
Tidig produktion

Snabb utveckling

Cykeln mitt 
ibland oss

Av Jan Hult

En skarp diagnos på framtiden ställdes för några år sedan av biokemisten 
Gösta Ehrensvärd i boken "Före-Efter”. Den har en månbil och en cykel 
på omslaget. I boken talas om cykeln som ett viktigt transportmedel på 
2200-talet. Men är det verkligen rimligt att tänka sig cyklar då, och att de 
skulle se ut som cyklar gör nu?

Ja, det kan mycket väl tänkas. Våra cyklar är nämligen i allt väsentligt 
desamma i dag som för 100 år sedan. Vad är det då för märkvärdigt 
med cykeln, som gjort att den knappast ändrats alls på hela den tiden? 
Jo, cykeln är en maskin som alltigenom utformats för att passa män
niskan. Den är en så helt och fullt mänsklig maskin. Cykeln bär män
niskan - men människan kan också bära sin cykel.

Från vårt århundrades början har cykeln funnits mitt ibland oss. Redan 
vid sekelskiftet tillverkades i Sverige över 10 000 cyklar om året. År 1950 
var produktionen över 300 000 cyklar. Sedan dess har den sjunkit, i stället 
har importen ökat.

över 450 000 cyklar köps nu varje år i Sverige. En SIFO-undersökning 
för ett par år sedan visade att 90 procent av alla barn mellan 7 och 17 år 
har en egen cykel, liksom 65 procent av alla vuxna mellan 18 och 70 år. 
Det gör över 5 miljoner cyklar sammanlagt. Utöver de 5 miljonerna finns 
kanske ett par miljoner vanvårdade, för att inte tala om alla de cyklar 
som ligger på botten av åar och sjöar. Ännu så länge lever vi svenskar i 
ett överflödssamhälle. Hela svenska folket skulle alltså kunna färdas på 
cykel i ett och samma ögonblick. Men bara var fjärde svensk använder 
sin cykel regelbundet.

Cykeln är en så vanlig företeelse, att vi sällan tänker på vad den egent
ligen betytt i den industriella och sociala utvecklingen under de gångna 
100 åren. Låt oss se på cykeln ett tag; som teknisk produkt och som 
samhällsomdanare.

På några få decennier, i slutet av 1800-talet, hände allt det som ledde 
fram till dagens cykel. Den är i allt väsentligt samma mekaniska kon
struktion som den sk säkerhetsvelociped, som patenterades av engels
mannen Harry Lawson år 1879. Till skillnad från sin föregångare, hög- 
hjulingen, den med ett mer än meterhögt hjul fram och ett litet hjul bak, 
fick cykeln nu två lika stora hjul. Diametern var vanligen 27 tum, ett 
mått som i dag blivit så gott som allenarådande standard på nya cyklar. 
Medan höghjulingen hade pedaler direkt på framhjulet, drevs säkerhets- 
velocipeden med kedja till bakhjulet.
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Massproduktion

Betydelse för 
landsbygden

Två viktiga förbättringar kom till litet senare. Luftgummiringen, som 
den skotske veterinären John Dunlop utexperimenterade för sin sons 
cykel, gjorde cyklingen bekvämare för cyklisten. Men också cykeln själv 
mådde bättre av att stötarna från vägens grus och stenar minskade. Man 
behövde då inte längre ha så grova dimensioner på ram och hjul för att 
få tillräcklig hållfasthet. Cykeln kunde göras smäckrare, den blev lättare, 
och det i sin tur bidrog förstås till att ytterligare minska belastningen på 
hjul och ram.

Frihjulet var den andra viktiga förbättringen. Det kom året efter luft
ringen och ledde så småningom till den broms i baknavet som finns på 
de flesta cyklar.

Hjulringarna gjordes länge av trä, även sedan man kommit på den 
geniala idén med ekrar av tunn ståltråd, som inte var fästa radiellt ut 
från navet utan tangentiellt. Då får ekrarna en ur hållfasthetssynpunkt 
mycket gynnsammare tillvaro.

En cykelram är gjord av tunna rör, en lätt och stark form som naturen 
själv utnyttjar i strån av vete, vass och bambu. Man har faktiskt också 
byggt cykelramar av bambu.

Man kan, del efter del, analysera cykeln ur mekanisk synpunkt bara för 
att finna att den nästan överallt har just de lämpliga måtten - inte för 
svag men inte heller för stark.

Hjulet hade utnyttjats i över 5000 år, när cykeln, plötsligt, kom till för 
100 år sedan. Vad var det som gjorde att detta hände just då? Det skulle 
ha gått att göra en cykel långt långt tidigare. Det viktiga nya var, att 
cykeln blev ett fordon som kunde massproduceras. Vid 1800-talets slut 
hade verkstadsindustrin börjat utveckla maskiner för masstillverkning 
med stor precision. Det är nu som symaskiner och skrivmaskiner kommer 
till - maskiner med ett stort antal delar, som måste vara gjorda med stor 
måttnoggrannhet. En cykel består av över 1 000 delar. Hälften av dem 
finns i kedjan. Cykeln är ett bra exempel på en produkt som kräver högt 
mekaniserade metoder för sin tillverkning.

Ett annat exempel är de minst 12 kullager, som finns i varje cykel. 
Det var förresten just de ständigt ökande kraven från 1880-talets tävlings- 
cyklister, som drev på utvecklingen av kullager. De fick allt fler använd
ningar och gav bl a upphov till en stor industri i Göteborg.

Med en tillverkning av över 10 000 cyklar årligen i Sverige kan vi tala 
om masstillverkning redan år 1900. Men cykeln var ännu långt utom räck
håll för vanligt folk. Den var i huvudsak en ren lyxartikel, en nöjesapparat. 
År 1900 kostade en cykel, räknat i vårt penningvärde, över 4 000 kronor.

Men tillverkningen ökade och var år 1910 över 35 000. Cyklar började 
synas ute på vägarna. Det var framför allt för landsbygden som cykeln 
fick verklig betydelse. I ett forskningsprojekt vid Nordiska museet har 
man studerat cykelns sociala historia. Det har skett bl a genom intervjuer 
med folk, om när och hur den första cykeln kom till byn.

Cykeln hade från början en oerhörd lockelse för ungdomar på landet, 
men man fick verkligen slita och spara. Ännu på 1920-talet kostade en 
cykel hela kontantlönen under fyra månader för en manlig lantarbetare.
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Cykeln i 
kvinnokampen

KFUMs cykelklubb på utflykt i Slottskogen Göteborg 1902. BUd: Tekniska museet.

En kvinna på gården måste arbeta sex månader för samma mål. I dag 
kan en industriarbetare köpa en ny cykel för en veckas nettolön.

För landsbygden blev cykeln något av en frihetssymbol. Folkrörelserna 
blev nu folkrörelser också i rent fysisk mening. Utanför bönehus, Folkets 
Hus och ordenshus stod cyklar parkerade, och många hade färdats åt
skilliga mil för att komma dit. Det är ingen tvekan om att cykeln bidragit 
till minskat ingifte, tidigare ett problem i många isolerade bygder.

I kvinnans kamp för frigörelse och likaberättigande har cykeln också haft 
betydelse. Självaste drottning Victoria i England köpte två cyklar - tre
hjulingar visserligen, men ändå, och så blev cykling något respektabelt 
för överklassens damer. Det ledde till kläder som det gick att cykla i, 
och det ledde till nya intressen utanför det egna ombonade hemmet, 
till studier och till politiskt engagemang.

Victorias cyklar hade tillverkats i Coventry, som i många år var världens 
ledande cykelindustristad. Härifrån kom de första säkerhetsveloci-

77



Flygmaskin med 
hjälp av cykeln

Energisnål

Cykeln - 
framtidsdröm

pederna, och härifrån spreds nu cykeltekniken ut över världen. Redan 
före sekelskiftet fanns i USA över 300 cykelfabriker, som varje år gjorde 
över en miljon cyklar.

Ett par av dessa fabrikanter hette Orville och Wilbur Wright. De experi
menterade vid sidan om, med att försöka göra en flygmaskin, och i 
december 1903 lyfte deras maskin och flög över Kitty Hawk i North 
Carolina. Den hade två propellrar, som drevs från en bensinmotor via 
cykelkedjor. Också andra konstruktionsdetaljer var hämtade från cykeln.

I augusti 1977 flög den 24-årige tävlingscyklisten Bryan Allen en sträcka 
på en mile i ett märkligt flygplan. Gossamer Condor, nära 30 meter 
mellan vingspetsarna och med bara 32 kilograms vikt, drevs helt och 
hållet av Allens egen muskelkraft via cykelpedaler, cykelkedja och en stor 
propeller.

Gossamer Condor är det allra senaste belägget för att cykeln är en 
effektiv maskin ur energisynpunkt. Den använder kroppens starkaste 
muskler, lårmusklerna och de får arbeta på ett ergonomiskt lämpligt 
sätt. Vid cykling på slät mark förbrukar man bara en femtedel av den 
energi som krävs för att gå samma sträcka. Cykling är faktiskt mindre 
energikrävande, räknat per kilogram och kilometer, än något annat sätt 
att förflytta sig. Inte ens djuren gör av med mindre energi när de för
flyttar sig.

Det är detta som gör att Gösta Ehrensvärd ser cykeln som en själv
klarhet i sitt bistra scenario från år 2200. Då finns bilen säkert inte längre 
överallt. Bilen, som också av rena rättviseskäl i längden inte kan fort
sätta att finnas för den ena halvan av världen men inte för den andra.

Men låt mig också ta fram en annan framtidsvision, en som inte är lika 
bister. Adolf Östberg, författare till två klassiska böcker om hjulsport och 
hjulridt, skrev 1897: "Det finnes ännu socknar i huvudstadens grannskap 
utan jernväg. Hvad vore då väl både beqvämare och snabbare, än att 
hava sin lilla vélocipéde, hvilken står i en vrå på kontoret eller innanför 
disken hela dagen, utan att fordra någon skötsel, utan att göra anspråk 
på en i dyra foderår för kassan ganska kännbar frukost, middags- och 
aftonservering, utan att trampa, gnägga eller föra annat oljud, utan att 
lämna några obehagliga spår efter sig? När kontorstiden är slut eller när 
vi tycka oss saklöst kunna slå igen butiken, taga vi fram vår lilla véloci
péde och så bär det af, om icke med blixtens snabbhet likväl med en 
skyndsamhet hvaraf våra ben icke äro mäktiga och knappt våra egna 
dyrköpta, dyrlejda och ofta ganska nyckfulla hästar, för att inte tala om 
hyrkuskarnes och åkarnes Rosinanter."

Till sist några ord på vägen från vår egen tids cykelfilosof, Eric Sand
ström:

"Att cykla är att färdas med måttlig fart"
"Att cykla är att låta barnet inom oss leva"
"Att cykla är att inte i onödan tära på jordens knappa tillgångar"
"Att cykla är därför nödvändigt".
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