
 

Föreningen startades hösten 2020, för att 
understödja Maritimans övergripande ansvar 
för underhållet av en världsunik maritim 
klenod, Jagaren J19 Småland / HMS Småland.  
Föreningens syfte är skapa en attraktiv plats, 
där vi kan visa hur livet ombord kunde te sig. 
Detta genom att försöka starta upp valda delar 
och visa dom i drift. 
 

  
 
HMS Småland (J19) var en jagare i svenska 
flottan som sjösattes den 16 juli 1952, på 
Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB i Göteborg.  
Fartyget var det andra fartyget i 
Hallandsklassen.  
Denna klass var den största och mest 
slagkraftiga jagarklassen som någonsin ingått i 
den svenska flottan.  

                                                     
HMS Småland i sitt rätta element 

 
FARTYGSDATA 

 

LÄNGD 121,6 m 
BREDD 12,1 m 
DJUPGÅENDE 4,24 m 
DEPLACEMENT 3 344 ton 
MASKINSTYRKA 58 000 hk 
FART 37 knop 
BESÄTTNING (FRED) 272 man 

 
 
Maskineriet utgjordes av ångpannor 
och ångturbiner. Två pannor av märket 
Penhoët levererade ånga med trycket 40 bar 
och temperaturen 420 grader till två turbiner 
av märket de Laval. Effekten var totalt 
58 000 hästkrafter, vilket gav fartyget en 
maxhastighet av 37 knop (knappt 65 km/h).  

 
 

HMS Småland överlämnades till Flottan 1956 och 
togs ur tjänst 1979. Under 60-talet uppdaterades 
hon och HMS Halland med sjömålsroboten 08, de 
blev då världens första jagare med sjörobotar. 
  

 
 
Bestyckning 

Huvudartilleri: 2 x 2 12 cm akan M/50  
Sekundärartilleri: 1 x 2 57 mm lvakan M/50  
Luftvärnsartilleri: 6 x 1 40 mm lvakan M/48E  
Torpeder: 8 x Tuber m/30 för Torped 61  
Ubåtsjaktvapen: 2 x 37,5 cm aurakpjäs M/50  
Minor: 58st minor, även sjunkbomber 
Övrigt: 1 x 2 Lavettage för Robot  



  
På bryggan under ”Klart Skepp”. 

 
Klart skepp är den högsta 
stridsberedskapsgraden för örlogsfartyg. 
När klart skepp har intagits, har fartyget sin 
största slagkraft och den högsta 
skyddseffekten under gång. Det innebär att 
all materiel är klargjord för strid och att all 
personal bemannar sina drabbningsplatser.

 
 
Ser ni fartyget? Om inte så är det det som 
är meningen. En jagare kamouflerad vid en 
Krigsförtöjningsplats.  
Dessa platser fanns i ett stort antal utmed 
den svenska kusten, där flottan kunde ligga 
i beredskap i orostider. 

       
                       foto Wikipedia 

Småland under 1960-talet i en 
av Musköbasens fartygstunnlar. 

 
 

            

: 
Nu går den tretungade flaggan i topp! 

Välkommen ombord! Välkommen som medlem 
i vår förening! Välkommen till HMS Småland. 

 
 
 

Bli medlem i den ideella föreningen  

Jagaren Smålands vänner 
 
Vi kallar dig, som en gång tjänstgjort ombord 
på J19 SMÅLAND eller liknade fartyg. 
Vi behöver dina berättelser och eventuella 
kunskaper inom det område där du verkat på 
denna jagartyp. 
Eller kanske är du enbart intresserad av att vara 
med och bidra till bevarandet av ett stycke stolt 
marin historia. 
 
Ni är alla välkomna som medlemmar i vår 
förening. 
 
M E D L E M S K A P  

 För att bli medlem i Föreningen jagaren 
Smålands vänner, sänd e-post 
till: kassor@j19smaland.se.  

 Ni får då automatiskt e-post i retur med 
instruktioner för medlemskap.  

 Medlemsavgiften är 200:- /år. 
 Medlemskapet berättigar till fritt 

inträde på Jagaren Småland och 
Maritiman.  

 Du får också 20% rabatt i kafeterian och 
shopen. 

Mer info hittar du på Facebook och hemsida 
https://J19 Smaland.se 

Vi ingår i Göteborgs Maritima Center 
www.maritiman.se  
Adress: Maritiman, Packhusplatsen 2, Göteborg. 
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