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Friherre Karl Friedrich von Drais och hans ”löpmaskin.” Samtida kolorerad litograﬁ.

Förord

Velocipediana va e de? Ordet saknas i Svenska Akademins ordlista men
kanske blir det ett tillägg efter utgivningen av denna bok? Cykliana låter
inte bra men ordet ”velocipediana” har en poetiskt underton. Min egen
deﬁnition av ”velocipediana” är allt som kan relateras till detta utmärkta
fortskaﬀningsmedel. Inte själva cykeln utan alla dessa tusentals kringprodukter som man på engelska brukar kalla ”merchandise”.
Kärt barn har många namn och ordet velociped kommer från franskan
velox i betydelsen snabb och pes, pedes är fot. Numera kallar vi fordonet
cykel efter grekiskan kyklos som betyder krets eller hjul. Ny Tidning för
idrott skrev 1884 att man framledes skulle använda ordet velociped i stället
för bi- och tricycle.
I boken använder jag orden lite som det faller sig även om ordet velociped
började försvinna i början av 1900-talet.
Om själva velocipeden har det skrivits tusentals böcker. Mitt eget bibliotek
innehåller över två hyllmeter litteratur enbart om själva fordonets historia,
men nästan ingenting är skrivet i ämnet ”velocipediana”.
När von Drais i början av 1800-talet presenterade sin löpcykel väckte
denna sensation och allt sedan dess har mängder av prylar och bilder producerats med cykeln som motiv. De första trampcyklarna från slutet av
1860-talet resulterade i ännu mer prylar, för att inte tala om höghjulingsperioden (1870–1892).
I och med säkerhetscykelns intåg i slutet av 1880-talet blev den så småningom var mans transportmedel. Den var visserligen dyr för gemene man
men köpet kunde realiseras med hjälp av avbetalning. Cyklar, symaskiner
och klockor var de första kapitalvaror som kunde köpas på detta sätt.
Tidigt började man tävla på cykel vilket har resulterat i tusentals medaljer, klubbmärken och prispokaler.
I påkostade kataloger kan vi ta del av extratillbehör som lampor, ringklockor,
sadlar m.m. Man häpnar över variationsrikedomen. Vissa fabrikanter kunde
presentera 20–30 modeller av snarlika produkter. Uppﬁnnings- och experimentlustan var stor.
Min ambition med denna bok har varit att ge exempel på detta variationsrika och dekorativa område. Jag har också försökt begränsa urvalet till
tiden före 1930.
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Materialet består delvis av mina egna samlingar men utan hjälp av goda
vänner hade aldrig detta projekt kunnat genomföras.
Ett stort tack till Bia Andersson, Elsebeth Berggren, Bertoia auctions,
Christian Bolin, Boston art museum, Lars-Åke & Martin Fredberg, Göran
Heijtz, Christoﬀer Julin, Kalmar Läns museum, Werner Koch, Gunn &
Sven Larsson, Jerry Mattsson, Norfolk Castle museum, Conny Pettersson,
David Pressland, Jan Ribbhagen, Jupp Ripfel, Bengt Sandberg, Bengt Sennelöv, Lorne Shields, Max & Calle Sjöberg, Andreas Szekely, Berndt
Wennström, Maria Winsö och Fredrik Åström för lån av föremål, fotograﬁer och goda råd.
En bok som denna fordrar en duktig och engagerad fotograf och utan
Ralf Turanders vackra bilder hade det blivit en trist publikation. Bilder i all
ära, men materialet ska också presenteras på ett smakfullt sätt och där kommer formgivaren Göran Dyhlén in. Teamet Turander-Dyhlén har lång erfarenhet av att skapa vackra böcker och här är ytterligare en i raden.
Stockholm i december 2019
Peter Pluntky

Höghjuling tillverkad av Per Froms mekaniska verkstad i Stockholm omkr. 1889. Modellen
kallades Primus och var företagets mest exklusiva. 52 tums framhjul. Nypriset var 275 kronor,
en smärre förmögenhet då.

8

