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 Ett avgörande beslut är nära! 
Efter en hel sommars stillaliggande vid Museipiren fick äntligen vår gamla dam lite 

uppmärksamhet och fick röra på sig. Framdrivning och övrigt maskineri gick som smort! 

En av sjögräs fastvuxen logg och ett mindre läckande rör var de få saker som behöver åtgärdas. 

Nu stundar närmast ett avgörande styrelsebeslut 23 september som du själv kan påverka:  

Vinterrenoveringen av stäven och ett par andra behövliga åtgärder efter 79 år. 

Nästa år fyller M 20 hela 80 år! 
 

1) Apellen Rädda M 20 

Trots påverkan av Coronapandemin har vår insamling hittills lyckats samla in nära en tredjedel 

av målet mot en miljon kronor. För att styrelsen skall kunna ta beslut om renovering behöver 

minst ytterligare 500 000:- finnas genom donationer eller garantier. Ingen omöjlighet men tuff 

målsättning. Oavsett storlek av donation eller garanti är ditt bidrag välkommet. 

Aldrig, och kanske aldrig framgent, är förutsättningarna bättre än nu. Dockning, projektledare 

och timmermän bokade och Transportstyrelsens riktlinjer för renoveringen klarlagda! 

Ditt bidrag behövs omgående för att Rädda M 20!      Swish 123 303 11 68 

  

2) Mobil utställning om M 20 och Minsvepning 

 

Lördagen den 29 augusti invigde chefen  

för Sjöhistoriska museet Mats Djurberg  

vår mobila utställning om M 20 och Min-

svepning.  

  I strålande sol på Museipiren klipptes det 

blå/gula bandet och ett glas kall dryck höjdes.  
 

       Utställningen som förvaras ombord är avsedd att ställas upp vid olika arrangemang och hamnbesök 

runt Sveriges kuster. Läs mer om utställningen på vår hemsida kontakt@minsveparen.se 
 

3) Uppmärksamhet i media/pressrelease 

   I samarbete med ”Svensk presstjänst” lämnades en pressrelease inför invigningen av den mobila 

utställningen. 40-50 tidningar av olika digniteter tog in pressreleasen! SvD m.fl. En mängd för-

frågningar och omedelbart tog sig tidningen Skärgården intresserat an ämnet. Under M 20:s 

rundtur i Stockholms skärgård ställdes utställningen upp såväl på Söderarm, Sandhamn, Bullerö 

och Gålö. Under Sandhamnsbesöket medföljde en reporter från tidningen Skärgården intresserat 

vilket ledde till stor artikel i tidningen den gångna veckan.  Nu gäller det att ta vara på ”ringarna  

 på vattnet” och fortsätta vårt arbete mot ett nyrenoverat fartyg till 80-års-jubileet 2021! 

 

http://www.minsveparen.se/


 

4)   Digitalt Höstmöte 19 november 

Föreningens höstmöte äger rum torsdagen den 19 november. P.g.a. av Corona-pandemin 
kommer vi ej ha ett fysiskt möte. I stället kommer vi ha ett digitalt möte online med en 

intressant marin-historisk föreläsning av Sjöhistoriska museet och kunniga medlemmar i 

föreningen. Föreläsningen blir en fördjupning i de teman som tas upp i vår marinhistoriska 

utställning ombord på M 20. Det handlar bl.a. om Fartygets M 20:s spännande historia under 

snart 80 år. Vi genomförde i våras föreningens första digitala årsmöte med omröstning online. 

Mötet blev efter omständigheterna mycket lyckat med rekordstort deltagande med närmare 80-

tal medlemmar. Vi hoppas på stor uppslutning till vårt digitala höstmöte.  

Mer detaljer kommer, men boka redan nu in den 19 november kl 18:00-20:00. 
 

5)  M 20 rundat hela Stockholms Skärgård! 

I strålande sensommarväder samlades vi på museipiren för att förbereda losskastningen 1 sept. 

Lite ”ringrostig” efter att ha legat still hela sommaren färdades M 20 via Vaxholm och Siarö i 

Furusundsleden till Högmarsö varv. Ett i dubbel bemärkelse mycket kulturellt besök.  

Bl.a. nämndes att en av prototyperna i stål till M-båtarna, M 02, ligger på botten vid varvet. 
 

Dagen därpå fortsatte färden runt Arholma, Fejan och 

Yttra Hamnskär till Söderarm. 

Väl mottagna och efter bastu i bunkern på nordsidan 

invigdes vår första vernissage av den mobila M 20 

utställningen av Drottningen av Söderarm, AnnGret. 
 

Mot Sandhamn navigerades flitigt i 

Söderarmsskärgården, via Blidösund och lunchstopp 

vid Finnhamn. Vidare genom Möja ström, förbi Korsö 

till Lotsbryggan och Sandhamns Värdshus.    AnnGret inviger Vernissagen  
 

Efter påföljande dags studiebesök  

på Grönskär (taxibåt) passerades 

Stavsnäs för vattenbunkring och 

vidare ut till Bullerö och Albert 

Engströms Jaktstuga. Bastu och 

grillning i land. 
                                                                                                                                                       

---------Albert Engströms Jaktstuga 

 

Näst sista dagen ordentligt med navigering via Långbälling till Gålö för lunch och besök 

ombord på HMS Ystad.  Via Märsgarn fortsatte sedan seglatsen till Utö för natten. 
 

Avslutningsvis via Kullbälling, Dalarö och den fina Jungfrufjärdens skärgård och Baggenstäket 

åter till hemmahamnen vid Museipiren.  
 

En mycket innehållsrik och kulturell tur i flera avseenden.  

En ”omfamning” av hela Stockholms skärgård på 223 M.  
 

M 20 fungerade mycket bra men är som bekant i behov av renovering, framför allt av stäven. 


