
 

 

 

Inbjudan till föredrag den 19 oktober kl. 13.00 på Saabs huvudkontor 

om  

Sir Ernest Shackletons resa till Antarktis 1914-1916  

och hur hans förlista fartyg Endurance återfanns. 

  
 

Deltagare: Medlemmar  

Samling: Den 19 oktober senast kl. 12,50 på Saabs huvudkontor Olof Palmes gata 17 i Stockholm 

Program: På andra sidan finner du ett utförligt program 

Kostnad: 50.-/person 

Anmälan:  Senast den 14 september vill vi ha din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se.  

Välj Aktiviteter/Föredrag Shackleton, fyll i dina uppgifter, kontrollera att ditt tfn-

nummer och e-postadress är korrekt angivna samt skrolla ner till SKICKA, tryck bara 

en gång. Om du inte har internet fyller du i nedanstående talong. Max 50 personer. Vid 

överbokning) gäller kölista. 

Betalning: Senast den 5 oktober får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter  

 bör inbetalningen ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2 eller Swish-konto  

123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 12 oktober.  

Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det  

gäller. 

OBS!  Anmälan är bindande. Vi utgår från att Du är fullt frisk när Du ska delta. 

Deltagande som avanmäls p.g.a. sjukdom anmäls snarast till samordnaren.  

Alla deltagare måste kunna visa legitimation vid receptionen. 

Förhinder:Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Carl-Johan Koivisto, 073-525 60 10 

eller via mail till stcjko@gmail.com VGV!/(se sid 2!) 

_________________________________________________________________________________________ 
Jag anmäler mig till Föredrag Shackleton den 19 oktober 2022 

Medlem:__________________________ Tfn ___________________________ 

Personnr:__________________________  

xxxxxx-xxxx 

  (Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till:  

  Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla)  
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Program: Föredrag om Sir Ernest Shackleton och hans resa till Antarktis med fartyget Endurance 

som efter hundra år blev återfunnet på 3000 meters djup i februari 2022 med hjälp av 

teknik från Saab. Föredraget kommer att vara delat i två delar: 

Del 1  Thomas Ehrner berättar om sin resa i Shackletons kölvatten. Han beskriver mannen och 

de strapatser som ledde fram till att alla överlevde, allt kryddat med film över djurlivet 

på de platser Shackleton befann sig på. Thomas är seglare och advokat. (ca. 30 min) 

Kaffepaus (ca 20 min) 

Del 2  Lars Lundberg från Saab Sea Eye beskriver hur Endurance hittades och tekniken bakom 

den autonoma undervattensfarkosten (AUV) Saab Sabertooth som möjliggjorde att 

vraket kunde hittas. Lars var en av två Saabanställda som deltog i sökandet. (ca. 30 min)  

 Möjlighet kommer att finnas att besöka Saabs Showroom efter presentationerna. 

 


