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För friluftsmänniskan har ryggan alltid varit en kär och nödvändig gammal vän, 
för hipstern i Brooklyn är en liten kantig svensk ryggsäck just nu den hetaste prylen för böcker 

och datorn. Friluftsliv har tagit pulsen på de båda ytterligheterna.

TEXT MALIN DUNFORS

FRÅN MULLESTIG 
TILL CATWALK

KÅNKEN

3Den amerikanska klädkedjan 
J. Crew säljer »Kanken«, som 
amerikanarna säger, i samma 
tvåfärgskombinationer som 
säcken ursprungligen hade  
när den presenterades 1976. 
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DE SVENSKA RYGGSÄCKARNA har börjat dyka upp 
i sammanhang fjärran från fjäll och öppna 
landskap. I Sofia Coppolas senaste film, 
den oscarsnominerade Somewhere, går en 
av huvudrollsinnehavarna, 11-åriga Cleo 
(spelad av Elle Fanning), omkring på en 
senapsgul Kånken. 

Den kära Kånken, som snarare för tan-
karna till varm choklad och skolutflykter, 
hur kommer det sig att var och varannan 
rygg i New York bekläds av denna enkla 
ryggsäck?

I SVERIGES RADIOS modeprogram Stil, som 
sänds varje vecka, berättade man om 
Kånkens renässans. 

Andrea Westerlind var initiativtagare till 
det udda samarbetet mellan Fjällräven och 
USA:s trendigaste och hippaste butiksked-
ja Opening Cermony och den stora kedjan 
J Crew med 400 affärer. Hon förklarar:

–  Vår idé var att sälja in Kånken endast 
till de absolut mest inflytelserika affärerna. 
Och det gick över förväntan. Kånken är exo-
tisk i USA, den känns lagom och lite jante.

– Den ligger i tiden, speciellt nu när 
överkonsumtionen slagit hårt mot hela 
den amerikanska ekonomin. Kunderna 
letar efter en produkt som är sann och som 
de har tillit till, sade Andrea Westerlind i 
radioinslaget.

Kånken förmedlar samma känsla som 
när alla filmers tönt får den snygga tjejen 
på slutet, menar programmet Stil i sin 
avannonsering.

DETTA VAR RYGGSÄCKEN SOM HETT MODE. För de 
flesta friluftsmänniskor är ryggsäcken mest 
en praktisk och nödvändig pryl i friluftsut-
rustningen. Två sådana är: Claes Grundsten 
och Haglöfs förre vd Mats Hedblom.

– Ååh, jag minns min första ryggsäck! 
Jag var 16 år när jag fick min första fjäll-
ryggsäck, säger Mats Hedblom, legenda-
risk vd på Haglöfs. Den var grön (kamou-
flagefärgad) och skulle smälta in i naturen. 
Pappa hade köpt den på Fliesberg i 
Skellefteå. Det var stort som sjutton. 

Claes Grundsten, fotograf och författare, 
fick en Haglöfs Kebne när han gick med 
i scouterna på 60-talet. Läderremmar och 
lösa kuddar på axelremmar. 

– Den var state-of-the-art på den tiden, 
berättar Claes Grundsten. 

Vad associerar då dessa flitiga ryggsäcks-
användare med just ordet »ryggsäck«?

 – Frihet att kunna vara ute i vilda natu-
ren och att klara sig på egen hand (tack vare 
allt man kan ta med sig i sin ryggsäck), säger 
Claes Grundsten. Mats Hedblom tänker på 
långa resor. Backpacks, de revolutionerade 
hela ryggsäcksepoken, konstaterar han.

PIONJÄRERNA Det svenska ryggsäcks-
landskapet har främst präglats 
av två aktörer: Fjällräven och 
Haglöfs. Det hela började 
en vacker vårdag 1914 i 
Torsång, Dalarna. Victor 
Haglöf sydde upp sin 
första omgång rygg-
säckar, hoppade upp på 
cykeln och gav sig av för 
att prova lyckan hos trak-
tens skogsfolk och bön-
der. Outstanding Outdoor 
Equipment à 90 öre styck.

Cirka 30 år senare var det 
dags för ännu en bärande idé. 
På den tiden liknade de flesta 
ryggsäckar oformliga päron.

Dessutom blev de otympliga när de 
packades, vandraren fick gå i det närmaste 
dubbelvikt för att inte falla baklänges av 
tyngden. Under sommaren 1950 trodde sig 
en 14-årig grabb vid namn Åke Nordin ha 
kommit på lösningen. 

5 I Sofia Coppolas nya film Somewhere bär en av 
huvudrollsinnehavarna, 11-åriga Cleo till höger, 
(spelad av Elle Fanning), omkring på en senapsgul 
Kånken. Här transporteras den av ett gäng pr-agenter 
till en filmpremiär. Foto Merrick Morton/SF

5 Åke Nordins första konstruktion. På en ihopsnick-
rad träram fäste han en egen sydd säck av kraftigt 
bomullstyg (Åke lärde sig sy redan som tioåring av 
sin mamma, skräddardotter Gunhild). 

Den stegformade bärramen fördelade belastningen 
bättre över ryggen och ökade ventilationen mellan 
rygg och ryggsäck. Remmar av kalvskinn.

Han hade nämligen läst att vikten skulle 
placeras högt och nära ryggen om man 
skulle bära tungt. Inför en tur till Dikanäs, 
ett litet samhälle i Västerbottensfjällen, 
snickrade han ihop en träram. 

På den fäste han en egen sydd säck av 
kraftigt bomullstyg (Nordin lärde sig sy 
redan som tioåring av sin mamma, skräd-
dardotter Gunhild). 

Bärremmarna av kalvskinn gjorde rygg-
säcken bekväm att bära. Den stegformade 
bärramen fördelade belastningen bättre 
över ryggen och ökade ventilationen mel-
lan rygg och ryggsäck. 

I fjällvärlden blev ryggsäcken en hit, 
speciellt bland samerna som vistades ute 
på fjället veckor i sträck. Kombinationen 
av en robust men skön ryggsäck var något 
nytt. Under de följande åren började en 
idé att ta form hos den unge Åke Nordin 
– att tillverka modern friluftsutrustning i 
egen firma, Fjällräven.

INGEN MEDELÅLDERSKRIS FÖR KÅNKEN I slutet av 
70-talet uppgav hela 80 procent av den 
svenska befolkningen att de periodvis 
hade ont i ryggen. Boven i dramat var den 
populära axelremsväskan. 
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Genom Haglöfs Tightryggsäckar 1989, blev ryggsäck-
en plötsligt inne bland stadsbor, cyklister, skolbarn. 
Har till dags dato sålts i 200 000 exemplar. 4

Nordin följde debatten kring sneda ryggar 
och skissade på en funktionell ryggsäck 
anpassad efter barns behov av att kunna 
bära tunga böcker till och från skolan. (För 
att bestämma proportionerna användes 
Stockholms telefonkatalog som mall). 

Säcken fick namnet Kånken (namnet 
kom från kånka, d v s att bära) och  
lanserades tillsammans med det Svenska 
Scoutförbundet. 

Nordin räknade med att sälja 200 styck-
en det första året, men sålde dubbelt så 
många. Idag har ryggsäcken sålts i över tre 
miljoner exemplar och överlevt öknamn 
som »kommunistpuckel« och »töntsäck«. 

DÄRFÖR GILLAR  
JAG MIN RYGGGSÄCK 

MATTIAS FORSBERG,  
23 ÅR
Jag gillar Kånken för att 
den är snygg och retro. 
Dessutom passar form  
och storlek för datorer och 
skolböcker.

THEODOR, 6 ÅR,  
går i förskoleklass på 
Lötkärrsskolan (I Ur och 
Skur skola) 
I min Haglöfs Tight XS får jag 
plats med allt jag behöver: 
kåsa, bestick och sittunder-
lag. Den är lätt att bära.

LINNEA WEDELIN, 20 ÅR
Kånken-ryggorna är så söta! 
Och eftersom att de finns 
i så många olika färger kan 
man vara lite speciell även 
om många har en Kånken.

STELLA, 5 ÅR, 
går på I Ur och Skur 
förskolan Mullebo 
Min Lundhags Rocket är 
så bra för att den har ett 
regnskydd som man kan 
dra över om det regnar. 
Och så kan man lägga i en 
massa saker.

AV MARIKA PERSSON, PRAKTIKANT 
TOLLARE FOLKHÖGSKOLA

SOFTPACK Softpackens stora genombrott kom 
1993 när Haglöfs lanserade Tightryggsäck-
en. Svenskarnas ryggsäcksanvändande blev 
aldrig detsamma. Ung som gammal började 
bära säckarna i gult/svart och rött/svart. Det 
är fortfarande en av Haglöfs mest kända pro-
dukter, som sålts i 1,1 miljon exemplar. 

– Typisk produkt som föddes från ett 
marknadsbehov, berättar Mats Hedblom 
om Tights födelse. På 1990-talet slog också 
mountainbiken igenom, både som trans-
portmedel och träningsredskap.

– Du ska röra på dig, inte ryggsäcken. 
Det var vår devis, säger Mats Hedblom. 
Passform var honnörsordet. 

Trots Tightryggsäckens unika passform 
fick den till att börja med ett ljummet mot-
tagande. Hundra till tvåhundra kronor dyra-
re än genomsnittsryggsäcken tyckte många 
var för dyrt. Handlarna var lika skeptiska. 

Men på ett halvår förändrades allmänhe-
tens uppfattning (vilket i sin tur influerade 
affärskedjorna), man upptäckte att den var 
något helt annat än en vanlig ryggsäck. 

Så populär blev Tight, att otaliga sport-
kedjor började sälja sin egen modell.

– Tight kopierades hej vilt, det är vi stolta 
över, konstaterar Mats Hedblom, även om 
han medger att det kanske inte var så roligt 
i början. Fast Tight gick starkare ut ur kon-
kurrensen. – Det stärkte originalet, säger 
Mats. Idag omsätter Tightsäckarna lika 
mycket som när de först lanserades.

LIKA PERSONLIG SOM TANDBORSTEN Claes Grund-
sten är en softryggsäcksfan, och något av en 
ryggsäcksfetischist, som han själv uttrycker 
det. Som fotograf och friluftsmänniska har 
han provat otaliga ryggsäckar.

– Först när ryggsäcken varit med på 
en tur där man vandrat i tio timmar med 
25-kilos packning vet man vad den går för, 
konstaterar Claes Grundsten och tillägger 
att »den måste sitta bra«. 

När han upptäckte softpacken blev han 
biten. – Haglöfs Sumo är den bästa rygg-
säck jag haft, konstaterar Claes Grundsten. 

Just nu har han två säckar som han 
laborerar med. Över tio stycken ryggsäckar 
står i hans förråd, eller »friluftsmuseum«. 
Claes är lite nostalgisk och har svårt att 
slänga sina gamla ryggsäckar.

– Ryggsäcken är en livsavgörande pryl 
för mig, jag är alltid på hugget att hitta den 

optimala säcken, säger han och menar att 
ryggsäcken är utomordentligt personlig 
– ungefär som tandborsten eller ett par 
kalsonger. 

RYGGSÄCKENS FRAMTID Ryggsäcksevolutionen 
har blivit bättre och bättre. Starkare och 
lättare material ger högre bärkomfort. Vart 
bär detta hän? kan man undra. 

Först och främst måste säcken ha tre 
grundegenskaper: – Slitstyrka + lätthet + 
enkelhet, säger Mats Hedblom. Det ska 
inte vara knepigt att bära en ryggsäck.

Men en all-around-ryggsäck, då, en som 
tar oss till månen och tillbaka? Det tror inte 
Mats Hedblom på. Behoven ser alldeles för 
olika ut. 

– Det som är viktigt med ryggsäckar, 
framhäver han, är att de har teknisk utstrål-
ning men samtidigt är superenkla. När det 
är vinter och man har vantar på sig och allt 
är blött, då ska det vara lätt att använda sin 
ryggsäck, förklarar han. Ryggsäcken är trots 
allt ett bruksföremål och då ska det inte 
vara »så förbaskat krångligt«.

Claes Grundsten utgår från att det om 
några år finns en skönare och lättare säck. 
Han har med ålderns rätt blivit vaksam 
mot att bära för mycket.

Har han en drömryggsäck? – En 110 
liters ryggsäck som väger under två kilo i 
egen vikt. 
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Ryggsäckshistoria
TEXT PER GÖTHLIN

RÄNSEL
Äldre typ av mindre ryggsäck i 
form av en påse försedd med 
remmar så att den kunde bäras 
på ryggen. Ränseln stängdes 
med hjälp av snörning längs 
påsens överkant och därefter 
fälldes ett enkelt lock över öpp-
ningen som regnskydd. Bilden 
visar en sameryggsäck i svart 
skinn från Vilhelmina socken.  
Ur Rolf Kjellströms bok 
Samernas liv, Carlssons förlag.

KONT, NÄVERKONT
Hård väska av flätad näver att i 
vissa fall bäras på ryggen. Allas 
vår Mulle, Gösta Frohm uppträd-
de alltid med en näverkont på 
ryggen. Gösta Frohms och Mulles 
egen näverkont (se bilden) finns 
nu bevarad hos Mullestiftelsens 
Magnus och Siw Linde.

MES
Mesen var en sorts »hylla« som 
lasten vilade på och som man 
spände om magen. Ordet mes 
i denna betydelse är belagt 
sedan 1730, men användningen 
ligger mycket längre tillbaka i 
tiden. En mes av modernt snitt 
påminner om en enkel päron-
ryggsäck.

Jan Stenmark

MARA
I Luffarvisan sjunger Fred 
Åkerström och tidigare,  
Calle Reinholdz: … »då axlar 
jag min mara allt uti solen 
klara« Mara kommer från 
samma ordrot som trycka 
ihop, göra betryckt. Mara 
var ett väsen som smög sig 
in genom nyckelhålet om 
natten och satte sig på den 
sovande och klämde till, gav 
upphov till mardrömmar. 
Mara i betydelsen ryggsäck, 
kan ha varit soldatslang för 
något man inte vill bära,  
som var tungt, klämde åt.

PÄRONRYGGSÄCKEN
Sista skriket ända in på 
60-talet innan de nya säck-
arna kom i syntetmaterial 
och lätta aluminiumramar. 
Päronryggsäckarna var gedi-
get hantverk i grov canvas 
med många läderskoningar, 
remmar och spännen. Ofta 
smyckade med brodyrmär-
ken från allehanda fjällorter.

KALV
En sorts ryggsäck av kalv-
skinn med päls. Snygg sak.

Jan  Stenmark, är en av våra mest uppskattade svensk serietecknare. 
Känd från bland annat  Aftonbladets kultursidor. Stenmark utmärker sig 
med sin speciella collageteknik där bilder (främst från 1940-60-talet)  
åtföljs av ironiska, underfundiga och elaka kommentarer.


