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Fartyget där tiden har stått still sedan slutet av 1997R136 -
Trots att fartyget sedan 2005 
har legat förtöjt intill Marin-
museum i Karlskrona kan 
man känna doften av bränsle 
och olja från motorerna.

Men det kanske inte är så 
konstigt. I samband med att 
Västervik kom till den plats 
där hon i dag ligger bildades 
nämligen en vänförening som 
stödjer museet med att bevara 
och vårda henne.

Två av entusiasterna i vän-
föreningen är Lennart Fran-
zon och Anders Karlsson. 
Varje tisdag, året runt, oavsett 
väder är de ombord för att se 
till henne och att skicket är 
som det var när motorerna 
stängdes av och besättningen 
lämnade henne den där kalla 
decemberdagen.

– Västervik är i så bra skick 
att om vi hade bränsle så 
skulle vi kunna starta moto-
rerna och kasta loss, säger 
Lennart Franzon. Det händer 
att vi startar motorerna och 
gör materielkontroll.

– Museet vill att fartyget 
är fungerande och vänför-
eningens målsättning är att 
någon gång få gå till sjöss 
med henne.

Namn efter städer
Lennart Franzon har själv 
tjänstgjort som maskinchef 
ombord på Västervik, så han 
kan varenda liten vrå ombord. 
Anders Karlsson jobbade tidi-
gare på Karlskronavarvet och 
var med när de tolv fartygen 
i serien togs in på varvet för 
översyn och reparation.

Robotbåtarna byggdes på 
varvet med första sjösättning 
1972, men då som torped-
båtar. Den sista levererades 
1976. 

– Det blev en av de längsta 
fartygsserier som anskaffats 
till den svenska örlogsflottan, 
säger Anders Karlsson.

Fartygsserien fick namn 
efter svenska hamnstäder – 
Norrköping, Nynäshamn, 
Norrtälje, Varberg, Västerås, 
Västervik, Umeå, Piteå, 
Luleå, Halmstad, Strömstad 
och Ystad.

– Huvudbestyckningen var 
sex 53 centimeters torpeder, 
en 57 millimeters allmålska-
non och minor, säger Lennart 
Franzon.

I början av 1980-talet 
moderniserades fartygen och 
byggdes om till robotbåtar.

– Efter moderniseringen 

fick fartygen byta T:et i för-
stäven till ett R.

Fartygen bestyckades med 
sjömålsrobotar och långräck-
viddiga torpeder.

– Fartygskonstruktionen 
var mycket lyckad. De var 
driftsäkra och hade goda sjö-
egenskaper. Kort och gott, de 
var riktiga arbetshästar, säger 
Lennart Franzon.

K alla k riget
Fartygen hade 600 gångtim-
mar vardera om året, utan 
några större problem.

– Under sin livstid gick de 
flera varv runt jorden, säger 
Anders Karlsson.

De spelade stor roll under 
det kalla krigets dagar.

Västervik spelade exem-
pelvis en stor och aktiv roll i 
samband med den sovjetiska 
ubåten 137:s grundstötning 
i Gåsefjärden i Karlskrona 
skärgård. Västervik användes 
bland annat när det skulle hål-
las förhör med fartygschefen 
ombord på 137:an.

– Västervik var också aktiv 
när sovjetiska styrkor någon 
månad tidigare, i september 
1981, genomförde den största 
landstigningsövningen som 
någonsin skett i Östersjön. 
Manövern kallades Zapad, 
som betyder väst, säger Len-
nart Franzon.

Det var en maktuppvisning 
med flera hundra fartyg som 
gick mot Gotland och där far-
tygen girade precis innan de 
nådde den svenska gränsen.

I december 1981 kom 
Polenkrisen.

– Besättningen på Väster-
vik, som en månad tidigare 
muckat, kallades in.

Polen hade drabbats av 
strejker och det var politisk 
oro i landet. Samtidigt bör-
jade ryska styrkor öva inva-
sion mot landet.

– Fartygsbesättningen kall-
lades in för att bevaka de 
svenska intressena men också 
eventuella båtflyktingar.

Ljusa minnen
Trots alla händelser som 
besättningarna ombord på 
Västervik fick vara med om 
finns det många ljusa minnen.

– De är många, säger Len-
nart Franzon. Det märker vi 
när det kommer hit besökare. 
Många av dem blir nostal-
giska när de kommer ombord 
och berättar för sina familjer 

i december 1997 lämnade besättningen robotbåten 
HMs Västervik för sista gången. sedan dess har tiden 
ombord stått stilla.

inte en papperskorg är tömd. Besättningen lämnade 
allt till eftervärlden. 

om livet ombord och var de 
hade sina kojplatser och sov, 
men också var de hade sina 
dagliga sysslor.

– Att man lämnade kvar alla 
prylar som den sista besätt-
ningen hade med sig ombord 
den där sista resan i december 

1997 ger en extra vink av hur 
livet kunde vara ombord.

Marinmuseum har inven-
terat och dokumenterat allt 
ombord. Inget får flyttas, utan 
allt ska stå där det stod när 
besättningen lämnade farty-
get.

I en av hytterna hänger 
några barnteckningar. I en 
annan hytt står en choklad-
julkalender på ett bord.

– Men den är vittjad. Det 
gjordes innan de lämnade far-
tyget, säger Lennart Franzon 
och skrattar.

Hms Västervik sjösattes den 2 september 1974. 
dagen efter förrättades dopet av riksmarskalken  
och amiralen stig H:son Ericson.

den 15 januari 1975 levererades fartyget till den 
svenska marinen.

1982 byggdes hon om till robotbåt, r136.

I december 1997 avrustades all hemlig utrustning 
ombord.

I juni år 2000 tog marinmuseum över fartyget.

den 21 maj 2004 förhalades hon till museet.

Fartyget är 43,6 meter långt och har en bredd på  
7,1 meter.

Hon har tre motorer om vardera 4 308 hästkrafter  
och gör cirka 40 knop.

Besättningen bestod av 30 man, varav 14 officerare 
och 16 värnpliktiga.

HMS Västervik – R136

Stridsledningscentralen var en av anledningarna till varför HMS Västervik utrangerades från marinen. Tekniken 
var gammal, men fungerar än i dag.

Ett par skor ligger i papperskorgen och så har de gjort 
sedan besättningen lämnade fartyget.

HMS Västervik var det 374:e fartyget som Karlskrona-
varvet byggde.


