
 

 

 
Boken om Minsveparen M 20 - 80 år till sjöss i krig och fred! 

 Läs den spännande historien om den lömska sjöminan och de tappra minsveparna som kämpade för att hålla 

farlederna öppna. Minor var ett dödligt vapen och ett hot mot alla fartyg under andra världs-kriget.  

Sjöminan var relativt billig och spreds i tiotusental runt våra kuster. 

För att upprätthålla sjöfarten byggdes i rask takt ett antal minsveparna mitt under brinnande världskrig. 

Totalt byggdes 24 stycken M-båtar efter Jac Iversens ritningar. 

Minsveparen M 20 och två systerbåtar byggdes på Plyms varv i Neglinge i Saltsjöbaden. 

M 20 sjösattes den 1 december 1941 och gick direkt ut i skarp krigstjänst i Svenska Flottan. 

Hon och hennes systerbåtar gjorde viktiga insatser i minröjningsarbetet under och efter andra världskriget 

för att trygga sjöfarten i våra farvatten. Minsveparna ”svepte av” farleder, desarmerade och sprängde minor.  

Efter minsvepningstiden tjänstgjorde M 20 som mätfartyg åt Minbyrån och sedan som skolfartyg. 

M 20 lämnade aktiv tjänst i svenska flottan 2005 och räddades kvar som museifartyg. 
 

Fartyget M 20 har en dramatisk historia och några händelser som återberättas i boken: 

- Räddningsinsatsen av danska judar över Öresund år 1943 

- Deltagandet i efterkrigsminsvepningarna 1946-1960 

- Undersökningar av den sovjetiska ubåten U 137 i Gåsefjärden år 1981 

- Medverkan under den så kallade "Hårsfjärdsincidenten" år 1982.  

Boken vänder sig inte bara till de hundratals sjöofficerare och sjömän som tjänstgjort på M-båtarna utan 

till alla som är nyfikna på vår marinhistoria. Genom att följa ett specifikt fartyg genom krig och fred kan 

vi belysa viktiga historiska skeenden och händelser på ett konkret sätt. 

Boken följer M 20 under hennes 80 år ända fram till modern tid. 

Vi har också kartlagt samtliga 24 M-båtars historia och öden. 

 Boken ”Minsveparen M 20 - 80 år till sjöss i krig och fred” är framtagen i ett samarbete mellan Föreningen M 20 

och Sjöhistoriska museet. Boken ges ut av Attunda Skeppsförlag och kommer att distribueras i december 2021.  

Boken omfattar ca 120 sidor och är rikt illustrerad med många unika bilder på M 20 och andra fartyg.  

Boken kommer kosta 330 kr och går att förhandsbeställa redan nu för 275 kr plus 79 kr i frakt. 

Beställ boken genom att klicka på beställningsformuläret på Föreningen M 20:s hemsida: www.minsveparen.se 

Betala via Swish: 123 303 11 68. Ange ditt namn och “M 20-boken” vid betalning. 
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 80 år till sjöss i krig och fred! 
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