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UTFLYKT TILL SAAB UW-verksamhet i Motala och Linköping den 14 sept 2022 
Berättad av: Riitta Sundblom 
 
Klubben erbjöd sina medlemmar en unik möjlighet att bekanta sig med Saab Dynamics 
Underwater Systems i Motala och Linköping. Detta blev möjligt efter ca 3 års fördröjning 
p.g.a. pandemin som tvingade oss att vänta på bättre tillfälle. Idén och planeringen fanns 
kvar och den 14 september 2022 gav de 38 medlemmarna, som deltog, sig av med bussen 
mot Motala först. Där fick vi se Motala-anläggningen och Saab Dynamics och Underwater 
Systems presenterades för oss. I hamnen fick vi besöka Elverkstaden T8, AUV och lätt 
torped, Torpedverkstaden T2, tung torped etc. Intresset var stort och frågorna var många. 
Några kunde inte slita sig från produkterna. 
 
Bussresan fortsatte till Saab Linköping. Där visades lätt torped, tub och olika torpedmodeller 
i en mindre utställning. Vi fick även besöka produktionshallen där bl.a. torped och RBS15 
tillverkas.  
 
Besöket avslutades med en demo av ROV i Vattentanken där några nyfikna medlemmar blev 
riktigt blöta. I samma hall fick vi se den autonoma undervattensfarkosten (AUV) Saab 
Sabertooth som möjliggjorde att vraket av fartyget Endurance efter hundra år efter 
förlisningen kunde hittas.  
 
Den 19 oktober får vi höra ett föredrag om denna historia. Förutom att hitta vrak på 
havsbotten kan dessa produkter användas och används bl.a. i räddningsinsatser och marin 
forskning. 
 
Det var en intressant och spännande dag som Saabs duktiga och engagerade medarbetare 
hade förverkligat för oss under samordning av Cecilia Ahlenius (Saab Underwater Systems, 
Marketing) och Lotta Ljungblad-Nilson som assistent. 
 
För lite foton, se sid 2! 
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Fotograf: Lotta Ljungblad-Nilson. Bilderna är godkända av Saab för publicering. 
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