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Futurliner till Mariestad och SpeedArtDesign  

 

När evenemanget SpeedArtDesign drar igång för femte gången 7-8 september 2019 finns den 

världsunika Futurliner #8 på plats för att beundras och begrundas.  

 

Futurliner var ursprungligen ett utställningsfordon som GM byggde 1938 för att åka runt i Amerika och visa 

upp framtidens teknik utifrån deras egna idéer. Roadshowen kallade Parade of Progress och de tolv 

bussliknande fordonen väckte stor uppmärksamhet när de rullade in i de Amerikanska småstäderna 

tillsammans med GM:s senaste bilmodeller. På senare år har fordonen blivit mycket eftertraktade och har 

sålts, renoverade, för så stora summor som 27 miljoner svenska kronor. 

 

Futurliner #8 finns i Sverige 

Fyra Futurliners finns utanför USA och en av dem, nummer åtta, finns i Sverige. Futurliner #8 klassas som 

Sveriges största renoveringsprojekt på fordonssidan. Renoveringen har pågått under flera års tid och målet är 

att komma så nära original som möjligt. Under SpeedArtDesign får besökarna chansen att på riktigt nära håll 

beundra och begrunda den speciella bussen när den kommer till Mariestad på sitt 14 meter långa släp. 

– När Futurliner #8 beräknas vara färdigrenoverad går inte att svara på, säger ägaren Niklas Jonsson. Men 

att det finns ett enormt intresse att följa projektet är helt klart, inte minst eftersom den brukar kallas Sveriges 

mest fotograferade fordon.  

 

SpeedArtDesign 2019 

Att mixa konst, motorsport och design under ett och samma evenemang är det som gör  

SpeedArtDesign unikt. Att det sedan handlar om över 150 medverkande, världsnamn inom både konst och 

motorsport, uppvisningar på marken så väl som på vatten och i luften gör det än mer spännande för de cirka 

40 000 förväntade besökarna i Sjöstaden Mariestad under helgen 7-8 september. 

 

För mer information vänligen kontakta:  

Claes Pettersson, 070-617 48 64, evenemangsgeneral SpeedArtDesign 

Tomas Sundler, 079-336 57 65, motorgruppen SpeedArtDesign 

Niklas Jonsson, 0768-224033, ägare Futurliner #8 

 

www.speedartdesign.se 

http://www.speedartdesign.se/


 

 

 


