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1) Jubileumsturnén M 20 80 år

6) Kulturhistoriska resor 25 + 26 sept.

2) Örlogsdagar 27-29 aug.

7) M 20-persedlar

3) EDIP 8 sept.

8) Digitalt höstmöte 25 november

4) Kustskepparutbildning 16-19 sept.

9) 80-års-kalaset 1 december

5) Jagarolyckan Märsgarn 17 sept.

10) Boken MINSVEPAREN M 20

M 20 åter i hemmahamn! !

Efter vintern blev det en salig fêst,
M 20 styrde stäven mot kust i väst.
Med mängder av folk, längs kajer många,
flera medlemmar, vi på resan fånga’.
1) Jubileumsturnén M 20 80 år
En mycket lyckad Jubileumsturné avslutades i
Stockholm den 1 augusti. Utan några som helst
allvarliga missöden/haverier tog M 20 våra
medlemmar runt Sveriges kust med besök bl.a. på
Kungsolms Fort, utlandsbesök i Köge (Dk) och
festlighet med Havets läckerheter från Smögen.
Några siffror: Över 400 gästnätter ombord inkl. frukost och lunch.
Över 1 400 distansminuter, drygt 200 gångtimmar och låg bränsleförbrukning, 29 liter/tim (tack vare låg fart i Göta kanal).
Stort TACK till alla ombordvarande som skötte alla sysslor till full
belåtenhet för fartyge och besättningens bästa!

2) Örlogsdagar 27-29 augusti 2021
I helgen är det full aktivitet vid Museipiren och på Galärvarvet.
Veteranflottiljen besöker huvudstaden med Rbb Ystad, Tb Spica,
Vb Jägaren, flera Mtb och Msvpm M 21 förutom M 20 förstås.
Fartygen har ”Öppet skepp” 11.00-16.00 varje dag.
M 20 gör turer ”I Vasas kölvatten” under lördagen varje hel timme med start 11.00.
Passa på att se de andra fartygen och följ med på en tur ”I Vasas kölvatten”.

3) EDIP - En Dag I Paradiset 11 september 2021
Veteranflottiljen inbjuder till Gålö med fartygsturer lördagen den 11 september.
Följ med M 20 från Stockholm fredag em. den 10 sept. med övernattning ombord.
För mer information se vår hemsida www.minsveparen.se och www.veteranflottiljen.se

4) Kustskepparutbildning 16-19 september 2021
Passa på att repetera och komplettera dina navigatoriska kunskaper i höst.
Med teori ledd av de välrenommerade utbildarna på Sjöskolan Beckholmen och med vidhängande praktik ombord på M 20 får du samtidigt ett upplevelserikt och givande veckoslut.
Vi börjar kl. 18.00 på torsdagen den 16 september på Sjöskolan Beckholmen.
Anmälan gör du på Sjöskolans hemsida www.sjoskolan.se under ”Kustskeppare ombord M 20”.

5) Jagarolyckan Märsgarn 1941 - 80 år 17 september 2021.
För att hedra minnet av de omkomna och händelsen i stort genomförs en
Minnesceremoni fredagen den 17 sept.
Ceremonin kommer att avhållas 9.00 - 13.00 vid Minnesstenen på Märsgarn.
M 20 hämtar vid Årsta brygga kl. 08.15.
Det går bra att komma till Gålö redan torsdag kväll och övernatta ombord inför fredagen.
Möjlighet erbjuds att följa med M 20 åter till Stockholm efter minnesceremonin för att vara
framme i Stockholm c:a 16.30.
6) Kulturhistoriska resor 2021
- Lördagen 25 september gör vi en marinhistorisk resa till Siaröfortet.
Preliminär avgångstid 09.00 och åter senast 17.00.
En intressant tur i fin skärgårdsmiljö.
- Söndagen den 26 sept. tar vi en tur genom det historiska
Baggenstäket och vidare till ARTIPELAG.
En omväxlande kulturhistorisk tur med blandat inslag i fin
naturmiljö alldeles i Stockholms närhet.

7) M 20 - persedlar
Vi har efter sommarens rykande åtgång nu fått in en ny leverans med kepsar och piké-tröjor.
Såväl kepsar som piké-tröjor finns för omgående leverans.
Vi har fått flera förfrågningar om M 20 jackan ”Regatta professional”.
Jackan kan nu beställas men har något förlängd leveranstid.
Besök vår web-shop för beställning och se övriga artiklar på vår hemsida under ”Medlemssidorna”.

8) Höstmöte 25 november 2021
Även i år genomförs Höstmötet i digital form, torsdagen den 25 november.
På dagordningen står bl.a.fastställande av medlemsavgift för 2022.
Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 november.
9) M 20 80 år 1 december 2021
Du har väl bokat för Jubileumsfesten i Neglinge, Saltsjöbaden den 1 december 2021 !?
Följ med M 20 från Stockholm 15.00 och övernatta ombord före återfärden den 2 dec.
Ytterligare info. på hemsidan och i kommande info-blad.
10)

Boken MINSVEPAREN M 20
Passa på och förhandsbeställ boken MINSVEPAREN M 20 som utkommer i december.
En omfattande skildring av M-båtarnas levnadshistoria och speciellt om M 20 – 80 år i krig och fred!
Se vidare information om boken och beställningsförfarande på följande sida.

Anmäl deltagande på www.minsveparen.se/medlemssidor eller skicka ett mail till
kontakt@minsveparen.se för de aktiviteter du önskar delta i.

VÄLKOMMEN OMBORD !

MINSVEPAREN M 20
80 år till sjöss i krig och fred!

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.

