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M 20 80 år
INBJUDAN

SOSS
G 20 under full gång!

Medelemmar i Sjöofficerssällskapet i Stockholm!
Minsveparen M 20 tjänade den svenska flottan i nära 65 år. Därefter har hon räddats till eftervärlden genom Föreningen M 20 och fartygets idag formella ägare SMTM, Statens Maritima och
Transporthistoriska Museer.
Jubileumsåret 2021 planerar M 20 att göra en stor Sverigeturné runt ost - syd - västkusten för att
sedan återgå genom Göta Kanal till hemmahamnen vid piren framför Vasamuseet i Stockholm.
M20 byggdes för 80 år sedan på Neglingevarvet i Saltsjöbaden. Beräknad livslängd var 10-15 år
med en eventuell förlängning på 10 år. I år fyller M 20 80 år. Ett gediget bygge med andra ord!
För att säkra den svenska exporten och importen sjövägen under 2:a världskriget gjorde M-båtarna
mycket betydelsefull tjänst. Därefter gjorde de stora insatser under efterkrigsminsvepningarna runt
Sveriges kuster. 10-tusentals minor som var fällda runt Sverige skulle röjas (upp).
Vid 1960-talets mitt blev fartygen omoderna för minsvepning men de var mycket lämpliga som
utbildningsplattformar för blivande sjöofficerare att öva sjömanskap, navigering och manöver på.
Inom 121.skoldivisionen navigerades längs den svenska kusten i de flesta civila & militära leder.
M20 byggdes under en tid om, döptes till Skuld, och var försöksfartyg för Försvarets Materielverk.
2005 efter 64 års tjänst som minsvepare, övningsfartyg och BV-röj skulle de sista M-båtarna
utrangeras. En förening bildades med målsättningen att rädda en M-båt och valet föll på M 20. Statens
Maritima Museer (SMM) tog över ägandeskapet och M 20 drivs idag som ett levande, sjögående
museifartyg av Föreningen M 20, till glädje för alla medlemmar och marinhistoriskt intresserade.
M 20 är klassad som Traditionsfartyg (TF), godkänd för fartområde C och har modern radar och
navigeringsutrustning samt VHF med GMDSS.
Föreningen M 20 har nu äran att erbjuda er att följa med ombord under M 20:s Jubileumsturné.
Vårt erbjudande till självkostnadspris (se kostnader nedan):
Vi erbjuder medlemmar att under passande etapper följa med ombord och få god repetition och
övning i traditionell sjömanskap och navigation i kombination med en i övrigt upplevelserik resa.
Förutom rikligt med skärgårds- och kustnavigering är det en livsupplevelse att gå genom Göta Kanal!
En kulturresa i dubbel bemärkelse!
Tag nu chansen och möjligheten att få uppleva en M-båt med dess liv ombord och gång till sjöss!

www.minsveparen.se

Färdplan:
Runt Kusten, 4 etapper:
RK A 29/6 - 2/7 Stockholm - Karlskrona
RK B 4/7 - 5/7 Karlskrona - Trelleborg
RK C 5/7 - 8/7 Trelleborg – Helsingborg
RK D 9/7 -11/7 Helsingborg – Göteborg
Göta Kanal, 4 Etapper: GK A
GK B
GK C
GK D

24/7 - 26/7
26/7 - 28/7
28/7 - 30/7
30/7 - 1/8

Bohuslän, 3 etapper:
B 1 13/7 - 15/7 Göteborg - Lysekil
B 2 15/7 - 17/7 Lysekil - Strömstad
B 3 19/7 - 22/7 Strömstad - Göteborg

Gbg - Vänersborg - (Läckö) - Sjötorp - Töreboda
Töreboda - Vassbacken - Forsvik - Vadstena -Motala
Motala - Borensberg - Norsholm -Söderköping
Söderköping - Stegeborg - Skanssundet - Sthlm

För etappernas alla exakta hamndatum se bifogad karta och för mer detaljerade etappbeskrivningar
välkommen att läsa i Föreningen M 20:s Medlemsinfo 2/21 under Arkiv/Medlemsinfo på hemsidan!
OBS! För deltagare förutsetts att man har blivit fullt vaccinerad mot Covid-19 före avgång.
Slutligt besked om resans genomförande m.h.t. FHM riktlinjer lämnas senast 28 maj.
Kostnader:
Medlemmar (Lägsta Årsavgift 250:- i Föreningen M 20) erbjudes att för 500:-/dygn inkluderande
halvpension; frukost, lunch och bingplats ombord, följa med på passande sträckor.
För kanalresan Göteborg - Stockholm utgår ett kanaltillägg om 100:-/dag
Dagstur 3/7 Karlskrona - Kungsholmsfort T&R Vuxna 300:-, barn 200:- inkl. sjölunch!
Intresseanmälan/frågor till kontakt@minsveparen.se alt. tel. 070-523 19 01.
’

Välkomna ombord på M 20 !
Stockholm 2021-02-15

Anders Torelm

För mer information om M 20 och Föreningen M 20 se

www.minsveparen.se
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