
Take a part of a mix of the best from 70 years of brilliance. A tribute to Saab and it’s cars.
Ingenious, headstrong and progressive. This is our definition of iconic.

Ursaaben Saab 92 
Saab 93 

”the monster” 

Saab sonett II Saab 96 sport
Saab 96

Carlsson Rally ”283”
Saab 96 V4

Per Eklund Rally

Saab 99 turbo
Saab 99 turbo

Stig Blomqvist rally Saab 900 Aero Saab 900 Cab

Saab 9000 
The talladega car Saab 9-3 Cab

Saab 9-5 
station wagon

Saab AeroX
Concept

This will be the first selection of 16 cars for the Iconic collectors box.  All buyers of the box will be notified when more of the 
cars at Saab Car Museum will be available as prints.

See next page for details and price



Begränsad upplaga
Lådan med bilderna ges ut i en begränsad 
upplaga av 900 exemplar. Boxen som bilderna 
levereras i håller mycket hög kvalitet och blir 
ett exklusivt skydd för det unika innehållet.

Fotografier
I lådan finns det 16 stycken fotografier i 
formatet 48 x 37 cm av Saab-bilar som 
representerar deras 70-åriga historia. 
Bilderna är tagna av den prisbelönta 
fotografen Johan Wedenström och trycks på 
ett 250 grams högkvalitetspapper. 

Den slutliga touchen på bilderna läggs hos en 
av världens främsta retuschörer av bilbilder, 
Jürgen van den Hoofdakker. Bilderna varierar 
från enkla stilleben till miljöbilder inifrån 
museet och är alla tagna för detta ändamål.

Boken
Till bilderna i lådan följer det med en 
mjukpärmsbok som kortfattat beskriver de 
olika bilmodellerna utifrån ett berättande 
perspektiv. Dessa beskrivningar varvas med 
helt nya och unika intervjuer av personer 
som på ett eller annat sätt påverkat Saab-
bilarnas historia. Boken har ett 40-tal sidor 
och är på svenska och engelska.

Beställning och leverans
Lådan kan redan nu förhandsbeställas via Saab 
Car Museum och levereras vecka 24, eller 
hämtas upp på museet under Saab-festivalen 
som pågår 9–11 juni 2017. Vid leverans 
tillkommer fraktkostnad enligt specifikation 
vid beställning.

Följ arbetet
Vill du se hur teamet bakom bilder och låda 
arbetar i kulisserna? Vi finns på Instagram 
@iconic_car_view

Foto:
Johan Wedenström

Art Director:
Niklas Andersson

Retuschör:
Jürgen van den Hoofdakker

Fotoassistent:
Rune Andersson

Rådgivare:
Peter Bäckström

Fotoprojektet är ett samarbete mellan Saab Car
Museum, Column Identitet AB och Steampipe
Production Studio AB. Saknar du din 
favoritbil? Som köpare av boxen får du 
förstahandsinformation om fler bilder på bilar 
från Saab Car Museum. Dessa säljs då för 
styckpris.

I år, 2017, firas Saab-bilarnas 70-åriga historia. Denna unika industrihistoria som 
tillverkningen av Saab-bilarna är, vill vi hylla med en specialkollektion av bilder där fotograf 
Johan Wedenström fångar själen hos bilarna utställda på Saab Car Museum i Trollhättan. 

Pris för medlemmar i Svenska Saabklubben, 1700 SEK vid beställningar från 
hemsidan http://iconiccars.tictail.com. Ange rabattkod: SAABKLUBBEN17 

(Ord. pris 1875:-. Erbjudandet gäller till och med 29 mars)

Medlems-
special

Företagsförsäljning och allmäna frågor: Niklas Andersson, 0708 77 55 38, iconic.car.view@gmail.com 
eller Johan Wedenström 0708 41 61 16


