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D
en kan være fin og
usynlig. 

Den kan være stor
og rå. 

Se dig omkring. Den
findes overalt – også

der hvor du mindst venter den.
»Zip« siger det, når vi tager bukser

på. »Zip« siger det, når vi tager kjolen
af. »Zip« siger det, når vi skal ned i
pung og taske.

Man kunne blive ved, for det zipper
overalt, og hvad skulle vi gøre uden
lynlåsen, der er så praktisk, at man
slet ikke kan forestille sig et liv uden
»the zipper«, som er det engelske
navn for den takkede anordning, der
dog også kan være særdeles besvær-
lig, hvis den sætter sig fast eller går
ud af sin bane. De fleste kan sy en
knap i, men når lynlåsen går, er man
på den.

Den 29. april er det 100 år siden
den innovative svensker Gideon
Sundbäck, der var emigreret til USA,
fik patent på sin opfindelse, som han
det følgende år raffinerede til den
grundmodel, vi kender i dag.

Der gik ikke ret lang tid, før den
amerikanske flåde kunne se fidusen i
at anvende lynlåsen, der fik sin debut
under første verdenskrig, hvor man
syede den ind i flådemandskabets
uniformer, så de bedre kunne holde
kulden ude, fortæller Tove Engel-
hardt Mathiassen, der er museumsin-
spektør i Den Gamle By i Aarhus.

Vi skulle dog et godt stykke op i
1930’erne, før lynlåsen nåede ud
over slagmarken og ind i almindelige
menneskers garderobe. Men så gik
det til gengæld stærkt. I 1914 blev
der produceret omkring 100 meter
lynlås dagligt. 

I dag banker maskinerne, som for-
trinsvis står på kinesisk jord, om-

ABBA. Den svenske
popgruppe ABBA var– som
mange andre i 1970’erne –

glade for stramt tøj og
lynlåse, der var synlige på

tøjet. Det signalerede
frækhed og frigjorthed.

Foto: Ullstein Bild/Polfoto

■ Lynlåsen var længe under vejs, før den blev sat i produktion.
■ Den første, som kom på sporet af den nye lukkemekaniske, var
amerikaneren Elias Howe, som fik patent i 1851 på en lynlås, der
er i slægt med senere generationer.
■ 42 år senere kom en Judson Whitcom på banen med en ud-
gave, som blev vist på Verdensudstillingen i Chicago i 1893.
Den blev dog ingen kommerciel succes.
■ Det skete først rigtigt, da Gideon Sundbäck - en
svensk elektroingeniør, der var emigreret til USA - fik
patent på sin opfindelse af en lynlås den 29. april
1913. Året efter fik han patent på en videreudvik-
let udgave, som den amerikanske flåde satte i
produktion under 1. Verdenskrig.
■ I 1930’erne kom der for alvor gang i
masseproduktion, og i dag er lynlåsen
langt den mest udbredte lukkeord-
ning.
■ Den anvendes i tøj, tasker, læ-
dervarer, telte, soveposer og i
mange andre produkter.

PUNKER. Punkbevægelsen i 1980’erne
elskede de store, markante lynlåse, som, 
i deres optik, signalerede oprør mod det 
etablerede samfund. Foto: Gail-Orenstein/Corbis/Polfoto
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kring 3000 kilometer ud hver evige
eneste dag. Det er herfra og til Tel
Aviv.

Godt til stramt tøj
Opfindelsen af lynlåsen fik vidtræk-
kende betydning, og Karen Marie Has-
ling, der er tekstilingeniør og ph.d.-
studerende ved Designskolen Kolding,
kalder den ligefrem »revolutioneren-
de«:

– Lynlåsen har revolutioneret både
tøjmoden og den måde, man laver in-
dustrielle produkter på. Dens fleksibi-
litet har givet os helt nye muligheder.

Det meget kropsnære tøj banede
lynlåsen for eksempel vejen for, for-
klarer hun:

– Knapper giver ikke den samme
mulighed for at holde sammen på to
stykker stof, når det skal sidde helt
stramt. Her er lynlåsen meget mere ef-
fektiv, for den trækker ikke i tøjet. Den
giver en jævn linje.

Tove Engelhardt Mathiassen fra Den
Gamle By i Aarhus supplerer:

– I 1930’erne, da lynlåsen begyndte
at blive massefremstillet, dukkede de
bløde kjoler, som smyger sig til krop-
pen, op. De var holdt sammen af en
usynlig lynlås i siden, fortæller hun og
refererer til museets egen tøjsamling:

– I 2005 lavede vi en udstilling med
bryllupstøj, og vi havde et frygteligt
hyr med en brudekjole fra 1934. Den
var så stram, at vi var nødt til at skille
ginen ad, for at få kjolen anbragt. Jeg
kan ikke forestille mig, at den kjole
ville være kreeret uden lynlåsens eksi-
stens.

Kvinder blev selvkørende
Især for kvinderne var det et kæmpe
fremskridt, da lynlåsen dukkede op i
deres tøj, fortæller Karen Marie Has-
ling fra Designskolen Kolding:

– Det blev lettere at få tøjet af og
på, og dermed blev kvinderne mere
selvkørende. De behøvede ikke læn-
gere at få hjælp af manden eller stue-
pigen til at åbne og lukke hægterne
eller knapperne, der tit var placeret i
ryggen.

Også korsetter og hofteholdere
blev installeret med lynlås, så det
kunne gå lidt tjept – i takt med indu-
strisamfundet, som buldrede frem.

Med lynlåsens entré på markedet
blev det også lidt nemmere at være
mand, for nu behøvede han ikke at
stå og bakse med knapper i buksegyl-
pen. Han kunne åbne og lukke i ét
hug. Men mændene måtte nu væbne
sig med lidt tålmodighed. Det tog
nemlig nogle år, før det blev deres
tur:

– Vi skal helt frem til 1958, før vi
her i vores samling, ser et par herre-
bukser med lynlås i gylpen, fortæller
Tove Engelhardt Mathiassen.

Lynlåsen som pynt
Men lynlåsen er ikke kun en hurtig
lås – en praktisk foranstaltning. Den
er også blevet brugt som visuelt ud-
tryk – som pynt.

Den første, som fanger den mulig-
hed, var den italienske modeskaber
Elsa Schiaparelli, der var en af de helt
store modeskabere i mellemkrigsti-
den. 

Hun var kraftig inspireret af surrea-
listerne og arbejdede blandt andre
sammen med kunstnere som Salva-
dor Dalí og Alberto Giacometti. Hun
lod lynlåsen blive synlig, så den fik
sit eget grafiske udtryk på kreationer-
ne.

Senere dukker lynlåsen op som et
markant udtryk i for eksempel Elvis
Presleys og i ABBA’s tøj. Det skulle
være stramt, det skulle være råt, og

lynlåsen, som hidtil fortrinsvis havde
levet et skjult liv, blev nu blotlagt.

Men især punkbevægelsen, som var
den fremtrædende ungdomsbevægel-
se i 1980’erne, tog lynlåsen til sig
som visuelt udtryk. Punkerne fik for
alvor lynlåsen ud over rampen, for-
tæller Chris Pedersen, der er redak-
tionschef på modemagasinet Cover:

– I punkbevægelsen tager man alle
de her billige, industrielle ting som
sikkerhedsnåle, hængelåse og lynlåse
op, og genbruger dem som pynt.

Han mener, at der er noget frækt
ved lynlåsen, hvis den placeres det
rigtige sted og er gjort af et råt mate-
riale:

– Den er sexet, fordi den skaber
nogle forestillinger i os. Den er let at
åbne, så man hurtigt kan komme ind
til den bare hud. Det har mange mo-
deskabere spillet på helt bevidst.

Chris Pedersen fortæller, at lynlå-
sen som visuelt udtryk har fået en re-
vival de seneste år:

– Chefdesigner Alber Elbaz fra det
franske modehus Lanvin har arbejdet
meget med fine, draperede silkekjo-
ler, som han sætter en lidt rå lynlås i
ryggen på, men også vores egne Ma-
lene Birger og Designers Remix bru-
ger lynlåsen som noget, der bryder
billedet. For eksempel har Malene Bir-
ger brugt den i nogle af sine lette top-
pe.

fortæller Chris Pedersen, der me-
ner, at vi kommer til at se meget mere
leg med lynlås den kommende tid:

– Hvert år i maj åbner Metropolitan
i New York en stor udstilling med for-
skellige temaer i moden, og den er
designere over hele verden inspireret
af. Denne gang er temaet faktisk pun-
ken, så derfor er jeg overbevidst om,
at lynlåsen vil blive meget synlig i
moden de kommende par år.

YNLÅSEN
rå og revolutionerende

FØDSELSDAG: Har der været et liv før lynlåsen? Ja, det har der faktisk, men det var dødbesværligt
med alle de knapper og hægter. Lynlåsen fejrer 100 år den 29. april, og den har gjort tilværelsen 

meget lettere – især for kvinder.

SELVKØRENDE. Da lynlåsen kom
ud til en bredere del af befolkningen

i 1930’erne, blev kvinderne mere
selvkørende. De havde ikke længere
brug for manden eller tjenestepigen
til at knappe eller hægte kjolerne i

ryggen. Foto: Jose Luis Pelaez/Corbis/Polfoto
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