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”Jag tittar bara efter  
jeans äldre än 1930”

Viktor Fredbäck kan riskera livet i jakten på rätt objekt, men  
så har han också världens främsta samling av vintagejeans. I februari  

utsågs han till Årets samlare i The Collector’s Awards, som delas  
ut av Gods & Gårdar, The Collector’s Hotels och Antikmässan. 
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Det var Viktors pappa Hans-Erik som  
fick ta emot priset för Årets sam-
lare på Antikmässan i Stockholm 
i februari. Själv befann sig Viktor 

just då i en nedlagd gruva i Nevadaöknen i 
USA, på jakt efter ännu en raritet. 

Viktor blev jeanssamlare av en tillfällig-
het. Det berättar han när vi träffas i hans hem 
i centrala Stockholm. Allt startade när han 
pluggade i Uppsala för drygt tio år sedan. 

– Då bar jag helst manchesterbyxor, säger 
han. Men jag blev intresserad genom en kom-
pis som skulle börja jobba med jeans och hans 
bror som var designchef hos Lee. Jag blädd-
rade i jeansböcker och fastnade för historien; 
det är ju ett gammalt plagg som i högsta grad 
lever i dag.

Viktor hittade en jeansjacka från 1960- 
talet, sedan blev det några byxor och så var 
han fast. I dag består samlingen av runt 400 
plagg, från 1874 till 1980. 

– Jag har köpt vad plånboken tillåtit, ju 
bättre ekonomi jag fått, desto längre tillbaka i 
tiden kan jag gå. Nu tittar jag inte längre efter 
sådant som är yngre än 1930.

Våningen avslöjar knappast att där bor 
en samlare av rang. I en hylla ligger visserli-
gen prydligt hopvikta byxor och på en vägg 
hänger en inramad jeansjacka. Men det mesta 
förvaras i källaren, på vinden och hos pappa. 

– Jag känner inget behov av att dagligen 
kunna se min samling. Egentligen är jakten 
roligast, inte själva ägandet.

Ett 20-tal av plaggen kan betraktas som 
rena museiföremål och utgör tyngdpunkten 
i samlingen. Dit hör det första exemplaret av 
en Levis-modell från 1888 och ett par jeans av 
märket WO från 1874. 

Viktor föreläser om jeanshistoria, bland 
annat i USA, och gav häromåret ut boken 
True fit. Man skulle kunna tro att jeans är en 
uramerikansk företeelse, men de fanns fak-
tiskt redan i 1600-talets Frankrike. Då gjor-
des dessa arbetsbyxor i kanvastyg, inte denim. 
Ordet ”denim” kommer från den franska sta-
den Nimes som på 1700-talet var känd för sin 
tillverkning av blå bomullstyger. ”Jeans” är 
amerikansk slang och syftar på sjömän från 
Genua som bar denna typ av byxor. 

På 1800-talet fanns det flera hundra ameri-

Viktor Fredbäck i sina egna jeans. Han låter sy upp kopior av  
rariteterna i samlingen. Originalet är ett par WO från 1874.

Amerikanska Levis hade patentet  
på nitade jeans. Det här är första 

modellen av NO2 från 1888.

Stronghold-jackan från 1910 är det första 
plagg som Viktor hittade i öknen.
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Dessa Levis-jeans syddes till det amerikanska teamet vid de första 
olympiska spelen i USA, som gick i Saint Louis 1904.
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kanska företag som gjorde slitstarka byxor för 
främst gruvarbetare. Men det var Levis som 
skapade de första ”riktiga” jeansen:

– 1874 köpte de patentet på nitar av skräd-
daren Jacob Davies. Nitarna gjorde att de höll 
bättre och det är säkert skälet till att byxtypen 
finns kvar.

Under andra världskriget skapades de mo-
derna jeansen:

– Amerikanska staten började producera 
byxor för armén och för att få ner kostnaderna 
förenklades och standardiserades de. Därmed 
föddes dagens klassiska jeans.

En regel Viktor följer är att bara skaffa ett 
par av varje modell. 

– Hittar jag ett bättre exemplar så köper jag 
det inte. Det jag har får duga.

Han säljer heller aldrig något, även om han 
får erbjudanden. Han har kunnat se hur vär-
det gått upp genom åren. Ett unikt exemplar 
betingar sexsiffriga belopp och på marknaden 
finns objekt som är värda miljoner.

En hel del köper Viktor genom kontakter 
i USA. Helst vill han veta varifrån byxorna 
kommer och få dokumentation med ägare 

och kvitton. I bästa fall följer en hel, fantastisk 
livshistoria med.

Men de verkliga rariteterna letar han alltså 
själv upp. I gamla silver- och koppargruvor i 
Nevadaöknen döljer sig jeans som på 1800- 
talet användes för att täta väggar i schakten.

Tillsammans med två hängivna amerika-
ner åker han dit ett par gånger om året. De 
lyfter på stora stenar och slår med spadar i 
marken för att upptäcka gruvhål. Sedan kry-
per de i kilometerlånga gångar, som knappt 
har några stöttande träbalkar, och undviker 
att falla ner i 50 meter djupa hål innan de för-
siktigt kan börja gräva. Ibland övernattar de i 
gruvan, ibland under bar himmel med diverse 
giftiga kryp som sällskap.

– Har vi tur hittar vi ett par jeans om året. 
Så det handlar även om ett äventyr? 
– Nej, jag tycker det är hemskt! Moroten är 

att göra ett fynd …
Viktor, som till vardags är säljare inom mo-

debranschen, klär sig i dag oftast i jeans. Men 
aldrig i något ur samlingen, han låter i stället sy 
upp exakta kopior. Och lagom till Antikmäs-
san nästa år lanserar han sitt eget jeansmärke. 

» Har vi tur hittar vi ett par jeans om året i en gruva«

En samling Buddy  
Lee-dockor från  

1920 till 1950.
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Jeansen Champion Overalls 
från 1876 med kvitto.

Här är ett par Boss of 
the road från 1920.

ÅRETS SAMLARE
THE COLLECTOR'S AWARDS är 
ett branschpris som delades ut 
för sjunde gången i februari i år. 
Bakom priset står Antikmässan, 
hotellkedjan The Collector´s  
Hotels samt Gods & Gårdar. 
Syftet med priset är att främja 
konst- och antikbranschen.


