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M 20: Forlot Halden i flott seilevær, selvfølgelig.  alle foto: toM SkjekleSætHer

Med et mannskap på 
fjorten ankom den 
svenske minesveipe-
ren M20 Halden lør-
dag. Anledningen var 
båtens 75 års jubi-
leum.  
Tom SkjekleSæTher
tomskjek@online.no
928 26 122

Samtlige av det påmønstrede 
mannskapet er veteraner fra 
den Den Svenska Flottan, og de 
er også alle medlemmer i Före-
ningen M20, som har som mi-

sjon å holde båten, som tilhører 
Statens Maritime Museer 
(SMM), «som et levende og sjø-
gående museumsfartøy, og å 
verne om de svenske orlogstra-
disjonene».

Haldenser ombord 
Med på et strekk av sjøreisen 
har et av M20-foreningens hal-
denbosatte medlemmer vært.

Anders Wingren har nettopp 
pensjonert seg etter å ha jobbet 
på Bakke rehabiliteringssenter 
og er ellers kjent i Halden som 
«vikarierende filmpedagog» i 
Studio Sesam, en lokal film-
klubb.

Wingren var med på reisen fra 
Lysekil til Halden, og var man-
nen som løsnet den siste for-
tøyningen da M20 forlot Hal-
den og satte nesen mot Stock-
holm der båten vanligvis ligger 
fortøyd ved Museumspiren til 
Vasamuseet. 

Mahognibåt
– M20 ble bygget under andre 
verdenskrig i 1941 på Neglinge-
verftet, og skroget er i Hondu-
ras-mahogni. Årsaken til at bå-
ten ble laget i tre, er at den ikke 
skulle utløse miner! Det ble la-
get 26 slike båter på rekordtid, 
og mahogni var det trevirket 

som det var overskudd på i Sve-
rige da dette skjedde. 

– Båten tjenestegjorde både 
som minesveiper og utdan-
ningsfartøy for offiserer i Den 
Svenska Flottan helt fram til 
2005, da den ble overlatt til 
M20-foreningen. 

omfattende tur
M20 har vært på reise helt si-
den slutten av juni og har blant 
annet vært innom Visby-Karl-
skrona- danske Köge, Halm-
stad, Göteborg, Lysekil og 
Strömstad med Halden som 
vendepunkt. 

– Herfra bærer turen ned til 

Göteborg igjen, hjemturen går 
via Göta kanal og planen er at 
M20 skal være tilbake ved kaia i 
Stockholm 14. august. 

Da HA avla M20 en visitt like 
før båten forlot Indre havn, var 
det svært god stemning blant 
mannskapet som åpenbart 
oppfattet toktet som en god an-
ledning til sosialt samvær. 

Båtens lengde er 27,7 meter, 
bredden er fem meter. 

Deplasement, vekten av van-
net som båten fortrenger, er 67 
tonn. Den var tidligere bestyk-
ket med en automatkanon og 
har 2 Scania dieselmotorer på 
265 hestekrefter hver seg.  

Halden havn erklært minefri lørdag

Svenske M20 ryddet

HaldenSer oMbord: Anders Wingren var med på deler av M20s sjøferd. Han er 
utdannet sjøoffiser. 

beSetninG: Kaptein Göran Ringkvist, fartøyslege Lars-Erik Hedstöm, flåteadmiral 
Åke Foghammar, besetning C.-G. Wahlin og ukjent sistemann. 


