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 INLEDNING 

Bakgrund 

Jag har under min yrkesverksamma tid arbetat på Försvarets Materielverk, och då främst på 
Minbyrån, från 1972 till byråns nedläggning år 2000 i en omorganisation. 
Under tiden 1967-1993 var minsveparen M 20, då under namnet Skuld, försöksfartyg underställt 
Minbyrån, och jag har under den tiden varit ombord åtskilliga gånger. Jag är därför intresserad av 
vad som hänt fartyget under resten av hennes livstid, före 1967 då hon var minsvepare, och efter 
1993 som skolfartyg och museifartyg, och hur utseende och utrustning förändrats med tiden. 
Hon ägs nu av Statens Maritima Museer och drivs av föreningen M 20. 

Metod och material 

Som viktigaste källa använder jag de däcksloggböcker som finns bevarade på Krigsarkivet i 
Stockholm. Dessa ska i princip vara förda samma dag som händelserna de beskriver, varför det 
som står bör vara tillförlitligt. Det finns dock luckor på flera dagar ibland, oftast då hon är 
stillaliggande och befälet kan ha tjänstledigt. Sedan saknas loggböcker för ett antal år, se 
historiken. Troligen har fartyget varit upplagt, då loggböckerna avslutas med att hon avrustas. 
En annan källa från tiden som Skuld 1972 – 1993 är mina egna minnen, då jag under denna tid 
arbetade på minbyrån. Dessutom finns en del andra anteckningar från minbyråtiden. Slutligen har 
jag fått hjälp från föreningen minsveparen, då främst av Anders Håkansson. 
Då jag inte hittat något foto på M 20 som nybyggd eller från 60-talet har jag använt bilder på 
systerfartyg. 

Tidigare forskning 

En redogörelse för fartygstypen med data och historik finns i boken Minsvepare utgiven av C B 
Marinlitteratur. 
Fartyget M 20 finns även beskrivet på Föreningen M 20 hemsida, med några berättelser från 
tidigare besättningsmedlemmar. 
 

Materialpresentation 

Objektpresentation 
M 20 är ett kompositbygge med järnspant och bordläggning i mahogny. Hon byggdes under 
andra världskriget som minsvepare typ mindre och tjänstgjorde som sådan fram till 1964. Efter 
en uppläggning till 1969 blev hon kommenderad till försöksfartyg för FMV:s Minbyrå, och fick 
ett mätutrymme påbyggt över maskinkappen, samt nytt spel och en hydraulkran. När Minbyrån 
inte längre behövde henne 1993 blev hon ombyggd till navigationsskolefartyg med ny 
brygga/skorsten och kadettförläggning i gamla svepdurken. Hon utgick ur flottan 2006 och blev 
då museifartyg. I bilaga 2 finns en detaljerad statusbeskrivning över nuläget. 
Det som är kvar från byggnadsåret är skrovet med dispositionen under däck. Främre förläggning, 
mäss och reservhytt är disponerat på samma sätt som 1969 och därmed troligen 1941. (Jag har 
inte hittat någon ritning på ursprungliga utseendet). Likaså är FC-hytten med dess nedgång 
likadan som 1969. Även avslutningen på maskinkappen med det halvrunda uttaget för 20 mm 
kanonen är kvar. 
 
Mått: 
Längd 27,7 m, Bredd 5,0 m, Djupgående 2,0 m och högsta höjd 10 m 
Deplacement 67 ton 
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HISTORIK 

Tillkomst, bakgrund. 

 
Ännu år 1933 har marinen inte ett enda fartyg byggt för minsvepning, det som finns är några 
vedettbåtar och för minsvepning ombyggda torpedbåtar. CMS (Chefen Marinstaben) föreslår 
därför detta år att bygga två fartyg vardera av en större och en mindre typ för provändamål. 
1935 beställs två provfartyg för en mindre minsvepare, M 1 och M 2. Dessa byggs i plåt vid 
Ekensbergs varv och levereras 1938. Tanken var att bygga en större serie om så behövdes längre 
fram. 
1937 föreslår MDV (Marindistrikt Väst) att man istället ska bygga fartygen i trä med stålspant, 
enligt ett fisktransportfartyg vid namn Axel som byggts 1934 på detta sätt. Fördelarna är flera, 
man kan använda varv som tidigare byggt fiskebåtar och lustfartyg, fartygen blir billigare och de 
är bättre skyddade mot antennminor. 
Då andra världskriget bröt ut inkallas en urtima riksdag, som bl.a. bemyndigar 12 stycken 
träminsvepare (M 3 – M 14). Fartygen ritas av den kände yachtkonstruktören Jac Iversen ( som 
även ritat Axel ovan ) som inhyrts av KMF (Kungliga Marinförvaltningen).  
Den 9 februari 1940 bestäms att ytterligare 12 st. fartyg ska byggas (M 15 – M 26) av en något 
modifierad typ. Kontrakt skrivs redan 16 februari. 
M 20 beställs hos Neglinge båtvarv i Saltsjöbaden, ett ansett varv som startats av August Plym 
redan 1893 på Liljeholmen, flyttat ut 1904 och nu drevs av Augusts söner. 
 

 
M 18 gråmålad, ingen ksp, 1941-43. Manligheten i bakgrunden.  Foto Krigsarkivet 

Andra världskriget. 

På grund av förseningar med leveranser av mahogny och stålspant (Som KMF skulle leverera till 
varvet) blir M 20 som sista fartyg i klassen levererad först i december 1941. 
Den 16 december kommer besättning ombord och den 18:e görs provturer med personal från 
KMF och varvet ombord. 
Efter kompassjustering och bunkring (5 fat olja, 10 hl koks och 8 säckar ved) avgår M 20 kl 3 på 
morgonen den 20:e mot Göteborg. Det visar sig finnas inkörningsproblem med 
huvudmotorerna, då SB motor stoppar tre gånger på färden, och syd Skåne stoppar även BB 
motor vilket leder till nödankring i en timme till dess BB motor behagar gå igen. 
Vintern är kall, t.ex -26 º C på morgonen 26 januari 1942, och under februari får besättningen 
såga is 13 av dagarna för att ej skrovet ska skadas. 
18 april tas M 20 upp på slip för bottenmålning, och sedan börjar dagarna fyllas med diverse 
övningar. Hon är under denna tid oftast baserad på Björkö (Björkö huvud, Öckerö ?) 
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10 maj görs första skarpa insatsen, då en drivande mina sprängs vid Tistlarna. 
27 juni börjar minsvepningsövningarna, i början med mekaniskt svep, troligen Röjsvep M/40 
eller M/42. Fartyget övar åtta dagar med svep i juli och augusti. Man övar också 
skärgårdsnavigering. 
En hel del skjutning med 20 mm kanonen är det också. Luftvärnsskjutningar utförs normalt på 
Sälöfjorden, där hon är minst fyra gånger under 1942. 
2 juli efterträds S Jarlebrandt av M E Lilienström som FC. 
26 augusti får man eskortera Manligheten, och öva dimbildning. 
31 augusti går man på grund under en navigationsövning, men kan dras loss av systrarna M 15 
och M 18, och verksamheten fortsätter som vanligt. Vid sliptagning 17 september syns heller inga 
skador. 
Den 22 september använder hon för första gången ett ”magnetsvep”, vilket bör ha varit Stav 41. 
Den 3 december är Göteborgstiden över. Hon avgår söderut och kommer dagen därpå till 
Helsingborg, där hon sätter iland röjsvepet, och istället tar ombord ett spel för matarkabeln till 
stavsvepet. Hon provar svepet den sjunde, och sveper skarpt mellan Malmö och Hälsingborg den 
nionde december. Redan första gångdagen blir det resultat, två bottenminor sprängs av svepet. 
Efter juluppehåll vidtar en krigsvardag med två typer av uppdrag. Dels sveper hon leder på 
svenska sidan Öresund, dels ligger hon som bevakningsfartyg nära gränsen till Danmark. Hon är 
baserad i Helsingborg till 22 september 1943, då hon flyttar till Malmö fram till 3 november. 
Sedan är hon tillbaka i Helsingborg ända fram till 10 oktober 1944, då hon efter dockning i 
Malmö flyttas till Trelleborg en vecka, sedan tillbaka till Helsingborg resten av kriget. 

Patrullering. 
Under tiden januari till och med augusti 1943 har hon nattpatrull några gånger per månad. Oftast 
går hon ut till Helsingborgs yttre vågbrytare vid mörkrets inbrott och ligger förtöjd till morgonen, 
då hon går in igen. Det händer inte så mycket, några gånger släcks fyrarna i Danmark, och då går 
hon till sjöss och patrullerar. 
Tyskarna beslutar att alla danska judar ska samlas ihop 1 oktober för att föras till koncentrations-
läger. Detta beslut läcker ut i slutet på september och under september - oktober 1943 flyr över 
7000 judar till Sverige. Detta leder till en intensiv bevakningsperiod, i september och november 
vid Ven och i oktober utanför Malmö. Hon är ute 35 nätter och 16 gånger på dagtid, och övertar 
under september-oktober minst 84 flyktingar från danska båtar. Efter denna tid blir det bara 
enstaka patrulleringar, 22/12 tar hon dock över 23 flyktingar från en fiskebåt. I juni-juli 1944 
kommer en ny period, då hon ligger 17 dygnspatruller vid Ven, ofta till ankars för att spara 
bränsle. I oktober gör hon fyra dygnspatruller vid Falsterbokanalen. Till sist kommer en ny 
intensiv bevakning i norra delen av Öresund december 1944 – april 1945, endast avbruten av ett 
varvsbesök i slutet på mars. Hon gör under denna tid 47 nattpatruller. 

Svepning 
I så gott som alla svepningar under kriget används stavsvepet M/41, från maj 1944 förstärkt med 
en bullerboj. Endast sex gånger använder hon röjsvep mot förankrade minor, därav fyra i 
Göteborgs skärgård i slutet på 1942. 
I början av 1943 har hon en period med många svepningar, från 9 december till 12 mars gör hon 
20 svepuppdrag i Öresund på dagtid. I början går allt bra, men 11 februari kommer första 
haveriet på svepkabeln. Under tiden fram till mitten på september sker några svepningar per 
månad, ofta avbrutna pga haveri. Under den intensiva patrulleringen tom november sker inga 
svepningar, men sedan blir det 43 uppdrag fram till 10 juni 1944. Svepningen sker främst i 
krigslederna 11 – 15 i Öresund. Hon får 10 haverier under denna tid, och montörerna från 
Hallbergs i Helsingborg är ofta ombord och lagar kabel. 
Från juli 1944 är det glesare med svepningarna, och från november till krigsslutet gör hon bara 
tre svepuppdrag. Totalt gör hon under kriget 107 skarpa svepningar, och spränger under dessa 4 
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bottenminor. Det kan tyckas lite, men hon sveper bara på svenskt vatten, där minor endast fällts 
av misstag. Hon får under denna tid 25 haverier på svepet, de flesta på den elektriska matarkabeln 
till staven. Hon har använt stavarna No 1 – 3, och de första bullerbojarna i marinen, så hon 
tillhör pionjärerna för fjärrsvep.  

Övrigt 
I maj 1943 genomgår fartyget sin första avmagnetisering i Helsingborgs hamn. Hon får också en 
kulspruta på fördäck som förstärkning av luftvärnet. I september kamouflagemålas hon. 
18 - 26 september 1944 får hon sin första större varvsöversyn, på Kockums i Malmö. 
13 – 26 mars 1945 har hon översyn av maskin- och elinstallationer på Kockums. 
 

Efterkrigssvepningar. 

 
M 20, taget 1946    Foto Krigsarkivet 
 
Den 14 maj slutar kriget för M 20:s del, hon sätter iland den mesta ammunitionen, sjunkbomber 
och rökbildare. Hon går sen till Marstrand för att delta i upptagning av ett större tyskt minfält 
med förankrade hornminor utanför St Pölsan. Fältet markeras med fyra prickar, och sedan söks 
minlinjerna från två livbåtar med ett söksvep mellan sig. Tyvärr får M 20 en pricklina i SB 
propeller, och hon får tas upp på slip i Göteborg för att få bort den. 
Den 25 maj börjar hon röjsvepa och hon fortsätter detta, samt desarmering, sprängning och 
bogsering av minor till 11 juni. Då monterar örlogsvarvet i Göteborg en ”magnetslinga” runt 
skrovet, som kan matas med ström och motverka fartygets egna magnetfält. Den minskar alltså 
risken att påverka magnetminor. 
Den 17 juni avviker vaktposten ombord medförande sin skarpladdade pistol. Han återkommer 
dock morgonen därpå och lämnar vapnet, innan han försvinner för gott. 
Den 19 juni är det dags att röja ett svenskt fält utanför Nidingen. Minorna hittas med söksvep 
från jollar och motorbåt, sveps upp och hopsamlas för desarmering och lastning på pråm. Detta 
pågår till 30 juni, varefter fartyget går till varv för en behövlig översyn. Hon blir inte klar för 
provkörning förrän 11 augusti. Den 29:e embarkerar en grupp högre officerare ledda av en 
generalmajor för att åse flygbombningsövningar. 
Efter avmagnetisering och deviering går hon till Trelleborg i mitten på september. Där sker först 
en svepning för färjorna till Sassnitz, först mekaniskt och sedan två dagars knallsvepning, och 
sedan sveps leden Trelleborg – Falsterbo med stavsvep. Den 23 oktober ombaserar hon till 
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Limhamn, och leden genom södra Öresund sveps. Den 29 oktober kolliderar M 20 med en dansk 
gränsboj, som dragits ned under ytan av den starka strömmen. Man märker ingen skada direkt, 
men vid en undersökning 1 november tycker man att BB propeller vibrerar. En 
dykarundersökning visar att två propellerblad är skadade, och hon tas på slip i Ystad 6 nov 1945. 
Även propelleraxeln visar sig skadad, och byts ut. Hon är åter klar 13 november och går tillbaka 
till Limhamn, där stavsvepning av leden till Köpenhamn vidtar. Den 11 december är svepningen 
klar, och hon går till Nya Varvet och avrustar, klart 21december. 
 
Den 26 mars 1946 påmönstras M 20 igen, och efter avmagnetisering, deviering och övningar 
påbörjas 25 april svepningar med svep M/41 b baserade i Varberg. Den 27 maj ombaserar hon 
till Gottskär, och svepningar fortsätter. Efter sliptagning och midsommaruppehåll fortsätter 
svepningar med bas i Marstrand. Efter varvsbesök i slutet på juli blir det fortsatta svepningar på 
västkusten. Den 25 september är svepningarna slut, då hon ankommer till Nya Varvet. 
Totalt har hon under dessa två perioder varit på svepuppdrag 61 + 67 dagar. 

Fredstjänst som minsvepare och utbildningsfartyg.  

Efter en viloperiod på Nya varvet börjar hon åter gå den 16:e oktober. Men nu är det övningar, 
främst navigeringsövningar, och hon har ofta passagerare, framför allt fyra fänrikar, som är med i 
olika kombinationer 14 gånger. Som mest har hon 17 passagerare den 23 januari 1947, och har 
folk ombord 26 dagar. Fartområdet är från Varberg till Lysekil, med en avstickare till Trollhättan. 
En vpl blir svårt bränd på händer och ansikte vid tillsyn av värmepannan 1 mars 1947. ( Detta 
händer f. ö. igen 12 april 1950 ). 
Hon avrustar i mars, och halar befälstecknet 31/3 1947. 
 
Nästa rustade period börjar 16/3 1948. Efter rustning, avmagnetisering, deviering och provtur 
börjar tjänsten 1 april, då 6 man transporteras till Vinga. Sen är det svepövningar, skjutövningar, 
navigeringsövningar, transporter och bogseringar på Västkusten. Hon får även ombord elever i 
maj (ej närmare beskrivna, troligen från minskolan). 
Några höjdpunkter är: 
Första örlogsbesöket, i Kristinehamn 11-14 juni. 
Deltar i Nösundsspelen 16-19 juli. 
Vakten på M 16 avlossar ett vådaskott med kpist, som träffar sidan på M 20 
Grundstött S Karlsholmen 27 juli, SB axel och propellerblad krökta. 
Vält en eka med svepet 11 augusti. Chauffören vid SKF A Berggren bärgad. 
Den 27 september halades flaggan för denna period. 
 
En tredje period varar från april 1950 till april 1952. (foto se första sidan) 
Den består efter rustning som den förra av diverse övningar på västkusten, ofta med elever från 
olika skolor ombord över dagen. Hon får under perioden också en Decca-navigator, som nämns 
första gången dec. 1951. 
Några mer udda händelser är: 
30 maj 1950. Losskastning för första besöket på ostkusten sen leveransturen. Hon går upp till 
Horsfjärden 2 juni och sen direkt tillbaka via Göta kanal, där hon blir prejad av SS Ariadne vid 
möte och skadar SB propeller. 
11 aug 1950. Första utlandsbesöket, i Odense. 
21 aug 1950. En treveckors period med svepningar baserad i Helsingborg. 
5 okt 1950. Åter i Helsingborg, intensiva 4 veckor som utprickningsfartyg vid svepningarna. 
28 nov. En lättare grundstötning förorsakar en tvåveckors sliptagning. 
27 mars och 30 april 1951. Bevakar grupper av ryska trålare som passerar utanför kusten. 
3 aug 1951. Örlogsbesök med visning i Åmål. 
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17 aug. Utflykt med anhöriga till Björkö, svepning visas också. Hon gör även ett par utflykter 
med medlemmar i föreningen Sveriges Flotta. 
20 aug. Under målbogsering träffas hon i sidan av en 20 mm övningsgranat, som fastnar i FC-
hyttens element. 
12 – 22 september är M 20 åter på besök på Ostkusten, med Gräddö som nordligaste hamn. 
18 januari 1952 . En ny grundkänning vid Lysekil, M 3 går hårdare på och måste ha hjälp av M 20 
att komma loss. För säkerhets skull går hon utomskärs med BB motor till slipen på Nya Varvet.   
Den 10 april 1952 halas flaggan igen, för en längre uppläggning. 
 

 
M22, 60/70-tal    Foto Krigsarkivet 
 
Nästa period i tjänst börjar i april 1960 och varar ända till 1964. Efter sedvanliga övningar blir det 
första stora uppdraget att delta i svepningar inför den nya färjelinjen mellan Varberg och Grenaa. 
Först håller M 20 på att sjunka efter ankomsten till Varberg, en avtappningsplugg i bottenfiltret 
till bottenventilen hade lossnat, men en extra pump från HMS Karlsö räddar situationen.  
Sedan vidtar två intensiva perioder som assistansfartyg till de större sveparna. Vid fyra-tiden på 
morgonen går hon och hämtar två till tre svepstavar och överlämnar dem till de större sveparna i 
Hanö- och Arkö-klassen, och sedan tar hon mot stavar på kvällen och förtöjer dem vid bojar. 
Detta pågår vardagar 14 juni – 6 juli och 2 augusti – 8 september, endast avbrutet av ett besök på 
nya varvet för att byta propellerblad och en del bottenplåtar. Sedan hjälper hon till att demontera 
en mätstation och bogsera stavar till Göteborg.  
Efter deltagande i övningen KÖ/60 2-6 oktober går hon till Karlskrona och läggs upp över 
vintern. 
I april 1961 får hon åter full bemanning och går 21 april till Vitså där hon är till 5 juni, då hon går 
till Karlskrona och sedan vidare till västkusten 22 juni. Den 18 augusti är hon åter på ostkusten 
och kommer ända upp till Härnösand innan hon 24-27 november går tillbaka till Nya Varvet för 
vintervila. Under hela denna tid är hon huvudsakligen skolfartyg med kadetter och aspiranter 
embarkerade över dagen för diverse övningar. Hon hinner även med ett örlogsbesök i Gdynia 16-
20 juni och ett i Aalborg 21-25 juli. 
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Efter tre veckors stillaliggande börjar 1962 med diverse övningar, bl. a. övar hon med slingsvep 
för första gången. 1 februari går hon runt till Karlskrona, men råkar i inloppet ut för en 
grundstötning. Denna skadar BB propeller och roder, samt kopparförhydningen, och kräver en 
vecka på slip för reparation. Därefter går hon direkt tillbaka till Göteborg. Nu blir det övningar 
till mitten på april då hon går runt till Berga och fortsätter öva kadetter och aspiranter i 
Stockholmstrakten. 6-8 juni går hon till Göteborg med 4 navigeringselever, och hinner med ett 
besök i Odense innan sommaruppehållet. Hon hjälper GKSS med bojhantering vid kappsegling i 
Marstrand, och hjälper sen till vid svepning mellan Ystad och Simrishamn. 
I mitten på augusti är hon åter i Stockholmstrakten och övar kadetter. 11-13 oktober går hon åter 
till Göteborg, där hon är med i en större övning, OpÖ. Enskilda övningar med svep avslutar året, 
och 12 december börjar julledigheten.  
Vintern blir kall, och i februari ligger isen i Göteborg, så 1963 års övningar börjar först 4 april. 
Efter en svepövning går hon runt till ostkusten och övar navigering och annat med kadetter och 
aspiranter under maj och början på juni. Hon går sedan tillbaka till Göteborg via Visby och 
Gdynia för en månads sommaruppehåll, halva besättningen i taget får två veckors ledighet. Från 
24 juli till 26 september är hon på ostkusten med sedvanliga kadettövningar. 
Hon går sen åter runt till västkusten och nu övar hon främst egen besättning, med svepövningar, 
maskeringar vid Kfp och skjutning. I november är hon så i Blekinge skärgård. Den 14 november 
lägger hon med CKF ombord ut ett stavsvep, överlämnar det till en helikopter och tar det tillbaka 
igen. Den 19 gör hon samma sak med röjsvep M/40. 
Den 4 december går hon så tillbaka till Göteborg för vinteruppehåll. 
Andra händelser under året: Två gånger har hon sökt saknade flygare, det var många haverier 
med J 29. Hon bogserade vattenfyllda ”Mälarvåg” i hamn, och släckte en båtbrand.  
Efter en lång och kall vinter går hon på provtur 17 mars 1964, men får haveri på BB huvudmotor 
och återvänder till ÖVG. Hon blir liggande till 1 april, då avrustning börjar, och 14 april går hon 
troligen oreparerad i ”malpåse”. 

Som försöksfartyg för minbyrån. 

 

 
 
Skuld 1980    Foto Minbyråns arkiv 
 
1967 är M 20:s tid som minsvepare över. Hon blir tilldelad FMV Minbyrå, belägen vid norra 
delen av Östra Brobänken på Skeppsholmen, som försöksfartyg. Detta är dock bara formellt, hon 
är fortfarande upplagd. I en redogörelse över Minbyråns försöksutrustning skriven 1968 står att 
”medel begärts för ombyggnad av minsveparen M 20 till ett särskilt mätfartyg”. 
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Ritningarna för ombyggnaden (se bilddel nedan) är daterade 1969, och inga loggböcker finns för 
perioden 1965 – 1969. 
LV-kanonen, gamla svepspelet, skorsten och mast plockas bort. Hon får en mäthytt, 3,7x2,7 m 
stor, ovanpå maskinkappen, med en kort skorsten ovanpå den, en ny tripodmast på styrhytten, 
och hydrauldrivet svepspel, kran och ankarspel, med varsin eldriven hydraulpump. Hon får också 
nytt ekolod och ny radioutrustning, samt ett 220 V nät med generator för att driva ombordtagen 
mätutrustning.  
Hon får efter ombyggnad namnet Skuld (troligen för att Torpedbyrån redan har ett försöksfartyg 
med namnet Urd) och numret A 262. 
Minbyrån sysslar med utveckling av minor och minsvep, och för detta behövs praktiska 
utprovningar. Under tiden fram till 90-talet medverkar Skuld vid försök, normalt ett under maj 
inne i Gullmarsfjorden då minsveparna var stationerade vid GullB i Skredsvik denna tid, och 
sedan ett i september vid Minbyråns försöksplats på Västra Fjäderholmen på Mysingen. Här var 
det nära till marinens baser vid Berga och Muskö. För mätningar av handelsfartyg ibland 
användes öar i inloppet till Göteborg. 
De större försöken omfattade normalt  två veckors utläggning, två veckors mätning och en 
veckas bärgning. Skuld lastades vid kajen på Skeppsholmen med försöksminor och annan 
mätutrustning för att registrera svepens och fartygens undervattenssignaturer, samt utrustning för 
att mäta var sjödelarna placerades på botten och hur fartyg och svep gick i förhållande till dessa. 
Sedan gick Skuld till mätplatsen där instrument och kablar lossades. Skuld var under försökstiden 
personaltransport till mätplatsen, som normalt låg på en ö. Hon var också till hjälp vid utläggning 
och hemtagning, och bogserare av prototyper till akustik- och trycksvep. Till sist var det dags att 
lasta och gå tillbaka till Skeppsholmen.  
Även andra, mindre försök gjordes med hjälp av Skuld, och hon lånades även ut ibland till FOA 
och företag som levererade till försvaret. Vid dessa småförsök kunde hon dessutom behöva 
servera lunch till både besättning och minst lika många gäster, och det var inte lätt för kocken att 
klara detta i sitt lilla kök på 2x2 m. 1991 fick hon äntligen ett nytt kök, men samtidigt minskade 
försöksverksamheten kraftigt då anslagen minskades för allt som hade med minor att göra. 
Gångtimmarna blev färre och färre. Under 1971 till 1982 användes hon i snitt 118 dygn/år, 
medan hon 1992, förutom ett engångsförsök för SAAB på 40 dygn, endast användes 44 dygn. 
Minbyrån ansåg att nyttan av Skuld inte längre motsvarade kostnaden. Hon lämnades tillbaka till 
Marinen vid årsskiftet 1992/93. 
Några händelser ur loggboken : 
1973 15/9 kl 21.10 erhölls meddelande om att Hans Majestät Gustaf VI Adolf hade avlidit. 
Åtgärder enligt TjRK 1:14, 9:35 samt bil 9:11-13 skall vidtagas. 
1974 Tre motorhaverier: SB huvudmotor (hm) bränslepump,  SB hm glaskopp, 400 l diesel i 
kölen, BB hm. 
1975 Många prov med Ak 70 ( akustiskt svep ). 
1976 Is till slutet av mars.  
1977 får gyrokompass.  
1978 många prov för FOA runt kusten, från Lysekil till Luleå. 
1979 Generalöversyn, avrustad 5/12 till 27/3 1980. 
1981 November på Gåsefjärden, undersöker U 137 med sjöuggla ( fjärrstyrd dykfarkost ). 
1983-85 Sprängprov mot SAM (självgående akustiskt/magnetiskt svep) 
1987-89 Prov med prototyp till trycksvep. 
1989 Under översyn på vinteruppehållet hittas rötangrepp. De är så allvarliga att 20 januari 
stoppas arbetet. Det återupptas dock efter en vecka, bland annat byts hela akterspegeln. 
1992 Prov för SAAB/FMV 
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Svanesången i marinen, skolfartyg. 

 

 
     Foto Göran Lunde 
 
Under Skulds tid på Minbyrån hade de övriga M-båtarna till stor del lämnat marinen. 1955-59 
försvann den första gruppen, M3-14, till andra statliga myndigheter.  Ur den andra gruppen 
försvann 7 fartyg på 80-talet, och kvar fanns bara M 21, 22, 24 och 25, som hade byggts om till 
navigeringsövningsfartyg. Nu byggdes även Skuld om på Ö-varvet i Bohuslän, och allt ovan däck 
togs bort. En ny brygga i aluminium byggdes, ganska lik den ursprungliga. Den nya skorstenen 
innehåller även en dusch. I gamla svepdurken blev det förläggning för tre kadetter, och ett 
upphöjt skylight byggdes för att få ståhöjd i mitten.  
När hon var klar återfick hon sitt ursprungliga ”namn”, M 20, och togs i tjänst 1 september 1993. 
Hon ingick sedan med de andra fyra i skolfartygsdivisionen, där hon hade fast FC, MaskC och 
vpl kock, och resten av besättningen utgjordes av kadetter som skiftades några gånger per år.  
I början var hon på västkusten från slutet av november till mitten på april, och för övrigt på 
ostkusten. Hon var baserad i Göteborg resp. på Berga, och gjorde övningsutflykter måndag-
torsdag. Senare behövs hon mindre då marinen drar ned på sin personalutbildning, och 
vinteruppehållen blir längre, upp mot fyra månader, då hon ligger på Ö-varvet på Öckerö. 
Så fortsatte det till dess marinen ansåg att M-båtarna var för långsamma och hade för liten 
styrhytt för att vara ändamålsenliga för navigationsutbildning, och 2005 utgick de ur marinens 
organisation. M 20 slutar användas i december 2004. 

Som museifartyg. 

M 20 överfördes 9 juni 2005 som museifartyg till Statens Maritima Museer, och drivs sen dess av 
föreningen M 20 via ett bare-boat charteravtal med SMM. Föreningen står för drift, underhåll 
och försäkring. Hon gör utflykter med medlemmarna och hyrs även ut.  
År 2008 gjorde hon turer för att bese skeppet Göteborgs ankomst till Stockholm (totalt 345 
pass). Under sommaren gjordes sedan en tur runt Skåne, till Danmark, västkusten, och sen 
tillbaka genom Göta kanal ( Hon har tidigare gjort kanalresor som minsvepare, i juni 1950, som 
Skuld, juni 1976 och som skolfartyg ). Slutligen var hon tre veckor dykarfartyg för SMM vid 
Dalarö. 
2010 planeras en dockning och större översyn. 
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AVSLUTNING 

Slutsatser 

M-båtarna är de enda större örlogsfartyg som byggts i mahogny för svenska flottan och ett 
exempel på 30-talets teknik på nöjesbåtsvarven. Skrovet och viss inredning är kvar, men allt över 
däck och maskinellt byttes 1993 vid senaste ombyggnaden. Hon har dock för senare örlogsfartyg 
en mycket lång tid i aktiv tjänst, 66 år och visar hur anpassningen av utrustningen kunnat förlänga 
användningen flera gånger. När hon byggdes räknade man med 15 års livstid. 
Hon är i mycket gott skick f.n. och i drift stor del av året, så bevarande är inga problem inom 
överskådlig tid. Några planer att försöka skapa ett mer ursprungligt utseende (kanon, svepspel 
mm) finns inte för närvarande. Hon ger ändå ett bra intryck av hur klassen såg ut som ny, och är 
lätt att hålla i drift. Jag tycker hon är en värdig representant för marinen sen 1940 och väl värd att 
bevaras och visas runt om i Sverige. 
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Bilaga 1. Bildavdelning. 

 

 
M 20 som Skuld 1969, från ombyggnadsritning 
 

 
Typ M 20 efter ombyggnad 1993 
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M 20 i slutet på andra världskriget. Hon har ännu ingen skorstenskapp. Foto SMM 
 

 
M 20 på 1950-talet. Hon saknar ännu radar.  Foto SMM
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Skuld ca 1973 under ett försök vid V Fjäderholmen. Foton Minbyrån 
 
 
 

 
Akterdäck 1980 Foto Minbyrån 
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Mäthytten  Man undersöker U 137 med Sjöugglan. Akterdäck med spel. Foton Minbyrån 
 
 
 

 
 Foto Minbyrån 
Fartygscheferna på Skuld, fr. v. Börje Sjölund (1982-10-01 – 1992-12-31), Sigvard Jonsson (1980-
04-21 – 1982-09-29), P-O Nilsson (1970-04-10 till 1979-12-05), Lars Fornander (1970-1992 som 
avlösare) 
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Bilaga 2. Haverier 

Här är en förteckning över haverier hon varit med om under sina år till sjöss. Mindre fel som 
avhjälpts av egen besättning samma dag är ej medtagna. 
 
1941 20/12 Avgått från ÖVS. 8.25-9.22 stopp i SB HM. 12.25 nytt stopp SB HM. 
1941 21/12 10.00 nytt stopp SB HM. 14.15 stopp även BB HM, ankrar. 15.05 BB HM igång. 
1942 13/5 11.20 SB HM stoppad, kamaxelfel. Kamaxeln utbytt Nya Varvet. 
1942 31/8 11.05 gått på grund mellan Bommen och Furholmen. Dragits loss av M15 och 

M18. 17/9 Sliptagen 13.30. Inga skador kan ses på skrov eller propellrar. 
1945 29/10  12.30 kolliderat med dansk gränsprick, av strömmen neddragen under 

vattenytan. Inga skador märktes. 
1945 1/11 gått till Malmö 13.30 för undersökning av ev skador i maskin. Ing Hermelin 

förmärkte något slag i BB prop-axel. 
1945 6-13/12 Sliptagning, lossat 3 blad på BB propeller. Tagit ur BB prop-axel, erhållit ny. 
1945 13/12 17.10 haveri på SB KaMeWa, kollision med SS Helle ? och 2 småbåtar. Mindre 

skador på M 20 delvis avhjälpta. 
1947 1/3 vpl Andersson brännskadades på händer och ansikte vid tillsyn av värmepannan, 

måste intas på sjukhus. 
1948 27/7 12.30 grundstött S Karlsholmen, varvid SB prop skadades och SB maskin 

stoppade. Sliptagning, samtliga SB prop-blad krökta, axeln krökt 3 mm. 
1950 5/4 112 Olsson svårt bränd på händer och ansikte. 
1950 8/6 Vid möte av kanalfartyget Ariadne tvingades M 20 att kära östra kanalstranden 

med påföljd att SB propeller slog emot kanalstranden. Avstånd till Ariadne 0,2 
m, till kanalkanten 1,5 m 

1950 8/10 12.55 skadades 78 Holm, hämtad med ambulans i Höganäs. 
1950 28/11 17.55 grundkänning i Stenskärsränna. Sliptagen, inga skador. 
1951 20/8 Målbogsering. 13.45 träffade av en 20 mm övningsgranat SB akter, in i FC hytt, 

fastnat i värmeelementet. 
1952 18/1 11.15 lätt grundkänning O Kåfra ca 100 m från land. Inga skador. 
1960 3/6 Fartyget läck, upptäcks 22.30. Egna pumpar räcker ej, assistans från HMS Karlsö 

med motorpump typ Albin.  En avtappningsplugg i bottenfiltret till 
bottenventilen hade lossnat. 

1960 21/7 Varvet utfört rep. å propelleraxlar och förhydningsplåtar akter. Propellerbladen 
bytta. 

1962 7/2 20.25 grundkänning syd Karlskrona, BB prop skadad. Intryckt hjärtstock och 
kopparplåt uppfläkt. 

1962 28/10 M 20 slitit förtöjning, drivit mot Aspö där vissa skador uppstod. Förhalat till 
Grötö kaj. 

1964 17/3 Loss. 9.40 haveri på BB huvudmotor, 11.35 förtöjd ÖVG. 1/4 avrustas. 
1970 29/10 tross runt Sb roder vid bärgning av prick, fixat av Spårö röjdyk. 
1974 29/5 Till Djurgårdsvarvet, tagit bort bränslepump SB Hm. 5/6 provtur efter rep. 
1974 15/6  glaskopp SB Hm trasigt, 400 l brännolja läckt ut i kölen. 
1974 5/7 Svepspelet trasigt, Wertaverken reparerar 7/8, 26/8, 19/11. 
1974 30/7 BB Hm stoppad pga haveri. 1/8 till Djurgårdsvarvet för rep BB Hm. 6/8 rep 

klar 
1984 16/4 BB aktra färskvattentank sprack vid fyllning. 
1987 27/5  vajer i BB prop, borttagen av MDC dykare 1/6. 
1988 16/1 FMV, ÖrlBO utfört rötprov i skrovet. Reparationer behövs 
1989 vinter . 8/12 torrsatt docka 3 ÖVM. 4/1 skrovinspektion av Sjöfartsverket. Stor 
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reparation av rötskador, pågår till 17/4. 
1995 23/1 grundkänning S Hermanö ränna. SB prop skadad. 24 Ö-varvet. 2-9/2 på slip för 

kontroll, 24/2 upp för byte av prop. 
1995 7/4 osmosmaskinen läckt 1200 l vatten. 
2000 15/2 Batterier överladdas och kokar, chiefen klipper laddkabeln. 
2001 7/6 Svartvatten går bakvägen ut ur förliga toaletten, pumpas i land. En dags 

"sanering" behövs. 
2003 23/2 M 20 läcker kraftigt efter ÅÖ och sjösättning, tas på slip igen 14/3. 
2003-2004 Flera gånger brandlarm pga att 12 V batteriladdaren lagt av och spänningen 

sjunker. 
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Bilaga 3. Utseende/status idag 

 
Disposition: 
I förskeppet finns skans för sju personer, en befälshytt, byssa och mässutrymme. 
Överbyggnaden innehåller styrhytt med en öppen brygga ovanför. 
Skorstensutrymmet har inretts till duschrum 
Midskepps under däck finns en befälshytt och gunrum. 
Akterskeppet, i svepdurken, har en skans för tre personer. 
 
Maskineri:
2 st Scania Vabis DS 11 om vardera 265 hk eller 240 kW.  

 

Backslag av typen Twin disc MG 5111 och 2 trebladiga propellrar. 
 
2 st Valmet 320 hjälpmotorer samt 2 generatorer Stanford BCM 
2 grupper startbatterier med automatisk batteriladdning. 
Nödbatteri på däck om SB 
Elektrohydraulisk styrmaskin och reservstyrning. 
Kontrollpanel på brygga och styrhytt 
 
Bunker och förbrukning: 
Bränsleförbrukning 40 l/tim per maskin vid fullvarv, 25 l/tim vid 8 knop 
Bunker 3000 l fördelat på tre tankar 
 
Säkerhet: 
Huvudbrandpump (även länsning) från brandpost på däck, 500 l/min 
Länspump om 107 l/min som drivs av HM 
CO2-släckning i maskinrum 
Pulversläckning för pannan 
Fläktsystem i hela fartyget för skrovluftning 
Nödbrandpump på backen 
 
Övervakningssystem för: 
-larm vid strömbortfall 
-hög vattennivå i kölar 
-brandlarm hela fartyget 
-överhettning i värmepanna 
 
Navigering: 
Magnetkompass MCM Hammar 40 
Gyrokompass MK 10 med bryggdotter-kompass 
Radar Decca Bridgemaster med slav på bryggan 
Satellitnavigering VGPS-MX 412 Leica 
Logg Silva Electronic 
Ekolod Skipper 607 
VHF med sjölarm 
Transas elektroniskt sjökort 
 
Vatten & VVS 
Svartvattensystem: 2 toaletter med 500 literstank och överfyllnadslarm 
Gråvattensystem: byssa och dusch med liten tank och automatisk tömning 
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Färskvattentankar 2 x 750 l i akterskeppet 
Färskvattengenerator Osmos om 900 l/dygn. 
 
Däck: 
1 patentankare med 150 m kätting. Hydrauliskt ankarspel  
2 livflottar 
1 gummibåt med motor. Handdriven dävert 
 
Uppgifterna sammanställda av Anders F. Håkansson i februari 2003 
och återgivna med tillstånd från Föreningen M 20 hemsida. 
 
 
Bilder från M 20 tagna 2008  Foto L Hagbjer 
 

   
Styrhytt   Främre förläggning SB 
 

 
FC-hytt midskepps 
 

   
 
Maskinrum främre skott  Maskinrum akterut, HM 
Central och värmepanna
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Bilaga 4.  Loggböcker. 
 

 
Loggboksuppslag. Däcksloggboken har två uppslag per dygn, och rymmer en månad. 
Till vänster skrivs uppgifter om navigering och väder, till höger övriga upplysningar. 
Foto L Hagbjer 
 
Lite kuriosa om numrering av loggböcker. 
Loggboken har på framsidan plats för att fylla i nummer, fartygsnamn och tidsperiod. Sidorna är 
numrerade, med samma nummer på två uppslag, så att de kan användas för datum, men det finns 
också plats att skriva datum, se bilden. 
 
Första loggböckerna får nr 1-3, och loggbok 2 börjar 1 januari 1942. Boken för april 1942 saknar 
nummer, och nästa får ändå nummer 4. Loggböckerna fylls helt utan hänsyn till antal dagar i 
månaden, vilket ger en långsam förskjutning så att loggbok 23 börjar 20 december 1943. Sen sker 
en korrigering, så att 24 börjar 1 januari, och sidnummer och datum stämmer. 
I oktober 1945 tappar man räkningen, och efter 44 kommer loggbok 10. Tydligen ska loggböcker 
ha samma nummer som månaden. Detta gäller bara till avmönstringen 21 december. Vid 
påmönstring i mars 1946 börjar man om med 1. Sedan 1947 skriver man inget nummer fram till 
avrustning i mars. 
1948 numreras bara de två första. 1950 börjar man om med 1, och slutar numrera från 19. 
1960 återgår man till månadsnummer, och börjar med 4. 
1961 är de tre första onumrerade, men juli får nr 7. Vid årsskiftet 1962 fortsätter man dock med 
nr 13 i januari, och har fortlöpande nr t.o.m. nummer 40 i april 1964. 
Under tiden som Skuld använder man löpande numrering från nr 1 till dess fartyget avrustas, och 
börjar sen om på 1 nästa period. 
I perioden som skolfartyg börjar man med 1 i september 1993 och fortsätter till 5 i januari 1994. 
Sedan kommer tre onumrerade böcker, och så en ny femma i maj 1994.  Sedan blir det 
månadsnumrering fram till övningsuppehållet sommaren 2003.  Från juli numreras med romerska 
siffror till och med XI i maj 2004, sen övergår man till nummer 12 o.s.v. 
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Bilaga 5. Förkortningar, förklaringar. 

 
FOA Försvarets Forskningsanstalt, numera FOI. (Institut) 
FMV Försvarets materielverk. Ansvarigt för all materielanskaffning till 

försvaret. 
KMF Kungliga MarinFörvaltningen, gick 1967 upp i FMV 
Minbyrån Ansvarig för utveckling och anskaffning av sjöminor, minsvep och 

minskydd inom FMV. 
SMM Statens maritima Museer, en sammanslagning av Sjöhistoriska och 

Vasamuseet i Stockholm samt Örlogsmuseet i Karlskrona. 
CKF Chefen för Kustflottan. Kustflottan var den fredstida organisationen för 

de fartyg som var bemannade. 
CMS Chefen för MarinStaben. 
MDV Marindistrikt Väst 
6:e mröj Sjätte minröjningsflottiljen, den fredstida organisationen för de 

bemannade minsveparna under 50- till 80-talet. 
ÖHG Örlogshamnen Göteborg, kallas även Nya Varvet. 
ÖHK Örlogshamnen Karlskrona 
ÖHM Örlogshamnen Muskö 
ÖHB Örlogshamnen Berga, även ÖHH, örlogshamnen Horsfjärden. Där 

ingår även Vitså, Sjödal, Märsgarn. 
GullB Gullmarsbasen. En hamn i Gullmarsfjorden vid Skredsvik där 6:e mröj 

var baserad under våren. 
ÖVG Örlogsvarvet Göteborg. 
ÖVK Örlogsvarvet Karlskrona 
ÖVS Örlogsvarvet Stockholm 
ÖVM Örlogsvarvet Muskö 
T 26 En motortorpedbåt byggd 1942, nu sjögående museifartyg. 
FC Fartygschef 
MaskC Maskinchef 
Vpl värnpliktig 
Kfp Krigsförtöjningsplats. Förberedda tilläggsplatser vid öar med avbärare 

och fästen för maskeringsnät. 
Bullerboj En propeller i aktern roterar vid bogsering, och driver ett slagverk i 

bojens främre del, som hamrar på bojens sidor. Ska få ljudkänsliga 
minor att utlösas. 

Röjsvep Svep draget av en eller två fartyg, avsett att kapa förtöjningen för 
flytande minor och få dessa att flyta upp på ytan för att där kunna 
sprängas eller desarmeras. 

Slingsvep En kabelbukt bärs upp av bojar och hålls ut av skärplan så att den bildar 
en spole. Denna matas med ström i en lång kabel från sveparen så att ett 
magnetfält skapas. 

Stavsvep 41 En 12 m lång järncylinder med en kabel lindad runt midjan. Lindningen 
matades med ström via en 200 m kabel från en generator ombord. 
Staven skall likna ett större fartyg magnetiskt och på så sätt lura 
magnetikkänsliga minor att utlösas. 

SAM Katamaranfarkost med generator och magnetikgenererande slingor, och 
en nedsänkbar bullerboj. Farkosten kan fjärrstyras via radio från ett 
ledningsfartyg och är byggd för att tåla detonationer i närheten. 
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Flytmina Flyter på ett förinställt djup, förbunden med en vajer till ett ankare på 
botten. Kan utlösas vid påsegling (t.ex. hornmina) eller med  
avståndsorgan. 

Bottenmina Ligger på botten, och känner förändringar i magnetfält, ljud och/eller 
vattentryck som kan orsakas av ett fartyg som passerar på ytan. 

Antennmina Flytmina med en mindre boj ovanför förbunden med minan med en 
kopparlina. Bojen har piggar i koppar. Om ett järnfartyg berör kopparn 
skapas en elektrisk krets och minan detonerar. 

Avmagnetisering Att minska ett fartygs magnetiska påverkan på omgivningen genom att 
skaka om de magnetiska elementen i järnet ombord. Omfattar senare 
även justering av strömmarna i magnetskyddet. 

Magnetskydd En eller flera kabelslingor runt magnetiska delar ombord. De matas med 
ström, och skapar då ett magnetfält som ska motverka fältet från 
järndelarna. I mer avancerade skydd varieras strömmen efter fartygets 
kurs. 
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