
Viktor samlar på jeans
Viktor Fredbäck har en samling med flera hundra par jeans. Nu ska han visa några av dem på en utställning. 

Bilderna 
visade inte 
sanningen
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n Viktor Fredbäck har fler än  
400 par jeans.  
Men de flesta använder han inte. 
Han samlar på dem.  

Viktor började samla jeans  
för tolv år sedan. Nu har han  
en av de bästa samlingarna  
av gamla jeans i hela världen.  
De äldsta är nästan 150 år gamla.  

– Människors sätt att leva har 
ändrats jättemycket sedan dess. 
Men jeansen är nästan likadana, 
säger Viktor.  

Viktor har fått kämpa hårt  
för att hitta de gamla jeansen.  
En gång om året reser han  
till öknen utanför Los Angeles.  

Han och en kompis gräver sig ner 
till gamla gruvor.  
De som arbetade i gruvorna 
använde ibland jeans  
för att fylla igen hål i väggarna.  

– Varje gång jag åker till 
gruvorna ångrar jag mig.  
Inte för att det är farligt.  
Men det är otroligt jobbigt,  
säger Viktor.   

– Det är väldigt varmt och vi 
måste bära på vatten och verktyg. 
Ibland gräver vi i tre timmar  
och upptäcker sedan att vi grävt 
på fel ställe.  

Viktor gillar att jeansen  
berättar så mycket om hur det 

var förr i tiden. Nu vill han visa 
dem för fler. I februari ställer han 
ut en del av jeansen  
på Antikmässan i Stockholm.  

– Det känns kul att få visa upp 
dem. Många av de här byxorna 
har varit nedgrävda i över  
hundra år, säger Viktor Fredbäck. 
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Många tvingas flytta när hus byggts om
n När gamla lägenheter  
byggs om höjs ofta hyran mycket. 
Då kan det bli svårt för 
människor att bo kvar.  
Det säger Hyresgästföreningen.  

Föreningen har undersökt 
lägenheter i Göteborg. Där blev 
hyrorna i genomsnitt dubbelt så 
dyra när husen byggts om.  
När hyrorna höjs så mycket  

är det risk för att en tredejdel  
av de boende tvingas att flytta.  
De har inte råd att bo kvar.  

– Det handlar om mycket pengar.
Många personer får problem, 
säger Anna Lönn Lundbäck  
på Hyresgästföreningen.  

Föreningen vill att de som bor i 
ett hus ska få vara med  

och bestämma hur mycket deras 
lägenheter ska byggas om.  
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Nyligen fick jag reda på 
något hemskt.  

Det gäller en gammal 
klasskompis.  
 
Vi har inte träffats på länge. 
Allt jag visste om hennes liv 
var det som syntes  
på sajterna Facebook  
och Instagram.  
Där visade hon upp 
ett lyckligt liv.

Glada barn som leker.  
En rolig fest.  
Fin natur.  
Sådant som nästan alla visar. 
Det är lätt att dölja att livet  
kan vara en katastrof 
samtidigt.
 
Nu har jag fått veta  
att hon blivit plågad  
av sin man.  
I flera år var hon rädd 
att han skulle skada henne 
eller deras barn. 
Han hotade henne 
men lurade alla andra 
att han var världens 
snällaste man.
 
Det är något med bilder  
som är läskigt. 
Det går att luras så bra 
med dem. 
 
En bild är lätt att komma ihåg.  
Texten under bilden  
kanske vi glömmer att läsa.  
Och det som hände före  
och efter att bilden togs  
har vi ofta ingen aning om.
 
Jag ska försöka tänka på det 
nästa gång jag kollar 
på alla fina bilder på internet. 
Bilderna kanske inte ljuger. 
Men de berättar väldigt lite  
om verkligheten.

Så här 
tycker jag

agnes.sauter@8sidor.se

Jeans är en populär byxa.
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Ett hus med lägenheter i Malmö.
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