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Överallt syns nålstick av ljus genom nattens mörka ridå. Viktor, Mike och de andra 
befinner sig långt ute i Nevadaöknen, på väg ner i den gamla, nedlagda gruvan. Inne i 

gruvschakten stryker deras pannlampssken över ojämna väggar och gungar i takt med deras 
steg. De andas genom ansiktsmasker medan de gräver och söker. Det här är den senaste av 

många expeditioner de har g jort tillsammans. Har de tur hittar de ett par jeans nere  
i underjorden som inte sett dagens ljus på långt över hundra år.

UPPKOMST & EVOLUTION 

De kom från de eländigaste och farligaste ar
betsmiljöerna för att senare erövra de fina
salongerna i världens alla hörn. Från att ha varit 
funktionella och rustika arbetskläder till att bli 
modekläder som idag bärs som statussymboler. 
Boken True Fit – A Collected History of Denim 
är berättelsen om jeansens uppkomst och 
evolution. Vi är med vid plaggets födelse under 
mitten av 1870talet och följer dess utveckling 
under de första hundra åren. Berättelsen om 
jeansens historia avslöjar även att plagget utgör 
en väsentlig del av det amerikanska kulturarvet.

Viktor Fredbäck är en svensk jeanssamlare 
som åker till Nevadaöknen och gräver upp 
1800–talsjeans ur gamla silvergruvor. Det här 
är också berättelsen om hans stora passion och 
hans historiska pussel. Genom boken visar han 
för första gången upp sin världsunika samling. 

Aldrig tidigare har vintagejeans visats på det här 
sättet. Med hjälp av nytagna bilder på modeller i 
tidstypiska miljöer, får plaggen liv igen. 

Vi får även följa en rad spännande livsöden som 
är knutna till plaggen genom epokerna. Vi möter 
gruvarbetaren, entreprenören, rodeo clownen, 
sjömannen och många andra som får ge röst åt 
sin del av plaggets mångfacetterade historia.
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