellem Italien og Albanien. I alt deltog der fem slag
skibe, et hangarskib, ni krydsere, 25 destroyere og 14 handelsskibe i
operation MB8.

Som i alle succesfulde angreb var overraskelseselementet et centralt led
i den britiske plan. Fra bl.a. Illustrious gennemførte man en intens jagt
på de italienske rekognosceringsfly, der sku lle rapportere de britiske ski
bes positioner. Planen lykkedes, og den ll . november vidste Regia Mari
na, at Royal Navy var stået til søs, men de havde intet ove rblik over,
hvor de britiske skibe befandt sig. Det lykkedes derfor Illustrious og
dens fire eskorterende destroyere at nå uopdaget frem til en position ca.
270 km fra Taranto og kort før kl. 2 100 den I I. november lettede I. bøl
ge, bestående af 12 Swordfish-fly fra det britiske hangarskib. Af de 12
fly var seks bevæbnet med hver en torpedo, fire medførte hver seks l 14
kg. bomber og to med faldskærmsblus, der skulle oplyse havnen under
angrebet, samt en mindre bombelast, der skulle bruges mod havnens
oliedepoter.

Det er værd at bemærke, at de ca . 270 km. skulle flyves uden nogen form
for moderne navigation - piloterne havde kun et kompas og et kort at
navigere efter. Trod s dette nåede alle 12 fly ved 2250-tiden frem til
Taranto . [ havnen befandt sig hovedparten af den italienske fl åde : seks
slagskibe, ni svære og syv lette krydsere samt 13 destroye re.

Klokken 22.56 brød l . bølge op og flyene begyndte deres indflyvning
mod målornrådet, der allerede nu var godt oplyst af ilden fra de italien
ske antiluftsky tsbatterier, som var klar ove r, at et angreb var undervej s.
Angrebsplanen indebar, at de britiske fly skulle angr ibe fra forske llige
retninger, for på denne måde at bryde ilden fra de italienske antiluft
skytsbatterier op. Angrebe t blev indledt ved, at de to Swordfish-fly fra
ca. 8000 fods højde kastede de faldskærmsblus, der sku lle op lyse hav
nen under angrebet. Med målområdet oplyst kunne de bombe- og tor
pedobevæbnede Swordfish-fly nu med lethed finde deres mål.

At kaste en torpedo fra et fly er noget af en viden skab. Kastes torpedo
en for højt risikerer man, at den detonerer mod havoverfladen og kastes
den for lavt, risikerer man, at den går for dybt og rammer bunden. Taran
tos havn var tilmed relativt lavvandet , så det sidste var en risiko, som
briterne havde arbejdet meget med at få minimeret.

Den første Swordfish, der gennemførte et torpedoangreb, kastede såle
des torpedoen fra blot ti meters højde over vandoverfladen - så lavt, at
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Swordfish 'en selv blev ramt af vandsprøjtet fra torpedoen, da den brød
vandoverfladen! En kæmpe eksplosion markerede få øjeblikke senere, at
slagskibet Conte di Cavour var blevet trutTet, og succes' en fortsatte: Få
minutter senere blev slagskibet Littorio trutTet af to torpedoer med kun
sekunders mellemrum.

For de italianere, som bemandede antiluftsskytset på skibene i havnen,
udgjorde de britiske Swordfish et dilemma. Flyene fløj så lavt, at åbne
de man ild mod dem, så løb man en stor risiko for at trætTe egne skibe.
En stor del af den italienske antiluftsskyts valgte derfor at fokusere på at
nedskyde faldskærmsblussene og de Swordfish, som opererede som
styrtbombefly.

l mellemtiden var 2. bølge ved nOO-tiden lettet fra Illustrious. Den
bestod af ni fl y, men under starten kolliderede to af fl yene på hang
ardækket. Det ene fl y fik skader på vingen, og måtte blive tilbage om
bord, mens det andet fly lettede som planlagt. Det viste sig dog kort tid
efter, at flyets motor var beskadiget, og det måtte returnere til Illustrious.
I mellemtiden havde dygtige mekanikere om bord i hangarskibet repare
ret det fly, der fi k beskadiget vingen, og ca. 30 minutter efter 2. bølge var
lettet, lettede også dette fl y med kurs mod Taranto.

Klokken 23.55 nåede 2. bølge frem til Taranto. Af de syv fly var et ud
rustet som styrtbomber med i alt seks 114 kg. bomber, fem med hver en
torpedo og to med fl adskærmsblus og en mindre bombelast. Trods det
begrænsede antal fl y og det faktum, at det italienske antiluftskyts nu var
på tæerne, lykkedes det de seks af Swordfish'ene at gennemføre deres
angreb og igen nå uden for antiluftskytsets rækkevidde. Endnu to tor
pedoer traf slagskibene Littorio og Caia Duilio. Da 2. bølges nu seks til
bageværende fly havde overstået deres angreb, nåede det sidste Sword
fi sh-fly - der var blevet beskadiget ved afgangen fra Illustrious - frem
til Taranto, og også dette gennemførte sit angreb med succes, trods en
morderisk ild fra de italienske antiluftskytsbatterier. Det faktum, at de
italienske antiluftsbatterierne fortsatte deres skydning i op mod 45
minutter efter, at den sidste Swordfish havde forladt området, viser med
al tydelighed, hvor stor forvirringen var hos italienerne, og hvor meget
det ville have betydet, hvis italienerne havde rådet over en radar, der
kunne have givet italienerne informationer om flyenes positioner. Under
angrebet atTyrede de italienske skibe og batterier i land i alt 13.489 skud!

Klokken 0300 var alle flyene tilbage om bord i Illustrious - på nær to
fly, som var gået tabt under angrebet. I messen om bord i Illustrious kun
ne de lettede piloter fejre, at de var kommet helskindet igennem angre-
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bene, og sejrsrusen blev kun større dagen efter, hvor et britisk rekog
nosceringsfly returnerede med fotografier af ødelagte og sænkede itali
enske krigsskibe i Taranto havn.

Tabene
De menneskelige tab var på begge sider lette. Briterne mistede to Sword
fish-fly med i alt fire mand, hvoraf de to endte som krigsfanger frem til
Italiens overgivelse i september 1943. På italiensk side mistede 59 mand
livet, mens ca. 600 blev såret. De materielle tab var dog for Regia Mari
na ødelæggende: Fem torpedoer havde ramt de tre slagskibe Littorio,
Caio Duilio og Collie di Cavour. Littorio og Caio Duilio var først repa
reret i foråret 1941, mens Collie di Cavour aldrig igen kom i tjeneste,
Regia Marinas kampkraft var dermed med et slag mere end halveret.

Dagen efter angrebet blev resterne af Regia Marina fl yttet fra Taranto til
Napoli, hvor truslen fra et luftangreb var mindre, men hvorfra de samti
dig udgjorde en markant mindre trussel mod de allieredes skibsfart i
Middelhavet.

[ foråret 1941 var Regia Marina igen klar til at tage kampen op, men ved

Swordfish-fly
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Faktab oks: Fairey Swordfish
Fairey Swordfish (sværdfisken) blev indført i Royal Navy i 1936,
og gjorde tjeneste frem til 1945. De britiske piloter kaldte den
"stringbag" (indkøbsnettet) pga. dens evne til at bære alt fra tor
pedoer og bomber til reservedele og forsyninger. Swordfish'en var
oprindeligt tiltænkt en rolle som rekognosceringsfly, men viste sig
hurtigt også velegnet som torpedo- og bombefly, og i krigens sid
ste år havde den også stor succes i kampen mod de tyske ubåde.
Der blev i bygget 239 1 fly af denne type.
Besætning: Tre (pilot, observatør, og radiooperatør / agterskytte)
Længde: 10,87 m
Spændvidde: 13,87 m
Højde: 3,76 m
Vingeareal: 56,4 m'
Tom vægt: 1900 kg
Vægt fuldt lastet: 3.500 kg
Motor: I x Bristol Pegasus llI M.3 radial motor, 690 hk (510 kW)
Topfart : 224 km/t.
Rækkevidde: 879 km (uden ekstra brændstoftanke og bærende på
en torpedo)
Maks. flyvetid: 5,7 time
Maks. højde: 19.250 fod (5.870 m)
Bevæbning:
I x fastmonteret 7,7 mm Vickers maskingevær. I x 7,7 mm Lewis
eller Vickers K maskingevær i agterste cockpit
Bomber : I x 760 kg torpedo eller 700 kg mine eller 700 kg.
bomber.

Faktaboks: HM S IIIustrious
Klasse og type : lllustrious-klasse hangarskib (i alt 4 enheder)
Deplacement: 23.000 tons (standard), 28.66 1 tons (fuldt lastet)
Længde: 226,70 m
Bredde: 29 m
Dybgang: 8,5 m (fuldt lastet)
Topfart: 30,5 knob (56 km/t)
Rækkevidde: 11.000 sømil (20.000 km) ved 14 knob (26 km/t)
Besætning: i fredstid 1300, i krigstid 1900 mand
Bevæbning: (1940)
16 x QF 4,5" kanoner (8 x 2)
48 x QF 2 pounder kanoner (6 x 8)
Fly: 15 Fulmar og 18 Swordfish (1 940)
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Luftfoto af Tarantos havn efter angrebet F a swordfish-fly f ra H.M.S.
IlIustrious.

slaget ved Kap Matapan den 27. - 29. marts mistede italienerne tre
svære krydsere, to destroyere og fik slagskibet Vittaria Veneta beskadi
get, mens Royal Navys tab var blot et Swordfish -fly og dets to mands
besætning og mindre skader på et par britiske krydsere. Nederlaget
betød bl.a ., at Regia Marina var ude af stand til at deltage i det storstile
de angreb på Kreta, som bølgede frem og tilbage i maj 1941, og som
kostede en britiske flåde store tab fra især det tyske Luftwaffes fly.

Inspiration
En række kilder har efterfølgende kredi teret det britiske angreb på
Taranto med den tvivlsomme ære at have givet den japanske flåde inspi
rationen til angrebet på den amerikanske flådebase Pearl Harbor i
december 1941. I november 1940 var den japanske flåde imidlertid alle
rede langt fremme med planerne for angrebet på Pearl Harbor, og ideen
til selve angrebet kan derfor ikke tilskrives den britiske flåde . Taranto
viste den japanske flåde, at et angreb på Pearl Harbor var gennemførligt,
og de studerede også efterfølgende det britiske angreb, hvor især den bri
tiske succes med at benytte torpedoer i en lavvandet havn som Taranto 
og som i Pearl Harbor - var noget, som japanerne bed mærke i.
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