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Pressinbjudan – Ursaaben tillbaka i 
Linköping för Saabs 75-årsjubileum 

I år firar försvars- och säkerhetsföretaget Saab 75 år. Jubileet 
uppmärksammas bland att genom att ställa ut Ursaaben på 
Flygvapenmuseet i Linköping.  Fredagen den 30 mars finns tillfälle att 
träffa konstruktören av Ursaaben, Hans Osquar Gustavsson, samt Jan 
Germundsson, platschef Saab Linköping. 

Den 2 april 1937 grundades Saab efter ett beslut i riksdagen om att Sverige skulle 
ha förmåga att producera stridsflygplan. Efter andra världskriget började Saab att 
titta på civil produktion och en helt ny produktkategori – Saabbilen. Den 
handgjorda prototypen premiärvisades den 10 juni 1946 vid en pressvisning i 
Linköping, och samma år flyttades tillverkningen till Trollhättan.  
 
Biltillverkning, en verksamhet som sålde 1991, är en viktig del i Saabs historia och 
i Svensk Industrihistoria. Som del i Saabs 75-årsjubileum rullar vi därför tillfälligt 
hem ursprunget till Saabs biltillverkning .  
 
Den 30 mars bjuder vi in till Flygvapenmuseet i Linköping för att möta två rariteter 
– Ursaaben, som enda exemplar i hela världen, och Hans Osquar Gustavsson, som 
är minst lika unik. Han började på Saab i Linköping redan 1940 och var med om att 
rita karossen till Ursaaben. Jan Germundsson, Saabs platschef i Linköping, deltar 
också för att prata om företagets verksamhet i dag och i framtiden. 
 
När:  Fredagen den 30 mars, kl. 11.00-12.00  
 
Var:  Flygvapenmuseet, Carl Cederströms gata 2, Malmslätt, Linköping 
 
Medverkande: Ursaaben - Saabs första bilprototyp, Jan Germudsson, Platschef 

Saab Linköping, Hans Osquar Gustavsson, Saabs veteranklubb 
(konstruktör Ursaaben) 

 
Om du vill anmäla deltagande eller har frågor, vänligen kontakta: 
Karin Walka, +46 734 375 807, karin.walka@saabgroup.com 
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Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions 
ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees 
on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to 
meet customers’ changing needs. 


