
1 st 57 mm kanon
6 X 53 cm torpeder

Beväpning

Jagarflottiljen anfaller!

Svenska flottan
under det kalla kriget

1940 1950 1960 1970 1980

Ytattack-taktik 90-tal

Eldgivning 
med Hallands 
12 cm automatkanoner

I ur och skur övade jagarflottiljen på sina anfall. En av de vanligaste hette 
metod  nummer elva. I den ingick tre jagare och sex torpedbåtar. Det var 
räckvidden på jagarnas kanoner som avgjorde när anfallet kunde sättas in. 
Man skulle slå till utanför de skyddande öarna.

5. Samlas i stridsgruppering 31
På knappt tio sjömils avstånd öppnade jagarna eld. Alla jagare hade
samma avstånd till målet som man såg på radar. I full fart styrde
jagarna och de sex torpedbåtarna mot invasionsflottan.
Nästa steg var att gira. Jagarna sköt bredsidor
och alla fartyg sköt torpeder. Varje far-
tyg kunde styra flera tråd-
styrda torpeder mot
utvalda fartyg.

Anfallstaktiken var uppbyggd kring Hallands 
huvudartilleri. Varje pjäs hade två magasin per 
eldrör. När ett magasin var tomt gjordes en ny manöver. 
Den stora eldgivningen föregicks ofta med fyra provskott 
för att få salvan att ligga på målet. En salva omfattade cirka tio skott.

Den tunga flottan med kryssare och jagare förvandlades 
till en lätt flotta, men det blev inte som tänkt fler fartyg. 
Flottans roll under kalla kriget blev allt mindre och den 
kallades för "kontorsflottan". Med ubåtsjakterna och 
effektiva sjömålsrobotar förändrades detta.

Jagarna
Halland och
Småland byggs

Flottans andel av försvars-
budgeten sänks från 18 till
13 procent. Flyget blir 
kärnan i periferiförsvaret.

FB 1958

1960

Ubåtsjakten 
slopas och 
sjöfarten ska 
skyddas "med 
andra medel".

FB 72
Tre Kronor 
skrotas 1964. 
Göta Lejon säljs 
till Chile 1970.

19641947 1955–56

Jagarna
Halland och

Småland 
utrangeras

1984–85

Sjömåls-
robot 15
utvecklas.
Klar 1985.

1980
U 137 på 
grund.
Nästan tio 
år av ubåts-
jakter väntar.

1981
Kryssarna Göta Lejon och 
Tre Kronor levereras. Fartygen
var på 7 650 ton, hade 780 mans
besättning. Max fart 33 knop. Huvud-
beväpning: sju 152 mm automatkanoner.

2. Nu ska vi anfalla
Anfallsplanen har gjorts upp och anfallet inleds
med att Halland skjuter sin sjömålsrobot. Det tar 
tid att förbereda
skottet så man 
hinner bara 
med en.

Radar

Robot 08

Robotlastrum

Bakre 12 cm 
automatkanon 

Robotskottet är också startskottet för anfallet. Nu följs en noga in-
övad plan. Fartygen använder de hemliga farlederna. I hög fart 
bryter fartygen genom den skyddande öbarriären. Kobbar och 
bränningar nästan stryker fartygssidorna. Detta ska man klara 
även i mörker och dåligt väder. 

Det helautomatiska 12 cm
artilleriet i Hallandsjagarna
gav en så ökad eldkraft

Elmotorer
för riktning

2 ammuni-
tionshissar 
per eldrör

Fyra magasin 
med 26 skott

Sjömilsrobot 15 har en räckvidd på över 80 km. När 
robotbåtar och korvetter samverkar med flyg och 
ubåtar behövs inte fler enheter än så här för att 
kunna hota mål över nästan hela Östersjön. När den 
svenska kusten är isfri är Sverige idag Östersjöns 
starkaste sjömakt.

att hela anfallsplanen
byggdes upp på 
dessa kanoner.
Kanontornet hade
två eldrör och varje
eldrör kunde
skjuta 48 skott 
i minuten. Eldrören 
var vattenkylda för 
att inte överhettas.
Ammunitionen var
halsad som i ett 
gevär. Pjäsen riktades 
centralt från en eld-
ledning. Hallands-
klassen hade ett
dubbeltorn i fören 
och ett i aktern.

4. Skjuta remsraketer

Helautomatiskt 
12 cm kanontorn

Halland (systerfartyg Småland)

Halland

3 km

3 km

Uppland

3st Spica Max
18 torpeder

Max
6 torpeder

Max
8 torpeder

Max
6 torpeder

Max
18 torpeder

3 st Spica

Östergötland

Östergötland 
(Systerfartyg Södermanland, Gästrikland och Hälsingland)

Spica torpedbåt

Dep: 2 790 ton
Löa: 121 m
Fart: 35 knop

Dep: 2 044 ton
Löa: 112 m
Fart: 35 knop

Dep: 235 ton
Löa: 42,5 m
Fart: 40 knop

4 X 12 cm kanoner (helautomatiska)
2 X 57 mm kanoner
6 X 40 mm kanoner
8 X 53 cm torpeder

Robot 08

Beväpning

4 X 12 cm kanoner (halvautomatiska)
7 X 40 mm kanoner
6 X 53 cm torpeder

Beväpning

Raketer med remsor skjuts upp. Remsmolnen skyddar 
fartygen mot att ses på fiendens radar. Framför jagarna 
på flankerna löper torpedbåtarna i 40 knop på zig zag-
kurser. De ska föra så mycket oväsen så att jagarna inte
kan  höras av fiendens ubåtar.
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1. Samla underrättelser
I stridsledningscentralen på Halland som ska 
leda anfallet samlas underrättelser om inva-
sionsflottans läge, fart, kurs, storlek. Underrätt-
elserna kommer från ubåtar, flyg och radar-
stationer. Fartygen i anfallstyrkan ligger 
gömda bakom öar i skärgården.

= fullt magasin
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3. Flottan löper ut

I Marinplan 60  förslås 
övergång till fler och lättare fartyg.

I praktiken halveras flottan.

Styrkan hade 
totalt 56 trådstyrda torpeder. 

Teoretiskt kunde samtliga 
avlossas i ett anfall.

 I praktiken kunde 
varje fartyg bara styra två torpeder

 åt gången. Man kunde dock sätta ihop 
flera torpeder i en grupp. Om ledartorpeden 

träffade ett mål övertog en annan 
torped i gruppen ledarrollen.


