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”From the Clyde to the Jordan” (1895) och John F Fraser ”Round the World on a Wheel” (1899).
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Innehållsförteckning

Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek (SCCB) är Europas 
största specialbibliotek om cyklar och cykling. Bibliote-
ket startades 1990. Samlingarna uppgår idag till mer än 
1 600 volymer samt en del småskrifter, skivor och filmer. 
Samlingarna fortsätter att växa.

SCCB administrerar lånen på följande sätt:
1 SCCB är ett medlemsbibliotek.Böcker lånas endast ut 
till SCS-medlemmar inom Sverige.

2 Listor över beståndet finner du på SCS:s hemsida. Lista A 
upptar titlar, författare och utgivningsår. Lista B innehåller 
fler uppgifter samt recensioner och finns endast på SCS:s 
hemsida. Listorna har sammanställts av Björn Rombach 
(vår bibliotekarie), som också ansvarar för innehållet.

3 Låneansökningar och frågor till biblioteket sänds di-
rekt till SCCB på nedanstående adress. Det finns även en 
särskild låneblankett. Biblioteket kan inte nås på telefon.

Lånerutiner för medlemsbiblioteket
4 Beställda böcker skickas normalt ut per post. Ett inbetal-
ningskort som täcker SCCB:s porto bifogas. Avgiften är 70 
kr per sändning under 2 kg. För otympliga böc ker debiteras 
90 kr. Boklån över 2 kg eller för sändningar innehållande 
mycket känsliga alster debiteras 200 kr (paket).

5 Lånetiden är sex veckor. För att biblioteket ska fungera 
är det viktigt att lånetiden respekteras.

6 Lånade böcker returneras per post till adress nedan. 
Lämpligen packas böckerna i samma typ av emballage 
som vid utskicket. Pappskivan i sändningen är viktig för 
att skydda böckerna – spara den.

Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek
c/o Björn Rombach
Brändövägen 7, 165 72 HÄSSELBY
E-post  bjorn.rombach@spa.gu.se
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Om Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek (SCCB)
Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek (SCCB) är Europas 
och möjligen världens största specialbibliotek på cykelom-
rådet. Biblioteket startades 1990. Samlingarna uppgår idag 
till drygt 1 800 böcker plus en hel del andra trycksaker och 
skivor. Samlingarna fortsätter att växa. I huvudsak har böck-
erna köpts in. En hel del böcker har också donerats av med-
lemmar och företag till biblioteket. Ytter ligare bokgåvor är 
givetvis välkomna. Småtryck, artiklar med mera har i huvud-
sak donerats. Även här är fortsatta gåvor mycket välkomna.
 Samlingarnas tyngdpunkt är böcker om cykelteknik, cy-
kelns historia, turcykling och reseskildringar. Men där finns 
också biografier och memoarer, en hel del romaner och deck-
are med cykelanknytning, litteratur om cykelsport samt om 
trafik, politik och miljö. Bland mer udda områden som ock-
så finns väl företrädda kan barn- och ungdomsböcker med 
cykel anknyt ning, cykelhumor, konst och konstnärer samt 
serietidningar nämnas.
 Var bok, cykelrelaterade småskrift, videofilm och skiva 
som ingår i bibliote kets samlingar har ett löpnummer an-
givet i boklistorna. Artiklar, foto grafier och annat småtryck 
kan i vissa fall ha samlingsnummer.

BOKLISTOR
Lista A är en lista över samlingarna grovt sorterade på 
områden och efter ut giv nings år. Mellan vissa områden är 
gränsdragningen knepig. Särskilt gäller det kategorin tur-
cykling – sådana böcker kan återfinnas under historia, tek-
nik och turbeskrivningar. Året inom parentes utgör tryckår 
för bibliotekets exemplar. Fråge tecken efter årtalet markerar 
en någor lunda välgrundad gissning. Numret längst ut till 
höger är bokens löpnummer. Listan är gratis för med lemmar 
i Svenska Cykelsällskapet.
 Lista B upptar samma böcker som utgör merparten av 
det som tas upp i Lista A. Här finns dock även förlagsort, 
förlag, flera sök  ord och en beskrivning av innehållet i var 
bok. Löpnummer anges även i Lista B.
 I Lista B utgör det faktiska tryckåret grund för sortering. 
Det år boken utkom första gången anges inom parentes.
 Sammanfattningarna av böckernas innehåll i Lista B ut-
görs ofta av utdrag från bokens baksidestext. Detta gör att 
sam man  fattningarna tenderar att vara positivt hållna. Om 
boken har recenserats i framförallt Nya CykelTidningen er-
sätter eller kompletterar ofta utdrag ur dessa artiklar bak-
sidestexten eller annan säljtext. Saknas baksidestext har 
bibliotekarien skrivit några ord om bokens innehåll. Väl så 
ofta har han tagit sig friheten att skriva själv även där detta 
inte varit nöd vändigt.
 Sökorden i lista b är inte vad de synes vara. Det går att 
söka på vilka siffror, ord eller ord kom bi na tioner som helst i 
bägge listorna. Författarnamn, utgivningsår, förlag samt för-
lags ort och ord i samman fattningarna går lika bra. Sökorden 
utgör bara en ytter ligare hjälp.
 Det första sökordet är alltid bokens språk. Merparten av 
böckerna är skrivna på engelska eller svenska. Men även 
danska, norska, italienska, holländska, ryska och tyska före-
kommer. Bland sökorden finns alltid inplaceringen i grovt 
tillyxade om råden i enlig het med uppdelningen från Lista A.
 När det gäller cykelresor finns de genomcyklade länderna 

bland sökorden. Här råder en viss oordning. En hel del gamla 
reseskildringar finns i samlingarna. För att underlätta sök-
andet har ländernas moderna namn tagits som sökord. Detta 
gäller dock inte alltid det forna Östeuropa.
 Boklistorna ligger ute på Internet och kan laddas hem 
som pdf-filer. Listorna på Internet uppdateras var femte år. 
Den som vill ha aktuell information kan vända sig direkt till 
biblioteket.
 Böcker markerade med X har tillkommit sedan förra upp-
dateringen av hemsidans boklistor år 2011.

LÅNERUTINER
SCCB är ett medlemsbibliotek. Allteftersom biblioteket växt 
har alltfler icke-medlemmar och andra bibliotek hört sig för 
om lån. Vi har valt att se boklånen som en medlemsförmån 
varför intresserade låntagare lämpligen går med i Svenska 
Cykelsällskapet. Ett med lemskap i SCS ger förmåner utöver 
möjligheten till boklån! Aktuella lånerutiner återfinns i Nya 
CykelTidningen.

KONTAKTADRESS
Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek kan nås per brev eller 
e-post. Det kan däremot inte nås per telefon. 

Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek (SCCB)
c/o Björn Rombach
Brändövägen 7
165 72 HÄSSELBY
E-post: bjorn.rombach@svenska-cykelsallskapet.se

TACK FÖR BOKGÅVOR 
Svenska cykelsällskapets cykelbibliotek (SCCB) vill ännu 
en gång varmt tacka följande personer och företag som 
donerat böcker, småskrifter av olika slag och videofilmer 
till samlingarna. 

ABF, Alfabeta Bokförlag, Richard Ballantine, Anders 
Björnsson, Lasse Brynolf, Martin Bergman, Mike Burrows, 
Cirrus Förlag, Connex, Dansk Cyklist Forbund, European 
Cyclists’ Federation (ECF), Henrik Eriksson, Åke Forsberg, 
Siv Fransson, S-O Fransson, Orvar Fredriksson, Frie Fuglers 
Forlag, Fritidsbuss/Temaresor, Åke Gille, Stiftelsen Hallands 
Länsmuseer, Bengt Hedberg, Birgitta Högstedt, Høst & Søn, 
Jespershus Blomsterpark & Feriecenter, KO, Konsumentverket, 
Michael Koucky, LEG video, Fredrik Lennartsson, Liber Förlag, 
Linjebuss, Rolf Lind, Christer Lindgren, Stellan Malmer, 
Douglas Marchant, Jim McGurn, Miljøministeriet (DK), Motala 
Tidning, John Murray, Museet i Varberg, Nationalföreningen 
för trafiksäkerhetens främjande (NTF), Peter Olzon, Bengt 
Persson, Robert Persson, Prisma Bokförlag, Rabén & Sjögren, 
Roland Reineck, Familjen Rantanen, Dennis Renault, 
Samuel Rombach, SE Förlag, Krister Spolander, Staffan 
Skott, Stiftelsen Sveriges Landskapsvapen, Jan Strömdahl, 
Svenska Kommunförbundet, Sveriges Turistråd, Syklistenes 
Landsforening, Inga-Britt Tarnawski, Trafiksäkerhetsverket, 
TV4, Uppsala universitet, Wahlström & Widstrand, 
Varbergs Idrottshistoriska förening, Warne förlag, Väg- och 
transportforskningsinstitutet (VTI), Vägverket, Hans Östman 
och Björn Rombach – som därmed tackar sig själv.
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Abbott, Allan V. och David Gordon Wilson (redaktörer); 1995
Human-Powered Vehicles.
Champaign, IL: Human Kinetics. Nr 0570

Sökord: engelska, HPV

Sammanfattning: En HPV behöver inte vara en cykel. Med 
bara den egna kraften kan man driva både flygplan och 
båtar. Boken ”Human-Powered Vehicles” sammanställd av 
Allan V. Abbott och David Gordon Wilson tar upp HPV i vat-
ten, på väg och i luften. Det är en bok i A4 format på cirka 
280 sidor varav mer än 100 är av cykelintresse. Boken är ett 
måste för den intresserade. ”Human-Powered Vehicles” är 
en snygg bok skriven av mycket kunnigt folk. (Nya cykeltid-
ningen 1997, nr 3, s 14)

Abt, Samuel; 1989
In High Gear. The world of professional bicycle racing.
San Francisco, CA: Bicycle Books. Nr 0063

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: For decades, professional bicycle racing 
was an exclusively continental European affair. But in recent 
years, numerous American and other English-speaking riders 
have found their way into this exclusive world, invigorating 
the sport and expanding its horizons.
   Get intimately familiar with this fascinating sport. Let 
Samuel Abt, who has reported from Paris on bike racing for 
the International Herald Tribune and the New York Times 
since 1977, show you the way. Here is the book that tells 
the story of the races and the people who live their life 
of the professional bicycle racer – the toughest job in the 
world, as Greg LeMond rightly called it.
   Boken ser trist ut. Den är tryckt på dåligt papper och har 
få svartvita illustrationer. Baksidestexten ovan lockar knap-
past heller till läsning. Skenet bedrar dock – detta är en 
verkligt trevlig bok om cykelsporten.

Abt, Samuel; 1993
Champion. Bicycle Racing in the Age of Miguel Indurain.
San Francisco, CA: Bicycle Books. Nr 0876

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: Experience the excitement of international 
bike racing close up. In this book, Samuel Abt guides you 
through the Tour de France and paints the picture of the 
sport’s leaders.

X Ackebo, Mely Moberg; 2007
Tror du tanterna kan cykla? Inkaprinsessans väg.
Malmö: CoachCompagiet. Nr 1889

Sökord: svenska, självbiografi

Sammanfattning: En lättsam och smått stärkande berättelse 
om hur det är att som kvinna komma från Peru och möta 
Sverige och oss svenskar. Men också om hur det var att växa 
upp i Peru på 1960-talet. Och om att bli svensk eller arbeta 
i Sverige. Titeln och historien bakom är det som ger boken 
platsen i biblioteket. Det svenska uttrycket ”tror du grisar 
kan flyga” heter i Peru ”tror du tanter kan cykla” eftersom 
de ju absolut inte kan det. Men Mely lär sig cykla.

Adams, G. Donald; 1981
Collecting & Restoring Antique Bicycles.
Blue Ridge Summit: Tab Books. Nr 0373

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Here’s a book that makes fascinating read-
ing for everyone from advanced collectors to beginning hob-
byists. A comprehensive (416 sidor!) sourcebook on finding, 
identifying, preserving, restoring, riding and showing an-
tique and collectible bicycles. Covers all kind of two and 
three-wheelers from the earliest 1817 Hobby Horse to the 
Ordinaries of 1871-92, and the Twentieth Century special 
interest models that date as recently as 1970.

Adamson, Jean och Gareth; 1992
Topsy + Tim ride their bikes.
London: Blackie Children’s Books, Penguin. Nr 0856

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där två cyklar spe-
lar en viktig roll. 

X Agrelin, Ove och Claes Westlin; 2009
Runt Vättern!
Malmö: GDV förlag. Nr 1662

Sökord: svenska, turistbok

Sammanfattning: En mycket vacker bok om allt det som 
är värt att se och smaka (boken har receptregister!) 
runt Vättern. På sidorna 16-19 (av totalt 179) ägnas åt 
Vätternrundan.

X Ilundáin-Aguruza, Jesús och Michael Austin
(redaktörer); 2010
Cycling. Philosophy for everyone.
Chichester: Wiley-Blackwell. Nr 1745

Recensioner – ordnade efter författarnamn

A
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Sökord: engelska, artiklar

Sammanfattning: Covering interesting and varied philosop-
hical terrain, ”Cycling - Philosophy for Everyone” explores 
in a fun but critical way the rich philosophical, cultural, 
and existential experiences that arise when two wheels are 
propelled by human energy. Incorporates or reflects the 
views of high-profile and notable past-professional cyclists 
and insiders such as Lennard Zinn, Scott Tinley, and Lance 
Armstrong Features contributions from the areas of cultural 
studies, kinesiology, literature, and political science as well 
as from philosophers Includes enlightening essays on the 
varieties of the cycling experience, ranging from the ethical 
issues of success, women and cycling, environmental issues 
of commuting and the transformative potential of cycling 
for personal growth Shows how bicycling and philosophy 
create the perfect tandem Includes a foreword by Lennard 
Zinn, author and owner of Zinn Cycles Inc.

Ahlberg, Allan; 1988
Master Bun the Bakers’ Boy.
London: Mandarin Paperbacks. Nr 0853

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där en cykel spelar 
en roll. Med underbara illustrationer av Fritz Wegner.

Ahlberg, Harry; 1955
Svarte riddaren.
Stockholm: Almqvist & Wiksell / Gebers Förlag. Nr 0052

Sökord: svenska, roman, cykelsport

Sammanfattning: ”Velodromen är packad med folk. Den to-
baksmättade luften rör sig som i slöjor framför sektionerna. 
I domartornet saktar rörelserna av. Ut från det gula skenet 
kring målområdet bränner tävlingscyklisterna iväg när start-
skottet ljuder, tätt samman, sida vid sida, hjul vid hjul. 6-
dagarsloppet har startat.”
   I Svarte riddaren har Harry Ahlberg skildrat den form av 
modern tävlingssport, som kanske bjuder den största spän-
ningen och de mest nervkittlande sensationerna. Under de 
sex dagarna upplever läsaren ett drama fyllt av hetsigt vi-
brerande stämning: veteranernas kallblodiga, taktiska upp-
läggning av loppet, de explosionsartade, tempouppskruvade 
spurtuppgörelserna, vrålet från publiken, när jakten rasar 
genom kurvorna medan det första gryningsljuset tränger in 
genom den väldiga glaskupolen.
 Harry Ahlberg har tidigare visat sin förmåga att kunna 
fånga en idrottsmiljö. I Svarte riddaren ger han ett utom-
ordentligt prov på sin realistiska skildringskonst samtidigt 
som han helt fångar läsarens intresse med en hårdspänd, 
dramatisk handling. 

X Ahlburg, Kirsten; 2009
Noa och cykeln.
Höganäs: Hegas. Nr 1651

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Noa är en glad och nyfiken kille som hittar 
på alla möjliga saker och hamnar i de mest dråpliga situa-
tioner. I den här boken får Noa en cykel. Simon tar den och 
åker omkull. Då blir Noa mycket arg.
 
Nybörjarläsning från 6-8 år. Med kul illustrationer av Jon 
Ranheimsaeter.

Ahlén, Brigitta, Marita Gleisner, Thomas Marainen och 
Philip Newth; 2009
En annorlunda dag.
Leufsta bruk: Firmafeng. Nr 1596

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Denna bok tillkom vid en workshop på ett 
seminarium om lättlästa böcker. Det är en lite tung histotia 
där Henke på sin tolvårsdag cyklar iväg i full fart på födel-
sedagspresenten. Det är halt efter regnet och han möter en 
stor bil. Först då kan han göra allt han vill. Mycket tack vare 
änglavingarna. Med bilder av Philip Newth.

Ahlrud, Sivar; 1982
Cykelmysteriet.
Stockholm: B. Wahlströms Bokförlag. Nr 1080

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Tvillingdeckarna när de är som bäst. Alltså 
en rätt kass bok. Möjligen rentav under snittet eftersom den 
bara gavs ut i en upplaga. Ett måste för cykelboksfantasten! 
Mycket kladd i boken.

Ainsworth, Ruth; 1971
The Phantom Cyclist and Other Ghost Stories.
London: Scholastic Book Services. Nr 0294

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: På sidorna 7–26 återfinns en cykelspökhis-
toria. Antony Maitland har gjort cykelteckningen på sidan13 
medan Mike Eagle har målat den lite spöklike cyklisten på 
framsidan.

Ainsworth, Ruth och Ronald Ridout; 1965
A Pram and a Bicycle.
Maidenhead, Berkshire: Purnell. Nr 0859

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En urtöntig pedagogisk illustrerad barnbok 
där en cykel förekommer. Illustrerad av Gwyneth Mamlok.

Aird, Alisdair; 1972
The Automotive Nightmare.
London: Arrow Books. Nr 0641

Sökord: engelska, trafikpolitik
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Sammanfattning: The book examines the car cult and its 
true costs to society; it attacks the manufacturers for neg-
ligence, the insurance industry for trickery, the economists 
for short-sightedness, the planners for ignorance, the ga-
rage trade for incompetence. No one is spared, least of all 
the motorist, who is picked out for snobbery, gullibility, and 
criminal selfishness. (The Guardian)
 Mr. Aird’s research has been immensely thorough … an 
essential reference work. (The Times). Det är en riktig bilha-
tarklassiker. Måste läsas!

Alcott, Louisa M; 1966 (1886)
Jo’s Boys.
London: J. M. Dent & Sons Ltd. Nr 0405

Sökord: engelska, ungdomsbok, flickbok

Sammanfattning: Både omslaget och titelsidan visar cyklar. 
Månne boken handlar om dessa?

Alderson, Frederick; 1974
Bicycles.
London: Adam & Charles Black. Nr 0297

Sökord: engelska, historia, cykelteknik, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Utmärkt barn- eller kanske snarare ung-
domsbok om cykelhistoria. Avsnitten om cykelteknik är allt-
för korta för att vara till någon hjälp.

Alderson, Frederick; 1977 (1974)
England by Bicycle.
London: Star Book, W. H. Allen & Co. Nr 0409

Sökord: engelska, turförslag, England

Sammanfattning: Just off the roaring, high-velocity motor-
ways and congested main roads, there is still a leisurely, 
low-decibel England, which many city-dwellers know only by 
hearsay. An acutely observant eye and a mind rich in imagi-
nation, both striking attributes of cyclist Alderson, provide 
poignant nuggets of information on a wide variety of places 
and routes that will delight and enrich all those who yearn 
for pastures new.

Alexandersson, Börje; 1975 och 1995
70 år med skånsk cykel.
Förlagsort okänd: Skånes Cykelförbund. Nr 1480

Sökord: svenska, historia, tävlingscykel

Sammanfattning: ”70 år med skånsk cykel” är en jubileums-
skrift i två delar som sambundits. Delarna spänner över 
1925-1975 respektive 1976-1995. Särskilt den första delen 
är läsvärd. (Nya CykelTidningen 2008, nr 3-4, s 42-43)

Alfons, Harriet och Margot Henrikson; 1991
Glädjen kalender.

Stockholm: Eva Bonnier. Nr 1325
Sökord: svenska, kalender, konstnärer

Sammanfattning: Inte är det mycket cykel i denna kalender 
i bokformat. Cyklandets glädje nämns i förordet och en fin 
bild av Fernand Léger är återgiven efter den 10 juli. Mer 
hittade jag inte.

Allchin, Richard och Adrian Bell (redaktörer); 2003
Golden Stages of the Tour de France.
London: Sport & Publicity. Nr 1070

Sökord: engelska, historia, cykelsport, Tour de France

Sammanfattning: Även detta är en bok som vill vara med 
och fira att Tour de France fyllde 100 år. Olika författare skri-
ver om olika (och ibland samma) avsnitt av Tour de France 
under de år som gått. De som kan skriva gör sina avsnitt 
rättvisa!

Allen, Chris; 1988
Batty Adventures.
London: BBC Books. Nr 0642

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Batty has a really boring time delivering 
messages – and things always seem to go wrong. But when 
he gets fed up with people shouting at him it usually means 
he’s about to begin … an Adventure!
 In this book, Batty describes five of his most thrilling 
Adventures, and drops Important Hints about how to have 
your own Adventure …
 This book is based on the BBC TV series Batty Adventures 
and illustrated by Toni Goffe.

X Allen, John S; 1987
Se också Coles, Clarence W och Harold T Glenn; 1973 (0669)
Glenn’s New Complete Bicycle Manual.
New York, NY: Crown. Nr 1787

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: John Allen har helt enkelt daterat upp en 
klassiker (0669) som beskrivs så här: For the first time in 
any publication, here is a comprehensive manual providing 
detailed step-by-step illustrated instructions for overhau-
ling, adjusting, and maintaining every part of all types of 
bicycles. The book to buy and read before making a bicycle 
purchase and to study as the bike is used.

Allen, Robert; 1982 (1980)
Världen måste räddas nu – om Världsstrategin för naturvård 
och utveckling.
Stockholm: Liber Förlag. Nr 0643

Sökord: svenska, miljö
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Sammanfattning: Världen måste räddas nu bygger på 
Världsstrategin för naturvård, som har ett centralt tema. 
Vi måste ha en annan grund för samhällsplanering. Utarm-
ningen av naturresurser och naturförstöringen är en global 
fråga – inte ett specifikt u-landsproblem. Vårt eget konsum-
tionsmönster, vår industriella verksamhet i Sverige och ut-
omlands och vår biståndsverksamhet hör till det som måste 
diskuteras mot bakgrund av Världsstrategins slutsatser.
 Bokens faktauppgifter ger en skrämmande bild av den 
framtid vi går mot, om vi inte accepterar de tankar som 
Världsstrategin för fram. Solidaritet mellan nu levande män-
niskor, med växter och djur och kommande generationer är 
den enda tänkbara vägen.

Allers familj-journal; 1929
Camping-kokbok.
Hälsingborg: Allers. Nr 0614
Sökord: svenska, kokbok

Sammanfattning: I bibliotekets samlingar finns flera cykel-
kokböcker. Hur mycket kok de lett till vet vi inte men de har 
lånats och säkert lästs. Nu har ännu en kokbok fogats till 
samlingarna. Det är Camping-kokbok från Allers familj-jour-
nal. Det är en skojig liten skrift från 1929. 
 Av bilderna att döma är flera av camparna scouter, en 
hel del är bilister eller har bra tjusiga kläder i packväskorna 
men på en av illustrationerna ser man två cyklar lutade mot 
tältväggen. 
 Kokboken inleds med några käcka utrop om hur viktigt 
det är med vällagad mat och tips om anordning av eldstad 
– vad nu dagens campingplatsföreståndare skulle säga om 
det. Bland de oumbärliga köksattiraljerna som därefter lis-
tas finns flera godbitar eller vad sägs om kaffepåse av flanell 
eller shantung, en mjölkspann och emaljerade tallrikar. 
 Recepten är genomgående enkla. Men visst varierar i 
komplexitet. Kokt potatis, stekta ägg och te kräver min-
dre än stekt fläskhare med sås, nyrensad kokt fisk och ci-
tronfromage. Under bilden på cyklisterna står ett recept på 
korngrynssoppa som kanske kan locka. (Nya cykeltidningen 
1998/1999)

X Allnutt, Gillian; 2007
How the bicycle shone.
Tarset, Northumberland: Bloodaxe Books. Nr 1793

Sökord: engelska, poesi

Sammanfattning:Korta dikter som har lite svår att fånga lä-
sarens intresse. Särskild som tåglektyr. På sidan 132 åter-
finns hursom titeldikten. Gå direkt dit om ni får med er sam-
lingen så är det gjort. Åker ni tåg så ta med en extra bok. 

X Allt i fickformat; 1946
Allt 11, nov. 1946.
Stockholm: Åhlen & Åkerlunds. Nr 0594

Sökord: svenska, tidskrift, elcykel

Sammanfattning: På sidorna 43-44 hittar vi en mycket tidig 

artikel om elcykeln som när detta skrivs håller på att bli 
mycket vanlig. Artieln heter ”Nu kommer den – maskincy-
keln” och är skriven av Frank Lambe.

X Allt i fickformat; 1948
Allt 5, maj-juni. 1946.
Stockholm: Åhlen & Åkerlunds. Nr 1556

Sökord: svenska, tidskrift, cykelmode

Sammanfattning: Man kan tycka vad man vill om denna 
tidskrift. Men de var tidiga. På sidorna 37-40 förevisas en 
cykelmodeparad för damer under rubriken ”Chic på cykel”.

Alott & Lomax Ltd; 1991
Cyclists and roundabouts – a review of literature.
Godalming: Cyclists’ Touring Club. Nr 0644

Sökord: engelska, trafikpolitik

Sammanfattning: Alla vet att rondeller är farliga för cyklis-
ter. På 30 sidor samlas här en del av vad vi vet om hur 
farliga rondeller egentligen är, varför rondeller är farliga, 
vilka rondeller som är farligare än andra samt hur vi kan få 
rondellerna säkrare.

Alstrup, Jens; 2004
Världens värsta tour. På cykel genom Sibirien.
Köpenhamn: Borgen forlag. Nr 1599

Sökord: svenska, cykelresa, Ryssland, Sibirien

Sammanfattning: Tre danskar försökte 1996 att bli de första 
som korsade Sibirien på cykel. Rekordförsöket misslyckades 
och mycket gick åt fel håll. Olika förhoppningar om turen, 
mycket olika personligheter och en tilltagande ovänskap 
tillsammans med dåliga förberedelser och okunskap om 
förhållandena och egen förmåga medverkade till detta. De 
tre splittrades och blev ovänner för lång tid. Två fortsatte 
tillsamman och Jens Alstrup ensam. En radda av rätt trista 
händelser berättade ur Jens perspektiv. Men ointressant är 
boken inte.

Althuser, Jean; 1987(?) (1986)
Pierre Michaux and His Sons.
Kenilworth: Jim Willis. Nr 0542

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Det råder delade meningar om vem som 
uppfann cykeln. Somliga envisas med att tillskriva Leonardo 
da Vinci äran. Andra söker uppfinnaren ännu längre tillbaka 
i tiden. Troligare är att Pierre Michaux var den förste som 
kom på idén att sätta pedaler på cykelns föregångare. Helt 
säkert är det dock inte …
 Denna franska bok om Pierre Michaux och hans söner 
har översatts till engelska och försetts med rättelser och 
kommentarer av den kände cykelhistorikern Derek Roberts. 
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Resultatet är ett läsvärt och välillustrerat om än lite rörigt 
häfte. (Cykel 1988, nr 4, s 29)

X Ambrose, Tom; 2013
The history of bicycles in fifty bikes.
Hove: Quid publishing. Nr 1831

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En mycket trevlig bok som kommer att 
ligga framme länge. Cykeln historia berättas genom att 50 
cyklar prrsenteras. Visst undrar man över urvalet emellanåt 
men på det hela taget väl så underhållande med många fina 
illustrationer.

Andersen, Verner A. G.; 1967(?)
Digte på en mælkemands cykel.
Förlagsort okänd: Acta-Diurna (Eget förlag). Nr 0843

Sökord: danska, poesi

Sammanfattning: En samling allvarsamma dikter på danska 
som bara har cykel i titeln. Det är en titel ”… de blot hen-
tyder til, hvor disse digte første gang blev præsenteret for 
publikum …” 

Fisker-Andersen, Jens; 1974 (1976)
Cykel-bogen.
Förlagsort okänd: Bramsen & Hjort. Nr 0877

Sökord: danska, teknik

Sammanfattning: En rätt trist dansk cykelbok.

Andersson, Gunnar, Artur Forsber och Sture Malmgren; 1997
Konditionstest på cykel. Testledarutbildning.
Farsta: SISU idrottsböcker. Nr 1416

Sökord: svenska, hälsa, träning

Sammanfattning: En bok om hur man mäter den fysiska ar-
betförmågan. Inte ointressant.

X Andersson, Gunnar; 2011
Nya konditionstest på cykel. Testledarutbildning.
Farsta: SISU idrottsböcker. Nr 1664

Sökord: svenska, hälsa, träning

Sammanfattning: En bok om hur man mäter den fysiska 
arbetsförmågan. Verkar handla mest om Årstrandtestet av 
maximal syreupptagningsförmåga. Inte ointressant.

X Andersson, Gunnar; 2011
Nya konditionstest på cykel. Testledarutbildning. Tabeller.
Farsta: SISU idrottsböcker. Nr 1665

Sökord: svenska, hälsa, träning

Sammanfattning: Tabellbilaga till bok nummer 1664.

Andersson, Inge ”Träffen”; 1992
Österlen på cykel.
Förlagsort saknas: Eget förlag? Nr 1472

Sökord: svenska, reseskildring

Sammanfattning: ”Österlen på cykel” är tänkt som en hyllning 
till Österlen av någon som varit en kändis. Däri ligger nog 
problemet. Mycket till hyllning blir det inte och på tok för 
mycket om författaren. Men låt er inte skrämmas. Österlen 
är långtifrån så trist i verkligheten. (Nya CykelTidningen 
2008, nr 3-4, s 42-43)

Andersson, Magnus och Ulf Bergman; 1998
Development of a frontal Impact Test Method for The 
System of Bicycle and Rider. A Master Thesis performed at 
the Department of Machine and Vehicle Design Chalmers 
University of Technology.
Göteborg: Chalmers. Nr 0990

Sökord: engelska, trafik, teknik

Sammanfattning: Rapporten innehåller precis vad man kan 
vänta sig. 

X Andersson, Margit, Ullas Arne Andersson, Gudrun Bråmå, 
Sara Markus-Jansson, Håll Nils Matsson, Helmer Nilsson, Erik 
Pettersson och Anna-Britt Svensson (redaktörer); 2001
Sool-Öen 30 år.
Förlagsort saknas: Sollerö hembygdsförening och Sollerö 
församling. Nr 1862

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: ”Cykel fSM på Sollerön” av Gunnar Bäcke 
(text) och Ola Måspers (ett antal fotografier) återfinns på 
sidorna 109–113. Lockar knappast till läsning.
   Då är ”Solleröloppets kranskullor” av Anna-Britta Svensson 
illustrerad med fotografier på flera kranskullor på sidorna 
114–119 så mycket skojigare. Särskilt väcker det intresse 
att flera av kranskullorna är okända. Sådan luckor pockar på 
att fyllas.

X Andersson, Per; 2013
New Delhi Borås. Den osannolika berättelsen om indiern 
som cyklade till kärleken i Sverige.
Stockholm: Forum. Nr 1798

Sökord: svenska, reseskildring, biografi, roman

Sammanfattning: På konstskola i New Delhi lär Pikej sig att 
teckna porträtt. Varje kväll står han i en park för att rita 
av människor. En kväll kliver en ung blond kvinna fram i 
ljusskenet vid staffliet. Lotta har rest med folkvagnsbuss 
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från Borås. 
   Så börjar denna kärlekshistoria. Chansen att de två ung-
domarna ska återses när Lotta har rest hem till Borås igen 
är minimal. Om det inte vore för en begagnad damcykel av 
märket Raleigh. Cykeln tar Pikej landvägen mellan Asien och 
Europa. Idag är Pikej och Lotta gifta och har två barn. 
 Författaren Per Andersson är resejournalist och 
Indienkännare.

Andersson, Sven-Ove, Per E Eriksson, Per G Eriksson, Lilian 
Furusjö, Åke Broström och Lennart Olsson; 1993
Agens -53 och andra västeråsare
Västerås: Västerås kulturnämnds skriftserie 28. Nr 1483

Sökord: svenska, cykelkonstnär

Sammanfattning: En helt underbar bok om och med Bengt-
Göran Broströms cykelskulpturer. (Se Nya CykelTidningen 
2009, nr 2, s 12-13 samt nr 3, s 24-25)

Angrave, Bruce; 1980
Angrave’s Amazing Autos.
London: Frederick Warne. Nr 0249

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Teckningar är småroliga men alltför få vi-
sar cyklar.

Ankarberg, Carl-Henrik; 1975
Oaxen – kulturhistoriska miljöbilder från ett kalkbruk.
Förlagsort saknas: Cementa Aktiebolag. Nr 0645

Sökord: svenska

Sammanfattning: Cykeltinget 1993 var först planerat att 
hållas på Oaxen. Den tänkta möteslokalen syns bakom et-
tans kalkugn på sidan 21. Denna skrift ger en utmärkt pre-
sentation av öns spännande kulturhistoria.

Anquetil, Jacques, Pierre Chany och Michel Scob; 1975
Cyclisme.
Paris: Robert Laffont. Nr 1359

Sökord: franska, cykelsport

Sammanfattning: Ser ut att vara en bok om det mesta som 
har med cykelsport att göra: utrustning, träning och täv-
ling.

Anthony, Michael; 1963
The Games Were Coming.
London: Andre Deutsch. Nr 0125

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok, cykelsport

Sammanfattning: Michael Anthony’s first novel unfolds 
during the weeks of mounting excitement which precede 
Trinidad’s carnival and the Southern Games. His hero, Leon, 
lives near Guaracara Park where the games are to be held, 
and is training for the great bicycle race. He is so obsessed 
by his ambition to be Champion that he has dismissed eve-
rything else from his life, even his girl friend Sylvia drifts 
towards another man …

Antoine, Jean och Bernard Stern; 1981
Bernard Stern.
London: Academy Editions. Nr 0169

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: På jakt efter cykelkonstnärer bladade jag 
igenom en bok från 1981 om Bernard Stern och hans mål-
ningar under slutet av 1970-talet. Där fanns sparkcyklar, 
motorcyklar och … cyklar. Boken innehåller förutom mäng-
der av illustrationer i färg och svartvitt även texter av Jean 
Antoine och Bernard Stern själv. 
 Letar man efter cykelbilder är konstnärer som mest klud-
dar eller har någon ljusblå nonfigurativ period av mindre 
intresse. Bernard Sterns målningar verkade först vara ett 
gränsfall. De otydliga motiven och alla bokstäver på och 
kring var illavarslande. 
 Bernard Sterns idé om att vi hela tiden bombarderas med 
ord och ljud. Vi kan möjligen stänga ute bilderna men inte 
orden. Även inom oss själva har vi lättare att stänga av flö-
det av bilder än tankar formulerade i ord. Vi kan bara förstå 
det vi kan formulera i ord. Detta kan vi å andra sidan inte 
låta bli att förstå. Vi är alla fångar i och fångade av vårt 
eget språk.
 Det bokstäver som omger Bernard Sterns cyklister ropas 
kring dem, viskas bakom dem, beskriver deras framtid och 
historia, fyller deras egna fantasier, utgör andras idealbilder 
och finns i cyklisternas trötta tankar. På bilderna tycker man 
sig se tävlingscyklister. Men har inte alla cyklister upplevt 
samma sak? Några mil hemifrån, det börjar mörkna efter en 
alltför lång sista dagsetapp, det lutar lätt uppför och den 
envetna motvinden fortsätter – visst omsvävas man av tan-
kar, utrop och ord? Det går inte att få tyst hur gärna man än 
skulle vilja … (Nya cykeltidningen 1995, nr 2, s 29)

A.N.W.B.; 1983
Een Eeuw Wijzer 1883–1983. (A Century Signposting)
100 Jaar Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.
Utrecht(?): ANWB. Nr 0085

Sökord: holländska, historia

Sammanfattning: ”Er zijn wel meer voorbeelden van clubs 
van maar enkele mensen die uitgroeien toot een indrukwek-
kende organisatie …”
 Texten är som framgår av ovan inte orsaken till att boken 
ingår i samlingarna. Boken är skriven helt på holländska. 
240 rikt illustrerade sidor i stort format är dock motiv nog 
att ”läsa” boken.
 Dutch book. Issued in 1983 to celebrate 100 jaar (year’s) 
of the A.N.W.B. 1883–1983. 11” x 9”. 240pp. A.N.W.B. = 
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Algemeened (Universal) Nederlandschen (Dutch) Wielrijders 
(Cyclist’s) Bond (Club). The Club is now the Koninklijke 
(royal) Nederlandse (Dutch) Toeristenbond (Tourists-Club), 
but is still known as the A.N.W.B. The A.N.W.B. is almost a 
department of the Dutch state. It looks after the interests of 
cyclists, car drivers, pilots of small aircraft and people who 
like messing about in boats. All road signs in the Netherlands 
are A.N.W.B. ones. The Club started as a cyclist’s Club and 
still caters for cyclists. 

Apps, Geoff; 1993
The Bicycle Book. The complete maintenance guide.
London: Salamander Books. Nr 0321

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Baksidestexten säger att detta är … The 
ultimate maintenance guide, showing how to make your 
bicycle maintenance completely effective – and enjoyable. 
Full step–by–step instructions are given for dismantling, 
checking, servicing and overhauling every major part or 
assembly. Over 200 full-colour photographs and diagrams 
show exactly how to tackle the task in hand in close-up 
detail.
 … Själv tycker jag Black & Decker nämns onödigt ofta. 
Boken får inte mer än godkänt.

Arena, Felice; 1997
Mission Buffalo.
London: Collins. Nr 0582

Sökord: engelska, roman, ungdomsbok

Sammanfattning: John has a dream … to become a cham-
pion cyclist. John’s obsession with cycling intrigues and fi-
nally inspires his school-friends Howelly, Dominic and Russ 
to become cyclists too. Together, they have a mission … 
to climb the famous Mount Buffalo on their racing bikes. 
Mission Buffalo is the ultimate test of stamina, determina-
tion and of friendship.

Armijo, Vic; 1999
The Complete Idiot’s Guide to Cycling
Förlagsort okänd: Alpha. Nr 1083

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: “The Complete Idiot’s Guide …” är en 
bokserie som jag först mötte på dataområdet. Tanken var 
att förklara krångliga saker så att var och en förstod. Det var 
billiga böcker utformade som amerikanska läroböcker med 
många omtag, faktarutor och övertydlig struktur. 
 Efter påstötningar har vi nu ”The Complete Idiot’s Guide 
to Cycling” av Vic Armijo i samlingarna. Det är väl inget 
stort fel på boken. Från början var idén med bokserien att 
skriva enkelt om svåra saker. Numera tycks den vara att 
skriva komplicerat om det enkla. Drygt 400 sidor med det 
man absolut behöver veta för att sköta en cykel. Puh! (Nya 
cykeltidningen 2004, nr 1, s13)

Armstrong, Lance med Sally Jenkins; 1980
It’s Not About the Bike. My Journey Back to Life.
London: Yellow Jersey Press. Nr 0966

Sökord: engelska, memoarer, cykelsport

Sammanfattning: In October 1966, one of the cycling 
world’s most precocious talents, Lance Armstrong, was diag-
nosed with stage four testicular cancer. When lesions then 
appeared on his brain and in his lungs the doctors gave him 
a 40 % chance of survival. … Just sixteen month later he 
entered the 1999 Tour de France. … He cycled to win, and 
did it in a spectacular style.
 Helt klart en fantastisk historia ur verkliga livet. Boken 
borde filmas om det inte är gjort redan. Men det blir på 
tok för präktigt och förutsägbart – särskilt läsvärd är boken 
inte.

Arnstad, Lennart och Leif Qvist; 1980
Du och din cykel.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 0084

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: I den här boken finns (enligt baksidestex-
ten) massor av praktiska tips och många instruktiva teck-
ningar om det mesta som har med cykling att göra, bland 
annat val av cykel för både vuxna och barn, klädsel, lura 
cykeltjuven och mörkret, träna och bli cykelslank, lagar och 
förordningar, bra tillbehör, cykla med småbarn, hur olika 
växlar fungerar, hur man reparerar och vårdar sin cykel, för-
varing och cykelställ, cykelsemester och olika organisatio-
ner för cykling.

Arundel, Honor; 1977 (1968)
Emma’s Island.
London: Pan Books. Nr 0216

Sökord: engelska, flickbok

Sammanfattning: Coping with her artist uncle and absent-
minded aunt was difficult enough in Edinburgh. How is 
Emma going to manage on a remote Scottish island? Once 
again this sensitive young teenager rises to every chal-
lenge. There are plenty of problems, both practical and 
emotional, to overcome on Stranday, an art gallery to run, 
and Aunt Patsy’s expected baby to prepare for … Then 
summer brings Alastair, a dark-haired University student 
from Glasgow, and Emma falls in love for the very first 
time …

Asa, Warren; 1973
North American Bike atlas.
Delaplane, Virginia: American Youth Hostels. Nr 1093

Sökord: engelska, turbeskrivningar, teknik

Sammanfattning: En massa gamla turbeskrivningar och lite 
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allmän information. Helt ointressant för alla utom ett cy-
kelbibliotek.

Audax United Kingdom (The Long Distance Cyclists’ 
Association) och Francis Cooke; 1992
Arrivée ReCycled. Tales of long-distance cycle rides,  
reprinted from Arrivée and other journals. Volume 1.
Marple: Audax United Kingdoms. Nr 0367
Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 75 sidor långfärdsartiklar. En besynnerlig 
idé. Helt OK.

Augustsson, Lars Åke och Stig Hansén (redaktörer); 2003
Stockholm: Leopard. Nr 1539

Sökord: svenska, 

Sammanfattning: Femton svenska författare skriver om det 
substantiv de tycker bäst om. Boken ger sig ut för att vara ”en 
tankebok om för alla som är intresserade av skrivande. Den 
vill stimulera till egna funderingar kring hur olika substantiv 
påverkar texten. Den vill också hjälpa författaren in spe att 
navigera bland skrivandets blindskär som faran med metafo-
rer, såsiga substantiv och inexakta beskrivningar” Trots att 
kompetenta författare medverkar (Viveca Lärn – Hägring, 
Stewe Claeson – Folkhem, Lina Ekdahl – Bulle, Sven-Eric 
Liedman – Hand, Sigrid Combüchen – Slöfock, Göran Greider 
– Hembygd, Marie Lundquist – Dörr, Torbjörn Flygt – Cykel, 
Maria Küchen – Verb, Fredrik Ekelund – Fubbick, Ellen 
Mattson – Häst, Arne Johnsson – Fönster, Agneta Klingspor 
– Rivjärn, Agneta Pleijel – Smörgåspapper och Inger Alfvén 
– Ö) så blir boken trist. Även Torbjörn Flygts text om ”Cykel” 
(sidorna 45-50) kan man klara sig utan.

Aunver, Kristjan och Martin Landahl; 2000
Stad på 2 hjul.
Uppsala: Edition Edda. Nr 1158

Sökord: svenska, fotografier

Sammanfattning: En samling svartvita fotografier från 
Uppsala av Kristjan Aunver och textsnuttar av Martin 
Landahl. Fotografierna är trista och texten pompöst töntig. 
Rätt misslyckat på det hela taget.

Austin, Mike och Mel Platt; 1994
A Bicycle Odyssey. London to Peking.
Förlagsort saknas: Spare Tyre Publications. Nr 0455

Sökord: engelska, cykelresor, Egypten, Holland, Indien, 
Italien, Japan, Kina, Pakistan, Schweiz, Turkiet, Tyskland, 
Yemen, Årets cykelbok

Sammanfattning: Utmärkelsen ”Årets cykelbok 1994” (Nya cy-
keltidningen) gick till ”A Bicycle Odyssey. London to Peking” 
av Mike Austin och Mel Platt. Det var första gången en rese-
skildring belönades. I bibliotekets samlingar fanns redan över 

100 reseskildringar. Bland dessa fanns reseskildringar som var 
skojiga, spännande, trevliga, välskrivna, udda, inspirerande 
– och allt annat man kunde önska sig. Men där finns ingen 
bok som ”A Bicycle Odyssey. London to Peking”.
 Mike Austins och Mel Platts bok utgörs egentligen av tre 
böcker i en box som mäter 25 x 13 x 2 centimeter. Var 
bok utgörs av 17 vykortsstora färgfoton med en kortare text 
till. Teman för de tre böckerna är intryck (”Impressions”), 
ansikten (”Face to face”) och cyklar (”Bike”). Bilderna är 
perforerade och kan användas som vykort. Bilderna kan och 
är ofta väl värda att ramas in. När vykorten tagits ut kvarstår 
miniböcker i formatet 13 x 8 centimeter. En mindre kopia på 
vart vykort och hela texten finns kvar i de mindre böckerna. 
Böckerna måste ses! Bilderna är verkligen underbara … (Nya 
cykeltidningen 1995, nr 1, s 6)

Axelsson, Sonja med flera; 1992
Hallandsbyggd, årgång 34.
Varberg: Varbergs och Ätradalens hembygdskrets. Nr 1564

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: På sidorna 59–63 skriver Johan Bengtsson 
(Klastorp) om Johan August Lindskog som cyklade runt i 
Varbergstrakten på en 3-hjulig cykel på 40- och 50-talen. 
Helt underbart!

Axcell, Claudia, Vikki Kinmont Kath och Diana Cooke; 2004
Simple Foods for the Pack. Third Edition.
San Francisco, CA: Sierra Club Books. Nr 1168

Sökord: engelska, kokbok

Sammanfattning: Så var det dags för den tredje upplagan 
av ”Simple Foods for the Pack”. Tidigare upplagor kom 1976 
och 1986. Boken innehåller “more than 200 all-natural, 
trail-tested recipes” och den låter rätt. Själv föredrar jag 
restauranger och i brist på sådana eller kontanter – konser-
ver. Men de som provat den gillar “Simple Foods …” inte 
minst för att den bjuder viss omväxling.
   Med tunna teckningar av Bob Kinmont.

Ayres, Martin; 1981. 
Cycles & Cycling. Questions & Answers.
London: Butterworth. Nr 1522

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: En hemsk massa mycket korta svar på snart 
sagt lika många frågor. Svårigheten är att hitta frågan och 
sedan svaret när man vill veta något. En rätt korkad bokidé 
alltså. Men boken är liten, tunn och var billig. Så …
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B
X Bacon, Ellis; 2014
Great British Cycling. The history of British bike racing 
1868–2014.
London: Bantam Press. Nr 1851

Sökord: engelska, historia, cykelsport

Sammanfattning: En lysande genomgång på ett område som 
nog intresserar få. Lite tung med illustrationerna samlade i 
två sjok. Men så Brittiskt …

X Bacon, Ellis och Lionel Birnie (redaktörer); 2014 (2012)
The cycling anthology. Volume one.
London: Yelloe Jersey Press. Nr 1863

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: Ett antal välskrivna artiklar/essäer om 
cykelsport av: William Fotheringham, Edward Pickering, 
Rupert Guinness, David Millar, James Starit, Daniel Friebe, 
Owen Slot, Lionel Birnie, Andy Shen & Dan Schmalz, Richard 
Moore, Ellis Bacon, Kenny Pryde, Alasdair Fotheringham, 
Samuel Abt och Jeremy Whittle. Troligen alla män.

X Bacon, Ellis och Lionel Birnie (redaktörer); 2014 (2013)
The cycling anthology. Volume two. Tour de France special 
edition.
London: Yelloe Jersey Press. Nr 1864

Sökord: engelska, cykelsport, Tour de France

Sammanfattning: Ett antal välskrivna artiklar/essäer om 
Tour de France av:
Samuel Abt, Ned Boulting, Richard Williams, Klaus Bellon 
Gaitán, Brendan Gallagher, Daniel Friebe, Jeremy Whittle, 
William Fotheringham, Ellis Bacon, Edward Pickering, Rupert 
Guinness, Lionel Birnie, James Starit och Daniel Lloyd.
Troligen åter alla män.

Bainbridge, Beryl; 1976 (1975)
Sweet William.
Glasgow: Fontana Books. Nr 0282

Sökord: engelska, cykelroman

Sammanfattning: En besynnerlig kärlekshistoria där cykeln 
inte spelar någon viktig roll. I alla fall inte före sidan 47.

Baker, Arnie; 1997 (1996)
Smart Cycling.
Successful Training and Racing for Riders of All Levels
New York, NY: Simon & Schuster. Nr 1041

Sökord: engelska, träning

Sammanfattning: Ett försök till seriös coachning i bokform 
som riktar sig till cyklister på olika nivåer. Det känns som 
boken skulle passa en seriöst tävlande motionär bäst. För 
mycket av allt för oss andra.

Balck, Viktor (redaktör); 1889
Idrotternas bok.
Stockholm: C. E. Fritze’s K. Hofbokhandel. Nr 0597

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Bollspel, gymnastik, vinteridrott, rodd, 
turistsport och … hjulsport. Kapitlet om hjulsport är skrivet 
av Adolf Östberg och väl spritt som facsimielupplaga (för-
laget Rediviva). Även facsimileupplagan finns i bibliotekets 
samlingar.

Ballantine, Richard; 1977
The Piccolo Bicycle Book.
London: Pan Books. Nr 0068

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: En kortare och enklare variant av Richard’s 
Bicycle Book nedan.

Ballantine, Richard; 1979 (1972)
Richard’s Bicycle Book. A manual of bicycle maintenance 
and enjoyment.
London: Pan Books. Nr 0013

Sökord: engelska, cykelteknik, turcykling

Sammanfattning: A complete and fully illustrated mainte-
nance and repair guide. Every kind of bicycle described and 
evaluated. Who needs what and how to get your money’s 
worth. Where and how to buy a new or used machine. Fitting 
your bicycle to you – a little – understood and vital art. 
Everything you want to know about touring on both sides 
of the Atlantic. Bike sizes, placement of seat and han-
dlebars, including the 109 formula gearing. Riding – the 
basics of position, stroke and cadence. Mastering traf-
fic. Information on racing. Accessories you do and don’t 
need.

Ballantine, Richard och Richard Grant; 1991
Richards’ Ultimate Bicycle Book. 
London: Dorling Kindersley. Nr 0161

Sökord: engelska, cykelteknik, HPV

Sammanfattning: The most comprehensive illustrated bicy-
cle book ever published, Richards’ Ultimate Bicycle Book 
features over 700 specially commissioned photographs of 
state-of-art examples of the most popular forms of bicycle 
of today – and tomorrow.
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 From touring bikes to mountain bikes and from racing 
bikes to futuristic bikes, Richards’ Ultimate Bicycle Book 
highlights the difference in exciting, photographic detail. 
Annotated photographs and detailed text reveal the most 
efficient way of riding each type of bike and explain the 
function of every moving part, from the headset-bearing ar-
rangements common to all bicycles, to hydraulic brakes, the 
system of the future.
 Written and compiled by the world’s best   selling bicy-
cle authors, Richard Ballantine and Richard Grant, Richards’ 
Ultimate Bicycle Book is the essential bicycle reference 
book for cycling enthusiasts the world over. The authors 
show you how to get the best from your bike and from your 
body, and give tips on training for competition. They advice 
you on what to wear for each discipline, from time-trialing 
to touring, and guide you through the vast range of bicycle 
accessories that are now available.
 Practical as well as beautiful, Richards’ Ultimate Bicycle 
Book also contains invaluable step-by-step information on 
bicycle maintenance, with professional tips on repairing a 
puncture, adjusting transmission, fine tuning, and cleaning 
and lubricating a bicycle.
 “Richards’ Ultimate Bicycle Book” hör till 1992 års bästa 
cykelböcker. Den är helt i klass med basketens ”dreamteam”. 
Två av världens mer kända cykelboksförfattare får obegrän-
sade resurser och en fantastisk boktitel. Richard Ballantine 
är den ende cykelboksförfattare som sålt en bok i mer än 
en miljon exemplar. Man väljer ett stort format, rejäla 200 
sidor, högblankt papper med perfekt tryck, mängder av helt 
fantastiska fotografier samt en både vältänkt och välskriven 
text. Allt som har med cyklar att göra illustreras på ett spän-
nande sätt och behandlas väl i texten. Boken är som gjord 
för att ligga på kaffebordet och imponera på ens vänner. 
Boken utseende gör den dock svår att använda. Vem vill 
blada omkring i en foliant med oljiga händer? (Nya cykeltid-
ningen 1992, nr 3, s 10)

Ballantine, Richard och Richard Grant; 1994
Richards’ Bicycle Repair Manual. 
London: Dorling Kindersley. Nr 0445
Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: När Richards’ Ultimate Bicycle Book an-
mäldes 1992 efterlyste vi den användbara handboken. Nu 
är den här. Samma påkostade fotografi och lättsmälta text. 
Men nu i pocketbok format och till lågpris. Helt otroligt …
   Hade sånär blivit ”Årets cykelbok 1994” (Nya cykeltid-
ningen 1995, nr 1, s 6). Föll nog mest på en viss tråkighet 
som alltid följer med ämnet.

Ballantine, Richard och Richard Grant; 1994 
Cykelreparationshandboken.
Stockholm: Wahlström & Widstrand. Nr 0646

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: Svenskan kunde vara bättre. I övrigt är 
det samma bok som ”Richards’ Bicycle Repair Manual”. En 
positiv recension fanns i Nya CykelTidningen 1995, nr 2, 
s 15.

X Bangs, John Kendrick; 2011 (1896)
The bicyclers and three other farces.
Hamburg: Tredition classics. Nr 1644

Sökord: engelska, pjäser

Sammanfattning: En återutgiven klassiker.

Bannerman, Bernard; 1989
The Last Wednesday.
London: Sphere Books Limited. Nr 0265

Sökord: engelska, deckare

Sammanfattning: Jack Nicholas död i början ser ut som en 
cykelolycka men är nog ett mord …

X Barmen, Lars; 2005
God mat ute. Fyra årstider i världens största kök.
Växjö: Vildmarksbiblioteket. Nr 1721

Sökord: svenska, kokbok

Sammanfattning: En trevlig utomhuskokbok i stort format. 
På sidan 68 börjar en ”cykeltur med barnen” där det bjuds 
grönsaker med apelsinräkor, pasta carbonara, hamburgare 
och chokladtårta med vaniljsås. Tricket är att laga till det 
mesta hemma.

Baron, Stanley R.; 1934
Westward Ho! From Cambria to Cornwall.
London: Jarrolds Publishers. Nr 0017

Sökord: engelska, cykelresor, klassiker, England

Sammanfattning: Boken är visserligen skriven av Stanley 
Baron. Men den är i lika hög grad känd för sina illustra-
tioner av Reg Gammon. Stanley och Reg cyklade runt i 
England under 1930-talet på uppdrag av News Chronicle. 
Stanley skrev och Reg tecknade. Reg Gammon gör dock den 
cykelintresserade läsaren besviken genom att envist teck-
na landskap utan cyklar. Bortsett från detta är Westward 
Ho! en riktigt bra cykelbok. Redan på 1930-talet konkur-
rerade cykeln med tåg, bil och motorcykel som transport-
medel. För den som verkligen ville se och uppleva något 
var dock cykeln i särklass. (Nya cykeltidningen 1992, nr 2, 
sida 6–7)

Baroni, Francesco; 2008
The biccycle. The myth and te passion.
Vercelli, Italien: Whitestar. Nr 1510

Sökord: engelska, historia, sport

Sammanfattning: Kampen för at vinna den ärofyllda titeln 
Årets cykelbok 2008 påminde om Davids kamp mot Goliat. 
Skulle bibliotekarien skriva ett skräckfilmsmanus skulle fil-
men få titeln – Folianterna anfaller. Dessa marknadsanpas-
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sade framodlade förlagsbroilers som stjäl all uppmärksamhet 
i bokhandeln och i bokhyllan. 
 Årets Belgian Blue bland cykelböckerna är definitivt ”The 
Bicycle – the myth and the passion” av Francesco Baroni. 
Whitestar Publishers borde skämmas. Ni har väl sett den på 
internet. Reklamen för Belgisk blå ”the real money maker. 
Pengar det är vad som lockar fram folianterna. Vifta med 
plånboken i bokhandeln och snapp så har de huggit tag i 
handen. 
 ”The Bicycle” har ett förord av Felice Gimondi. Låt oss 
gissa att Gimondi inte skrivit förordet och att Baroni inte är 
författaren. En foliant av denna typ behöver inga skribenter 
utan en textskrivande reklambyrå. Och så en fyrfärgsfoto-
graf. Eller snarare någon flink person på redaktionen som 
plockar ihop de bilder boken kräver.
   ”The Bicycle” är en bok i det ståtliga formatet 359x266x28 
centimeter. Den hela 304 sidor tjocka boken väger nästan 
2,5 kilo. Där bjuds fantastiska bilder, snygg layout och lätt-
smälta textsnuttar. Allt till priset av knappt 300 kronor (år 
2008) inklusive porto. Det är tufft att stå emot en sådan 
Goliat – men vi gjorde det. (Nya CykelTidningen 2009, nr 
1, s 25)

Bartleet, H. W.; 1983 (1931)
Bartleet’s Bicycle Book. The Story of Cycles & Cycling.
London: Ed. J. Burrow and Co. (originalet).
Birmingham: John Pinkerton. Nr 0245

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En intressant skrift i faksimileupplaga. 
Diverse rättningar av Derek Roberts finns med i bokens in-
ledning. Mest känd är väl nytrycket därför att Derek Roberts 
även har gjort strykningar i den löpande texten.

Bartolini, Luigi; 1951
Cykeltjyven.
Stockholm: C. E. Fritzes Bokförlag. Nr 0880

Sökord: svenska, roman

Sammanfattning: En man går in i en butik för att köpa 
skosmörja men ser genom fönstret ett bovaktigt ansikte 
som betraktar hans cykel därutanför och skyndar ut för att 
rädda den. För sent! Det hjälper inte att han skriker ”Ta fast 
tjuven!” och drar folk till platsen. Han gör sig bara löjlig och 
blir nedtystad. Cykeln är och förblir borta. 
 Han är en fattig målare och författare, han har ett snärj 
med att placera sina tidningsartiklar och måste fara från 
den ena redaktionen till den andra varenda dag, utan cykel 
kan han inte klara sig. Att bli bestulen hör till vardagslivet 
enahanda efter kriget, därför har han vist nog skaffat sig en 
extra cykel, och med kännedom om polisens ineffektivitet 
beslutar han att med sin ”gamla blåa” ge sig ut på jakt efter 
tjuven och den stulna ”silvercykeln”.
 Det blir en lång jakt som för honom in i en labyrint av 
gränder med små butiker och skumma tillhåll för smyghan-
delns och snatteriets alla yrkesutövare och offer. Han upp-
bådar några prostituerade som har varit modeller och känner 
alla cykeltjuvar i kvarteret; med deras hjälp lyckas han få 

aluminiumcykeln tillbaka, även om han måste återköpa den 
med dryga pengar – vad gör man inte för den oförlikneliga 
glädjen att återvinna en förlorad skatt, om man också är 
aldrig så fattig!
 Denna historia utspelas i Rom efter kriget. Författaren, 
Luigi Bartolini, född 1892 i provinsen Ancona, har som 
målare, etsare, poet och journalist en stor produktion 
bakom sig. Hans litterära alster präglas framför allt av 
en fin ironi och en skarp blick för tidens företeelser samt 
en markant stil. Kritiker har också funnit att denna hans 
skildring är som ett detaljkartlagt gammalt kopparstick 
befolkat med människor av det moderna krigshärjade 
Italiens snitt.

Bartulski, Barrie; 2007
The red Schwinn bicycle.
New York: iUniverse. Nr 1462

Sökord: engelska, biografi

Sammanfattning: An endearing and captivating story that 
recounts the journey of one bike and the fun, selfishness, 
argument, sadness, and fomd memories that its precense 
creates for six boys.

X Bathurst, Bella; 2012
The bicycle book.
London: Harper. Nr 1781

Sökord: engelska, cykelteknik, cykelpolitik, essäer

Sammanfattning: Bella Bathurst takes us on a journey 
through cycling’s best stories and strangest incarnations, 
from the bicycle as a weapon of warfare to the secret life 
of couriers and the alchemy of framebuilding. With a cast 
of characters including the woman who watercycled across 
the Channel, the man who raced India’s Deccan Queen train 
and several of today’s top cyclists, she offers us a brilliantly 
engaging portrait of cycling’s past, present and world-con-
quering future.

Batstone, Stephanie; 1992
Change at Peckham Rye and other stories.
Sussex: The Book Guild. Nr 0458

Sökord: engelska, noveller

Sammanfattning: A mysterious woman from Taj Mahal 
Mansions has a habit of riding out on her bicycle at dead 
of night … Men vad jag kunde se cyklas det bara i den allra 
sista novellen. 

Battista, Garth (redaktör); 2004
Bicycle Love. Stories of passion, joy and sweat.
Halcottsville, New York: Breakaway Books. Nr 1127

Sökord: engelska, noveller

Sammanfattning: ”Bicycle love” är en underbar volym redi-
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gerad av Garth Battista. En rad författare bidrar med ett par 
sidor om sin stora kärlek – cykeln. Allt är inte läsvärd men 
det finns flera historier i boken som definitivt lämpar sig för 
högläsning cyklister emellan. Mycket läsnöje alltså. Och det 
första ungdomarna sa när de såg boken var ”fet framsida!” 
– det lät positivt även om jag inte har en susning om vad 
det betyder. (Nya CykelTidningen 2005, nr 3-4, s 19)

BBC; 1993
QED: The Bike.
London: BBC Education. Nr 0288

Sökord: engelska, cykelsport, cykelteknik

Sammanfattning: Great Britain hadn’t won a gold medal for 
Olympic Cycling since 1908. but in Barcelona, in July 1992 
Chris Boardman on his brand new lotus Sport carbon fibre 
monocoque knocked eight seconds of the world record and 
put British cycling on the front page of newspapers across 
the world.
 In The Bike, QED tells the inside story of the bike’s inven-
tion and development and looks at what has happened to 
the Lotus Sport since its gallant Olympic victory in July.
 Utmärkt skrift (16 sidor i A4 format och en A2 affisch) där 
det framgår att Mike Burrows gjorde cykeln.

BDR, Bund Deutscher Radfahrer; 1998
Radwanderführer Deutschland. 
500 Touren in Deutschland für die ganze Familie.
Bindlach: Gondrom. Nr 1004

Sökord: tyska, turförslag, tyskland

Sammanfattning: Ett stort land och 500 turförslag i en enda 
bok kan inte bli riktigt bra.

Becket, James; 1992
Tour de France.
New York, NY: Bantam Books. Nr 0272

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: The Tour de France, this year a gruelling 
twenty-five-day, 2500-mile bike race – with fame honour, 
and big money at stake. But the stakes get even higher 
when you and the Passport news team uncover a plot to 
sabotage the race. When France’s top racer is kidnapped, it’s 
up to you to investigate who did it and why.
 En besynnerlig bok där läsaren då och då tvingas göra val. 
Beroende på de träffade valen hänvisas man till den sida där 
historien fortsätter. Med halvdana illustrationer av Howard 
Simpson.

Becket, Samuel; 1996 (1970)
Mercier och Camier.
Stockholm: Norstedts. Nr 1114

Sökord: svenska, roman, reseskildring?
Sammanfattning: Illustrerad, udda och definitivt läsvärd!

Beckman, Erik; 1982
Kommunalrådet cyklar förbi.
Stockholm: Bonniers. Nr 1064

Sökord: svenska, prosabitar

Sammanfattning: Boken innehåller ett urval av Erik 
Beckmans kortprosa från 1963 till 1980. En kort historia 
med titeln “Kommunalrådet cyklar förbi” återfinns på si-
dorna 115-117.

Beckman, Erik och Svante Linusson (redaktörer); 2009
Med bidrag av: Annika Nilsson, Jan Carlson, Krister Spolander, 
Kristina Birath, Staffan Eriksson, Stig Gustavsson
1000 meter cykelfält som skakade Stockholm.
Bromma: Forum08. Nr 1597

Sökord: svenska, cykelpolitik

Sammanfattning: En bok om cykelfälten på Hornsgata. Vi 
möter politiker som var med och fattade besluten, tjän-
stemän som planerade utformningen, tafikexperter och 
landets främste trafikforskare på området. Boken behandlar 
ocksålobbyisternas agerande liksom mediernas enorma int-
resse och negativa rapportering om cykelfälten.
 Samtidshistoria som faktisk blir rätt intressant.

Beeley, Serena; 1992
A History of Bicycles. From Hobby Horse to Mountain Bike.
London: Studie Editions. Nr 0362

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En fantastiskt vacker bok. På drygt 140 
välillustrerade sidor i stort format berättar Serene Beeley 
om cykelns historia. Texten är faktaspäckad, skojig och de-
finitivt läsvärd!

Beeley, Serena; 1994 (1992)
Fahrräder. Die Geschichte eines Welterfolgs.
Stuttgart: Pietsch Verlag. Nr 0415

Sökord: tyske, historia

Sammanfattning: Även den bäste av bibliotekarier kan 
göra misstag. Detta är den tyska översättningen av boken 
ovan.

Beeley, Serena; 1992
Evolution of the Bicycle.
Derby: English Life Publications. Nr 0400

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En liten kort (16 sidor) och trevlig his-
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torieskrivning. Väl illustrerad med foton från ”the National 
Cycle Museum Lincoln”. 

Beerbohm, Max; 1950 (1919)
Seven Men and Two Others.
London: William Heinemann Ltd. Nr 0170

Sökord: engelska, cykelnovell

Sammanfattning: Boken är en klassiker. Historien om ”Hilary 
Maltby och Stephen Braxton” är dock den enda av cykelin-
tresse.

Beetles, Chris; 1988
Mabel Lucie Attwell.
London: Pavilion Books Limited. Nr 0191
Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Det är en helt fantastisk bok fullproppad 
med fantastiska teckningar av Mabel Lucie Atwell. Ingen kan 
bättre teckna urgulliga barn av detdär jämntjocka slaget. 
Barnen ler, pussas, leker eller sover sött. Aldrig ser man 
barnen bråka eller skrika. När det verkligen gått dem emot 
kan de sträcka sig till att gråta övergivet. Det är underbart! 
Enda minustecknet är att Cris Beetles inte fått med en enda 
av alla Mabel Lucie Atwells teckningar med cyklande barn. 
(Cykel 1991, nr 2, s 9)

Benedict, Ruth och Raymond; 1944
Bicycling. The Barnes Sports Library.
New York, NY: A. S. Barnes and Company. Nr 0647

Sökord: engelska, historia, cykelteknik

Sammanfattning: Ett skojigt tidsdokument med följande 
kapitel: Bicycles and their Care, Riding Technic, Safety for 
Cyclists, Bicycle Touring, Short Trips, Extended Tours, In 
Camp, Touring Equipment, Making Your Own Equipment, 
Cycle Clubs. Boken skulle varit än trevligare om inte sidorna 
3–28 hade saknats.

X Lundquist-Bengtsson, Kerstin (redaktör); 2005
Konstrunda på cykel i Malmö.
Malmö: Malmö stad, Eget förlag. Nr 1722

Sökord: svenska, konst, turförslag

Sammanfattning: En tur om 15 kilometer på Malmös cykel-
vägar som tar oss till 46 väl beskrivna konstverk samt flera 
viktiga byggnader och parker. Sedan förra upplagan har ett 
konstverk fallit bort och turen blivit 2 kilometer längre (!) 
men istället har skriftens formgivning förbättrats avsevärt. 
Exemplariskt välgjort. Fortfarande verkligen värt en tur. OBS 
Nr 1732 som är en äldre upplaga av samma skrift.

X Bengtsson, Lars; 2013
Den förlorade cyklisten. Lars Bengtssons resa genom Afrika.

Malmö: Gabriella Ekström förlag. Nr 1590

Sökord: svenska, reseskildring, Tyskland, Tjeckien, Österrike, 
Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Albanien, 
Makedonien, Grekland, Turkiet, Syrien, Libanon, Jordanien, 
Egypten, Sudan, Etiopien, Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, 
Zimbabwe, Botswana, Sydafrika

Sammanfattning: En bok om en cykeltur från Kiel till 
Kapstaden. Kortkort om många länder och på det hela rätt 
träigt fram till Egypten. Sedan blir boken bättre. Men läs-
värd blir den aldrig.

Bennett, Hal Zina; 1982
The Complete Bicycle Commuter. The Sierra Club Guide to 
Wheeling to Work.
San Francisco, CA: Sierra Club Books. Nr 0001

Sökord: engelska, trafikpolitik, vardagscykling

Sammanfattning: Commuting to work by bicycle is for any-
one who wants to cut transportation costs, reduce urban 
traffic congestion and pollution, and become more physical-
ly fit all at the same time. Here is a comprehensive guide to 
safe and efficient bicycling techniques, especially adapted 
to the needs of the free-wheeling commuter.
   The author explains why bike commuting can work for both 
short intra-city jaunts and longer trips from the suburbs, 
how to choose from an often bewildering variety of bike 
styles, and how to adjust a bike for maximum efficiency. 
Other chapters cover special cycling skills for the commuter; 
all-important safety tips, including coping with bad weather 
and uneven terrain; equipment options; theft prevention; 
physical conditioning; valuable preventive maintenance 
suggestions; and more.

Benson, Edward Frederic; 1984 (1929)
Paying Guests.
London: Hogarth Press. Nr 0838

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: En läsvärd bok … det borde duga. 

Berg, Gösta, Sam Owen Jansson och Skans Torsten Nilsson 
(redaktörer); 1967
Fataburen 1967. Nordiska museets och Skansens Årsbok 
1967.
Stockholm(?): Statskontorets tryckeriexpedition(?). Nr 0535

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”När cykeln 
kom till byn” av Annika Österman (sidorna 161–170). Med 
ett flertal intressanta fotografier. Läsvärd!

Berg, Lars-Eric; 2001
Cykeltjuven.
Stockholm: Natur och kultur. Nr 1527
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Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Relativt textrik barnbok med illustrationer 
av Jonas Burman. Cyklar syns på flertalet bilder. Men precis 
som i boken om Pål (Nr 1528) illustrerad av Erika Eklund 
hamnar här kedjan på fel sida om ramen på en teckning 
(sidan 33). Då är det ingen bra cykelbok.

Berg, Peter och Ragnar Westerling; 1998
Kartläggning av attityder till cykelhjälmsanvändning hos 
skolungdomar.
Uppsala: Institutionen för socialmedicin, Uppsala universi-
tet. Nr 1493

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: Redovisning av en enkätundersökning i 
Bålsta och Enköping. Innehåller enkätdata och lite data-
nära analys. 

Berg, Ted; 1956
Sweden and Back on a Bicycle.
The Adventures of a Fourteen-Year-Old Traveling Alone.
New York, NY: Exposition Press. Nr 1040

Sökord: engelska, cykelresa, ungdomsbok?

Sammanfattning: Bok med en hel massa småskojiga bilder 
av Sverige på 1950-talet.

Bergdahl, Nils; 1991
Här och där I. Utflykter i Gärds m.fl. härader.
Degeberga: Ultima Thule bokförlag. Nr 1537

Sökord: svenska, reseskildringar, historia

Sammanfattning: Nils Bergdahl (Jönsson) var skollärare i 
Borrestad och gjorde en stor mängd endagsutfärder. Ofta per 
cykel. Iaktagelserna publicerades i Kristianstadsbladet 1897-
1906. Definitivt av intresse för en lokalhistoriskt intresserad 
allmänhet. Med fina illustrationer av Svenerik Nilson.

Berget, Trond, Sissel Jenseth och Erik Jølsgard; 2000
Tråkk. Håndbok for syklister.
Oslo: Statens vegvesen och Syklistenes Landsforening.
Nr 1489

Sökord: norska, cykelteknik, säkerhet

Sammanfattning: En riktigt bra grundbok på cykelområdet. 
Fokus på säkerhet och barn/ungdom.

Bergh, Ulf; 1974
Längdlöpning.
Stockholm: Trygg-Hansa, Idrottsfysiologi rapport nr 11. 
Nr 1604

Sökord: svenska, hälsa, idrottsfysiologi

Sammanfattning: En väl så träig men informativ skrift om 
skidåkning. Bra vinterträning för cyklisten.

Bergman, Martin; 1994
Effektivare cykeltrafik. 
Planeringsmässiga och tekniska förutsättningar för ökad 
cykelanvändning.
Stockholm: Arkitekturskolan KTH, Stadsbyggnad. Nr 0933

Sökord: svenska, cykelplanering

Sammanfattning: Med de nuvarande villkoren för cykeltrafi-
ken som utgångspunkt diskuteras teoretiska och praktiska 
förutsättningar för en bestående ökning i användandet av 
cykeln i tätortsmiljö.

Bernes, Claes och Claes Grundsten (temaredaktörer); 1991
Sveriges Nationalatlas. Miljön.
Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker. Nr 0140

Sökord: svenska, miljö

Sammanfattning: Hur långt har miljövården kommit i 
Sverige? Har det blivit bättre eller sämre? Var är miljön 
mest förorenad – och var är den renast? Kan växter och djur 
överleva? Hur mycket är skyddat mot framtida exploatering? 
Det är sådan frågor Claes Bernes och Claes Grundsten från 
Statens naturvårdsverk försöker besvara i denna bok.
 Sveriges Nationalatlas om miljön kan verkligen rekom-
menderas. Den är liksom övriga band i stort format och rikt 
illustrerad med kartor och bilder i fyrfärgstryck. På knappt 
200 sidor finns en mängd fakta och intresseväckande artiklar 
samlade. (Nya cykeltidningen 1992, nr 1, s 23)

Berntsson Melin, Eva (huvudredaktör); 1994
På två hjul. Om cyklar, mopeder och motorcyklar.
Varbergs Museum årsbok 1994. Fyrtiofemte Årgången.
Varberg: Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Nr 0603

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Ett lovvärt projekt som tyvärr resulterat i 
en riktigt beklämmande bok. Cykelns historia är felskriven, 
bilden av Monark är onödigt tillrättalagd, teknisk informa-
tion visar på dåliga kunskaper, Iteraprojektets misslyckande 
vantolkas och så vidare. Felaktigheter, okunskap, smicker 
och vantolkning presenteras dessutom på ett trist sätt. Läs 
en annan bok istället!
 En riktigt bra artikel finns dock mitt i eländet. Det är 
Claes Johanssons ”Från folkfordon till trimmad femtonårs-
racer”. Han kan verkligen skriva och fångar väl kärleken till 
mopeden.

X Berthold, Christina; 2000
Salvatore Grimaldi. I Ständig förändring. 
Stockholm: Ekerlids. Nr 1799
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Sökord: svenska, biiografi, 

Sammanfattning: Grimaldi berättar om sin förträfflighet för 
Christina Berthold. Huvudpersonen är väl så intressant. Men 
någon annan än han själv borde fått berätta historien.

X Bertilson, Rolph; 1972
Sportens lilla regelbok 1. 
Stockholm: Wahlströms. Nr 1728

Sökord: svenska, sport, ungdomsbok

Sammanfattning: En mycket liten mini pocket med regler för 
en rad sporter. Olika cykelsporter återfinns på sidorna 15-19.

Berto, Frank; 1999
The Birth of Dirt. Origins of Mountain Biking. 
San Francisco, CA: Van der Plas Publications. Nr 1051

Sökord: engelska, historia, terrängcyklar

Sammanfattning: För den som vill veta vem som egentligen 
uppfann terrängcykeln är detta rätt bok. Frank Berto söker 
svaret på det enda vettiga sättet – han definierar vad det är 
som ska vara uppfunnet, han söker bilder och dokumenta-
tion, han frågar de som var med och kontrollerar svaren han 
får mot varandra. Ett ambitiöst arbete och faktisk intressant 
läsning. Slutsatsen är att det inte finns någon enstaka upp-
finnare. Gary Fishers betydelse var mycket stor – men upp-
finnaren var han inte eftersom han inte kom på det själv.

Berto, Frank, Ron Shepherd och Raymond Henry; 2000
The Dancing Chain.
History and Development of the Derailleur Bicycle. 
San Francisco, CA: Van der Plas Publications. Nr 0965

Sökord: engelska, historia, växlar, Årets cykelbok

Sammanfattning: Uppfinningarna av växlar och växelsystem 
förändrade cykelns utveckling och innebar en mekanisk re-
volution. ”The Dancing Chain” ägnar sig åt denna revolution 
samtidigt som den poängterar den betydelse tävlingar och 
enskilda uppfinnare haft. Boken utnämndes till” Årets cykel-
bok 2000” av Nya cykeltidningen.
 ”The Dancing Chain” inleds med de tidigaste försöken att 
få växelanordningar att fungera på höghjulingar och säker-
hetsvelocipeder. Navväxlar var alternativet, men framförallt 
franska konstruktörer ansåg att det behövdes större skillna-
der mellan växellägena än vad navväxlarna kunde erbjuda. 
Det var de branta bergen i alperna som var utmaningen. 
Därför kom utanpåliggande kedjeväxlarna -derailleurs- att 
dominera åtminstone i Europa. Tillverkningen skedde på 
många håll och ofta i små fabriker men efter andra världs-
kriget koncentrerades tillverkningen till de större företagen 
Campagnolo, Simplex och Huret. Efterfrågan på växlar ökade 
enormt under 60-talet mest från USA. De europeiska tillver-
karna kunde inte konkurrera med Japan. Det innebar den 
marknadsdominans som för närvarande råder. 
 ”The Dancing Chain” innehåller en del försäljningsstatis-

tik som tydligt visar den förskjutning som skett mot väx-
elutrustade cyklar. Ur svensk synpunkt finns Svea cykeln 
– Ljungströms upp och nertrampare beskriven. Den har ju 
en slags växelanordning. Annars saknas svenska bidrag. Vi 
använde självklart de växlar som fanns på kontinenten. Det 
syns på gamla bilder och på gamla racercyklar som stått 
undanstoppade. 
   ”The Dancing Chain” är på 352 sidor och i format 220x285 
mm. Bokens bildurval är enastående. Den välkände franske 
tecknaren Daniel Rebour har bidragit med åtskilliga väl-
gjorda bilder. Det finns några felaktigheter i boken vilket 
är ofrånkomligt, men den har överallt tagits emot mycket 
positivt. Bokens innehållsförteckning och bibliografi i kom-
bination med de fina bilderna gör att man utan svårighet 
kan identifiera en specifik växelmodell. (Nya cykeltidningen 
2001, nr 1, s 3)

Bibee, John; 1989 (1983)
The Magic Bicycle. The story of a bicycle that found a boy.
Eastbourne: Kingsway Publications. Nr 0648

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: They found it on the town dump – rusty 
and twisted, a heavy old thing, not like his new ten-speed 
bike had been. But it was a bike, and that’s what John need-
ed right now. Even though that black snake, coiled around 
its frame, had given him a real fright.
   John soon discovered that the ”Spirit Flyer” was no ordi-
nary bike. It helped him to help others – but it also brought 
him into conflict with the boys of the dreaded Cobra Club.
   Even more sinister was the man from Goliath Industries, 
who didn’t just want to sell toys to children – he wanted the 
Spirit Flyer destroyed.

Bibee, John; 1983(?)   
Den fantastiska cykeln.
Stockholm: Normans Förlag. Nr 1061

Sökord: svenska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: ”The Magic Bicycle” (Nr 0648) översatt till 
svenska.

Bibee, John; 1990 (1987)
The toy campaign. Sequel to ”The Magic Bicycle”.
Eastbourne: Kingsway Publications. Nr 0649

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: One summer there was a town full of chil-
dren who wished for toys and toys and more toys. And one 
day, their wishes seemed to become true.
   Goliath Industries have decided to give toys away to any 
child who agrees to have his photograph taken by a special 
box. When the photo is taken, out comes a small puppet 
looking just like the child. Only instead of strings it has 
chains …
   John and Susan have Spirit Flyers, nit made by the Goliath 
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Toy Company. Will they go along to the box and accept the 
sinister toy; or will they continue to follow the leading 
of their magic bicycles and resist the evil influence that 
threatens their town?

Bicycle-Archiv Ulreich Hinterbrühl; 1994
Rad – Gestern, Heute, Morgen.
Hinterbrühl: Walter Ulreich. Nr 0411
Sökord: tyska, historia

Sammanfattning: En utställningskatalog (62 sidor) med tex-
ter av Gerd Jan Moed, Jan Králík och Walter Ulreich. Ett 
flertal svartvita illustrationer varav dock ingen är av större 
intresse.

The Bicycle Association; 1993
Pedal Power. Information and activities for pupils aged 9 
to 13.
Coventry: The Bicycle Association. Nr 0368

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok, historia, teknik, hälsa, 
trafik

Sammanfattning: Skojigt undervisningsmaterial i form av 
fyra affischer och ett lärarhäfte.

Bike World Magazine; 1975
All About Bicycle Racing.
Mountain View, CA: World Publication. Nr 0947

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: ”All About”-böcker är nästan alltid en be-
svikelse. Denna utgör inget undantag. Men ambitionen är 
bra och boken innehåller en del matnyttigt för nybörjaren 
trots att den är från 1975. ”The step from commute cyclist 
to bike racer is not a magical leap requiring athletic talent 
and legs of an Eddy Merckx – though a great information 
gap has made it seem so. This book is for the beginning or 
continuing racer who wants a realistic picture of cycle rac-
ing equipment, training and tactics.”

Bike World Magazine; 1977
Bicycle Track Racing.
Mountain View, CA: World Publication. Nr 0948

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: Track racing – history, equipment, how 
to get started, where to race, training and much more. En 
småtrist bok om ett mycket intressant ämne.

X Bil- och cykelkarta; 1956 (?)
Vägkarta över Sverige.
Stockholm: Wennergren-Williams. Nr 1632

Sökord: svenska, karta

Sammanfattning: En vägkarta över Sverige om 64 sidor. Väl 

så trevlig för den kartintresserade. Misstänkt lik Nr 1771 
och 1878.

X Ny Tid:s bil- och cykelkarta; 1956 (?)
Vägkarta över Sverige.
Stockholm: Wennergren-Williams. Nr 1771

Sökord: svenska, karta

Sammanfattning: En vägkarta över Sverige om 64 sidor. Väl 
så trevlig för den kartintresserade. Misstänkt lik Nr 1632 
och 1878.

Bischke, Scott; 1989
Two Wheels Around New Zealand. A Bicycle Journey on 
Friendly Roads.
Boulder: Pruett Publishing Company. Nr 0213

Sökord: engelska, cykelresor, Nya Zeeland

Sammanfattning: In 1986, Scott Bischke and Katie 
Gibson cut loose from their everyday routine in Colorado 
and headed Down Under to explore and experience New 
Zealand from the seat of a bicycle. Their goal was simple 
– to immerse themselves in a land and its people, to 
become a part of new Zealand, not just pass through it. 
Småtråkig …

Biörklund, G.; 1935
Våra trafikförordningar jämte förklaringar och rättsfall.
Stockholm: Eget förlag. Nr 0890

Sökord: svenska, historia, trafik

Sammanfattning: Trafikproblemen förefaller idylliska – en 
man slapp åtal för att han ledde en velociped utan lykta.

Björklund, Lars Gunnar; 1968
Dessa fantastiska Fåglums.
Stockholm: Åhlén & Åkerlunds förlag. Nr 0595

Sökord: svenska, cykelsport

Sammanfattning: Historien om bröderna Fåglum väl berät-
tad och illustrerad.

Björklum, Svante; 2006
Stockholm på cykel. Södra delen.
Stockholm: Natur och Kultur. Nr 0595

Sökord: svenska, turförslag, kartor

Sammanfattning: Vad ska man säga om detta. ”Stockholm 
på cykel” är ett gedigt utformat verk på tjockt papper och 
helt i fyrfärg.
 Men utförandet matchar inte innehållet. Vår egen ”Cykel 
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och turistkarta Storstockholm är mångdubbelt bättre för den 
som vill ha bra kartor och cykelinformation. (Nya cykeltid-
ningen 2007, nr 1, s 26) 

Björnsson, Fredrik; 1999
IFK Kristianstad 100 år.
Kristianstad: Eget förlag. Nr 1577

Sökord: svenska, historia, sport

Sammanfattning: En mycket trevlig historiskrivning även om 
bildmaterialet kunde varit ännu bättre. Riktigt kul grepp att 
låta de gamla stjärnorna får komma till tals i nutid. Det 
var med cykelsport det började och cykeln har fått rejält 
med utrymme i boken (sidorna 27-60). Läsvärt på det hela 
taget.

Blake, Quentin; 1987
Mrs Armitage on wheels.
London: Jonathan Cape. Nr 1392

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En av de allra bästa barnböckerna. Mrs 
Armitage är ute och cyklar med sin hund Breakspear. 
Allteftersom förbättrar hon cykeln och sätter på olika 
tillbehör tills det går helt över styr. Boken finns också 
på svenska i samlingarna. (Se Nya cykeltidningen 2007, 
nr 1, s 30-31)

Blake, Quentin; 2005 (1987)
Fru Sunesson är ute och cyklar
Stockholm: Semic. Nr 1386

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En av de allra bästa barnböckerna. 
Fru Sunesson är ute och cyklar med sin hund Hubertus. 
Allteftersom förbättrar hon cykeln och sätter på olika tillbe-
hör tills det går helt över styr. Boken finns också på engelska 
i samlingarna. (Se Nya cykeltidningen 2007, nr 1, s 30-31)

Blom, K Arne; 1975
Kortaste strået.
Stockholm: Lindqvist Förlag. Nr 1402

Sökord: svenska, deckare

Sammanfattning: K Arne Blom är eller var en känd och pro-
duktiv deckarförfattare. Här mördas en tävlingscyklist under 
ett cykellopp i södra Sverige. ”Kortaste strået” är tyvärr en 
usel bok.

Blom, K Arne, Carl-Eric Erlandsson och Jan Mårtensson; 
1991
När idrotten kom till Lund.

Lund: Gamla Lund förening för bevarande av stadens min-
nen. Årsskrift 73. Nr 0916

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Detta var ett oväntat fynd! Boken innehål-
ler 6-7 sidor om cykel med fina illustrationer. Lokalhistoria 
väl skriven av K Arne Blom, Carl-Eric Erlandsson och Jan 
Mårtensson. (Nya cykeltidningen 2000, nr 2, s 22)  

Blomberg, Erik; 1942
Bror Hjorth.
Stockholm: A.-B. Svensk Litteratur. Nr 1415

Sökord: svenska, konstnär

Sammanfattning: En utmärkt bok om en av Sveriges stora 
konstnärer. Boken saknar dock helt cykelbilder. (Se Nya cy-
keltidningen 2007, nr 3, s 20-21)

X Blomberg, Per (redaktör); 1999
Äventyret väntar runt hörnet.
Lund: Lundabygdens Naturvårdsförening. Nr 1791

Sökord: svenska, turförslag

Sammanfattning: Det måste vara en layoutmiss (av en 
namngiven reklambyrå) att det inte genast framgår att den-
na lilla bok innehåller turförslag nära Lund. Väl det är klart 
så är det ju inte så tokigt med 49 utflyktsmål. När vart och 
ett får en (liten) boksida så blir det översiktligt och enkelt 
men tyvärr också så ytligt att flera av målen inte tycks värda 
en utflykt dit.

X Blue, Elly; 2013
Bikenomics. How bicycling can save the economy.
Portland, OR: Microcosm Publishing. Nr 1779

Sökord: engelska, trafikpolitik

Sammanfattning: Allt som står i denna bok stämmer inte. 
Men det är ett intressant inläg i den debatt som behövs för 
att vi ska komma över till ett hållbart transportsystem. Utan 
mer av cykling kommer vi aldrig dit. Adlibris skriver så här:
   Making the case for adopting more sustainable modes of 
transportation, this engaging reference explores the econo-
mic benefits of bicycling. It starts with an analysis of the 
real costs incurred by individuals and families in existing 
transportation systems and goes on to examine the current 
civic expenses of these systems. With critiques of modern 
society’s deep-rooted attachment to car culture, this book 
tells the stories of people, businesses, organizations, and 
cities who are investing in two-wheeled transportation. 
Offering a fresh and compelling perspective on how people 
get from place to place, this book reveals the multifaceted 
North American bicycle movement with its contradictions, 
challenges, successes, and visions for the future.
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Blume, Judy; 1980 (1970)
Iggie’s House.
New York, NY: Dell Publishing Co. Nr 0263

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok
Sammanfattning: … the Garber family moved into Iggie’s 
house – two boys, Glenn and Herbie, and Tina, their little 
sister. The Garber’s were black and Grove Street was white 
…

Blundell, Nigel & Roger Boar; 1992 (1980)
Världens största kriminalgåtor.
Malmö: Illustris förlag. Nr 1424

Sökord: svenska, deckare, ungdomsbok

Sammanfattning: Ett stort antal kriminalfall samlade och 
redovisade. ”Mannen på den gröna cykeln” återfinns på si-
dorna 25-29. Det fallet är inte särdeles så intressant att 
det borde höra till ”världens största” kriminalgåtor..

Blyton, Enid; 1971 (1949)
Five get into trouble.
Leicester: Brockhamton Press. Nr 0324

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: En billig ungdomsbok med en cykel på om-
slaget. Svårt att gissa sig till vad som borde stå i samman-
fattningen. Illustrerad av Betty Maxey.

Blyton, Enid; 1973 (1957)
Secret Seven Mystery.
Leicester: Brockhamton Press. Nr 0156

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Ännu en billig ungdomsbok med en 
cykel på omslaget. Omöjligt att gissa sig till vad som 
borde stå i denna sammanfattning. Illustrerad av Burgess 
Sharrocks.

Blyton, Enid; 1982 (saknar korrekta årtal)
Billys Bicycle.
London (?): Collins Colour Cubs. Nr 0866

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar 
en viktig roll. Boken är illustrerad av Sally Holmes och Ken 
Stott.

Blyton, Enid; 1994 (saknar korrekta årtal)
Bicycle Magic and other stories.
London: Award Publications. Nr 0442

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: En sedelärande cykelhistoria världen nog 
hade klarat sig utan. Illustrerad av Maureen Bradley.

Blyton, Enid; 1994 (1933)
The Magic Bicycle.
London: Templar Book. Nr 0864

Sökord: engelska, barnbok
Sammanfattning: En barnbok där cykeln spelar en viktig roll. 
Illustrerad av Angela Mills.

Blyton, Enid; 1995 (1961)
Mysteriet i Spökslottet. 
Originalets titel: The Mystery of the Banshee Towers
Förlagsort saknas: Citadell. Nr 1050

Sökord: svenska, barn/ungdomsdeckare

Sammanfattning: De fem deckarna Fatty, Larry, Daisy, Pip 
och bets har tänkt ta det lugnt på lovet för en gångs 
skull. En lite stillsam cykelutflykt till Spökslottet ger 
upptakten …

BMA (British Medical Association); 1992
Cycling Towards Health & Safety.
Oxford: Oxford University Press. Nr 0152

Sökord: engelska, hälsa, trafikpolitik

Sammanfattning: Icke-cyklister och trafikplanerare litar 
knappeligen på cyklister som förordar cykling. De har 
kanske också svårt att lita på forskare som för fram mil-
jöargumenten. Men vad läkare säger det tror väl ändå 
alla på?
 BMA vilket utläses ”British Medical Association” har pre-
cis gett ut en bok med titeln ”Cycling towards health & 
safety”. Läkarnas huvudargument för cykling är medicinskt. 
En ökad andel transporter per cykel är ett enkelt sätt att för-
bättra hälsan hos hela nationer. De som cyklar blir friskare. 
Men även de som inte cyklar gynnas genom minskat buller 
och renare luft. BMA konstaterar att en övergång till ökade 
cykelanvändning kräver en radikalt annorlunda trafikpolitik. 
Följaktligen förordar de en sådan.
 Statistik och data i boken är från England. Mycket av det 
som tas upp är dock allmängiltigt. Boken är definitivt in-
tressant och nästan lättläst. (Nya cykeltidningen 1992, nr 
3, s 11)

BMA (British Medical Association); 1999
Cycle helmets.
London: British Medical Association. Nr 0986

Sökord: engelska, hälsa, trafikpolitik

Sammanfattning: En intressant rapport för den cykelhjälms-
intresserade.
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Bockett, F. W.; 1901
Some Literary Landmarks for Pilgrims on Wheels.
London: J. M. Dent & Co. Nr 0492

Sökord: engelska, cykelresor, England, roman
Sammanfattning: En bok om böcker eller snarare dess förfat-
tare. Bocket är på jakt efter spår av sina favoritförfattare. 
Det är namn som var klassiker redan 1901. Bland författarna 
märks Jane Austen, William Cobbett, Thomas Day, George 
Eliot, George Ellis, John Milton, Augustus Toplady, Sir Walter 
Scott, Jonathan Swift och Gilbert White. Per cykel hittar han 
deras födelseorter, hem, gravar och det landskap de skildrat. 
Det är kulturcykling det. Boken är definitivt en av bibliotekets 
pärlor. Med många fina illustrationer av J. A. Symington.

Boelsen, Helmer; 1974(?)
Eddy Merckx.
München: Copress-Verlag. Nr 0945

Sökord: tyska, biografi, cykelsport

Sammanfattning: En rätt trist bok om den störste. Kan man 
inte hitta på bättre bildtext än exempelvis ”Siegen macht 
durstig” ska man inte skriva böcker.

Boettner, John Siegel; 1990
Hey Mom, Can I Ride My Bike Across America?
Brea (California): Seigel Boettner Fulton. Nr 0164

Sökord: engelska, cykelresor, USA

Sammanfattning: Förefaller att vara den sanna berättelsen 
om några barn som cyklar tvärs över USA. Så illa som boken 
är skriven lär bibliotekarien aldrig få ett säkert besked. Den 
som orkar läsa boken får skriva sammanfattningen.

Bond, Ruskin; 1988(1981)
Flames in the Forest.
London: Puffin Books, Penguin. Nr 0340

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Romi has to cycle seven miles home from 
school through the forest. He could stay at his friend’s 
house but he knows his father badly needs the medicine 
he is carrying, so he cheerfully jumps on his bike … But 
a forest fire has started, the sky is glowing red and, as he 
cycles further into the woods, the hot air on his face tells 
him that the pleasant journey home has turned into a race 
against time.

Bonde, Ulla; 1972
Skydda ditt barn.
Förlagsort saknas: Robert Larson. Nr 1098

Sökord: svenska, trafikpolitik(?)

Sammanfattning: En deprimerande skrift typisk för sin 

tid. Här gäller det att hämma och hålla tillbaka både 
barn och föräldrar. Allt är farligt! Efterlysningen av sä-
kerhetsbestämmelser för cyklar på sidorna 44-45 är inte 
helt tokig.

Bondo, Svend; 1962
Palle Lykke. Telegrafbudet der blev verdens bedste cykelrytter.
København: Chr. Erichsens Forlag. Nr 0907

Sökord: danska, cykelsport, historia

Sammanfattning: Lite töntig – men ingen dålig bok även om 
man inte tidigare känner till Palle Lykke och hans karriär.

Boorman, Linda; 1989 (1980)
The Mystery Man of Horseshoe Bend.
Bucks: Scripture Press. Nr 0650

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: ”Mystery and Adventure” – A series with 
a Christian dimension. In the late 1880s, ”being a lady” is 
the proper thing. Unfortunately, 12-year-old Susie Conroy 
has many unladylike desires – such as wanting to ride a 
bicycle, and capture a church prowler, and hoping to find 
out why the shifty-eyed bicycle salesman really has come to 
Horseshoe Bend.

X Borkesand, Åsa-Helena; 2008
Inomhuscykling – träning för alla. En inspirationsbok.
Stockholm: Friskfaktorer (eget förlag?). Nr 1639

Sökord: svenska, träning, hälsa

Sammanfattning: En generell inspirationsbok för alla som 
tränar eller vill börja träna inomhuscykling. Kan låta töntigt 
men är en riktigt bra … inspirationsbok.

Boscus, Alain och Louis Briand
Tryckår saknas, 1980-talet?
La revolution du cycle par la carte postale (1890–1930).
Förlagsort saknas: Centre National et Musee Jean Jaures 
Castres. Nr 0275

Sökord: franska, historia, cykelvykort

Sammanfattning: En mycket skojig samling äldre cykelvy-
kort. Inte minst de fotograferade är av stort historiskt in-
tresse. Tyvärr kan bibliotekarien inte förstå den i och för sig 
sparsamma franska texten.

Boström, Hans-Olof; 1994
Bror Hjorth 1894-1968.
Stockholm: Sveriges Allmänna Konstförening, Publikation 
103. Nr 1414

Sökord: svenska, konstnär
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Sammanfattning: En utmärkt bok om en av Sveriges stora 
konstnärer. Boken visar en cykelbild på sidan 97 – Månsken 
i Uppsala. (Se Nya cykeltidningen 2007, nr 3, s 20-21)

X Bourgeois, Paulette och Brenda Clark; 2002 (1997)
Franklin lär sig cykla.
Stockholm: Bonnier Carlsen. Nr 1886

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En barnbok i Franklin serien som går 
Disney-stil med text av Paulette Bourgeois och illustrationer 
av Brenda Clark. Franklin vill lära sig cykla utan stödhjul 
som sina vänner. Till slut kommer han på att han måste öva 
och träna länge utan att ge upp. Då går det. Ja ni hör. En 
helt orealistisk och hopplöst tråkig bok.

Bowden, Frank; 1913 (?)
Cycling for Health and Points for Cyclists.
London: The Criterion Press. Nr 0302

Sökord: engelska, historia, cykelteknik

Sammanfattning: En mycket trevlig skrift om nyttan med 
cykling. Innehåller en rad tekniska tips som fortfarande är 
förvånansvärt aktuella dock inga illustrationer. Författaren 
grundade Raleigh Industries.

Bowden, Gregory Houston; 1976 (1975)
The story of the Raleigh cycle.
London: W. H. Allen. Nr 1363

Sökord: engelska, historia, cykelteknik

Sammanfattning: ”The story of the Raleigh cycle” is the his-
tory of a famous firm and a great cycle. When Frank Bowden 
bought a little firm of bicycle makers in Raleigh Street, 
Nottingham, in 1887, it was producing only three machines 
per week. But the bicycle soon gained momentum, and by 
the time of Sir Frank’s death in 1921, the Raleigh was the 
proud product of the greatest cycle company in the world.

En mycket trevlig historieskrivning med många (svartvi-
ta) fotografier och teckningar. Med förord av Alan Sillitoe.

Bowden, Ken och John Matthews; 1965 (1958)
Cycle Racing.
London: Temple Press Books. Nr 0179

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: Cycle Racing deals in a practical down-to-
earth way with all aspects of competitive cycling sport. En 
gammal bok vi fick billigt …

Museum Boymans-van Beuningen; 1977
De Fiets.
Rotterdam: förlag saknas. Nr 0207

Sökord: holländska, cykelkonstnärer

Sammanfattning: Ännu en fantastisk men oläsbar holländsk 
bok. Det är en rikt illustrerad katalog om cirka 200 sidor från 
en utställning av cykelkonst.
 Verk av följande konstnärer finns med: Valerio Adami, 
Woody van Amen, Karel Appel, Eduardo Arroya, Francis 
Bakon, Jan Balet, André Beaudin, Hans Bellmer, Frits van 
den Berghe, Hermanus Berserik, Umberto Boccioni, Kees 
van Bohemen, Georges Braque, Victor Brauner, George 
Hendrik Bretner, Pol Bury, Pieter Celie, Cesar, Christo, 
Maurice de Clercq, Alex Colville, Constant, Berthe Coulon, 
Dado, Salvador Dali, Oscar Dominguez, Marcel Duchamp, 
Andre Dunoyer de Segonzac, Etienne Elias, Equipo Cronica, 
Max Ernst, Erro, Alecos Fassianos, Alex Garcia, Natalie 
Gontcharova, Marcel Gromaire, Erich Heckel, Jean Helion, 
Friedensreich Hundertwasser, Jacqueline de Jong, Vasilje 
Jordan, Klaus Kammerichs, Tadeusz Kantor, Konrad Klapheck, 
Joseph Lacasse, Bart van der Leck, Fernand Leger, Richard 
Lindner, Lucebert, Rene Magritte, Aristide Maillol, Robert 
Malaval, Pol Mara, Marcel Marien, Marisol, Hand van der 
Merkof, Johannes Hendrikus Moesman, Laszlo Moholy-Nagy, 
Claude Monet, Alphons Mucha, Gabriele Mucchi, Lowell 
Nesbit, Claes Oldenburg, Meret Oppenheim, Walter Philips, 
Pablo Picasso, Robert Rauschenberg, Roger Raveel, Man Ray, 
William Roberts, Francis Roux, Guillermo Roux, Gianni Ruffi, 
Niki de Saint Phalle, Aligi Sassu, Bernard Schultze, George 
Segal, Gino Severini, Jan Sluijters, Daniel Spoerri, Arpad 
Szenes, Emilio Tadini, Jean Tinguely, Henri de Toulouse-
Lautrec, Edgard Tytgat, Ursula, Oswald L Wenckebach, Co 
Westerik, Joseph Willaert, Andrew Wyeth, Johan de Wijs, 
Ossip Zadkine, Giuseppe Zigaina.

Brahm Lauritsen, Mette; 1999 (1911)
Sofies födelsedag.
Stockholm: BonnierCarlsen. Nr 0970

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En trevlig cykelbok för barn från tre år.

Brandberg, Valter, Roger Johansson och Tora Gustafsson; 
1998
Lugna gatan!
En planeringsprocess för säkrare, miljövänligare, trivsam-
mare och vackrare tätortsgator.
Stockholm: Svenska kommunförbundet. Nr 1515

Sökord: svenska, stadsplanering

Sammanfattning: Boken har som syfte att beskribva en 
planeringsprocess för förnyelse av stadens blandtrafikgator 
genom fysiska åtgärder i gatumiljön. Det är en bra ambi-
tion! Men frågan är hur långt man kommer genom tekniska 
förbättringar av planeringsprocessen. I slutändan är det en 
fråga om politisk och ekonomisk makt.

Brandt, Jobst; 1993 (1981)
The Bicycle Wheel. 3rd Edition.
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Palo Alto, California: Avocet. Nr 0454

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Att skriva en bok bara om cykelhjulet låter 
fantastiskt. När ämnet är så pass smalt borde man kunna 
få med det mesta. Tyvärr är det en hel del som saknas i 
denna bok. Väl så bra – men ändå en besvikelse. (Se Nya 
CykelTidningen 1995, nr 1, s 6)

Bratt, Ivan; 1993
Historier från vägkanten.
Strängnäs: Axplock. Nr 1578

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: En samling skrönor som om sanningen ska 
fram känns väl så daterad till formen som till de skildrade 
händelserna. Så seg var läsningen att jag inte iddes leta 
igenom boken efter något om cyklar.

Bregin, Elana; 1990 (1992)
The Magical Bicycle.
London: Mammoth. Nr 0281

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Thomas wants a bicycle more than anything 
else in the world. But his mother doesn’t earn enough to feed 
the family she’s left behind in the township, let alone such 
luxuries. It seems that Thomas will have to make do with his 
dreams until a chance meeting with a strange old woman 
sends him on a journey that ends in magic – and a bicycle!
 A black boy on a smart bicycle in rich, white South Africa 
is bound to attract attention sooner or later – and Thomas 
has some narrow escapes – but his magical friend always 
comes to the rescue.

Brent-Dyer, Elinor M.; 1967 (1940)
The Chalet School in Excile.
London: May Fair Books. Nr 0461

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: The peaceful life at the Chalet School in 
the lovely Australian Alps is disturbed by the threat of war. 
Soon it is clear that Madge Bettany must close the school 
that is such a success. And when Jo Bettany and some of 
the girls pit their wits against the Nazis, they face terri-
ble punishment and are forced to flee for their lives into 
Switzerland.

Brewitz, Paul, Fritz Lagerheim, Harry Johansson, Sten 
Insulander, 
Nils ”Thorarn” Andersson, Einar Wikman m. fl.; 1947
Svensk och internationell cykel.
Sundsvall: Bokförlaget Falken. Nr 0992

Sökord: svenska, sport, historia

Sammanfattning: I förordet till boken står det att ”Svensk 
litteratur har hittills saknat ett lexikon och biografiskt verk 
om cykelsporten. Inom i landet cykelintresserade kretsar 
har länge önskats att detta litterära tomrum skall fyllas. 
Redaktionen, till vilken, som framgår av innehållsförteck-
ningen, är knuten landets förnämsta journalister och ex-
perter på svensk och internationell cykelsport, har därför 
genom utgivandet av detta cyklismens lexikon på bästa sätt 
försökt fylla det tomrum, som hittills existerat i sportlitte-
raturen. 

Cykellexikonet omfattar cykelsportens utveckling världen 
runt. Olympiska spel, VM, Frankrike runt, internationella sex-
dagarslopp samt den övriga kontinentala sporten behandlas 
ingående av våra experter på internationell cykelsport. Våra 
cykeltävlingar, mästare, förnämsta cyklister, cykelindustrin 
samt i Sverige tävlingsdeltagande cyklister genom tiderna 
har ingående behandlats i den omfattning redaktionen an-
ser att dessa biografier ha en uppgift att fylla ur sportslig 
och uppslagsgivande synpunkt.”

Över 600 sidor i stort format varav cirka 500 sidor med 
korta biografier. Ett intressant uppslagsverk! (Nya cykeltid-
ningen 2001, nr 1, s 26)

Bridge, Raymond; 1979
Bike Touring. The Sierra Club Guide to Outings on Wheels.
San Francisco, CA(?): Sierra Club Books(?). Nr 0283

Sökord: engelska, cykelteknik, turåkning

Sammanfattning: Bike Touring is the comprehensive guide 
to all aspects of touring – buying and maintaining equip-
ment, developing riding skills, how to plan and pack for a 
tour, and how to live and camp while on the road.

Bike Touring will enable any cycling enthusiast to plan 
the perfect tour – short or long, economy or first class, close 
to home or on another continent.

The British Cycling Bureau (Eric Claxton?); 1970 (?)   
Before the traffic grinds to a halt.
London: The British Cycling Bureau. Nr 0651

Sökord: engelska, cykelpolitik

Sammanfattning: En trevlig men tunn skrift om cykelns för-
delar.

British Tourist Authority; 1976
Britain. Cycling.
London: British Tourist Authority. Nr 0656

Sökord: engelska, turistinformation

Sammanfattning: Kort och allmänt hållen information om 
cykelturism i Storbritannien.

X Brogårdh, Thore; 1979
Från flydda dar.
Markaryd: Eget förlag. Nr 1628
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Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Blandad hembygdshistoria. Här finns ett 
avsnitt om velocipedåkning (sidorna 62-72) med flera fina 
fotografier.

Brohult, Linus, Martin Löfstedt och Jan Wiklund; 1993
Dennispaketet. En kritisk granskning.
Stockholm: Alternativ Stad och Grön Ungdom. Nr 0652

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: En liten skrift som tydligt visar att 
Dennispaketen är en dumhet. 

Bromige, Iris; 1984 (1980)
One Day My Love.
London: Coronet Books. Nr 0183

Sökord: engelska, flickbok

Sammanfattning: Nick Barbury was handsome, cool, suc-
cessful and a confirmed bachelor. He also managed to keep 
his life as private as his interfering grandmother and his sis-
ter would allow. When he meets their latest cause, Deborah 
Ryan, and finds his defences seriously weakened, Nick is 
annoyed first and later plain bemused. It is to take eighteen 
months for the hardened cynic to realise that life could have 
more to it than being a highly successful biographer, that 
sometimes the head must submit, and the heart must win.

Bron, Eleanor; 1978
Life and other punctures.
London: André Deutsch. Nr 0026

Sökord: engelska, cykelresor, Frankrike, Nederländerna

Sammanfattning: This is the story of two excursions Eleanor 
Bron made on her Moulton – one in France and one in 
Holland. She has a friend called Magooley, who insisted that 
if she went off alone like this she would deserve Everything 
She Got – words which haunted her when she found herself 
like a collapsed balloon on a French roadside, or contending 
with the surreal advances of Monsieur Ix.

All cyclist will agree with her reasons for preferring this 
form of locomotion and will recognize her evocation of its 
pleasure, but no other cyclist in the world could write about 
it in a way so comic, so odd so revealing of the writer’s life 
and personality.

Drawings by Tim Potter.

Brook, Jonathan; 1967
Herbsman.
London: Boxtree. Nr 0549

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: ’I am a mobile weed-selling industry, a 

modern pony express service. My bike can get me round this 
part of London faster than any other mode of transport, 
except maybe a jet-pack …’

Take to the streets with Charles – economically frustrat-
ed seventeen-year-old South London herb entrepreneur. His 
Fox can take us anywhere. From the white-fronted houses 
of Chelsea, to the industrial hangars of the capital’s jungle 
massive. Through Charles’ eyes the streets of London buzz 
with endless opportunity and unparalleled energy.

Känns som en bok av en 20-åring (han var 26) för 16-
åringar – lite för cool för bibliotekarien.

Brown, Lester R. (redaktör); 1990
Tillståndet i världen ’90.
Förlagsort saknas: Naturvårdsverket Förlag. Nr 0653

Sökord: svenska, miljö

Sammanfattning: Den pågående utvecklingen slår undan 
förutsättningarna för vår överlevnad och mänskligheten har 
inte många år på sig för att vända den. Ska vi bevara våra 
levnadsvillkor måste 1990-talet bli ett miljöårtionde. Det 
räcker inte längre med ord – det krävs handling!

Detta är budskapet i Worldwatch Institute’s sjunde års-
rapport, State of the world, som nu för första gången kom-
mer på svenska. Tillståndet i världen ’90 tar upp de åtgärder 
som omgående måste genomföras för att komma till rätta 
med de stora globala problemen – t ex den pågående klimat-
förändringen, luftföroreningarna och den alltmer utbredda 
fattigdomen.

Tillståndet i världen ’90 visar också att det går att bygga 
upp ett miljöanpassat samhälle. Ett samhälle i ekologisk 
jämvikt som inte tär på kommande generationers tillgångar 
och förgiftar vår jord.

Brown, Lester R. (redaktör); 1991
Tillståndet i världen ’91.
Förlagsort saknas: Naturvårdsverket Förlag. Nr 0654

Sökord: svenska, miljö

Sammanfattning: Behöver vi en ny världsordning för att lösa 
miljöproblemen? Kan förnybar energi ersätta oljan? Hur gör vi 
med de växande sopbergen? Hur ska framtidens skogsbruk se 
ut? Vilken inverkan har militär verksamhet på miljön? Det är 
några av de frågor som diskuteras i Tillståndet i världen ’91.

Bruna, Dick; 1991 (1984)
Miffy’s Bicycle.
London: Mandarin Paperbacks. Nr 0852

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där en cykel spelar 
en viktig roll. 

Brunell, Philippe; 1996 (1995)
An Intimate Portrait of The Tour De France. Masters and 
Slaves of the Road.
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Denver, CO: Buonpane Publications. Nr 0569

Sökord: engelska, cykelsport, historia

Sammanfattning: ”An Intimate Portrait of The Tour De 
France” är en bok många gått och väntat på. Den har funnits 
på franska sedan något år men är nu översatt till engelska. 
En bok i stort format med porträtt av Tour De France åkare 
genom tiderna från Ottavio Bottecchia till Miguel Induran. 
Välskriven med underbara fotografier. Värd att läsas. (Nya 
cykeltidningen 1997, nr 4, s 25)

Bruton, J. (?); 1972 (1869)
The Velocipede; its history and how to use it.
Godalming, Surrey: Cyclist’s Touring Club (faksimil).
Crane Court: J. Bruton (originalet). Nr 0258

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En trevlig skrift med 32 sidor i det mindre 
formatet. Samma sorts text och illustrationer som i Adolf 
Östbergs ”Hjulsport”.

Brynolf, Lars; 1983 (1982)
Cykelguide Gotland.
Förlagsort saknas: Esselte kartor. Nr 0690

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor

Sammanfattning: Alla svenskar ska väl någon gång i livet 
cykla runt Gotland. Det är inget fel i det och inte är det förvå-
nande heller. Gotland har ett av Sveriges mest omväxlande tu-
ristlandskap med säregen natur och ett dramatiskt förflutet. 
Gotlandsleden är omväxlande och intressant. Problemet är att 
det vid högsäsong finns väl mycket cyklar i vägen. Bästa sät-
tet att undvika trängseln är att våga sig ut tidigt på våren. 
 Boken är rikt illustrerad. Den innehåller en stor mängd 
tydliga och detaljerade kartor. Texten är faktatät men ändå 
intresseväckande och läsvärd. Detta är fortfarande den bästa 
Gotlandsguiden.

Brynolf, Lars; 1984
Cykelguide Stockholm. Norra delen med Uppsala och 
Östhammar.
Förlagsort saknas: Esselte kartor. Nr 0691

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Nynäsleden, Mälardalsleden

Sammanfattning: Cykelguidens båda delar beskriver i för-
sta hand området utanför Storstockholms tätorter. Från 
Nyköping i söder till Uppsala och Östhammar i norr sträcker 
sig ett intressant och ständigt skiftande landskap. 
 Cykelguiden hjälper dig att planera färden. Den ger idéer 
och upplysningar vid förberedelserna hemma. Under cykling-
en ger kartor och områdesbeskrivningar besked om vägval 
och sevärdheter. Några turförslag presenteras också.
 Boken är rikt illustrerad. Den innehåller en stor mängd 
tydliga och detaljerade kartor. Texten är faktatät men ändå 

intresseväckande och läsvärd.
 En utmärkt cykelguide som var stockholmare och stock-
holmsturist borde köpa.

Brynolf, Lars; 1984
Cykelguide Stockholm. Södra delen med Strängnäs och 
Nyköping.
Förlagsort saknas: Esselte kartor. Nr 0657

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor

Sammanfattning: Cykelguidens båda delar beskriver i för-
sta hand området utanför Storstockholms tätorter. Från 
Nyköping i söder till Uppsala och Östhammar i norr sträcker 
sig ett intressant och ständigt skiftande landskap. 
 Cykelguiden hjälper dig att planera färden. Den ger idéer 
och upplysningar vid förberedelserna hemma. Under cykling-
en ger kartor och områdesbeskrivningar besked om vägval 
och sevärdheter. Några turförslag presenteras också.
 Boken är rikt illustrerad. Den innehåller en stor mängd 
tydliga och detaljerade kartor. Texten är faktatät men ändå 
intresseväckande och läsvärd.
 En utmärkt cykelguide som var stockholmare och stock-
holmsturist borde köpa.

Brynolf, Lars; 1985
Cykel- och turistguide Åland – Åbo samt delar av egentliga 
Finland.
Förlagsort saknas: Esselte kartor. Nr 0658

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Finland

Sammanfattning: Lite lagom stora öar lämpar sig egentligen 
bäst för cykelsemestrar. Cyklar man snabbt och pressar sig 
till långa dagsetapper med få pauser så hamnar man i ha-
vet. På öar tvingas man till ett mänskligt tempo som ger tid 
för natur och kulturskatter. En cykelsemester på Åland kan 
rekommenderas.
 Boken är rikt illustrerad. Den innehåller en stor mängd 
tydliga och detaljerade kartor. Texten är faktatät men ändå 
intresseväckande och läsvärd. Trots att några år gått är det-
ta fortfarande en utmärkt cykel- och turistguide för Åland 
och Sydvästra Finland.

Brynolf, Lars; 1988
Sverigeboken. Turistbok över Sverige med Sverigeleden.
Stockholm: Svenska böcker. Nr 0659

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Sverige

Sammanfattning: Sverigeboken är en unik produkt. Med den 
kan man sitta hemma och planera kortare utflykter eller en 
hel Sverigesemester. När det väl är dags att ge sig ut fung-
erar Sverigeboken som lots och informationsguide.
 Huvuddelen av Sverigeboken beskriver service och sevärd-
heter i olika delar av landet. Här kan alla med kartornas 
hjälp finna mängder av attraktiva färdvägar. Som en röd 
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tråd genom kartverket löper den under 1988 färdigställda 
Sverigeleden. Leden kännetecknas av ringa biltrafik och fina 
lättcyklade vägar med få backar. Avståndet mellan service-
ställena är små. Logi under tak finns exempelvis ofta på var 
5:e–6:e mil. Allt för att färden ska vara njutbar för dem som 
tar sig fram av egen kraft.
 Sverigeboken är rikt illustrerad. Den innehåller en stor 
mängd tydliga och detaljerade kartor. Texten är faktatät 
men ändå intresseväckande och läsvärd. Det går inte att 
klara sig utan denna bok.

Brynolf, Lars; 1988
Sverigeboken. Turistbok över Sverige med Sverigeleden.
Stockholm: Svenska böcker. Nr 0506

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Sverige

Sammanfattning: Samma bok som ovan sponsrad av BP. 
Följaktligen är alla BP-stationerna utmärkta på kartorna.

Brynolf, Lars; 1994
Turist & Cykelguide Gotland.
Stockholm: Läsförlaget. Nr 0660

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Sverige

Sammanfattning: Den kompletta guideboken med uppgifter 
om det Du behöver veta inför feriefärden; med detaljerade 
kartor; med många färgbilder; med sevärdhetsbeskrivningar 
och aktuella bakgrundsfakta samt med ett omfattande urval 
lugna, intressanta och lättrampade stråk för cykelturister. 
(se Nya CykelTidningen 1994, nr 1, s 16)

Brynolf, Lars; 1995
Turist & Cykelguide Sverige. 2 – sydvästra delen.
Stockholm: Boknöje ab och Läsförlaget ab. Nr 0661

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Sverige

Sammanfattning: Klassikern ”Sverigeboken” har bearbetats, 
utökats och delats upp i tre böcker. Resultatet är mycket 
lyckat. Det är direkt dumt att ge sig ut på långtur i Sverige 
utan att först läsa Turist & Cykelguide Sverige.

Brynolf, Lars; 1995
Turist & Cykelguide Sverige. 3 – sydöstra delen.
Stockholm: Boknöje ab och Läsförlaget ab. Nr 0662

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Sverige

Sammanfattning: Klassikern ”Sverigeboken” har bearbetats, 
utökats och delats upp i tre böcker. Resultatet är mycket 
lyckat. Det är direkt dumt att ge sig ut på långtur i Sverige 
utan att först läsa Turist & Cykelguide Sverige.

Brynolf, Lars; 1996
Turist & Cykelguide Sverige. 1 – norra delen.
Stockholm: Boknöje ab och Läsförlaget ab. Nr 0663

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Sverige

Sammanfattning: Klassikern ”Sverigeboken” har bearbetats, 
utökats och delats upp i tre böcker. Resultatet är mycket 
lyckat. Det är direkt dumt att ge sig ut på långtur i Sverige 
utan att först läsa Turist & Cykelguide Sverige.

Brynolf, Lars; 2003(?)
Turist & Cykelguide Gotland.
Stockholm: Läsförlaget ab. Nr 1060

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Sverige

Sammanfattning: Den bästa cykelguide vi någonsin gjort. 
Högsta betyg!

X Bucher, Maryleigh; 2014
Bicycling with Ava.
Eget förlag. Nr 1813

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Helt OK. Men inget man inte skulle kunna 
klara sig förutan under sina småbarnsår. Med illustrationer 
av Lynda Farrington Wilson.

Buckeridge, Anthony; 1967
Jennings abounding.
London: Collins. Nr 0385

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Jennings abounding, the seventeenth 
book about the boys of Linbury Court, is really funny and, at 
the same time, is true to life – two unmistakable ingredients 
of stories in the Jennings tradition. Illustrated by Mays.

Buckland, Elfreda; 1984
The World of Donald McGill.
Poole, Dorset: Blandford Press. Nr 0616

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Donald Fraser Gould McGill föddes 1875. 
Men han började måla humoristiska vykort först 1914. När 
han dog 1962 hade han redan förberett 1963 års vykort – 87 
år gammal. Under sin karriär målade han uppemot 10.000 
vykort som sålde i många miljoner exemplar.
 Det finns massor man kan undra över när det gäller denne 
underbara cykelkonstnär. Varför väntade Donald McGill så 
länge med att bli konstnär? Vad hade han för bakgrund? 
Kunde han verkligen leva på att måla vykort? Hur och vem 



28 SCCB – Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek – Lista B

var han privat? Den som vill ha fylliga svar kan läsa boken i 
vårt bibliotek … (Nya cykeltidningen 1999, nr 2, s 12)

Bull, Andy; 1991
Climb Every Mountain The Mountain Bike Way.
London: Stanley Paul. Nr 0565

Sökord: engelska, terrängcykling

Sammanfattning: Urtjusiga fotografier är vad som känne-
tecknar ”Climb Every Mountain. The Mountain Bike Way”. 
Boken känns verkligen macho – många stora tuffa bilder 
med nästan bara män och enkla texter … (Nya cykeltid-
ningen 1997, nr 3, s 15)

Bull, Andy; 1992
Learn Mountain Biking in a Weekend.
London: Dorling Kindersley. Nr 0221

Sökord: engelska, terrängcyklar, cykelteknik

Sammanfattning: Att cykla har man alltid kunnat lära sig 
själv. Böcker om köp, justering och lagning av cyklar har 
visserligen efterfrågats. Men att lära sig själva cyklandet har 
inte varit något problem. Det var därför med stor skepsis jag 
började läsa ”Learn Mountain Biking in a Weekend”. Varför 
skulle det ta en hel helg att lära sig cykla terrängcykel? 
Varför skulle det behövas en lärobok i ämnet?
 Läsningen blev på sätt och vis en positiv överraskning. 
Boken är välskriven och mycket bra illustrerad. Philip 
Gatward har med sina färgfotografier en stor del i äran. 
Boken har knappt 100 väldisponerade sidor med ordlista 
och sakregister. Den är tjusig och ligger bra i handen.
 Författaren tar upp en rad svåra moment vid terrängcyk-
ling och ger begripliga tips. Materialet presenteras i form av 
16 övningar fördelade på två dagar. En beräknad tidsåtgång 
finns till varje övning. En hel del mer allmän information 
finns också vid sidan av övningarna. Boken kunde knappast 
vara bättre – men jag föredrar ändå att göra det själv … 
(Nya cykeltidningen, 1993, nr 1, s 36)

Bull, Andy; 1994 (1992)
Kom igång med Mountain Bike.
Förlagsort okänd: Streiffert Förlag. Nr 0971
Sökord: svenska, terrängcyklar, cykelteknik

Sammanfattning: Den svenska översättningen av ”Learn 
Mountain Biking in a Weekend”.

Burbidge, W. F.; 1946
On Rolling Wheels in the West.
Förlagsort saknas: John Crowther Publication. Nr 0181

Sökord: engelska, cykelresor, England

Sammanfattning: An account of a cycle tour through the 
counties of Somerset, Gloucester, Devon and Cornwall.

Burden, Chris och Alexis Smith; 1977
B-car. The Story of Cris Burden’s Bicycle Car.
Förlagsort saknas: Future Studio for CHOKE Publications.
Nr 0655

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Detta vore en spännande liten bok om inte 
cykelbilen visat sig vara en livsfarlig bil med motorcykelhjul. 
Möjligen kan boken ge den som vill bygga en trampad cy-
kelbil några tips.

Burden, Edmund R.; 1996
High-tech cycling.
Champaign, IL: Human Kinetics. Nr 0961

Sökord: engelska, teknik, träning

Sammanfattning: Ed Burke and other leading experts share 
the most recent physiological, biomechanical, nutritional, 
and technical advances and research in cycling. They pro-
vide insight and practical applications to improve cycling 
training and performance.
 En tung och bra bok.

Burney, Simon; 1990
Cyclo-cross.
Huddersfield: Springfield Books Limited. Nr 0071

Sökord: engelska, cykelcross, cykelsport

Sammanfattning: Cyclo-cross started out as a useful way for 
road riders to keep in trim during the winter months, at the 
same time enjoying the fun and challenge of competitive 
riding off-road. During the eighties it became more compet-
itive and sophisticated, and whilst it function as a winter 
training aid for road racers is still a major attraction there 
is now large numbers of specialists as well; it has reached 
such standards that it is now regarded as a separate sport 
and has applied for Olympic status.
   The text covers getting stated, equipment, specialisation, 
training, nutrition, techniques and tactics, competition, 
race routines and the duties of the cyclo-cross mechanic.
All the photography is by Graham Watson.

Burrows, Mike; 2008 (tidigare versioner från 2000 och 
2004)
Bicycle design.
London: Snowbooks. Nr 1508

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Mike Burrows är en av de största när det 
gäller att designa cyklar. Ett geni. Tony Hadland medverkar 
i boken. Och den har ett förord av Richard Balantine. Det 
ökar förväntningarna ytterligare. Men tyvärr är detta en usel 
bok. Riktigt usel! Ett ytligt ditt och dattande utan intresse.

Butterworth, Nick; 1986
Julie the paper girl and her friends.
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London: Walker Books. Nr 0867

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar 
en viktig roll. 

Bylock, Maj; 1997 (1988)
Dynamit och hallonbåtar.
Stockholm: Bonnier Carlsen. Nr 1553

Sökord: svenska, barn/umgdomsbok

Sammanfattning: En bok om Kajsa som är kär i Lasse och 
hittar på otyg samt i någon mån om Röda Faran – hennes 
cykel. Med flera teckningar med cyklar av Jan Gustavsson.

X Byrne, David; 2009
Bicycle diaries.
London: Faber and faber. Nr 1616

Sökord: engelska, storstadscykling, självbiografisk

Sammanfattning: David Byrne som är en musikkändis 
(grundade Talking Heads) har fyllt en bok med en massa 
text om ditt och datt, konst samt cykling i stora städer: 
Berlin, Istanbul, Buenos Aires, Manila, Sydney, London, San 
Francisco och New York. Det blir rätt segt även om en del 
observationer är småkul.

Bönsch, Helmut Werner, Harald Braun, Christian Christophe, 
Karlheinz Franz, Dieter Herz, Georg Erlenwein, Ernst Leverkus, 
Fritz Ludman, Michael H. Meier, Dirk Peschken, Karl Reese, 
Peter H. Scherber, Hanni Richter, Hans Richter och Christian 
Zimmerlin; 1984(?)   
25 Jahre Veteranen Fahrzeug Verband 1959–1984. 
Ottobrunn: Veteranen–Fahrzeug–Verband. Nr 0664

Sökord: tyska, historia

Sammanfattning: En presentation av VFV:s verksamhet de 
första 25 åren. Som vanligt när det gäller VFV får cykeln en 
undanskymd plats.

C
Caidin, Martin och Jay Barbree; 1974
Bicycles in War.
New York, NY: Hawthorn Books. Nr 0247

Sökord: engelska, historia, militaria
Sammanfattning: Martin Caidin och Jay Barbree berättar 
med entusiasmen hos småpojkar om cykelns användbarhet 

i militära sammanhang. Råkar man vara intresserad av detta 
finns i denna bok både en välskriven text och bra fotogra-
fier. (Cykel 1988, nr 1, s 29; Nya CykelTidningen 2004, nr 
2, s 15)

Calif, Ruth; 1983
The World on Wheels. An Illustrated History of the Bicycle 
and Its Relatives.
London: Cornwall Books. Nr 0345

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: This book is a study of some of the major 
advances in transportation from 1869 to World War I – those 
dealing with the development of the bicycle and its rela-
tives.
 Trevlig bok i större format. Bra avsnitt om cykelns udda 
äldre släktingar.

Callan, Hugh; 1887
Wanderings on Wheel and on Foot Through Europe.
London: Sampson Low, Marston, Searle & Rivington.  
Nr 0560

Sökord: engelska, reseskildring, klassiker, Belgien, England, 
Frankrike, Grekland, Holland, Jugoslavien, Luxemburg, 
Schweiz, Slovakien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, 
Österrike 

Sammanfattning: En underbar klassiker. Måste läsas av alla 
som gillar reseskildringar. 

Callan, Hugh; 1895
From the Clyde to the Jordan. Narrative of a Bicycle 
Journey.
London: Blackie & Son Limited. Nr 0178

Sökord: engelska, cykelresor, Frankrike, Schweiz, Österrike, 
Jugoslavien, Bulgarien, Turkiet, Syrien, Jordanien, Israel

Sammanfattning: Som om världen bestod av sevärda städer 
och tomrum emellan dem. Annars en rätt trevlig bok. Inte 
minst de lagom lärda citaten.

Cameron, Peter; 1986
One Way Or Another.
Harmondsworth: Penguin Books. Nr 0122

Sökord: engelska, noveller

Sammanfattning: En samling trevliga berättelser om ditt 
och datt. Det finns en skojig cykel på omslaget men bara en 
cykelberättelse i boken.

X Campbell, Janet och Roger samt Tom O’Sullivan; 1973
The Great Alphabet Race.
London: Hamlyn. Nr 1844
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Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En helt fantastiskt underfundig bok med 
helt underbara illustrationer av Tom O’Sullivan. Men för 
svensktalande är nog detta en barnbok för vuxna. Vi har 
felera sådana i biblioteket. Inget fel alls i det. Vi har minst 
lika många vuxenböcker på svenska som säkert passar bättre 
för engelsktalande barn.

Canning, Victor; 1971 (1964)
Mr Finchley Takes the Road.
London: Heinemann. Nr 0165

Sökord: engelska, cykel(?)roman

Sammanfattning: Like Kenneth Grahame’s Toad, Mr Finchley 
feels there is nothing to beat the open road, particularly 
with the carefree accompaniment of a caravan. Here, cel-
ebrating his retirement, he is once more free to roam a pre-
war England of rich orchards an tidy hop-gardens an to share 
the friendship and adventures encountered on the way.
 En riktigt trevlig bok av en flitig författare. Så mycket 
cyklar figurerar dock inte i historien om Mr Finchley.

Canning, Victor; 1976
Hök och duva samt novellen Ung man på cykel.
Halmstad: Bokförlaget Spektra. Nr 0883

Sökord: engelska, novell

Sammanfattning: En läsvärd novell på sidorna 230-281.

C.A.R.D.; 1990
Silicon Valley. Cycle America Resource Directory.
Förlag och förlagsort saknas. Nr 0665

Sökord: engelska, turbeskrivning, USA

Sammanfattning: Detta är en besynnerlig liten bok. Den 
innehåller förutom annonser och lite allmän turcyklingsin-
formation kortfattade uppgifter om en del orter i Silicon 
Valey. Tanken tycks vara att göra motsvarande böcker om 
en rad orter mellan San Fransisco och Boston. Dessa orter 
ska sedan bindas samman med USA-leden. Det låter inte så 
oävet. Men författaren (vem det nu är) skulle kunna lära sig 
mycket genom att läsa Sverigeboken.

Card, Peter W.; 1984 (1897)
Joseph Lucas. The First ”King of the Road”.
Förlag och förlagsort saknas. Nr 0268

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: This reprint of a Joseph Lucas wholesale 
catalogue is offered in celebration of the 150th anniversary 
of the birth of Joseph Lucas on 12th April, 1834.
 Med en kunnig inledning av Peter W. Card.

Card, Peter W.; 1987
Early Vehicle Lightning. Shire Album 185.
Aylesbury: Shire Publications. Nr 0562

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Ett intressant litet häfte (32 sidor) om 
äldre fordonsbelysning. Mer än halva sidantalet ägnas åt 
cykellampor.

Card, Peter W; 2007
Early cycle Lighting 1868-1948. 
Ramsbury: The Crowood Press. Nr 1459

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Peter Card gav redan 1984 ut Joseph 
Lucas. The First King of the Road” som är en återutgiv-
ning av en katalog utgiven till minnet av 150 årsminnet av 
Joseph Lucas födelsedag den 12 april 1834. I vår boklista 
står det att katalogen har ”en kunnig inledning av Peter W. 
Card”. År 1987 gav han sedan ut ett litet häfte (32 sidor) 
om fordonsbelysning kallat ”Early Vehicle Lighting”. Häftet 
liksom trycket från 1984 finns att låna från SCCB. Cyklarna 
fick ungefär halva utrymmet 1987. 
 I ”Early cycle lighting 1868-1948” har Peter Card blåst 
upp formatet till A4 och unnat sig 175 sidor. Priset har stigit 
från 30 kronor för häftet till 320 kronor för boken. Lite oro-
lig var jag för att materialet denna andra gång bara skulle 
blir mer utspätt. Men boken är helt underbar. Lättläst och 
välillustrerad. Möjligen ligger för lite fokus på utvecklingen 
1930-48 och rent allmänt väl mycket på lampsamlande. Men 
det är svagheter man kan leva med. De historiska detaljerna 
har jag svårt att bedöma men man får anta att Peter Card 
kan sina saker. (Nya cykeltidningen 2008, nr 2, s 31)

Carelman (förnamn saknas); 1984 (1969)
A Catalogue of Unfindable Objects.
London: Frederick Muller Limited. Nr 0369

Sökord: engelska, humor, cykelkonstnär

Sammanfattning: Alla har vi väl någon gång glatt oss åt 
skojiga teckningar av omöjliga uppfinningar. Det skojiga 
med denna bok är att Carelman faktiskt byggt och fotogra-
ferat några omöjliga cyklar.

Carlinsky, Dan och David Heim; 1975
Bicycle Tours in and around New York.
New York, NY: Hagstrom Company. Nr 0666

Sökord: engelska, turbeskrivning, USA

Sammanfattning: Twenty-one basic tours in the New York 
metropolitan region. A few in the city itself, most in the 
surrounding area, with emphasis on rural and other little-
travelled roads.
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Carlsson, Gunnar och Tutre Isaksson; 2007
En cykelfabrik och alla dessa Monarkare.
Varberg: Eget förlag. Nr 1453

Sökord: svenska, historia, Årets cykelbok

Sammanfattning: En jubileumsbok om cykeltillverkningen i 
Varberg redigerad av Gunnar Carlsson, Ture Isaksson och Gunder 
Karlsson (bilderna). Det kunde blivit en spännande bok om en 
bit Svensk cykelhistoria, men det har blivit ett sammelsurium. 
Det stämmer alltså: Monark gjord av papper och bark … 
 Birger Svenssons betydelse för svensk cykelindustri är 
obestridlig och hans insatser som industriman kan inte 
förringas. 1908 grundades Svenska Cykeldepoten som se-
nare blev Monark med allt som kom att höra till. Birger 
Svensson utvidgade sitt imperium på ett enastående sett. 
Hans ide var att tillverka i egen regi och inte köpa in uti-
från. Efter hans död 1944 fortsatte sönerna Thor och Tage 
Warborn så gott det gick, men tiderna förändrades och nya 
produkter kom att tillverkas. Samgåendet med Nymans och 
Husqvarna hjälpte inte när förändringarna kom på 1970-
talet. Trots allt som skett under åren finns företaget kvar 
och kan fira sitt jubileum nu när Grimaldis Cycleurope leder 
verksamheten. 
 Boken koncentrerar sig på personer. Många röster får 
komma fram med episoder ur livet på fabriksgolvet, på lager 
och kontor. Livsöden flimrar förbi och många ansikten på 
anställda är avbildade. Det har varit över sextusen anställda 
under åren. 
 Märkbart frånvarande i historieskrivningen är det som 
tillverkades – det vill säga cyklarna. Några närmare be-
skrivningar av cyklarna eller av hur den tekniska utveck-
lingen skett finns inte med. Inte heller Monarks tävlings-
framgångar har fått den plats de förtjänar. Visserligen 
nämns att de blå har framgångar på tävlingsbanorna under 
åren och Nisse Velin finns med på bild. Men en stor del 
av Monarks försäljningsframgångar berodde på goda pla-
ceringar på cykeltävlingar och inte bara marknadsföring. 
Mycket i boken handlar istället om fantastiska händelser av 
mer ringa betydelse som när 1.200 kalkoner delades ut till 
de anställda. - Kalkonaden - 1958. Fabrikerna i Sydamerika 
finns kort beskrivna. 
 Vi har i andra sammanhang hört L Blume berätta, han var 
ansvarig för fabriken i Colombia 1957–59 och senare vice 
VD. Det är en intressant sida som knappast nämns i boken. 
Dessutom borde ett personregister finnas. Det är så många 
personer omnämnda och avbildade så man vill gärna kunna 
söka. Bildmaterialet är i alla fall rikt. Boken blev svaghe-
terna till trots Årets cykelbok 2007. (Nya cykeltidningen 
2008, nr 1, s 7)

Carmichael, Chris och Edmund R. Burke; 1994   
Fitness Cycling. 
Champaign, IL: Human Kinetics. Nr 0960

Sökord: engelska, hälsa, träning

Sammanfattning: Tips for starting a cycling program, from 
choosing a bicycle to determining your present fitness level. 
Six color-code workout zones containing 56 workouts (45 
on-the road and 11 indoor) that allow you to train at the 

pace and distance you prefer.
 Förefaller bra – men vem orkar med alla anvisningar. 
Varför inte bara sätta sig på cykeln och börja veva?

X Carstensen, Hans; 2009 
Stand-up psycho. 
Stockholm: Bonnier. Nr 1859

Sökord: svenska, roman, biografi

Sammanfattning: ”Stand-up psycho” är en thrillerbetonad 
roadmovie (på cykel!) i ett Gävle befolkat med människor 
man sent glömmer. Musse vill bli ståuppare men tampas med 
en drummel till pappa som helst av allt vill supa och älta att 
han är Gävles missförstådda geni. När Kajsa börjar i hans 
klass förändras hans liv. 
   ”Stand-up psycho” är också den sanna historien om vad 
som egentligen hände med Kajsa Andersson. Stå-upparen.
   Kan en och samma bok vara detta? Det verkar så.

Cassin-Scott, Jack och John Fabb; 1978
Military bands and their uniforms.
Poole, Dorset: Blandford Press. Nr 1327

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En donerad bok som inte alls är ointres-
sant trots att det helt saknas cyklar.

Castenfors, Mårten; Bo Nilsson och Louise Fogelström; 2006
Bror Hjorth / Alberto Giacometti.
Stockholm: Lijevalchs konsthall. Nr 1421

Sökord: svenska, konstnär

Sammanfattning: Utstälningskatalogen från utställningen 
“Bror Hjorth / Alberto Giacometti” på Lijevalchs konsthall 
2006. Cykelbilden finns på sidan 58. (Nya cykeltidningen 
2007, nr 3, s 20-21)

Castle, Caroline och Peter Weevers; 1990
Herbert Binns & The Flying Tricycle.
London: Pan Books. Nr 0578

Sökord: engelska, barnbok, bilderbok, HPV

Sammanfattning: Herbert Binns is small, even for a mouse, 
but he can do double somersaults, read backwards and is a 
marvellous inventor. His latest, greatest invention is a fly-
ing tricycle, but the wily McTabbity, Zip and Measly are out 
to stop Herbert getting into the air.

Caunter, C. F.; 1955
The History and Development of Cycles.
As illustrated by the collection of cycles in the science mu-
seum.
Part I. Historical Survey.
London: Her Majesty’s Stationery Office. Nr 0522
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Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Tråkig men seriös historiebok.

Caunter, C. F.; 1958
Handbook of the Collection illustrating Cycles.
Part II. Catalogue of Exhibits with Descriptive Notes.
London: Her Majesty’s Stationery Office. Nr 0523

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Något för den extremt intresserade. 

X Cederberg, Uno; 1942
Europa runt på 80 dagar. Ettusen mil med cykel mellan 
Polcirkeln och Alperna.
Borås: H. Borgströms bokhandel. Nr 1890

Sökord: svenska, reseskildring, Sverige, Finland, Estland, 
Litauen, Tyskland, Tjeckoslovakien, Österrike, Jugoslavien, 
Italien, Frankrike.

Sammanfattning: En rejäl cykeltur från förr skildras på ett 
tidstypiskt sätt. Det blir kanske lite mycket av äventyr. Men 
detta är utan ändå en mycket läsvärd skildring av långturer 
på cykel innan vi blev så bekväma och allt var så enkelt.
   Med 80 mycket fina bilder efter teckningar av Karl Erik 
Andersson. Mer än 20 av teckningarna visar cyklar! Mot slu-
tet finns ett fåtal fotografier som också visar cyklar. Bland 
annat en mycket fin vinterbild.

Channel 4 Television; 1993
(med ett kapitel av Bettina Selby)
Maiden Voyages.
London: Channel 4 Television. Nr 0323

Sökord: engelska, reseskildringar, Spanien

Sammanfattning: Although there have been intrepid wom-
en travellers throughout the centuries, it is only recently 
that their presence in foreign climes has been more or 
less accepted as commonplace. in Maiden Voyages, eight 
women undertook six journeys to the four corners of the 
earth …
 En god idé och ett trevligt litet häfte. Synd bara att en-
dast en av resorna företogs per cykel.

Chany, Pierre; 1993
L’Arc-en ciel de Chicago 1893 à Oslo 1993.
London: Channel 4 Television. Nr 0636

Sökord: franska, cykelsport, historia

Sammanfattning: Cykelsportens historia. En välillustrerad 
och till synes väldisponerad bok på ett språk bibliotekarien 
inte behärskar.

X Char, Harry; 2015
The case of the missing bicycle. 2nd edition.

Mustang, OK: Tate Publishing. Nr 1827

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En rätt trist barnbok. Det blir nog så när 
man skriver böcker ”to encourage his children and grand-
children to read, to build confidence and self-esteem, to 
trust God, and develop godly values”.

Chase, Sarah Leah; 1995
Pedaling through Burgundy Cookbook.
New York, NY: Workman Publishing. Nr 1100

Sökord: engelska, kokbok, cykelresa, frankrike

Sammanfattning: ”Pedaling through Burgundy” och 
”Pedaling through Provence” är två kokböcker med recept 
från respektive region. Det som presenteras är inte lättla-
gat och inte magert. Helt emot tidens trend där man efter 
15 minuters klippande, rörande och mikrande ska komma 
ut med något från köket som gör gästerna än lättare. När 
det gäller magerheten tackar författarinnan i förordet till 
”Pedaling through Burgundy” särskilt sin fästman som ut-
satt sig för kaloririka oeufs en meurette fyra söndagar i rad 
bara för att hon skulle få receptet perfekt. Han måtte ha 
haft en fin tid under arbetet med kokböckerna.
 Och hur kommer cyklandet in bland delikatesserna? Jo 
Sarah Leah Chase är sedan tidigare författare till flera per-
sonliga kokböcker utan cykelanknytning och har drivit cate-
ringfirma. Men hon har också guidat en stor mängd längre 
cykelturer i Frankrike och Italien. Hon kan landskapet och 
hon kan mat. Cyklandet tar inte mycket plats i böckerna 
men präglar atmosfären och framförallt tempot. ”Pedaling 
through Burgundy” och ”Pedaling through Provence” är ing-
en motorvägslitteratur …
 Resultat är 60 recept från Burgundy och 95 från Provence 
i två trevliga böcker med underbara illustrationer i stor 
mängd av Cathy Brear. Ambitionen är att presentera maträt-
ter som har lokal anknytning och som är så goda att de är 
värda både kaloriintag och matlagningsmöda har möjligen 
lyckats. Jag kan inte veta eftersom jag inte har provlagat 
något. Men böckerna har jag läst och det kan jag rekommen-
dera andra att göra. De finns självfallet att låna från vårt 
bibliotek. (Nya CykelTidningen 2004, nr 4, s 29)

Chase, Sarah Leah; 1995
Pedaling through Provence Cookbook.
New York, NY: Workman Publishing. Nr 1101

Sökord: engelska, kokbok, cykelresa, frankrike

Sammanfattning: ”Pedaling through Burgundy” och 
”Pedaling through Provence” är två kokböcker med recept 
från respektive region. Det som presenteras är inte lättla-
gat och inte magert. Helt emot tidens trend där man efter 
15 minuters klippande, rörande och mikrande ska komma 
ut med något från köket som gör gästerna än lättare. När 
det gäller magerheten tackar författarinnan i förordet till 
”Pedaling through Burgundy” särskilt sin fästman som ut-
satt sig för kaloririka oeufs en meurette fyra söndagar i rad 
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bara för att hon skulle få receptet perfekt. Han måtte ha 
haft en fin tid under arbetet med kokböckerna.
 Och hur kommer cyklandet in bland delikatesserna? Jo 
Sarah Leah Chase är sedan tidigare författare till flera per-
sonliga kokböcker utan cykelanknytning och har drivit ca-
teringfirma.
 Men hon har också guidat en stor mängd längre cykelturer 
i Frankrike och Italien. Hon kan landskapet och hon kan 
mat. Cyklandet tar inte mycket plats i böckerna men präg-
lar atmosfären och framförallt tempot. ”Pedaling through 
Burgundy” och ”Pedaling through Provence” är ingen mo-
torvägslitteratur …
 Resultat är 60 recept från Burgundy och 95 från 
Provence i två trevliga böcker med underbara illustratio-
ner i stor mängd av Cathy Brear. Ambitionen är att pre-
sentera maträtter som har lokal anknytning och som är så 
goda att de är värda både kaloriintag och matlagnings-
möda har möjligen lyckats. Jag kan inte veta eftersom jag 
inte har provlagat något. Men böckerna har jag läst och 
det kan jag rekommendera andra att göra. De finns själv-
fallet att låna från vårt bibliotek. (Nya CykelTidningen 
2004, nr 4, s 29)

Chatfield, Cheryl; 2002
Don’t Fall Off the Bicycle.
Bloomington, IN: 1st Books Library. Nr 1124

Sökord: engelska, hälsa

Sammanfattning: Detta är vad man kan förstå av baksides-
texten ingen cykelbok. Cykeln som omtalas i titeln och illus-
treras på framsidan är en metafor. “Perhaps our lives require 
the balance of riding a bicycle, a dynamic balance of con-
stantly shifting weight and attention from chaos to order an 
back again.” Kanske det …

Chefen för inrikesdepartementet; 1948
Anvisningar till den allmänna polisinstruktionen.
Stockholm: Esselte. Nr 1426

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: En trevlig liten bok med flera cykelbilder 
och tillhörande textavsnitt. Se sidorna 21 och 31.

Chlad, Dorothy; 1992
Bicycles Are Fun.
Chicago: Childrens Press. Nr 0530

Sökord: engelska, barnbok, säkerhet

Sammanfattning: En bok om säker cykling för mycket små 
barn. Med töntiga illustrationer av Clovis Martin.

X Chimonas, Marc-Andre; 2012
Construction of lugged bicycle forks.
Colorado: HPB, eget förlag? Nr 1713

Sökord: engelska, teknik

Sammanfattning: En helt underbart nördig bok. Dryga 130 
sidor i stort format för den som vill lära sig att bygga sig en 
framgaffel. Väl illustrerad.

Christensen, Lars; 1983
Sikker cykel bogen.
Köpenhamn(?): Gyldendal. Nr 0631

Sökord: danska, barnbok, säkerhet

Sammanfattning: En riktigt bra bok om säker cykling för 
yngre skolbarn. Med illustrationer av Mette Brahm Lauritsen 
och Ole Spangenberg.

Christian, Lue och Shannon; 2000
Cycling Across north America.
San Francisco, CA: Van der Plas Publications. Nr 1042

Sökord: engelska, reseskildring, turbeskrivning, USA

Sammanfattning: Detta är både en turbeskrivning för och 
en reseskildring av en tandemtur tvärsöver USA. En god idé 
på det hela taget men en småtråkig bok om sanningen ska 
fram.

Christie, Agatha; 1983 (1950)
Ett mord annonseras.
Originalets titel: A Murder is Announced.
Stockholm: Bonniers. Nr 1048

Sökord: svenska, deckare

Sammanfattning: En lysande deckare där en cykel lär ha en 
biroll …

Clarke, Pauline; 1963
James and the Black Van.
London: Hamish Hamilton. Nr 0386

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En spännande tjuvochpolis historia med 
trevliga illustrationer av Cecile Leslie där de unga hjältarna 
cyklar emellanåt.

Clarke, Colin F.; 1995
Safer Cycling.
York: Colin Clarke. Nr 0526

Sökord: engelska, trafiksäkerhet

Sammanfattning: En intressant om än rätt trögläst skrift 
som bland annat tydligt visar att en cykelhjälmslag är en 
dum idé. I boken diskuteras också cykelval, cykelvägar, al-
kohol i trafiken, hastighetsbegränsningar med mera.
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Clausen, Erik, Jane Åmund, Ebbe Kløvedal Reich, Gotfred 
Hartmann, Anders Bodelsen och Jens Erik Larsen; 1990
På Hjul og God Fod med Amtet.
Köpenhamn: Københavns Amt. Nr 0667

Sökord: danska, turbeskrivning, Danmark

Sammanfattning: En humoristisk og underholdende cykel-
guide skrevet af fem forfattere, der tager os med ud på 
cykelture i Københavns Amt. Forfatternes egne oplevelser 
efterfølges af fem detaljerede turbeskrivelser med historiske 
data og afstande.
 Boken innehåller en lös karta över Köpenhamn.

Claxton, Joan; 1991
Paul Claxton – A Biography.
Beverley: Highgate Publications. Nr 0351

Sökord: engelska, biografi

Sammanfattning: Paul Claxton ser ut att ha varit en äventy-
rare lagt åt det dumdristiga hållet. Han blev 25 år gammal. 
Här publicerar hans mor flera av Pauls texter och foton samt 
egna betraktelser. Hon försöker få oss att tro att det är OK 
att slå ihjäl sig: ”So what … I had a great life”. Mig över-
tygar hon inte!

Clayton, Nick; 1986
Early Bicycles.
Aylesbury: Shire Publications. Nr 0256

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: This book explains how the bicycle devel-
oped from its beginnings as the hobby-horse of 1817 to the 
pneumatic-tyred safety bicycle of 1892. By that date, apart 
from the gearing systems, the modern bicycle may be consid-
ered to have emerged, a model of engineering economy. This 
Album shows the direct influence upon bicycles of develop-
ments in the engineering trades, the state of the roads and 
the social status of bicyclists. The author explains how and 
why the penny farthing came about and gives information on 
museums holding bicycle collections and veteran cycle clubs.
 En mycket trevlig liten skrift (ca 30 sidor) skriven av en 
av dem som vet bäst. En rad fotografier med förklarande 
texter bidrar till det positiva intrycket. Boken är definitivt 
läsvärd.

Cleary, Johanna; 1991
Cyclists and trafic calming.
Godalming: Cyclists’ Touring Club. Nr 0668

Sökord: engelska, trafikpolitik
Sammanfattning: Det finns en rad sätt att minska biltra-
fikens hastighet i bostadsområden. På 20 föredömligt il-
lustrerade A4-sidor behandlas olika teknikers effekter på 
cykeltrafiken. 
 Med skojiga teckningar av Johnny Helms.

X Cleave, Chris; 2013 (2012)
Guld.
Stockholm: Brombergs. Nr 1888

Sökord: svenska, roman

Sammanfattning: Om två vänninor som tränar inför OS i 
London 2012. De är i världsklass i cykling men bara en av 
dem kan bli uttagen. Det sägs vara en gripande berättelse 
om uthållighet till bristningsgränsen, om moderskap, kärlek 
och vänskap. Om så är fallet kan man endast säkert veta 
genom att läsa boken.

Clement, Krass; 1991
Gentagelsens fest. Fotografier fra det Københavnske 6 dages 
løb”.
Köpenhamn: Borgen. Nr 1449
Sökord: danska, sport, cykelkonst, foto

Sammanfattning: Ett bra fotografi säger mer än tusen ord! 
Se och lär. Med inledning av Tobias Buhl.

Clutterbuck, Medwin; 1992 (?)
My Cycling Life.
Eget förlag?. Nr 0407

Sökord: engelska, memoarer, historia

Sammanfattning: Medwin Clutterbuck was a cyclist of con-
siderable experience, as early as 1928-29 his 1000 mile plus 
tours through Ireland and the European Alps were report-
ed in full by … In post war years he toured extensively 
throughout the British Isles, Continental Europe, the USA 
and New Zealand …
 Av begränsat intresse om man så säger.

Coburn, Laura; 1996
An Uncertain Death.
Harmondsworth: Penguin Books. Nr 0985

Sökord: engelska, deckare

Sammanfattning: En deckare med en cykel på framsidan, 
ryggen och baksidan. Förfaller lovande …

Coffey, Maria; 1997 (1996)
Three Moons in Vietnam. A Haphazard Journey by Boat and 
Bicycle.
London: Abacus. Nr 0555

Sökord: engelska, reseskildring, Vietnam

Sammanfattning: Three moons rose over Vietnam as Maria 
Coffey and her husband Dag travelled aboard leaky fishing 
boats, in tiny sampans and on rickety bicycles, exploring the 
country’s spectacular coast from the great Mekong Delta in 
the south to Halong Bay in the north. Straying far off the 
tourist routes, they were dogged by petty officials, hid in 
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small boats to avoid arrest and encountered wandering spir-
its and snakes in bottles. Their tough, exhilarating journey 
carried them through a country in flux between doctrinaire 
socialism and free-market economy, where ancient tradi-
tions persist alongside terrible memories of the ’American 
War’, and where people survive with dignity and humour.

Coles, Clarence W. och Harold T. Glenn; 1973
Glenn’s Complete Bicycle Manual.
New York, NY: Crown Publishers. Nr 0669

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: For the first time in any publication, here 
is a comprehensive manual providing detailed step-by-step 
illustrated instructions for overhauling, adjusting, and 
maintaining every part of all types of bicycles. The book to 
buy and read before making a bicycle purchase and to study 
as the bike is used.

Collins Gem; 1994
Bike Book.
Glasgow: Harper Collins. Nr 0460

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: A handy, compact guide to buying, main-
taining and safely riding your bike, whether it is a BMX, a 
racer, a mountain bike or a tourer. Includes information on 
choosing the right bike, how bikes work and how to repair 
and maintain them, safety aids, and riding techniques from 
basic skills to more advanced city of-road skills.
 Nära att bli ”Årets cykelbok 1994” (Nya cykeltidningen 
1995, nr 1, s 6). Det föll i huvudsak på en oriktig histo-
rieskrivning och formatet (8x12 cm) som är underbart men 
svårläst.

Colijn, Helen; 1992
The Backroads of Holland.
Mill Valley (CA): Bicycle Books. Nr 0330

Sökord: engelska, turbeskrivningar, Holland

Sammanfattning: En fantastiskt trevlig bok med en mängd 
turförslag i Holland. Läs boken och prova några av turerna!

X Colville-Andersen, Mikael; 2012
Cycle Chic.
London: Thames & Hudsons. Nr 1706

Sökord: engelska, vardagscykling, mode

Sammanfattning: Cycle Chic eller snarare copenhagency-
clechic är sedan många år en populär och därmed fram-
gångsrik blogg. Bloggen som startats och drivs av Mikael 
Colville-Andersen har fått priser, mycket uppmärksamhet 
och besök i massor.
   Tar ni er till bloggen så ser ni mängder av bilder på cyklis-

ter. Ofta med någon kort kommentar. Bilderna är sorterade 
så att den intresserade kan se exempelvis ”bicycling in win-
ter”. Men där finns mycket mer. Kolla bloggen!
   Årets cykelbok 2012 är dock en utmärkelse som går till 
en bok och i år är det Cycle Chic. I den boken har Mikael 
Colville-Andersen samlat bilder på cyklister snarare än cyklar 
och fokuserat på deras klädstil. Men utan att skriva särskilt 
mycket. Bilderna får prata för sig. Och det är mycket bilder 
som gör detta: 368 illustrationer varav 358 i färg. Mikael 
Colville-Andersen har fotograferat de flesta själv.
   Av bokens dryga 280 sidor innehåller inte ens 10 sidor 
text. Om vi inte räknar de korta blogglika kommentarerna 
här och där. Så texten är inte grejen. Men här berättas ändå 
lite om bloggstarten 2006/2007 och hur Mikael ser på cy-
kelmode. Vad ska man säga. Det är upp till oss vad vi lägger 
i mode. 
   Mikael ser cykelbanan som en mobil catwalk. Det enda 
som inte är utseendemässigt OK enligt bokens ”Cycle Chic 
Manifesto” är cykelkläder. Vi håller med! Men just sådana 
kläder är fasligt praktiska när man cyklar … Och en sak till. 
Kläderna ska alltid kosta mer än cykeln. Där föll flera av våra 
medlemmar ifrån. Så dyra kläder har vi inte råd med!
   De cyklar som det cyklas på i boken Cycle Chic är standard-
cyklar, stadscyklar eller vad vi ska kalla dem. Alltså cyklar 
som kan brukas utan att trä på sig träningsdressen. Cykeln 
som ”lifestyle accessory” är ett tillbehör som kompletterar 
klädseln snarare än huvudsaken. Så är det cyklar ni vill se 
finns det bättre böcker. Men skulle en prisbelönt bok med 
bilder på positiva och vackra stadscyklister passa på kaffe-
bordet så är detta boken för er. (Nya CykelTidningen 2013, 
nr 1, s 24)

Comport, Charles (redaktör); 1992
The Pedallers from Peckham. Life in a Victorian Cycling 
Club.
Galleywood, Essex: C.S. Comport. Nr 0271

Sökord: engelska, historia, turcykling

Sammanfattning: Ett urval tidningsnotiser, brev, inbjudning-
ar, protokollsutdrag, något enstaka foto, med mera om och 
från ”The Surrey Wheelers 1886–1901. En skojig historik.

Conconi, Francesco; 1991 (1989)
Moser’s Hour Records. A Human and Scientific Adventure.
Brattleboro: Vitesse Press. Nr 0117

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: Nearing the end of his career, Italian su-
perstar Francesco Moser took on a seemingly impossible 
challenge – to beat the world hour record, one of the great-
est tests in cycling. This is the inspiring story of how Moser 
succeeded in setting not one but five records, as told by the 
world-famous sports physiologist who helped him do it.

Connex och Linjebuss; 2002
(Tom Möller och Jan Björklund)
Världens resa.
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Stockholm: Brombergs förlag. Nr 1432
Sökord: svenska, resebrev

Sammanfattning: En bok utan cykelanknytning. Men vi 
fick den och tycker att idén är välgjord och opompös 
hyllning till kulturell mångfald. Et5t stort antal medarbe-
tare berättar om sin resa på ett uppslag. Vanligen en sida 
med foton och en med text. Med förord av Anna Maria 
Corazza Bildt.

X Conroy, Dave; 2013
Tired of I.T! How I learned to stop worrying and love the 
bicycle.
Surrey, BC: Eget förlag. Nr 1782

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: Spend every waking minute staring at a 
computer screen. Throw in some self destructive habits. Stir. 
Repeat. This weekly routine nearly killed him. In a moment 
of insanity (clarity?), Dave Conroy quit his computer job, 
sold his belongings and, buying a bicycle, set forth around 
the world. He hadn’t been on a bike for nearly 20 years … 
   Det är inte omöjligt att detta är en läsbar bok. Inte myck-
et talar dock för det. Bibliotekarien lyckades inte övertala 
någon på redaktionen att läsa boken. Ingen har heller lånat 
den. Må den förste avge ett omdöme.

Cook, Janet; 1990
Mountain Bikes.
London: Usborne Publishing. Nr 0670

Sökord: engelska, terrängcyklar, cykelteknik

Sammanfattning: This book helps you get the most out of 
your bike. Step-by-step illustrations and photographs take 
you from downhills and ditch jumps to wheelies and bunny 
hops. For the adventurous, there is advice on going on ex-
peditions, and for the competitive, tips on entering a race. 
Finally, you can find out how to do emergency repairs on the 
road and how to do thorough maintenance checks.
 Bakom en hopplöst modern utformning döljer sig en hel 
del av intresse.

Cook, Janet och Jessica Kent; 1990
The Usborne Book of Bikes.
London: Usborne Publishing. Nr 0671

Sökord: engelska, terrängcyklar, cykelsport, cykelteknik

Sammanfattning: ”Mountain Bikes” av Janet Cook och 
”Racing Bikes” av Jessica Kent i en och samma volym. 
Böckerna ingår även var för sig i SCCB. 

Cormier, Robert; 1983 (1977)
I am the Cheese.
London: William Collins Sons & Co. Nr 0280

Sökord: engelska, cykelroman

Sammanfattning: An arduous journey by bicycle in search of 
a lost father … 

Cotter, John; 1994
Crypto Bantam 1894-1994. From Turkish Bath to Motor 
Carriages.
London: Yelling Cycling Publishing. Nr 0444

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Egentligen är detta ingen bok utan en 
tjock bunt (100 sidor) stencilerat material på temat ”Crypto 
Bantam”. John Cotter har varit onödigt sparsam med egen 
text. Boken är värdefull för den som är intresserad av den 
udda Crypto Bantam cykeln och dess historia. 

Cotton, Nick och John Grimshaw (Sustrans); 2000
The Official Guide to the National Cycle Network.
Bristol: Sustrans. Nr 0991

Sökord: engelska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
England

Sammanfattning: Inte så tokig enligt Lasse Brynolf i Nya 
CykelTidningen (2001, nr 1, s 8)

X Craig, Helen och Katharine Holabird; 1989
Angelina’s Birthday.
London: Aurum Books. Nr 1839

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Helen Craig har tecknat och Katharine 
Holabird skrivit texten. Tycker att teckningarna är grejen 
här. Men utan text skulle det ju inte bli något. Så ...
   It’s Angelina’s birthday and there’s going to be a party. 
But when Angelina breaks her bicycle while racing her best 
friend, Alice, she thinks the day will be ruined. Angelina is 
upset, but her parents encourage her to save up for a new 
one by doing jobs for people in the village. The day of the 
party arrives and Angelina gets a wonderful birthday surpri-
se - a brand-new bicycle!

Craig, Paul; 1996 (1985)
So You Want To Build An HPV.
Förlagsort saknas: The British Human Power Club, BHPC. Nr 
0563

Sökord: engelska, HPV

Sammanfattning: ”So You Want To Build An HPV” är ett ut-
manande litet häfte sammanställt av Paul Craig. Skriften 
vänder sig till de som vill pröva något nytt efter all vind-
surfning och datortrixande. Allt kan man inte få med på 50 
sidor i litet format – men för nybörjaren är den definitivt 
läsvärd. (Nya cykeltidningen 1997, nr 3, s 14)
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Crane, Nicholas (redaktör); 1981
International Cycling Guide 1981.
London: Tantivy Press. Nr 0672

Sökord: engelska, cykelteknik, cykelsport, turcykling

Sammanfattning: Denna bok liknar snarast en tjock (328 si-
dor) årlig cykeltidning. Följande listning av huvudrubrikerna 
ger en bild av ambitionen och bredden – Bikes of the year; 
World survey; Racing; Touring; Tomorrow’s trends; Films on 
cycling; Cycle shows; Organisations (SCS är omnämnt!); 
Equipment; Frame builders; Dealers; Magazines (Cykel finns 
med!); Books.

Crane, Nicholas (redaktör); 1982
International Cycling Guide 1982.
London: Tantivy Press. Nr 0673

Sökord: engelska, cykelteknik, cykelsport, turcykling

Sammanfattning: Denna bok liknar snarast en tjock (352 si-
dor) årlig cykeltidning. Följande listning av huvudrubrikerna 
ger en bild av ambitionen och bredden – Bikes of the year; 
World survey (med korta artiklar av Thure Petersson och 
Staffan Skott); Racing; Touring; Trends; Museums (magert!); 
Shows; Equipment survey; Organisations; Frame builders; 
Mail-order guide; Shops; Book reviews; Magazines; Films.

Crane, Nicholas (redaktör); 1983
International Cycling Guide 1983.
London: Tantivy Press. Nr 0674

Sökord: engelska, cykelteknik, cykelsport, turcykling

Sammanfattning: Denna bok liknar snarast en tjock (336 
sidor) årlig cykeltidning. Med svenska bidrag av Janet 
Meurling, Thure Petersson och Staffan Skott. Följande list-
ning av huvudrubrikerna ger en bild av ambitionen och 
bredden – Bikes of the year; World survey; Racing; Touring; 
Trends; Book reviews; Magazines; Shows; Equipment survey; 
Organisations; Frame builders; Mail-order guide; Shops.

Crane, Nicholas (redaktör); 1984
International Cycling Guide 1984.
London: Tantivy Press. Nr 0675

Sökord: engelska, cykelteknik, cykelsport, turcykling

Sammanfattning: Denna bok liknar snarast en tjock (336 si-
dor) årlig cykeltidning. Med svenska bidrag av Cege Berglund 
och Lasse Brynolf (!). Följande listning av huvudrubrikerna 
ger en bild av ambitionen och bredden – Bikes of the year; 
World survey; Racing; Trends; Touring; Shows; Book reviews; 
Magazines; Equipment survey; Museums; Frame builders; 
Mail-order guide; Shops.

Crane, Nicholas; 1984
Cycling in Europe.
Sparkford: The Oxford Illustrated Press. Nr 0676

Sökord: engelska, turcycling, cykelturer, Grekland, Spanien, 
Portugal, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, 
Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Tyskland, Schweiz, 
Österrike, Italien, Jugoslavien

Sammanfattning: Cycling in Europe is an excellent, com-
prehensive guide for anyone contemplating a cycling trip 
to Europe. Written from first-hand experience, the author 
has presented each country as a separate, easily-readable 
chapter.
 Each country is given its own descriptive introduction 
followed by a Ride Guide in which the cycling potential is 
discussed; a Pass Guide (where relevant); a suggested tour 
and then all the detailed information necessary to the plan-
ning of such a trip – how to get there; how to transport 
the bike; accommodation; weather; the availability of cycle 
shops; cycle hire and repair facilities; the state of the roads 
and which maps to take.
 Trots att några år gått sedan boken skrevs finns här fort-
farande en del att hämta. Denna breda typ av genomgångar 
lämpar sig dock troligen bäst för länstolsresor under vinter-
halvåret. Vill man verkligen göra en tur krävs bättre infor-
mation.

Crane, Nicholas; 1987
The Great Bicycle Adventure.
Sparkford: The Oxford Illustrated Press. Nr 0677

Sökord: engelska, terrängcykling, cykelturer, Grekland, 
Frankrike, Italien, Kreta, Irland, Skottland, England, Norge, 
Jugoslavien, Kenya, USA, Spanien, Tanzania, Sverige, 
Indien, Tibet, Kina

Sammanfattning: En samling cykeläventyr från olika delar 
av världen sammanhållna av författaren och hans terräng-
cykel.

Crane, Nicholas; 1990
Atlas Biker. Mountainbiking in Morocco.
Somerset: The Oxford Illustrated Press. Nr 0678

Sökord: engelska, terrängcyklar, cykelresor, Marocko

Sammanfattning: Twenty days after setting out from the 
Saharan sand dunes of the Erg Chebbi desert in the far south-
eastern corner of Morocco, Chris Bradley, Matt Dickinson and 
Nick Crane arrived at the Atlantic resort of Agadir.
 En route they traversed the entire length of the High 
Atlas mountains by mountain bike. The 1,200-kilometre 
route took the bikers over 14 passes, involved a total of 
15,300 metres of climbing and included a bicycle ascent of 
North Africa’s highest peak – 4,167-metre Mount Toubkul.
 Nearly half of the route involved rough mule tracks and 
little-used mountain footpaths. The bikers had to contend 
with everything from sand and rock to snow an ice; a true 
test for both bikes and riders.
 Om de tre cyklisterna inte följts av bilar, filmteam och 
diverse annan personal hade det kanhända blivit ett äventyr 
värt att skriva en bok om. 
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Crane, Richard och Nicholas Crane; 1985
Bicycles up Kilimanjaro.
Sparkford: The Oxford Illustrated Press. Nr 0074

Sökord: engelska, terrängcyklar, cykelresor, Tanzania

Sammanfattning: Bicycles up Kilimanjaro begins with the 
thrill of mountain-biking and evolves into a complex chal-
lenge of man and machine on Africa’s highest mountain. 
All the diverse skills of the Cranes are brought into action 
to surmount the difficulties – equatorial jungle, snow and 
ice, physical fatigue, logistics, red tape and their own idi-
osyncrasies. This book dramatically captures their fascina-
tion with bicycles, their obsessive addiction to endurance 
events, and their unquestionable survival skills. The story is 
coloured by humour and yet the emotions are poignant and 
applicable to every one of us. The whole story is brought 
home by the Cranes’ commitment to alleviating their plight 
to others; Bicycles up Kilimanjaro has already raised enough 
money for the charity Intermediate Technology to buy and 
install two wind pumps in Africa.
 En klassiker som väl försvarar sin plats i cykelbiblioteket. 
Men samtidigt – en hopplöst allvarlig skildring av ett larvigt 
projekt.

Crane, Richard och Nicholas Crane; 1987
Journey to the centre of the Earth.
London: Bantam Press. Nr 0447

Sökord: engelska, cykelresor, Bangladesh, Indien, Kina, 
Nepal, Tibet

Sammanfattning: The centre of the earth is defined in the 
Guinness Book of Records as the point on the planet’s sur-
face most remote from the open sea in every direction. Their 
journey took them from the coast of Bangladesh, through 
India and Nepal, up and over the Himalayas, across the 
Tibetan plateau to Lhasa, and through the Gobi Desert, un-
til they reached a remote north-west corner of China, near 
the border with Russia.
 Ett löjligt företag men en relativt trevlig bok …

Crilly, Oliver; 2003
Is it about a Bicycle? Thoughts for the day.
Dublin: Veritas. Nr 1126

Sökord: engelska, tankebok

Sammanfattning: ”Is it about a bicycle” är en bok som 
gör sig bäst i mindre portioner till kaffet. Boken är en 
tankeväckare snarare än en cykelbok. Om den kan pigga upp 
är en smaksak. Läsaren kan mycket väl bli på dåligt humör. 
Med det charmiga omslaget skämmer ”Is it about a bicycle” 
åtminstone inte kaffebordet. (Nya cykeltidningen 2005, nr 
3-4, s 19)

Crockett, S. R.; 1910 (1895)
Sweetheart Travellers.
London: Wells, Gardner, Darton & Co. Nr 0042

Sökord: engelska, cykelresor, klassiker, England

Sammanfattning: A child’s book for children, for women and 
for men. Dedicated to all who have Sweethearts of their 
own. And those others who only wish they had.
 ”My Sweetheart is sweet. Also she is my hearts of hearts. 
To look into hear eyes is to break a hole in the clouds and 
see into heaven, and the sunshine lies asleep upon her hair. 
As men and women, careweighted with the world, look upon 
her, you can se the smiles break over their faces. Yet am I 
not jealous when my Sweetheart smiles back at them. For 
my Sweetheart is but four years old, and does not know that 
their is a shadow on all God’s world.”
 ”Not once but twice only have I run of with this sweet-
heart of mine. For there is a seat woven of cunning wicker-
work, on which she sits safely between my arms, as the swift 
tricycle, rimmed with the prisoned viewless wind, bears us 
onward.”
 Illustrerad med mycket fina teckningar av Gordon Browne 
och W. H. C. Groome

Croson, Bob, S. R.; 1990
Nick & CO to the rescue.
Oxford: Lion Publishing. Nr 0679

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: The gang is back! Despite their good in-
tentions anything involving Nick & Co. seems to lead to 
trouble. In this latest adventure the start of term sees them 
trying to save their school and on the trail of a con man. 
Then there’s some dirty work in a local cycle race …

Cross, Peter; 1990 (1989)
The Boys’ Own Battle of Britain.
London: Pavilion Books. Nr 0574

Sökord: engelska, historia, teckningar, vuxen-barnbok

Sammanfattning: Lysande! Andra världskriget skildrat som 
kampen mellan de två internatskolorna ”Biggin Hill” och ”St 
Hitla’s”. Fantastiska teckningar (med en hel del cyklar) och 
kluriga texter. Kan läsas många gånger innan man fått med 
allt. Barnbok för vuxna.

Crowley, T. E.; 1973
Discovering Old Bicycles. 
Aylesbury: Shire Publications. Nr 0257

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Bicycles have a long and interesting his-
tory, full of the most unexpected byways. This book seeks 
to remember the struggles of some of the pioneers so that 
the people who perfected such a useful everyday object may 
not quite be forgotten, as some of them were during their 
own lifetimes, but should receive a little of the credit which 
is their due.
   En utmärkt bok i det lilla formatet med flera intressanta 
fotografier.
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Crowther, Nicky; 1996
The Ultimate Mountain Bike Book.
London: Carlton book. Nr 0600

Sökord: engelska, terrängcykling, cykelteknik

Sammanfattning: En bok i stort format med mycket färg 
och utstuderad layout. Tyvärr svarar inte substansen mot 
utanverket. Men inte sämre än många av tidskrifterna på 
området.

Cuncliffe, John; 1991 (1992)
Miss Hubbard’s New Hat.
London: Hippo Books. Nr 0857

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar en 
viktig roll. Illustrerad av Ray Mutimer.

Curran, Jim; 2001
The Middle-Aged Mountaineer. Cycling and climbing the 
length of Britain.
London: Constable & Robinson. Nr 1066

Sökord: engelska, reseskildring, England

Sammanfattning: Böcker om medelålders manliga cyklister 
på långtur lockar väl egentligen inte särskilt. Man får nor-
malt följa en överviktig, tunnhårig, löjligt utstyrd, cynisk 
man som cyklar runt ensam någon månad innan han tar 
sig hem för att skriva bok. Ansträngningarna som skildras 
är ofta stora för att nå utsiktspunkter och samhällen som 
visserligen ligger långt borta för äventyraren i fråga men 
nästgårds för alla dem som redan bor där. Mer måste man 
sticka ut för att locka till läsning.
   Jim Currans är snarare bergsbestigare än cyklist. Följaktligen 
kan han ta sig för att per cykel korsa Storbritannien och 
på vägen bestiga en del berg. Normalcyklisten som skulle 
cyklat förbi kanhända lockas till läsning av att det låter 
väl så äventyrligt och hemskt. Särskilt som all utrustning 
transporteras per cykel. Som om inte tuggmotståndet räckte 
gjorde Jim sin cykeltur under ett par månader den regniga 
(mycket!) sommaren 2000.
 Boken är inte så tokig. Jim cyklar en del, klättrar här 
och där medan han pratar sig fram genom boken. Det är 
välskrivet och rentav underhållande. Men illa illustrerat med 
några tafatta teckningar av författaren och ett par sidor 
semesterfoton i mitten.
 Som tröst till den medelålders cyklist som inte gillar väta 
eller höjder kan sägas att hela grejen var helt meningslös. 
Det finns ingen orsak att känna sig underlägsen eller lockas 
till egna äventyr. Jim Curran var fet när han startade och fet 
när han kom hem igen.

Cuthbertson, Tom; 1971
Anybody’s bike book. An original manual of bicycle repair.
Berkeley: Ten Speed Press. Nr 0680

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Learn about tools, brakes, handlebars, 
stem, headset, fork, wheels, frame, seat and power train. 
Och ”If you can ride it – you can fix it” är en bra devis bra 
även om min erfarenhet är att den inte alltid är sann. Med 
illustrationer av Rick Morrall.

Cuthbertson, Tom; 1972
Bike Tripping.
Berkeley: Ten Speed Press. Nr 0681

Sökord: engelska, cykelteknik, turcykling

Sammanfattning: Innehåller kapitel om – learning to ride, 
which bike for you, safety and the safe bicycle, hassle-less 
town cycling, hassle-less country cycling, transporting you 
and your bike, tips for happy tripping, getting on with the 
elements, local bike trips, short country escape trips, tour 
trips, the road racing trip, bike trips for the fanatic fringe, 
the frame.
 Med mindre lyckade illustrationer av Rick Morrall.

Cuthbertson, Tom och Rick Morrall; 1981
The Bike Bag Book. A Manual for Emergency Roadside Bicycle 
Repair.
Berkeley: Ten Speed Press. Nr 0557

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Tanken är den bästa – en minibok att ha 
redo i cykelväskan när något händer. Resultatet blev väl 
inte så illa. Rundsnack och självklarheter tar dock onödigt 
mycket av utrymmet.
 Tom Cuthbertson har skrivit och Rick Morrall illustrerat.

Cycling (Staff of Experts); 1947
Cycling Book of Maintenance.
London: Temple Press. Nr 0148

Sökord: engelska, cykelteknik, historia

Sammanfattning: An easy-to-follow introduction to the bi-
cycle its components & accessories. 

Det är främst åldern som gör denna bok skojig.

Cyclists’ Touring Club; 1952 (?), tryckår saknas
Cycling. ”Know the Game” Series.
London: Educational Productions. Nr 0 248 

Sökord: engelska, cykelteknik, historia

Sammanfattning: En liten och lätt dammig skrift som ändå 
säger mycket av det man gärna vill veta om cyklar och cyk-
ling. Mest intressant som tidsdokument.
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Cyclist’s Touring Club, CTC; 1980 (5th Edition 1975, 1st 
Edition 1952)
Cycling. ”Know the Game” Series
East Ardsley, Wakefield: EP Publishing/Cyclists’ Touring Club. 
Nr 0149

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Fortfarande en liten och väl så dammig 
skrift som säger mycket av det man gärna vill veta om cyklar 
och cykling.

Cyclist’s Touring Club, CTC; 1992
Tetley Guide to Cycling in Scotland.
London: Tetley Tea in association with the Cyclists’ Touring 
Club. Nr 0682

Sökord: engelska, utfärder

Sammanfattning: En liten trevlig skrift med information om 
Scottland och tio turförslag.

Cyclist’s Touring Club, CTC; 1993
Cycling in Scotland. 
Edinburgh: The Scottish Tourist Board. Nr 0934

Sökord: engelska, utfärder

Sammanfattning: En liten trevlig skrift med (mycket lite) 
information om Scottland och tjugo turförslag.

Cykelkarta över Sverige; 1946
”S–N”. Del I. Malmö–Göteborg.
Stockholm: Hugo Gebers Förlag. Nr 0503

Sökord: kartor, Sverige

Sammanfattning: ”Cykelkarta över Sverige” i tre band från 
1946–47 är ett skojigt tidsdokument. De tre kartdelarna 
är fortfarande relativt aktuella. Del I; Malmö – Göteborg, 
del II; Göteborg – Stockholm och del III; Stockholm – 
Mora. Var bok avslutas med ”råd och tips vid långfärder 
med cykel” och där märks det att tiden gått. Eller vad 
sägs om följande råd angående ”Kvinnlig kördräkt” från 
Cykelfrämjandet – En utmärkt trevlig och praktisk klädsel 
är de vanliga bomullsklänningarna. Cykla gärna i shorts, 
men – om ni passerat tonåren – använd inte denna klädsel 
i samhällen eller på matställen längs vägen. (Nya cykeltid-
ningen 1996, nr 2, s 10)

Cykelkarta över Sverige; 1946
”S–N”. Del II. Göteborg–Stockholm.
Stockholm: Hugo Gebers Förlag. Nr 0504

Sökord: kartor, Sverige

Sammanfattning: ”Cykelkarta över Sverige” i tre band från 
1946–47 är ett skojigt tidsdokument. De tre kartdelarna 

är fortfarande relativt aktuella. Del I; Malmö – Göteborg, 
del II; Göteborg – Stockholm och del III; Stockholm – 
Mora. Var bok avslutas med ”råd och tips vid långfärder 
med cykel” och där märks det att tiden gått. Eller vad 
sägs om följande råd angående ”Kvinnlig kördräkt” från 
Cykelfrämjandet: En utmärkt trevlig och praktisk klädsel 
är de vanliga bomullsklänningarna. Cykla gärna i shorts, 
men – om ni passerat tonåren – använd inte denna klädsel 
i samhällen eller på matställen längs vägen. (Nya cykeltid-
ningen 1996, nr 2, s 10)

Cykelkarta över Sverige; 1947
”S–N”. Del III. Stockholm–Mora.
Stockholm: Hugo Gebers Förlag. Nr 0505

Sökord: kartor, Sverige

Sammanfattning: ”Cykelkarta över Sverige” i tre band från 
1946–47 är ett skojigt tidsdokument. De tre kartdelarna 
är fortfarande relativt aktuella. Del I; Malmö – Göteborg, 
del II; Göteborg – Stockholm och del III; Stockholm – 
Mora. Var bok avslutas med ”råd och tips vid långfärder 
med cykel” och där märks det att tiden gått. Eller vad 
sägs om följande råd angående ”Kvinnlig kördräkt” från 
Cykelfrämjandet – En utmärkt trevlig och praktisk klädsel 
är de vanliga bomullsklänningarna. Cykla gärna i shorts, 
men – om ni passerat tonåren – använd inte denna klädsel 
i samhällen eller på matställen längs vägen. (Nya cykeltid-
ningen 1996, nr 2, s 10)

X Cyklingsutredningen, SOU 2012:70
Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyk-
lingsperspektiv. Volym 1.
Stockholm: Fritzes. Nr 1741

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: Den som vill veta vad de 587 sidorna (med 
bilagorna i NR 1742) döljer utan att läsa rubbet kan hitta 
en kritisk sammanfattning i Nya CykelTidningen (2013, nr 
1, sidan 15).

X Cyklingsutredningen, SOU 2012:70
Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyk-
lingsperspektiv. Volym 2.
Stockholm: Fritzes. Nr 1742

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: Bilagor till Nr 1741.
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D
Dahl, P. (pseudonym för Doris Olsen, Jesper Hansen, Arne 
Vestergaard Petersen och Jens Erik Larsen); 1981
Ud at cykle på Bornholm, Lolland-Falster og Møn.
Köpenhamn: Høst & Søn. Nr 0683

Sökord: danska, cykelturer, Danmark

Sammanfattning: Danmarks mange øer byder på rige mu-
ligheder for en afvekslende cykelferie. Bogen indeholder 
forslag til 9 cykelture på Bornholm, Lolland-Falster og 
Møn. Foruden turforslagene indeholder bogen praktiske 
råd og vink om turens planlægning, cykelen og oppak-
ningen m.m.

Dahl, P. (pseudonym för Doris Olsen, Jesper Hansen, Arne 
Vestergaard Petersen och Jens Erik Larsen); 1981
Ud at cykle på Sjælland.
Köpenhamn: Høst & Søn. Nr 0684

Sökord: danska, cykelturer, Danmark

Sammanfattning: Denne bog giver forslag till 15 cykelturer 
på Sjælland.

Dahl, P. (pseudonym för Doris Olsen, Jesper Hansen, Arne 
Vestergaard Petersen och Jens Erik Larsen); 1982
Ud at cykle på Fyn.
Köpenhamn: Høst & Søn. Nr 0685

Sökord: danska, cykelturer, Danmark

Sammanfattning: Fyn og de sydfynske øer er et ideelt ferie-
område for cyklister. Her findes noget af Danmarks smukke-
ste og mest afvekslende natur, og afstandene er så overkom-
melige, at også børnene kan følge med.

Dahl, P. (pseudonym för Hanne Elming, Pia Frederiksen, 
Peter Frandsen och Niels Jensen); 1983
Ud at cykle i Østjylland og på Samsø.
Köpenhamn: Høst & Søn. Nr 0686

Sökord: danska, cykelturer, Danmark

Sammanfattning: I Østjylland findes nogle af landets na-
turskønneste områder. Det gælder f.eks. Djursland med 
Mols bjerge, Mariager fjord, Dollerup bakker, området om-
kring Silkeborg, Hærvejen m.v. Her og på den cyklistvenlige 
ø, Samsø, har P. Dahl gennemcyklet og udvalgt en række 
ture, der er ideelle for feriecyklisten. Et net af cykelture er 
spændt ud over de to områder, og overalt hvor det er muligt, 
går turene ad cykelveje, stier og småveje, hvor der ikke er 
irriterende biler i baghjulet.

Dahl, P. (pseudonym för Pia Frederiksen, Mette Jensen, Doris 
Olsen, Arne Vestergaard, Lasse Lindstrøm, Claus Jensen, Finn 
Kallehauge, Lucette Meiller och Ian Jørgensen); 1984
Ud at cykle i Nordjylland.
Köpenhamn: Høst & Søn. Nr 0687

Sökord: danska, cykelturer, Danmark

Sammanfattning: P. Dahls net af cykelruter i Nordjylland 
strækker sig over en længde af 1394 km, og ruterne er om-
hyggeligt tilrettelagt, således at det er mulighed for at lave 
rundture af forskellig længde.
   Nordjylland er en herlig landsdel til cykelture – naturen 
er overordentlig afvekslende fra Himmerland og Salling til 
limfjordsøerne, cykeløen Læsø samt Vesterhavet, som duk-
ker op igen og igen på mange af turene.
   P. O. Tatis gillade denna bok.

Dahl, P. (pseudonym för Pia Frederiksen, Doris Olsen, 
Nina Munkstrup, Claus Jensen, Finn Kallehauge och Ian 
Jørgensen); 1986
Ud at cykle i Sydjylland.
Köpenhamn: Høst & Søn. Nr 0688

Sökord: danska, cykelturer, Danmark

Sammanfattning: Med denne bog kan man finde frem til tra-
fiksikre og naturskønne cykelveje i det sydlige Jylland …

Dahlgren, Siw; 1999(?)
Cykeldoja. 
Arboga: Tab Productions. Nr 0914

Sökord: svenska, cykeldikter

Sammanfattning: Här klagar bibliotekarien regelbundet över 
bristen på cykeldikter. Och så kommer där en bok med pos-
ten. På svenska. För rimliga 96 kronor. Den heter ”Cykeldoja” 
och är skriven av Siw Dahlgren (utgiven i samarbete med 
Tab productions i Arboga). Men inte blir han nöjd för det. 
Dikterna är inget vidare. Halvdana på sin höjd. (Nya cykel-
tidningen 2000, nr 2, s 23)

X Dalslands Turistförening; 1941
Med cykel och kanot i Dalsland. 
Bengtsfors: Eget förlag. Nr 1759

Sökord: svenska, turförslag

Sammanfattning: Extremt kort information om 18 cykelturer 
i Dalsland. Betydligt fylligare om tre kanotturer och sedan 
ortslexikon för resten. Bortsett då från en inte helt aktuell 
hotellförteckning med mera.

Dan (signatur för vem?); 1917
Bekantas bekanta. 
Stockholm: Åhlén & Åkerlunds. Nr 1078



42 SCCB – Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek – Lista B

Sökord: svenska, humoresker, berättelser

Sammanfattning: Korta berättelser som inte är så roliga 
idag. Det ska dock sägas att historien om “Bicyklistens för-
sta maj” på sidorna 118-122 är rätt charmig.

Danielsson, Mattias, Lena Ollmark, Carin Wirsén och Mats 
Wänblad; 2003
Rut & Knut tittar ut på resor.
Tåg och trafikljus. 
Stockholm: Rabén & Sjögren. Nr 1471
Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En barnbok de är svårt att tycka om. Men 
det finns lite cykelhistoria på sidan 12, lite cykeltrafiksäker-
het på sidan 19, en cykelbild på sidan 28 och en utmärkt 
cykelvers på sidan 30.

Danielsson, Sylvia; 2007
Äntligen picknick. 
Västerås: ICA bokförlag. Nr 1567

Sökord: svenska, kokbok

Sammanfattning: Avancerad picknickmat. Inte tänkt för cy-
klister men ett och annat kan man dock lära sig. Kanske 
främst att all mat visserligen smakar bra ute – men god 
mat smakar ännu bättre. Med helt typiska foton av Bertil 
Danielsson.

Darfeldt, Eric ; 1981
Växter vid vägkanten. 
Stockholm: LTs förlag. Nr 1169 ersatt av Nr 1481

Sökord: svenska, växter, flora

Sammanfattning: En bok vars avsikt är att vidga kännedo-
men om de vanligaste växterna utefter vägarna vi åker fram 
på under längre eller kortare färder sommartid. En lysande 
idé och en mycket trevlig bok. 

Davidson, Alan och A.D. Langholm; 1982 (1979)
The Bewitching of Alison Allbright.
London: Carousel Book. Nr 0318

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: ’Alldull’ was her nickname and dull she 
felt. – En bra start på baksidestexten …

Davidson, Alan och Jim McGurn; 1993.
Encycleopedia 1993/94
The alternative buyers’ guide to quality cycling around the 
world.
York: Open Road Ltd. Nr 0689

Sökord: engelska, teknik, HPV

Sammanfattning: EnCYCLEopedia är det onödigt krysta-
de namnet på en alternativ inköpsguide för ovanliga kva-
litetscyklar och en del tillbehör. Den är sammanställd av 
Jim McGurn som haft hjälp av både Richard Ballantine och 
Mike Burrows. Det är ett minst sagt kunnigt gäng! Guiden är 
högglansigt fyrfärgad, på 90 sidor i A4 format. 
   I EnCYCLEopedia finns inte en enda ”normal” cykel upp-
tagen. Guiden behandlar enbart ovanliga konstruktioner. 
För att få vara med ska cyklarna finnas till salu och hålla 
hög kvalitet. Cyklarna och deras stolta konstruktörer får of-
tast ett helt uppslag var. Där finns idéerna presenterade, 
tekniska data och priser upptagna samt fina illustrationer. 
Guiden avslutas med en listning av cykelbutiker runt om i 
Europa som efter bästa förmåga ska förse intresserade med 
information. En och annan av de upptagna cyklarna kommer 
de också att hålla i lager. EnCYCLEopedia kommer att ges ut 
årligen. (Nya cykeltidningen 1993, nr 3, s 31)
   Det var länge sedan jag trivdes så bra i en bok!

Davidson, Alan och Jim McGurn; 1996
Encycleopedia 1996.
The international buyers’ guide to alternatives in cycling.
York: Open Road Ltd. Nr 0692

Sökord: engelska, teknik, video, HPV

Sammanfattning: 96 års upplaga av Encycleopedia består 
både av ett häfte och en videofilm (40 minuter). Häftet är 
sig likt sedan tidigare år. På cirka 120 sidor i fyrfärg visas 
en mängd udda cykelmodeller och en del tillbehör. Det är 
underhållande läsning – användbar för den som funderar på 
att köpa och skoj för den som vill fantisera i fåtöljen. Den 
tillhörande videofilmen verkar först lite löjlig men är defini-
tivt en tillgång. Även om den inte är så professionellt är det 
intressant att se cyklarna användas. Filmsekvenserna säger 
mer än stillbilderna. (Nya cykeltidningen 1996, nr 1, s 25)

Davidson, Alan och Jim McGurn; 1997
Encycleopedia 4 1997.
The international buyers’ guide to alternatives in cycling.
York: Open Road Ltd. Nr 0567 + Nr 0828

Sökord: engelska, teknik, video, HPV

Sammanfattning: Encycleopedian (Nr 0567) sig lik även 
om katalogen har blivit tjockare (150 sidor) och video-
filmen (Nr 0828) lite bättre. Katalogen är definitivt värd 
en timma eller två i bästa fåtöljen! (Nya cykeltidningen 
1997, nr 3, s 14)

Davidson, Inger och Maria Nordberg; 1998
Cykla bak och fram – tokrim och ramsor.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 1038

Sökord: svenska, barnbok, poesi

Sammanfattning: En underbar bok. “Bjällerklang, bjäller-
klang, cykla bak och fram. I ett hörnstod en björn och kysste 
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direktörn” är cykelinslaget vad gäller Inger Davidsons text. 
Inte har hon hittat på det själv. Men så har ju inte Maria 
Nordberg hittat på den röda damcykel hon målat heller. 

Davis, Damien; 1990
Bike Riding.
Melbourne: Macmillan Australia. Nr 0630

Sökord: engelska, barnbok, cykelsport

Sammanfattning: En kort introduktion till olika cykelsporter 
för yngre barn. 

Davis, Philip J; 1988
Thomas Gray, Philosopher Cat.
Boston: Harcourt Brace Jovanovich. Nr 0435

Sökord: engelska, roman   

Sammanfattning: Thomas Gray, Philosopher Cat is a philo-
sophical fireside tale wrapped lightly around a mathemati-
cal problem, revealing scholarly life and attitudes at a well 
known English college. With a distinct bite and a strong 
sense of place, Philip J. Davis’s witty tale ranges from the 
absurd and fanciful to the contemplative.
   Med underbara illustrationer av Marguerite Dorian.

Davison, Liam; 1989 (1988)
The Velodrome.
Sydney: Allen & Unwin Australia. Nr 0227

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Leon’s father viewed the world from his air 
traffic control tower, but it is from under the velodrome that 
young Leon sees his father and the bikes tumbling down to 
the bottom, the riders helplessly tangled and twisted with 
their machines.
   Even on their long journey North, the velodrome is never 
far from Leon’s consciousness. The sturdy Sam Ballard is a 
constant reminder as he pedals his racing bike furiously be-
hind the car on its long journey, as is Eric, crippled in the 
fatal crash at the story’s start. Eric collects facts, and the 
debate between facts and history, history versus possibili-
ties, recollection versus reality, is at the heart of both the 
journey and this intriguing novel.

Davis, Robert; 1993
Death on the streets. Cars and the mythology of road safe-
ty.
Hawes: Leading Edge Press and Publishing. Nr 0375

Sökord: engelska, trafikpolitik

Sammanfattning: ”Death on the streets. Cars and the myt-
hology of road safety” är en tung, tätskriven bok om 300 si-
dor med få illustrationer som trots det borde läsas av många 
– för att inte säga alla. Boken utnämndes till ”Årets miljö-

bok 1993” av Nya cykeltidningen. Robert Davis vänder på 
våra föreställningar om trafiksäkerhet och arbetet med att 
öka denna under de senaste decennierna. Det gör ”Death on 
the street” till en tankeväckande och för många säkert pro-
vocerande skrift. Den kan beskrivas som ett vetenskapligt 
arbete som getts formen av debattbok. En nyttig läsning 
även för oss som inser att bilindustrin och bilsamhällets 
förespråkare ständigt försöker lura oss.
   Författaren argumenterar exempelvis för att de uppmätta 
framgångarna med att öka trafiksäkerheten beror på mät-
fel. I verkligheten har säkerheten ökats genom kraftiga in-
skränkningar i de oskyddade gruppernas frihet. Man har helt 
enkelt minskat antalet fotgängare … 
   Boken består av fyra delar där den första behandlar frågan 
vad trafiksäkerhet egentligen är. Det blir uppenbart att det 
finns olika sanningar. Officiell statistik kan vara sann un-
der givna förutsättningar fast den visar helt fel resultat. Vi 
borde lära oss att det finns tre slags lögn: lögn, förbannad 
lögn och statistik. 
   Vår redan skamfilade nationalklenod Volvo får även här en 
rejäl skopa för att de marknadsför sina bilar som snabba och 
säkra – men bara för dem som köpt sig en plats inuti dem.
   Bokens andra del är en upplysande genomgång av det 
författaren benämner ”trafiksäkerhetsindustrin”. Även om 
exemplet är England kan fotgängare och cyklister förväntas 
ha starka och välorganiserade motståndare även hemma i 
Sverige. Somliga har mer makt än andra och alla vill oss 
faktiskt inte väl!
   I denna del finns bland annat en intressant diskussion kring 
hur det obligatoriska bilbältet bidragit till att öka dödsfal-
len i trafiken. Det har gett bilisterna ett ännu starkare in-
tryck av odödlighet och ökat dödsfallen bland trafikanterna 
utanför de allt säkrare bilarna. Logiskt blir därför att försöka 
minska antalet fotgängare, lekande barn och cyklister. 
   Slutsatserna om svårigheterna att bygga bort, utbilda bort 
eller lagstifta bort trafikolyckorna är intressanta. Man borde 
få våra beslutsfattare att läsa denna bok. 
   I den tredje delen utvecklar Robert Davis sina resone-
mang med exempel. Det är i hög grad konkretion och verk-
liga exempel kombinerade med analyser med referenser till 
forskningen på området som gör argumentationen trovärdig. 
Detta trots att författaren ofta drar slutsatser som strider 
mot vad vi i allmänhet tror om trafiksäkerhet. Även Robert 
Davis visar för övrigt att cykelhjälmen inte är ett sätt att 
öka cyklisternas säkerhet.
   I bokens avslutande avsnitt försöker Robert Davis lösa pro-
blemen. Det är svårt inom ramen för en bok – men det ligger 
säkert en hel del i att det trots allt är möjligt att öka sä-
kerheten för de oskyddade trafikanterna med både lagar och 
tekniska förbättringar. Bilägarna måste börja betala alla so-
ciala, miljömässiga och hälsomässiga kostnader bilen för med 
sig. En rättvis kostnadsfördelning skulle visa att bilägandet är 
orimligt dyrt. (Nya cykeltidningen 1994, nr 1, s 6)

Davis, Robert; 1995 (?)
Is it safe? A Guide to Road Danger Reduction.
Leeds: Road Danger Reduction Forum. Nr 0494

Sökord: engelska, trafikpolitik

Sammanfattning: ”Is it safe?” är ett lättillgängligt häfte om 
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30 sidor producerat av ”The Road Danger Reduction Forum” 
med säte i Leeds. Innehållet inspirerade undertecknad till 
ledaren i Nya cykeltidningen 1996, nr 1, s 5. (Nya cykeltid-
ningen 1996, nr 1, s 27)
   Med bra teckningar av Brick.

Dearmer, Percy; 1904 (1900)
Highways and Byways in Normandy.
London: MacMillan and Company. Nr 0180

Sökord: engelska, cykelresor, Frankrike

Sammanfattning: Every one knows Normandy, and therefore 
Normandy is hardly known at all. It suffers from being to 
readily accessible, and is remembered generally for its fash-
ionable watering places, or for one of its historic towns. Yet 
now that the bicycle makes any departure from the main 
railway lines easy for us, there is open even to those with 
small leisure a new Normandy, a country varied, beautiful, 
and rich, a series of towns an villages that are less spoilt 
and not less interesting than the few frequented places.
   Det som gör boken läsvärd är inte minst raden av illustra-
tioner gjorda av Joseph Pennell.

Deforges, Régine; 1985 (1981)
The Blue Bicycle.
London: W. H. Allen. Nr 0446

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: Blue skies and balmy weather greet the 
twenty-fourth birthday of Laurent d’Argilat. Friends and 
family from throughout Bordeaux flock to the Argilat estate 
to join in the revelry that marks the occasion. But this is ru-
ral France and the date is September 1st, 1939. Such scenes 
of joy and celebration will soon be nothing but a poignant 
memory.
   For Léa Delmas, a captivating but headstrong young 
lady of seventeen, Adolf Hitler’s declaration of war against 
Poland is not most important news of the day. It is the an-
nouncement of Laurent’s engagement to his cousin Camille 
that strikes her like a thunderbolt. Léa is convinced that 
Laurent loves her – and she is determined to have him come 
what may.
   Ett måste i ett cykelbibliotek. En klassiker i ordets sämsta 
bemärkelse …

Deforges, Régine; 1987 (1985)
The Devil is Still Laughing. The Blue Bicycle Book Three.
London: W. H. Allen. Nr 0421

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: Sällan blir väl den tredje delen i en trilogi 
den allra bästa …

Delore, Michel; 1979
Manuel technique de la bicyclette

Paris: Amphora. Nr 1358

Sökord: franska, cykelteknik

Sammanfattning: Faktiskt inte den blekaste om vad det står 
i denna bok. Men av bilderna att döma är det en typisk cy-
kelteknikbok för sin tid.

Dellensten, Bo; 1981
Cyklar.
En handbok för cyklister. Köpråd. Skötselråd. Utrustning.
Förlagsort saknas: Konsumentverket. Nr 0693

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: Vilken cykel ska jag välja? En sportcykel 
med utanpåliggande växel? Eller en robust standardcykel 
med inbyggt växelnav? Hur avgör jag vad som är rätt stor-
lek? Hur bedömer jag kvalitén? Var finns de svaga punk-
terna?
   Det är viktigt att man trivs med sin cykel. Men cykeln är 
ett bruksföremål som fordrar underhåll för att fungera bra 
och länge. I den här boken får du veta hur man sköter brom-
sar och kedja, hur man lagar en punktering, hur man riktar 
ett skevt hjul, hur man kan ändra utväxling etc. Dessutom 
får du tips om utrustning och säkerhetsdetaljer – reflexer, 
hjälmar, mm. Barncykeln ägnas ett särskilt kapitel.
   Handboken blev dock för kort (72 sidor) och aningen för 
präktig … 

Dellensten, Bo; 1985
Cykla! Handbok för cyklister.
Stockholm: Liber Förlag. Nr 0694

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: Bo Dellensten skriver om cykling till jobb 
och skola, och ger en grundlig lektion i konsten att cykla 
säkert med sinne för riskerna i tät trafik. Boken ger tips 
för både kortare och längre äventyr och vägledning om ut-
rustning och packning för långfärder. Olika cykeltyper och 
tillbehör granskas, och ett särskilt avsnitt handlar om barn 
och cyklar.
   Boken avslutas med några kapitel som i text och bild 
utförligt beskriver hur man trimmar, vårdar och reparerar sin 
cykel. Envar som vill kan bli sin egen cykelreparatör.

Dellensten, Bo; 1986
Cykel- och trafikboken.
Förlagsort saknas: Trafiksäkerhetsverket och Konsumentverket. 
Nr 0695

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: Ännu en kort och präktig bok om cyklar 
och cykling.

X Derville, Charlotte och Frédéric Stehr; 2014 (2012)
Flingan och cykeltävlingen.
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Stockholm: Busfrö förlag. Nr 1806

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Flingan är en liten vit björn full av fan-
tasi och upptåg. Böckerna handlar om björnen och hans 
två vänner, kråkan Krax och mullvaden Mira. Charmiga små 
böcker om vänskap, autonomi, respekt och upptäckter. Vi 
gillar björnen är mjuk att känna på. Boken köptes in trots 
att trehjulingar är mer av leksaker och inte riktigt passar sig 
i ett tungfotat och seriöst cykelboksbibliotek.

Det Bästa (Det Bedste fra Reader’s Digest); 1976
Familiens Reparationshåndbog.
Köpenhamn: Det Bedste fra Reader’s Digest. Nr 0875

Sökord: danska, cykelteknik

Sammanfattning: I kapitel 6 finns ett avsnitt om cyklar (si-
dorna 378-391). Förvånansvärt nog riktigt bra …

Dew, Josie; 1992
The Wind in my Wheels. Travel Tales from the Saddle.
London: Little, Brown and Company. Nr 0202
Sökord: engelska, cykelresor, Algeriet, Belgien, Bulgarien, 
Canada, Danmark, England, Finland, Frankrike, Grekland, 
Indien, Irland, Island, Italien, Jugoslavien, Luxemburg, 
Marocko, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweiz, Spanien, Sverige, Tjeckoslovakien, Tunisien, 
Turkiet, Ungern, Österrike

Sammanfattning: ”The Wind in my Wheels” is essential read-
ing for all armchair travellers – En uppsättning underbara 
reseskildringar från en i högsta grad skrivkunnig cyklist. 
Läsvärd!

Dew, Josie; 1994
Travels in a Strange State. Cycling Across the U.S.A.
London: Little, Brown and Company. Nr 1109

Sökord: engelska, cykelresor, USA

Sammanfattning: “A wonderfully entertaining and endlessly 
amusing reading” skriver Daily Telegraph – och vi skriver 
under.

Dewan, Ted; 2007
Vad gör Pop och Mio nu?
Malmö: Go’boken. Nr 1534

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En mycket trevlig småbarnsbok i stort for-
mat. Cykling är inte huvudsaken. Snarare glass och transpor-
ter i allmänhet. Men på sista uppslaget cyklas det. Läsaren 
kan själv också cykla runt parken med en figur som är mon-
terad i boken. Lysande! Var nära att bli nominerad till årets 
cykelbok 2007.

Diack, Hunter och R.F. MacKenzie; 1935
Road Fortune. An Account of A Cycling Journey through 
Europe.
London: Macmillan & Co. Nr 0295
Sökord: engelska, reseskildring, Albanien, England, Frankrike, 
Italien, Jugoslavien, Tyskland, Österrike

Sammanfattning: Inget utöver det vanliga bortsett från att 
författarna mötte H. G. Wells i Grasse.

Dickens, Frank; 1984
Three Cheers For The Good Guys.
London: Macmillan. Nr 0126

Sökord: engelska, roman, cykelsport

Sammanfattning: Dicks is a cycle-racing fanatic, a former 
rider whose career ended abruptly at the Rome Olympics. 
His obsession for the sport and openness to events lead him 
effortlessly into complicated circumstances involving the 
firing of some vases – the work of Leonardo da Vinci – and 
a bizarre kidnap plot.
   This absorbing mystery proves Frank Dickens to be a natural 
writer with a mastery of dialogue. The Italian and Sardinian 
backgrounds are strikingly well realized, while Dicks himself 
is an original and immensely appealing hero, swept along 
by a tide of events more fast-moving and dangerous than 
any cycle race.

Dixon, Franklin W.; 1991 (1987)
The Mystery of the Silver Star. The Hardy Boys 84.
London: Armada, HarperCollins Publishers. Nr 0080

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok, pojkbok

Sammanfattning: A large black car pulled alongside and 
sideswiped Frank and Joe’s van. The van skidded to the right 
and headed straight for the guard rail and the cliff beyond. 
”I can’t control her!” Joe shouted, as the van raced towards 
the edge of the road.
   When the fabulous Silver Star – a radical new racing bike 
– is stolen, the owner calls on the Hardys to help. And that’s 
when a straightforward crime turns deadly serious.

Dodds, Alastair; 1999
Scottish Bicycles & Tricycles.
Edinburgh: NMS Publishing. Nr 0835

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Det är inte lätt att vara bokanmälare. 
Jag menar – hur intressant är Skottlands cykelhistoria? 
Om man inte är Skotte. Typ. 100 sidor standardtext med 
lokal anknytning. Illustrationerna som ser ut precis som 
i hundratals andra cykelhistoriska böcker. Hade det stått 
något annat än Skottland hade jag i de flesta fall kun-
nat tro det med. På omslaget finns en sliten bild. Boken 
har dessutom blivit omtalad för att Alastair Dodds ger 
skottarna väl stor plats i cykelhistorien på bekostnad av 
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andra. W. E. Bartlett får exempelvis för mycket av äran för 
cykeldäckets utveckling.
   Nåväl – ”Scottish Bicycles & Tricyles” är ingen dålig bok. 
På knappa 100 sidor presenteras Skottlands cykelhistoria. 
Boken är illustrerad med svartvita fotografier och texten fly-
ter på bra. (Nya cykeltidningen 1999, nr 3/4, s 35)

Dodge, Pryor; 1996
The Bicycle.
Paris: Flammarion. Nr 0525

Sökord: engelska, historia, Årets cykelbok

Sammanfattning: Till ”Årets cykelbok 1996” utsågs i Nya 
cykeltidningen en bok med den intetsägande titeln ”The 
Bicycle”. Texten är skriven av Pryor Dodge och det är inget 
fel på den – den är bra. Men det är inte texten som ger 
boken segern. 
   ”The Bicycle” hör till de vackraste böcker jag sett. Texten 
är tjusigt satt i två smala spalter med bildtexterna i en tred-
je spalt som vanligen finns till höger. Ibland blir det bara en 
textspalt eller så avbryts de bägge av en bild. Till vänster 
på sidorna dyker det då och då upp små bilder – men sådan 
finns också till höger på vissa sidor, i bildtexterna eller på 
helt underbara helsidor. 
   Bildmaterialet i ”Årets cykelbok 1996” är fantastiskt! Ett 
problem med böcker som behandlar cykelns historia är att 
bilderna har en tendens att upprepa sig. Inte i en och sam-
ma bok utan mellan böcker. De är kanske inte exakt samma 
men ändå välbekanta. Sällan visar de något riktigt intres-
sant, fångar ögat eller får en att stanna upp. I ”The Bicycle” 
finns mycket gott för ögat.
   Historieskrivningen på de dryga 200 sidorna i stort for-
mat är självklart inte uttömmande. Mycket finns dock med. 
Pryor Dodge börjar från början och slutar med Wende Cragg 
(Queen of Klunking) och Mike Burrows (med sin LotusSport). 
(Nya cykeltidningen 1997, nr 1, s 26)

X Doherty, Berlie och Christian Birmingham; 1995
The Magical Bicycle.
London: HarperCollins. Nr 1843

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Illustrerad med vad ser ut att vara su-
persmöriga fotografier omvandlade till grovkorninga mål-
ningar. Dåligt gjort av Christian Birmingham. Möjligen 
tyckte han att storyn var så usel att det inte var värt att 
anstränga sig. Liogger definitivt något i det.

Doughty, Simon; 2001
The long distance cyclists’ handbook.
London: A & C Black. Nr 1025

Sökord: engelska, långfärdscykling, Årets cykelbok

Sammanfattning: ”The Long Distance Cyclists’ Handbook” 
av Simon Doughty utsågs till ”Årets cykelbok 2002” i Nya 
cykeltidningen. Det är en bok för alla som tycker om att 

cykla långt. Den riktar sig inte bara till turcyklister med 
packningsbehov utan också till lättvikts kreditkortstouring 
(med enbart sadelväska för mobilen och portmonnän) och 
distanscykling på tid (puh …). 
   Simon Doughty börjar från början. Först kommer alltså 
val av cykel för olika syften och justering för maximal kom-
fort och effektivitet. Hjul, däck, styre, styrstam, sadel, sa-
delstolpe pedaler och bromsar behandlas på någon sida var-
dera. Den viktiga frågan om växlar och utväxling ägnas ett 
lite längre avsnitt. Sedan blir det dags för tillbehör såsom 
vätska, dator och ljus. Packning behandlas liksom stänk-
skärmar, pakethållare, pumpar och kärror. 
   Det är mycket som ska behandlas för att boken ska bli så 
komplett som möjligt. och emellanåt blir det väl kortfat-
tat. Mest reagerade jag över att utrustningen för att packa 
cykeln väl och packandets svåra konst fick så litet utrymme. 
Men väl cykeln är utrustad på sidan 55 blir boken klart ut-
förligare. Och frågan om packningen återkommer på sidan 
108 …
   Lämpliga cykelkläder behandlas helt tillräckligt och sedan 
är det dags för höjdpunkten – energiintaget. Det är ett mo-
dernt avsnitt där glykemiskt index liksom sportdryckernas 
påverkan på tänderna behandlas. Boken är full av vettiga 
praktiska tips. Ett exempel är hur man enkelt själv tillverkar 
sportdryck: späd vanlig apelsinjuice med lika mycket vatten 
och tillsätt 1-1,5 gram salt per liter.
   Säkerhetsavsnittet är bra – inte minst påminnelsen att fler 
olyckor händer i bilen hem från motionslopp än under själva 
cyklingen. Trötthet och bilåkning är nästan lika farligt som 
alkohol i bilföraren. Långturer sätter händigheten på prov. 
Förr eller senare går något sönder på cykeln. En universal-
vajer, punkteringsasken, några ekrar, slangar, glödlampor, 
bromsklossar och silvertejp skulle jag ta med på var långtur. 
Och så de vanligaste verktygen. Simon Doughty har bra lis-
tor för olika långa turer. Lite tips för tillfälliga reparationer 
av hopplösa skador finns också med.
   Lite logistik, navigation och så är det dags att träna. 
Rejält och bra avsnitt! Ska man komma någonvart och ha 
rimligt trevligt på långturen räcker det inte med en mängd 
turer till butiken eller badet som träning. Många mil på det 
sättet är visserligen både nyttigt och trevligt men ger obe-
tydlig träningseffekt.
   ”The Long Distance Cyclists’ Handbook” av Simon Doughty 
är utan tvekan en mycket bra bok på ett område där vi en tid 
saknat något att rekommendera. Boken är drygt 200 sidor 
tjock i formatet 19 x 23 centimeter. Den är svartvitt illustre-
rad med fotografier och tabeller – men det är ingen bok man 
köper för bildernas skull. 
   Texten vänder sig i första hand till den intresserade men 
ännu inte så väldigt rutinerade långfärdscyklisten. Även den 
senare kategorin har dock säkert utbyte av boken – det är 
ju inte fel att kunna nicka instämmande då och då. (Nya 
cykeltidningen 2002, nr 2, s 23 och 2003, nr 1, s 3)

Downing, Rupert; 1940
If I Laugh. 
The Chronicle of my Strange Adventures in the Great Paris 
Exodus – June 1940
London: George G. Harrap & Co. Nr 0298

Sökord: engelska, reseskildring, Frankrike
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Sammanfattning: True account of escape from Paris to the 
coast made by young English couple on bicycles.

Dudley, David; 2005
The bicycle man.
New York, New York: Clarion Books. Nr 1336

Sökord: engelska, ungdomsbok

Sammanfattning: It is easy to see why Bailey loved his bi-
cycle. I had apparently helped him visit lots of interesting 
places and see amazing things. Maybe learning to ride a 
bicycle could do the same for me. 

Set in rural Georgia in 1927.

Duncan, David; 1985
Pedaling the Ends of the Earth. 
A young man’s epic bicycle tour across the continents of 
the world.
New York, New York: Simon and Schuster. Nr 0300

Sökord: engelska, cykelresor, Borneo, Egypten, Frankrike, 
Grekland, Indien, Israel, Italien, Japan, Malaysia, Nepal, 
Pakistan, Spanien, Sudan, Thailand, USA

Sammanfattning: Unga amerikanska män tycks vara mindre 
lämpade att cykla världen runt. De råkar bara ut för trass-
ligheter (They were robbed, mobbed, and rousted by troops 
toting automatic weapons) och dåligt väder (They faced 
sandstorms, blizzards, monsoons, and typhoons). Boken är 
ingen höjdare men går trots allt att läsa …

Duncan, David Ewing; 1989
From Cape to Cairo. An African Odyssey.
New York, NY: Weidenfeld & Nicolson. Nr 0311
Sökord: engelska, cykelresor, Botswana, Egypten, Kenya, 
Sudan, Syd Afrika, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

Sammanfattning: From Cape to Cairo is the narrative of a 
young man’s trek up the length of Africa from Cape Town to 
Cairo. Duncan travelled 6,000 miles, through eight former 
British colonies, including South Africa during a period of 
bloody conflict and unrest; Zimbabwe, where he narrowly 
escaped a charging elephant; Zambia, where he and his bik-
ing partner accused of being spies, were imprisoned; and 
Sudan, where he nearly perished in the Sahara dessert for 
lack of water. 
   Relativt tråkig trots de små äventyren …

Dunfalk, Lennart; Bengt Berggren och Jan Bäckström; 
1981
Teknik högstadiet. System 82.
Stockholm: Esselte studium. Nr 1505

Sökord: svenska, teknik, lärobok

Sammanfattning: En sliten och trött lärobok med lite cykel-

teknik på sidorna 124-133.

Dunlop, Eileen; 2002 (1999)
Farliga minnen.
Stockholm: B. Wahlströms Bokförlag. Nr 1561

Sökord: svenska, ungdomsbok

Sammanfattning: Lite spöklik spänning under en cykelse-
mester i Skottland. Lämplig att läsa en regning dag på lan-
det …

Durry, Jean; 1977 (1976)
The Guinness guide to bicycling.
London: Guinness Superlatives. Nr 0055

Sökord: engelska, cykelsport, cykelteknik, turåkning

Sammanfattning: Boken beskrivs i baksidestexten som en 
bred cykelbok. Boken behandlar också mycket riktigt ämnen 
som cykelns historia, tillverkning av cyklar, val av cykel och 
turcykling. Mer än halva boken behandlar dock cykelspor-
ten. Det är dessa avsnitt som gör boken läsvärd. Boken är 
rikligt illustrerad och i A4-format.

Dyring, Eric (redaktör); 1979
Dædalus 1978/79. Tekniska Museets årsbok.
Stockholm: Tekniska Museet. Nr 0893

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: ”Cykeln mitt ibland oss” av Jan Hult, si-
dorna 75-78.

Døygaard, Heino; 1978
Politikens Cykelbog. Håndbog for cyklister.
København: Politikens Forlag. Nr 0879

Sökord: danska, cykelteknik

Sammanfattning: En av de bästa böckerna i sitt slag.

Døygaard, Heino; 1981(?)
Politikens ny Cykelbog. Håndbog for cyklister.
København: Politikens Forlag. Nr 1330

Sökord: danska, cykelteknik

Sammanfattning: En kraftigt omarbetad version av ” 
Politikens Cykelbog. Håndbog for cyklister” (Nr 0789).

Døygaard, Heino; 1983
Cykelcamping.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 0113
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Sökord: svenska, cykelteknik, cykelresor

Sammanfattning: Detta är en tunn, tråkig och moraliserande 
bok om cykelsemester med tält. Nästan inget av det man 
rimligen skulle vilja veta om en längre cykeltur med tält 
är behandlat på ett användbart sätt. Boken är dessutom 
skriven så att ett spirande intresse för turcykling riskerar att 
förtvina. Läs inte denna bok!

Døygaard, Heino; 1983
Cykling.
Köpenhamn: Politikens Forlag. Nr 0696

Sökord: danska, cykelteknik

Sammanfattning: Politiken Pocket CYKLING er beregnet til 
lommen eller cykeltaskerne på langturen. Det er en bog, der 
skall benyttes ”on the road”, og sådan er den opbygget. Et 
helt kapitel er således afsat til nødhjælp på landvejen med 
instruktive beskrivelser af, hvordan man klarer alle tænke-
lige uheld med cyklen. 
   Bogen henvender sig især til motions- og feriecyklisten, 
som her kan hente nyttige råd om f.eks. valg af cykel, kø-
reteknik, påklædning, tyverisikring, ferie- og motionsture 
samt tilpasning af cyklen.
   En helt OK cykelteknikbok i det lilla formatet. Att bära den 
med sig i ”lommen” förefaller dock helt onödigt.

Døygaard, Heino; 1992 (1990)
Politikens Store Cykelbog.
Köpenhamn: Politikens Forlag. Nr 0697

Sökord: danska, cykelteknik

Sammanfattning: Det bästa Norden haft att erbjuda vad 
gäller böcker om cykelteknik var länge Politikens Cykelbog 
från Danmark. Det var en liten kompakt handbok som inne-
höll allt utom onödigt kåserande. Politikens cykelbog har 
över åren kommit i nya versioner med olika namn. Numera 
bär den titeln Politikens store cykelbog. Det större forma-
tet har gett plats för mera teknik och fördjupade instruk-
tioner. Tyvärr har en hel del av platsen också fyllts med 
ovidkommande och suddiga bilder. Politikens store cykelbog 
innehåller precis som andra handböcker flera dumheter. När 
bromsarna går sönder föreslår författarna att man ska sätta 
foten mot fram- eller bakdäcket för att bromsa. Vid snabb 
utförskörning skall man välja en ideallinje som skär genom 
kurvorna och tar hela vägbanan i anspråk. Det finns mera, 
men inte mer än brukligt. På det hela taget är Politikens 
store cykelbog en läsvärd bok. (Cykel 1990, nr 2, s 24)

Døygaard, Heino; 1994
Cykel Leksikon.
Köpenhamn: Gyldendal. Nr 0698

Sökord: danska, lexikon, cykelteknik

Sammanfattning: Ett ”Cykel Leksikon” är givetvis av intresse 
oavsett hur det ser ut. Men tillförlitlighet är naturligtvis ett 

plus. Uppslagsorden ”Historie, cykelns” och ”Myter i cykel-
historien” visar på mycket goda kunskaper. Man kan miss-
tänka att det gäller även texten i övrigt.
   Andra krav är att presentationerna ska vara läsvärda, att 
det är lätt att hitta, att uppslagsorden täcker ämnet, att 
texterna inte blivit alltför korta och ytliga, att presentatio-
nerna är snygga, att där finns någon illustration på de flesta 
uppslagen, att och att och att … Gyldendals cykellexikon 
klarar alla upptänkliga krav galant. Det är utan tvekan ett 
både trevligt och bra lexikon.
   Den enda svagheten är att uppslagsboken är alltför danskt. 
Fåglum borde väl vara uppslagsord i ett svenskt cykellexikon? 
Bernt Johansson, Sven-Åke Nilsson, Gösta Pettersson och 
Tommy Prim finns visserligen med. Men Marianne Berglund, 
Lennart Fagerlund, Tord Filipsson och en hel rad andra namn 
saknas. Crescent finns med som uppslagsord medan Monark 
saknas. Postgirot Open, Vätternrundan, Solleröloppet och 
andra svenska klassiker lyser med sin frånvaro. Svenska 
Cykelsällskapet är för övrigt inte heller med … (Nya cykel-
tidningen 1995, nr 1, s 7)

E
Eadington, Joan; 1984
Cycle star of peeling tower.
London: British Broadcasting Corporation. Nr 0699

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok, flickbok

Sammanfattning: When Kim found an old bike dumped under 
the trees she just had to rescue it. She had always wanted a 
bicycle – especially a racer. And this, when kind Mr Macdonald 
had repaired it was – no doubt about it – a racer.
   Kim lived alone with her mother in a small spotless flat 
in Peeling Tower. There was no room for a bike and not 
much time for fun either. But when mother announced her 
engagement to ”Uncle Ronald” things began to change for 
the better for both of them. He liked bikes! And though Kim 
would enjoy being a bridesmaid, she was much more excited 
by the chance to become Cycle Star of Peeling Tower!

Eadington, Joan; 1989
Jonny Briggs and the Silver Surprise.
London: Hodder and Stoughton. Nr 0214

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Jonny Briggs’s big brother, Albert, is 
building him a very slow bicycle for the Slow Bicycle Race 
on Sports Day. But why should Jonny make do with a home-
made bike when all he wants is a proper one?
   Med utmärkta illustrationer av William Marshall.

Ebel, Suzanne och Doreen Impey; 1973
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Explore the Cotswolds by Bicycle.
London: Ward Lock Limited. Nr 0328

Sökord: engelska, cykelturer, England

Sammanfattning: An attractive and easy to read guide for 
the cyclist visiting the Cotswolds, this book contains 48 
specially planned tours.
   Illustrerad med flera foton som säkert var helt rätt 1973 
och är det åter 1993.

Eberhard, David; 2006
I trygghetsnarkomanernas land. Sverige och det nationella 
paniksyndromet.
Stockholm: Prisma. Nr 1403

Sökord: svenska, cykelpolitik, planering

Sammanfattning: David Eberhard är överläkaren som aldrig 
använder cykelhjälm. I boken framgår varför han inte gör 
det och varför vi inte bör göra det och varför en hjälmlag 
vore skadlig. Läs boken!

Edholm, Lolo (redaktör); 1981
Stora boken om att vårda och renovera.
Västerås: ICA -förlaget. Nr 1450

Sökord: svenska, cykelteknik, pyssel

Sammanfattning: På sidorna 96-101 finns lite klassiska 
nästan historiska instruktioner till cykelmekandet. Och på 
sidorna 102-103 byggs ett cykelställ i trä.

X Edström Vivi och Per-Arne Henricson (redaktörer); 1992 
(1988)
Kärlek genom ett fönster. Tjugo svenska berättelser.
Stockholm: Bonniers. Nr 1637

Sökord: svenska, noveller

Sammanfattning: En mycket fin samling noveller där ”Flicka 
på cykel” av Thorsten Jonsson ingår (sidorna 117-121).

Edwards, John Emlyn; 1993
The Great Boneshaker Bike Race.
London: William Heinemann. Nr 0287
Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Jemma Taylor can’t stand the Burger 
Bikers. They’ve taken over the local playing field with their 
Boneshaker obstacle course and all the neighbourhood kids 
are too frightened to do anything about it. Then Jemma and 
her friend, Tim, devise an ingenious plan to get their own 
back on the Burger Bikers.
   Med trevliga illustrationer av Julie Anderson.

Edwards, Sally; 1992
Triathlons for Fun.

Sacramento (Ca): Fleet Feet Press. Nr 0305

Sökord: engelska, cykelsport, träning, triathlon

Sammanfattning: For the first-time triathletes who want to 
learn from an expert; A ”how-to” book for the novice who 
wants to train systematically; For teachers, coaches, physi-
cal educators who want to get more people involved in fit-
ness; Up-to-date information on nutrition, injuries, training 
both women and men involved in sports; Useful information 
on how to successfully complete your first triathlon event.
   Ytlig och emellanåt lite löjlig exempelvis när det gäller 
siminstruktioner. Men inte så illa på det hela taget. (Nya 
cykeltidningen 1993, nr 3, s 25)

Edwards, Sally; 1992
Triathlons for Kids.
Sacramento (Ca): Fleet Feet Press. Nr 0304

Sökord: engelska, cykelsport, träning, triathlon

Sammanfattning: For both children and parents to read 
together; A ”how-to” book for kids who want to train and 
parents who want to support them; For teachers, coaches, 
physical educators who want to get kids more involved 
in fitness; Up-to-date information on nutrition, injuries, 
training programs for children; A special section to the 
parents on how to support their children’s fitness pro-
gram.
   Barn borde inte ägna sig åt triathlon! Men om de nu gör 
det är denna bok nog läsvärd. (Nya cykeltidningen 1993, nr 
3, s 25)

Edwards, Sally; 1992
Triathlons for Women.
Sacramento (Ca): Fleet Feet Press. Nr 0306

Sökord: engelska, cykelsport, träning, triathlon

Sammanfattning: For women, by women, about women spe-
cifically; A ”how-to” book for girls and women who want 
to train at maximum efficiency and for friends who want to 
support them; Up-to-date information on nutrition, inju-
ries, training programs, and health; A lively, motivational, 
personal approach to a sport that is as diverse as the tria-
thletes themselves.
 Den överlägset mest läsvärda och skojigaste av Sally 
Edwards triatlonböcker. Klart läsvärd även för män … (Nya 
cykeltidningen 1993, nr 3, s 25)

X Eichenlaub, Dennis; 2014
Riding a bicycle in traffic safely. An adult guide.
Eget förlag. Nr 1815

Sökord: engelska, trafiksäkerhet

Sammanfattning: Möjligen något för den specialintressera-
de. Råd om trafiksäkerhet blir bättre om de är anpassade till 
nationella förhållanden.
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Eklund, Anita och Lars Olsson; 1985
Att färdas till lands.
Stockholm: Almqvist & Wiksell. Nr 0076

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: En välillustrerad lärobok där cykeln fått 
fyra av 72 sidor. 

Eklund, Bengt, Bodil Hultén, Anders Lundin, Lars Nord, 
Bengt Saltin och Lillvor Silander; 1973
Orientering. (första upplagan 1968)
Stockholm: Trygg-Hansa, Idrottsfysiologi rapport nr 10.
Nr 1603

Sökord: svenska, hälsa, idrottsfysiologi

Sammanfattning: En väl så träig men informativ skrift om 
orientering. Ett utmärkt komplement för cyklisten.

X Eklund, Birgitta; 2011
Mitt hjulliv. Möten längs cykelvägen.
Partille: Warne förlag. Nr 1643

Sökord: svenska, memoarer, cykelresor, Danmark, Frankrike, 
Sverige

Sammanfattning: En trist historia om en hel del cykelturer. 
Säkert finns det att berätta även om detta hjulliv. Men i 
denna skrift kommer det då inte fram. Beslöt att inte recen-
sera den i Nya CykelTidningen.

Eklöw, Rudolf, Sven Lindhagen, C.A. Nycop, Viktor Smeds 
och Paul Brewitz; 1935
Idrottsboken. Specialidrotter.
Helsingfors: Holger Schildts. Nr 1525

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Sidorna 337-362 handlar om cykelsport. 
Och faktum är att avsnittet är riktigt bra. Men så är det 
också Paul Brewitz som hållit pennan.

Ekström, Gabriella; 2010
De som inte vann.
Stockholm: SE förlag. Nr 1608

Sökord: svenska, roman, cykelsport

Sammanfattning: När Gabriella Ekström (född 1979) tog sig 
an att som första kvinna i världen skriva en cykelsportroman 
var det helt givet att en läsare skulle komma att köa på 
utgivningsdagen och bränna igenom boken på direkten. Och 
jo – han tyckte mycket mycket bra om boken.
 ”De som inte vann” (300 sidor, SE Förlag) handlar om den 
23 årige Mathieu Talardon som gör sin första start i Tour de 
France. Han gör det som hjälpryttare i ett relativt svagt lag. 
Där finns visserligen någon spurtare och två riktigt bra er-

farna cyklister. Men han kör för Bonhomme-stallet som inte 
kan vinna ett här så viktigt lopp.
 I boken får vi följa Mathieus första Tour från start till mål. 
Vi är med överallt. I bussen, på hotellrummet, i matsalen och 
på sadeln. Det är mycket vardag och det är verkligen intres-
sant.  Loppet skiftar karaktär och här skildras bra dagar och 
de dåliga. Det är inte så mycket fokus på teknik och tider 
utan istället på relationer, känslor och just vardagsbestyr. 
Cykel som lagidrott och blir begriplig. Liksom tjusningen 
med att plåga sig på cykel. För tufft är det. Hjälpryttarens 
vardag är inte bara rent fysiskt slitsam. I ett lag med två 
stjärnor (Gianni och Herman) som inte drar jämt går det inte 
att köra för bägge. Mathieu måste hantera denna balans-
gång och gör det väl.
 Att följa en cyklist genom hela detta långa lopp är ett 
grepp som fungerar alldeles utmärkt romanen igenom. Man 
känner igen en hel del från TV-sändningarna. Snabba släta 
transportsträckor med spurtpriser och spurtuppgörelser, ut-
brytningar som släpps iväg och fångas in, tunga och långa 
stigningar följda av vansinnesfärder utför och vädrets väx-
lingar. Och i marginalen skador och doping – händelser som 
ofta flyttas till centrum av medierna.
 Det jag fastnade för var dock vardagen under loppen. 
Hotellet, frukosten, iväg till starten och framförallt arbetet 
i klungan. Vatten ska hämtas från följebilarna. Konkurrenter 
måste bevakas. Och spurtare måste hjälpas fram och stöttas. 
Det är verkligen fascinerande läsning. 
   Gabriellas bok om är lättläst och på det stora hela välskri-
ven. Språket vetter åt det man möter i vissa ungdomsböcker. 
Ofta fungerar det men en del trötta ordkombinationer hade 
kunnat bytas ut: länge misstänkt, ganska arg, bar upp klä-
derna snyggast …
 Ibland görs också personteckningarna onödigt platta. 
Mathieu träder fram bra medan flera av cyklisterna som om-
ger honom blir mer av karikatyrer. Men måhända är detta 
klokt för att hålla ett bra tempo romanen igenom.
   En alltför stor mängd avstavningsmissar skämmer texten. 
Men det kan inte läggas på författaren utan här får förlaget 
lova bättring till nästa bok. På redaktionen tror vi inte hel-
ler på at omslaget säljer. Varken titeln eller bilden signalerar 
tydligt vad boken handlar om. 
 Kritiken till trots är detta en mycket läsvärd roman. 
Gabriella Ekström vet vad hon skriver om. Hon kan cykel-
sport. Och hon är en driven skribent. Boken är en given i 
hyllan hos alla som sett cykelsport på TV och vill komma den 
närmare. (Nya cykeltidningen 2010, nr 4, s 12–13)

X Ekström, Gabriella; 2011
Lejontämjaren.
Stockholm: SE förlag. Nr 1784

Sökord: svenska, roman, cykelsport

Sammanfattning: Del två i trilogin. Se 1608 (del 1) och 
1770 (del 3).

X Ekström, Gabriella; 2013
Vattenbäraren.
Stockholm: SE förlag. Nr 1770
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Sökord: svenska, roman, cykelsport

Sammanfattning: Del tre i trilogin. Se 1608 (del 1) och 1784 
(del 2).

Ekström, Gert; 1984
Svenskarna och deras velocipeder.
Hudiksvall: Winbergs Förlag. Nr 0021

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Den första boken om cykelns och cyklis-
mens historia i Sverige, skriven av intendenten vid Tekniska 
Museet, Gert Ekström.
 Vi får följa med från det att cykeln ”uppfanns” på 
1790-talet fram till våra dagar. Boken skildrar alla vari-
anter av cyklar och det liv som följde ”velocipedsporten”, 
cykelskor, ”velocipedryttarföreningar”, cykelfabriker, täv-
lingar mm.
   Det rika bildmaterialet är unikt i ordets bemärkelse. Till 
största delen har det samlats in från svenskarnas egna foto-
album och byrålådor. Men det finns också många annonser, 
tidningsurklipp och kataloger från tiden 1880-1960-talet. 
Dessutom en cykelmärkesförteckning med 1 200 märken 
som sålts i Sverige. (baksidestext)
   Gert Ekströms svenska historiebok är avsiktligt provinsiell 
vilket gör att man gott kan läsa den. Han har dock mis-
sat en del väsentligheter i den internationella utblicken. 
Felaktigheter i faktaböcker är alltid tråkiga. (Cykel 1988, 
nr 1, s 29)

Ekström, Gert och Ola Husberg; 2001
Älskade cykel. År 1800–2000.
Stockholm: Prisma. Nr 1075

Sökord: svenska, historia, Årets cykelbok

Sammanfattning: ”Älskade cykel. År 1800–2000” utsågs till 
”Årets cykelbok 2001” av Nya cykeltidningen för att det är 
en del av Sveriges cykelhistoria som behandlas och för att 
bildmaterialet är bra. Den är en praktvolym – stort format, 
fin papperskvalitet, nästan 200 sidor tjock och rikt illustre-
rad. 
   Boken gör anspråk på att vara en faktabok om svensk 
cykelhistoria. Tyvärr finns det oriktigheter i texten som gör 
att den inte är bra bok om vår cykelhistoria. Det saknas 
viktiga delar och det finns direkta felaktigheter. Exempelvis: 
det var far och son som enligt historiken satte pedaler på 
löphjulingen (sidan 15). Felaktiga årtal som exempelvis 
Schwinncyklarna (sidan 102). Schwinn Excelsior tillverkades 
1937 och inte 1960-talet. En del av felen får anses vara 
korrekturfel. I texten finns skrivfel som exempelvis det ”tju-
gosjuväxlade navet” från Shimano (sidan114) så många väx-
ellägen finns inte. 
   Skriver man historia är det viktigt att gå till källorna för 
korrekta fakta. Det är också viktigt att få med händelser och 
de personer som varit viktiga, vilka också måste placeras 
rätt i tiden. Sir Alex Moultons betydelse för minicykelns kon-
struktion borde exempelvis placerats på 1960-talet istället 
för 1970-talet. 

   Kapitlet om cykeltävlingar är riktigt dåligt. Där har perso-
ner och medaljer till synes slumpmässigt kommit med medan 
andra glömts bort. Vi anser att vissa personer hör till svensk 
tävlingscykelshistoria och därför bör omnämnas exempelvis 
Harry Stenqvist, Gunnar Sköld och Tommy Prim.
   Avsnittet om damer på velociped är bra. Debatten som för-
siggick både i England och här i Sverige om den kvinnliga så 
kallade ”rational dress” den praktiska klädedräkten saknas 
vilket vi beklagar då vi tycker att detta är av intresse. Den 
oerhörda betydelse damcykeln haft för kvinnornas frigörelse 
nämns visserligen mycket kortfattat. Det vi saknar är en 
historisk beskrivning av damcykelns betydelse för kvinnans 
jämställdhet. 
   Kapitlet om några fabriker är bra. Men den 15 sidor långa 
listan med cykelmärken tycker vi hör hemma i ett album för 
knappologer. Bokens färgbilder är mycket bra, helt i klass 
med motsvarande bilder i böcker med utrikisk text. Det är 
till stor del Ola Husbergs bilder som förlänar boken priset 
som ”Årets cykelbok”.
Även det omfattande svartvita bildmaterialet är tekniskt så 
bra man kan begära. Urvalet av historiska bilder är också 
bra på det stora hela. Men det är synd att flera av de bilder 
som tagits med varit publicerade förut i den tidigare boken 
”Svenskarna och deras velocipeder”.
   Ekströms källhänvisningar är minst sagt magra. Även hän-
visningar till föreningar på cykelområdet är svaga. Vi saknar 
också beskrivningar av de större utländska cykelhistoriska 
föreningarna i en bok som utlovar ”utblickar till andra län-
der”.
   Titeln ”Älskade cykel. År 1800–2000” förpliktigar att täcka 
cykelhistoriken ända fram men boken slutar egentligen på 
1980-talet. Att fånga ”nysset” (som Robert Broberg kallar 
det som precis varit) har tydligen varit svårt.
   Det kanske räcker så – poängen är nog hemma. ”Älskade 
cykel” är ingen bra faktabok. Men det är en mycket bra bil-
derbok och även om texten har brister finns det mycket 
spännande fakta att läsa om. (Nya cykeltidningen 2001, nr 
4, s 12)

Ekström, Kjell, Cecilia Aaltonen-Lindblom, Henrik Johansson, 
Christina Remmer, Augusto Mendes, Sune Eklund, Christer 
Buddgård, Kitty Strandvik, Per-Ove Högnäs, Anne-Marie 
Rinne-Vest, Harry Rönnberg och Ola Nyqvist; 1998
Cykeln på Åland – från velociped till mountainbike.
Mariehamn: Ålands museum. Nr 0220

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: En mycket trevlig liten bok som berättar 
om cykelns historia på Åland. 

Elde, Bengt; 2003
Bildfest: En målarbok.
Stockholm: Selin och Partner. Nr 1378

Sökord: svenska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Bengt Elde, känd som ”tavelmålaren” vid 
Drottninggatan i Stockholm, har gjort sig känd för sina färg-
sprakande och detaljrika motiv, älskade av både svenskar 
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och utländska besökare. Det är en jublande livsbejakande 
konstbok; man blir på strålande gott humör i sällskap av 
detta detaljrika, färgsprakande måleri. I Bildfest har Bengt 
Elde samlat både kåserier och fantastiska konstverk. Boken 
blir på så sätt en självbiografi om ett 40-årigt konstnärskap. 
Han berättar bland annat om folkstormen kring hans julka-
lender för TV, sin korta vistelse i marockanskt häkte, mötet i 
Italien med en salongsberusad georgisk manskör och om sin 
förkärlek för blommiga pjäxor.
   I tavelmålare Bengt Eldes bilder finns barndomens som-
marparadis, röda stugor, sjöodugliga båtar och en och annan 
blyg liten anka. Men också hans kärleksfulla dokumente-
rande av småbutikerna på Söder i Stockholm, liksom natur-
ligtvis hans första ateljé. Tavelmålaren visar också hur han 
återupplivar gamla stekpannor och våffeljärn, väl urdiskade 
surströmmings- och sillburkar liksom uttjänta issågar och 
spadar till konstverk.
   Detta är en konstbok om små och stora människor med en 
rejäl dos målarglädje - en riktig bildfest! (se Nya cykeltid-
ningen 2006, nr 3, s 16-17) OBS att boken är i storformat 
och väger 2802 gram.

Eliason, Sara och Ulla Sjöswärd; 2005
Gotland blommande vägkanter. Russi IV.
Visby: Länsmuseet på Gotland. Nr 1473

Sökord: svenska, växter, flora

Sammanfattning:”Gotlands blommande vägkanter” av Sara 
Eliason (text) och Ulla Sjöswärd (bild) ett mycket fint kom-
plement till ”Växter vid vägkanten” av Eric Darfeldt (1481). 
(Nya cykeltidningen 2008, nr 3–4, s 42–43)

Ellerstedt, Börje; 1996   
Änglarna dansar. Ackompanjemang. Sju julvisor.
Stockholm: Verbum musik. Nr 1037

Sökord: svenska, sånger, noter, konstnär

Sammanfattning: Text och musik för barn. Inköpt därför att 
cykelkonstnären Gunilla Mann gjort omslagsbilden – en cyk-
lande ängel. 

Ellacott, S. E.; 1967 (1953)
Wheels on the road.
London: Methuen & Co. Nr 0429

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En hel del hjulhistoria innan cykeln dyker 
upp och när den väl gör det är så mycket fel att man nästan 
välkomnar bilen …

Elvin, Harold; 1963
Elvin’s Rides. Thailand, Lapland, Cambodia.
London: Longmans. Nr 0048

Sökord: engelska, cykelresor, Norge, Sverige, Lappland, 
Thailand, Kambodja

Sammanfattning: ”Then, down a brief hill, we wheeled into 
a deserted city. It was like a dream within a dream – 500 
houses painted Swedish-red, all windows shuttered, all 
doors barred, a sumptuous stucco church – closed – food 
in all the windows of shut-up shops, not even layered in 
dust; no man, no woman, no child, no dog. Silence. I got of 
Sir Walter and padlocked it – yet who was there to steal it 
unless ghosts ride bicycles”.
   This was the city Harold Elvin came across soon after he 
had set off on a 3,000 mile bicycle ride from Paradise to Hell 
– both towns in Norway, by way of Norway, Sweden, Finland 
and Lapland.
   Many people will already have heard of Harold Elvin and 
his famous bicycle, for he has written several books and 
given more than 500 lectures on his extraordinary travels.
   This is not, however, an adventure book with a breathtak-
ing incident on every page – it is an account of bicycle rides 
that anyone of sufficient courage and resourcefulness could, 
as the author did, make on about £3 per week.

X Emanuel, Martin; 2012
Trafikslag på undantag. Cykeltrafiken i Stockholm 1930-
1980.
Stockholm: Stockholmia förlag. Nr 1769

Sökord: svenska, historia, trafikpolitik

Sammanfattning: Martin Emanuels berättelse om cykeltrafi-
kens förändrade förutsättningar i Stockholm under perioden 
1930-1980 visar hur värderingar och tolkningar av olika tra-
fikslag påverkar vilka åtgärder som vidtas, eller inte vidtas. 
Den ger ökad förståelse av trafikplaneringens ideologiska 
karaktär, en inblick i hur sådan ideologi blir fast i form av 
infrastrukturens utformning och hur den därifrån fortsätter 
forma vårt resande och våra liv under lång tid framöver.

 

X Emberley, Michael; 1991
The Present.
London: Little, Brown & Company. Nr 1838

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Så här skriver författaren om sin bok. The 
Present is the second book I wrote and published – right 
after Ruby. The main idea here is mistaken intentions and 
animated sequences.

The story revolves around a slightly simple handyman in 
Denmark who wakes up to discover he must bring a birthday 
present to his nephew. So he goes in search of the “perfect 
present” , and at the local market he finds the “perfect pre-
sent”: a rusty pocket knife that he fixes up, only to become 
a little too attached to it when it’s working again. He won-
ders now if this wouldn’t be the best present for his nephew 
after all, and at the last minute, fixes up an old bike for his 
nephew instead. But then… he has to get it there…and he 
doesn’t like to ride bikes, in fact he can’t ride a bicycle at 
all.
   But with no way to get there and the encouragement of 
a friend, he learns to balance enough to get himself there. 
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On the way he begins to get into the ride, the wind in his 
hair, the speed, the swooping downhill…and by the time 
he arrives at the birthday party, he is of two minds whether 
now this bike also is, in fact, the “perfect present” for his 
nephew. Now what does he do?
   The short answer to the design is I was in Denmark not 
long before this book was illustrated so I incorporated 
Danish countryside and historic elements, then “animated” 
the action sequences with multiple images going across the 
double page spreads. I have always loved animation so I in-
dulged this feeling for movement since so much of the story 
involves action with little words.
   It’s all done in watercolor with a brown pencil for the line 
– the only time I’ve done this. I don’t experiment all that 
much with technique compared to some. The color was an 
exercise in mixing on the page. In other words I mixed most 
of the color by layering thin washes of transparent waterco-
lor, such as painting the grass with layers of blue and yellow 
instead of green. Why? It’s supposed to look more luminous. 
And in the hands of a better painter, maybe it does. but in 
a printed book I think maybe it was just a waste of time…. 
Who knows? But I never did it again. Too much work.
   Själv kan jag tycka att det snarast är en barnbok för vuxna. 
Inget fel i det. Om man är vuxen.

Enfield, Edward; 1994
Downhill All the Way.
London: Bloomsbury. Nr 0420

Sökord: engelska, cykelresor, Frankrike

Sammanfattning: En mycket trevlig skildring av den tur ge-
nom Frankrike jag också skulle vilja göra när jag väl är sextio.

Engel, Howard; 1985 (1980)
The Suicide Murders.
Harmondsworth: Penguin Books. Nr 0269

Sökord: engelska, deckare

Sammanfattning: Benny Cooperman är en rätt sympatisk deck-
are. Historien är dock väl förutsägbar. Ett cykelköp någon tim-
me före ett av dödsfallen är länge detektivens viktigaste tecken 
på att den döde blev mördad och inte tog sitt eget liv.

England, H. H.; 1939
Cycling 1839–1939.
Förlagsort saknas: John Player & Sons. Nr 0575

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Den mest kända serien med samlarkort på 
cykelområdet fanns i cigarrettaskar i slutet på 1930-talet 
och början på 1940-talet. Serien består av 50 små bilder 
som visar cykelns utveckling 1839–1939. I Cykelsällskapets 
bibliotek finns en komplett samling kort monterad i den 
tillhörande boken (20 sidor). Texterna är skrivna av H. H. 
England som på den tiden var redaktör för veckotidskriften 
Cycling. En mycket trevlig skrift cigarrettreklamen till trots. 
(Nya cykeltidningen 1997, nr 4, s 24)

English, Ronald; 1964
Cycling for you.
London: Lutterworth Press. Nr 0395

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: An introduction to the pleasures and ad-
ventures of cycling – touring, racing, holiday ideas, Youth 
Hostelling, cycle camping, rallies and trials – with a very strong 
technical side; the right bicycle for you, kit, riding technique, 
cycle maintenance and repairs, making accessories, profession-
al tricks and hints, how to overhaul your bicycle.
   En klassiker – måste läsas!

Englund, Anders, Nils Petter Gregersen, Christer Hydén, Per 
Lövsund och Lars Åberg; 1998
Trafiksäkerhet. En kunskapsöversikt.
Lund: Studentlitteratur. Nr 0700

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: Boken inleds med en kort historisk till-
bakablick och en redovisning av dagens trafiksäkerhetssi-
tuation. Olika metoder för att beskriva olyckor och för att 
studera orsaker och samband presenteras på ett övergri-
pande sätt. Därefter behandlas trafikteknik, trafikanternas 
beteende och skadeförebyggande forskning.
   Seriös – i ordet positiva och negativa mening … 

Engström, Lars-Magnus, Björn Ekblom, Artur Forsberg, 
Maria v Koch och Jan Seger; 1993
Livsstil – Prestation – Hälsa. 
LIV 90. Rapport 1. Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga 
och hälsotillstånd bland svenska kvinnor och män i åld-
rarna 20-65 år.
Stockholm (?): Folksam, Högskolan för lärarutbildning, 
Idrottshögskolan, Karolinska Institutet, Korpen, Riks-
idrottsförbundet. Nr 0701

Sökord: svenska, forskningsrapport, hälsa

Sammanfattning: Det finns goda skäl att vara skeptisk till 
resultaten från LIV 90. Det ännu en av dessa ”brett upp-
lagda” studier av slumpmässigt utvalda kvinnor och män. 
Denna gång är det vuxnas motionsvanor, fysiska presta-
tionsförmåga och hälsotillstånd som studerats. Datainsam
lingsinstrumenten är en enkät till 2.400 personer och häl-
soundersökning/testning av samma grupp. Bortfallet är inte 
försumbart och flera av enkätfrågorna kan ifrågasättas.
   Troligt är dock att en studie av denna typ visar upp allt-
för goda motionsvanor. Inte minst därför att även slumpvis 
valda kvinnor och män gärna vill framstå i en förskönad 
dager. Studiens första rapport är mot denna bakgrund en 
skrämmande läsning. Det vuxna svenska folket motionerar 
verkligen lite. Att stora grupper av befolkningen inte motio-
nerar tillräckligt borde dock inte förvåna någon. Inte heller 
att de som motionerar mår bättre än de som inte gör det.
   Tyvärr är rapport 1 från LIV 90 inte bara trögläst den sak-
nar också förklaringar. Vår livsstil kan inte gärna förklara vår 
livsstil. Att vi inte motionerar kan inte bero på att vi sitter 
stilla och röker. 
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   Mycket mer intressant vore ordentliga studier av vad som styr 
motionsvanor och hur dessa kan påverkas. Undersökningar som 
LIV 90 gör säkert ingen skada – tyvärr leder de inte heller till 
ökat motionerande. (Nya cykeltidningen 1994, nr 2, s 10)

Engström, Marika (redaktör); 1999
Transporter och kommunikationer. Årsbok 1998. 
Stockholm: SIKA, Statens Institut för Kommunikationsanalys. 
Nr 0837

Sökord: svenska, statistik, trafikpolitik

Sammanfattning: En hemsk massa statistik fram till och med 
1997. Även en del kommentarer.

The English Mechanic; 1865–1870 (1993)
The Velocipede.
Brandon, Suffolk: GM Design. Nr 0314

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: A selection of designs for velocipedes 
published by the magazine ”The English Mechanic” between 
1865 to 1870.

Eriksson, Bernt; 1981
Ut och cykla.
Stockholm: B. Wahlströms Bokförlag. Nr 0702

Sökord: svenska, cykelteknik, turcykling

Sammanfattning: Du, som ännu inte prövat på cyklingens 
tjusning, varför inte försöka? Börja med några kortare sön-
dagsturer på småvägar. Så en fin vårdag prövar du på att 
cykla till jobbet, och du upptäcker vilken fin motion du får 
på köpet. Därifrån är steget inte långt till att börja planera 
för en härlig cykelsemester! Den här boken ger dig svar på 
allt du behöver veta för att börja cykla: att skaffa cykel; 
cykeltyper; utrustning och klädsel; motions- och semester-
cykling; trafikregler och mycket, mycket mer!

Eriksson, Carl-Åke, Elisabeth Jansson och Lennart Thorsell 
(redaktörer); 1993   
Hållnäs Förr och Nu. Hållnäs Hembygdsförening 1992-93.
Uppsala: Hållnäs Hembygdsförening. Nr 1111

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Helt underbar skrift. Även det som inte hand-
lar om cyklar är läsvärd lokalhistoria med fina fotoillustrationer. 
Bilden på den 1923 ilandflutna sillvalen är oslagbar.
   På sidorna 19-25 avhandlas cykelklubben Vafd som täv-
lade på cykelmärket Vafudr. Intressant! Här framgår också 
att Hållnäs Hembygdsförening har mer dokumentation för 
den som särskilt intresserar sig för Vafd och Vafudr.

Eriksson, Ernst; 1944   
Vandringar och cykelturer i Göteborgs omgivningar.

Göteborg: Elanders. Nr 1113

Sökord: svenska, turbeskrivningar

Sammanfattning: Gamla turbeskrivning av särskilt intresse 
för den som kan dagens Göteborg.

Eriksson, Henrik; 2003
Samlade cykeldikter 1993-2003.
Stockholm: Svenska Cykelsällskapet. Nr 1090

Sökord: svenska, poesi

Sammanfattning: En pinsamt halvljum anmälan fanns i Nya 
Cykeltidningen 2004 (nr 1, s 21). Detta är den bästa cykel-
diktsamlingen vi har i samlingarna. Vi kommer aldrig någon-
sin att få in en bättre. Detta är kanondikter med illustratio-
ner av Gunnar Svartengren. Läs alla – nu!

X Eriksson, Henrik; 2003
Samlade cykeldikter 1993–2003.
Stockholm: Svenska Cykelsällskapet. Nr 1090

Sökord: svenska, poesi

Sammanfattning: En pinsamt halvljum anmälan fanns i Nys 
cykeltidningen 2004 (nr 1, s 21). Detta är den bästa cykel-
diktsamlingen vi har i samlingarna. Vi kommer aldrig någon-
sin att få in en bättre. Detta är kanondikter med illustra-
tioner av Gunnar Svartengren. Läs alla – nu!

X Eriksson, Eva; 2003
Malla cyklar.
Stockholm (?): Eriksson & Lindgren. Nr 1667

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Stockholms stadsbibliotek skriver att det 
är en ”Bilderbok om den egensinniga grisflickan Malla som 
just lärt sig cykla men ännu inte riktigt lärt sig att bedöma 
avstånd.” Så sant som det är sagt. Man kunde lagt till att 
boken är riktigt bra.

X Eriksson, Leif; 2008
Peugeot overdrive.
Förlagsort saknas: Hysshald (Eget förlag). Nr 1698

Sökord: svenska, roman

Sammanfattning: ”Peugot overdrive” ser ut att vara en cy-
kelbok. Det finns en barntecknad cykel på framsidan. Roman 
står där också. Så det är det nog. 380 sidor i liten stil. Jag 
har inte läst en enda. Baksidan beskriver Peugot overdrive 
som en litterär roadmovie. En helhemsk metafor! När det 
som utspelar sig förefaller att vara en cykeltur genom Norge. 
(Nya CykelTidningen 2012, nr 4, s 23)
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Eriksson, Nancy; 1985
Nancy. Nancy Eriksson minns.
Stockholm: Bonniers. Nr 0703

Sökord: svenska, memoarer

Sammanfattning: En läsvärd memoarbok. Nancy gjorde 
mycket för socialdemokraterna, kvinnorna, de alkoholsvaga 
och Sverige. Åt mig har hon bevarat Vindelälven.

X Erkelius, Per Agne; 1987 (1976)
Johannes resa.
Bromma: Fripress bokförlag. Nr 1887

Sökord: svenska, ungdomsroman

Sammanfattning: En bearbetning av författarens roman 
Fotografen så att den blir lättläst. Med murriga illustra-
tioner av Lars-Olov Wiberg. Utgallrad biblioteksbok från 
Kristienehamns eller Björbeborgs bibliotek.

Eurelius, Anna-Karin; 2009
Carmen Carlsson och pojken med guldcykeln.
Stockholm: Rabén & Sjögren. Nr 1579

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En bok för unga ungdomar med lite mera 
text och illustrtationer av Johanna Öst. Den handlar om 
Carmen (!) som en dag blir påcyklad och förälskad på samma 
gång. Det enda hon därefter kan tänka på är pojken med 
guldcykeln.

Evans, David E; 1984 (1978)
The Ingenious Mr Pedersen.
Gloucester: Alan Sutton Publishing. Nr 0141

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: The 1880s and 1890s were an interest-
ing period in cycle development with the unstable ordinary 
or ”penny-farthing” bicycle giving way to the chain driven 
smaller wheeled ”safety” and a great variety of frame designs 
appeared on the scene in these two decades. On of the most 
unusual was the triangulated ”Dursley Pedersen”, brain-child 
of an engineer who had other inventions to his credit. Never 
cheap, and therefore restricted to a wealthy clientèle, the 
cycle aroused considerable controversy among cyclists.
   The hammock saddled ”Dursley Pedersen” was the last suc-
cessful daring flourish in cycle design before frames settled 
to the ubiquitous diamond shape of today, last until the ad-
vent of the Moulton small wheeled cycle in the late 1950s.
   This book is about the cycle and the life of its stubborn, 
warm-hearted, eccentric inventor, Mikael Pedersen. (Cykel 
1988, nr 1, s 29)
   Boken är rikt illustrerad i huvudsak med foton.

Evans, Humphrey; 1982
Freewheeling. A Practical Guide to Cycles and Cycling.

London: Octopus Books. Nr 0261

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: En mycket välillustrerad handbok i A4-for-
mat. Inte så tokig men …

F
Falk, Fredrik; 2008
Överlevnadshandbok för cyklister. 
Stockholm: Karneval. Nr 1532

Sökord: svenska, humor, trafikpolitik

Sammanfattning: En bilhatarbok som faktiskt inte är särde-
les rolig. Men små illustrationer av Johannes Falk.

Falkemark, Gunnar och Peter Westdahl; 1991
Att offra Västkusten. Det politiska och rättsliga spelet kring 
ScanLink och motorvägsbygget i Bohuslän. 
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 0101

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: En bok som visar att beslut om motorvägs-
byggen kan vara både odemokratiska och olagliga.

Fallberg, Sören; 1972
Ansikten, hundar och cyklar.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 1081

Sökord: svenska, berättelser

Sammanfattning: En rad lättsamma berättelser. Historien om 
cykeln på sidorna 39-50 är rentav förvånansvärt läsvärd.

Farny, Michael H.; 1975
A Cyclist’s Guide. New England Over the Handlebars.
Boston: Little, Brown and Company. Nr 0704

Sökord: engelska, turbeskrivning, USA

Sammanfattning: New England Over the Handlebars takes 
us on a cyclist’s tour of five New England states, through 
summer, fall and spring. Mike Farny outlines thirty-eight 
separate tours over the region’s coastal, river and moun-
tain terrains. Lasting anywhere from a few hours to four 
days in length, these tours encompass the Maine and Cape 
Cod coastline, the Massachusetts urban river areas, rural riv-
ers of Massachusetts and Connecticut, wilderness rivers of 
Maine, and the mountains of the three northernmost New 
England states.
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Fehlau, Gunnar; 1994
Das Liegerad.
Kiel: Moby Dick Verlag. Nr 0417

Sökord: tyska, cykelteknik, ryggstödscyklar, HPV

Sammanfattning: Ryggstödscyklar eller vad vi nu ska kalla 
dem är fortfarande ovanliga. de gör sig bra på bild och förä-
ras möjligen därför en hel del böcker. Det ska dock erkännas 
att fantasternas skara ständigt växer. Ryggstödscykeln är 
trots allt en effektivare maskin än den traditionella cykeln 
– för att inte tala om de traktorlika terrängcyklar som ännu 
är moderna. ”Das Liegerad” är en trevlig bok i ämnet. 160 
välillustrerade och intressanta sidor som väl täcker ämnet. 
Det som fick boken att falla före mållinjen när 1994 års 
cykelbok skulle utses var att ryggstödscykeln sida upp och 
sida ner görs till något så fantastiskt udda. Visst finns det 
märkvärdiga lösningar men riktigt intressanta är egentligen 
bara de som visat sig fungera bättre än andra. (Nya cykel-
tidningen 1995, nr 1, s 6)

Fehlau, Gunnar; 1997
Das Modul-Bike.
Kiel: Moby Dick Verlag. Nr 0601

Sökord: tyska, cykelteknik

Sammanfattning: Tja … precis vad det ser ut att vara. En 
bok om hoppfällbara cyklar. Historia, konstruktion och prax-
is behandlas. Att vår svenska Micro Bike finns med på bild 
är ett gott tecken.

X Fetch, Erik; 2014
The bike doctor’s mobile bicycle repair manual.
Eget förlag. Nr 1802

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Boken riktar sig i första hand till den som 
vill starta en mobil cykelverkstad i USA.

X Fiddies, Ian; 2011
Cyklande för alla! Konsten att lära vuxna att cykla.
Göteborg: Club Global. Nr 1670

Sökord: svenska, vardagscykling

Sammanfattning: En utmärkt instruktion till hur man lär 
vuxna cykla. En på alla sätt utmärkt och härligt positiv fol-
der om 23 sidor.

Field, Patrick; 1993
Breathing Spaces. Bike rides within easy reach of London.
Surrey: Two Heads Publishing. Nr 0350

Sökord: engelska, turförslag

Sammanfattning: 24 förslag till cykelturer vars startpunkter 

enkelt kan nås med bil eller lokaltåg från London. Förefaller 
vara helt OK.

Fillion, Patrick; 2000
Cycling … The Art of collectibles. Velocipedes – Games – 
Race Souvenirs …
Paris: L’Aventurine. Nr 1023

Sökord: engelska, samlarobjekt, historia

Sammanfattning: En introduktion till samlandet av cyk-
lar och cykelrelaterad ting. Stort format, extremt välil-
lustrerad och med ytliga textsnuttar – helt idealisk för 
kaffebordet!

Filmmontörerna i Västerås; 1991
Cyklar i bild.
Västerås: Eget förlag. Nr 1437

Sökord: svenska, konst

Sammanfattning: En bok med fina cykelbilder. Många nytagna 
fotografier men också flera verk av Bengt-Göran Broström. 
(Se Nya cykeltidningen 2009, nr 2, s 12–13)

Finch, Sheila och Peter; 1995
A Cycling Odyssey – Southern Europe.
London: Minerva Press. Nr 0547

Sökord: engelska, reseskildring, Frankrike, Grekland, Italien, 
Portugal, Spanien

Sammanfattning: Förutsättningarna för Sheila och Peter 
Finch cykelresa är rätt skojiga. De är kring fyrtio, på väg att 
bli arbetslösa och har aldrig varit på långtur förut. I boken 
”A Cycling Odyssey” skildrar de sin tre månaders tur runt i 
Europa. Men vad ska man säga? – 600 timmar på sadeln har 
då inte gjort författare av paret Finch. (Nya cykeltidningen 
1997, nr 2, s 23)

Finney, Shan; 1987
Geared for romance. 
London: Bantam Books. Nr 0705

Sökord: engelska, kärleksroman, flickbok

Sammanfattning: I boken ”Geared for Romance” av Shan 
Finney är det Casey som sparar pengar för att kunna följa 
med på en cykelutfärd ledd av Brian. Det är kanske hennes 
enda chans att tillbringa tid med sina drömmars pojke. 
Men en skadad fotled och konkurrenten Leslie minskar 
Caseys chanser hos Brian. Hur ska det gå?! (Cykel 1989, 
nr 2, s 19)

Fischman, Bernard; 1981 (1979)
Mannen som for till månen på sin 10-växlade cykel.
Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag. Nr 0054
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Sökord: svenska, cykelroman

Sammanfattning: Bernard Fischman läste jag på engelska 
kring 1980. Aldrig trodde jag att den skulle komma på 
svenska redan 1981. Förmodligen av prismässiga skäl tog 
Norstedts förlag bort teckningarna som slingrar sig fram ge-
nom den engelska upplagan. Den suggestiva och inte så lite 
fantastiska berättelsen har dock Staffan Holmgren lyckats 
fånga på ett föredömligt sätt.
   Stephan Aarons liv har – trots alla materiella tecken på 
framgång och lycka – mist sin sälta. Han lider av en förla-
mande overklighetskänsla, som om han höll på att blekna 
bort och försvinna.
   Så en kväll träffar han Pia, en flicka med en närmast 
övernaturlig förmåga att locka fram en gryende livskänsla 
hos honom. Efter deras möten får Stephan plötsligt lust att 
ta fram sin 10-växlade racercykel som stått oanvänd sedan 
några misslyckade provturer.
   Till sin glädje finner han att han nu kan bemästra cykeln, 
och han börjar ge sig ut på allt längre turer i New York. Så 
en dag högt uppe på Washington Bridge, bestämmer han sig 
för att slå in på en ny väg … (Cykel 1987, nr 4, s 21)

Fitzpatrick, Jim; 1998
The Bicycle in wartime. An illustrated History.
London: Brassey’s. Nr 1034

Sökord: engelska, historia, militaria

Sammanfattning: Definitivt en bok för den som är intres-
serad av militärcyklar och deras historia.
(Nya cykeltidningen 2002, nr 2, s 26-27; Nya cykeltidningen 
2004, nr 2, s 15)

X Fitzpatrick, Jim; 2011
Major Taylor in Australia.
Kilcoy, Queensland: Star Hill Studio. Nr 1668

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Black American cyclist, Major Taylor, win-
ner of the 1899 World Sprint Championship, was the highest 
paid and most famous athlete in what was then the world’s 
most popular and lucrative sport. Spectators packed stadi-
ums in North America, Europe and Australia to watch him 
race. In the United States, however, his white rivals’ racial 
bigotry, hatred, threats, and dangerous and dirty riding tac-
tics became intolerable. In Australia for the 1904 summer 
racing series, Taylor faced his American arch enemy, and 
hostilities came to a head.

van Fleet, Sheryl; 2008
The recumbent and the uppright. A bicycle adventure by 
two retired and unfit cycle enthusiasts, that grew into a 
ride across the continent.
Baltimore: PublishAmerica. Nr 1467

Sökord: engelska, reseskildring, USA
Sammanfattning: Tja … titeln säger väl det mesta. Småtrist 

på det hela taget.

X Fleischer, Rune; 2014 (2009)
Rolf cyklar.
Baltimore: Nypon. Nr 1805

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En sagobok för de allra yngsta. Heltrist att 
den lilla flickan först misslyckas och att sedan gubben Rolf 
på ett klurigt sätt fixar cyklingen.

Fogelquist, Ruben, Torsten Rehn, Carl-Olof Samuelsson och 
Arne Andersson; 1988
Att färdas i Halland. Om kommunikationer förr och nu.
Örkelljunga: Bokförlaget Settern. Nr 1588

Sökord: svenska, historia, kommunikationer

Sammanfattning: Att Halland är värd en cykeltur visste vi 
redan. Men ”Att färdas i Halland” (1988) handlar om an-
nat. Det är en bok om kommunikationer förr och nu. Sådant 
lockar till köp och läsning.
 Bokens redaktionskommitté har bestått av Ruben 
Fogelquist (folkskolelärare), Thorsten Rehn (redaktör), Carl-
Olof Samuelsson (hembygdskonsulent) och Arne Andersson 
(ordf. i Hallands bildningsförbund). Säkert har de alla gjort 
vad de kunnat för att få ihop det spretiga material som en-
skilda författare och studiecirklar bidragit med. Men läsvärt 
har det tyvärr inte blivit. 
 Bokens olika småtexter borde definitivt ha sammanfo-
gats bättre. Kapitlet om att färdas per cykel, mc och mo-
ped på cirka 26 sidor är uppdelat i elva fristående avsnitt. 
Där skapas inget sammanhang och läsaren tröttnar. (Nya 
Cykeltidningen 2010, nr 3, s 15)

Folket i Bild; 1941 (utgivningsår ej angivet)
Cykelboken. Cykeln genom tiderna. Från sparkcykel till elcykel.
Stockholm: Folket i Bild. Nr 1404

Sökord: svenska, cykelhistoria, trafikvett

Sammanfattning: Ett mycket trevligt häfte för samlarkort 
som en gång medföljde Folket i Bild. Här dock utan dessa 
bilder. Utarbetad som tafikhandledning för ungdomar.

Folkhälsorådet i Piteå; 2005
På egna ben i Piteå.
Piteå: Eget förlag. Nr 1562

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: En bok som bland annat ska inspirera till 
att cykla till jobbet. De fyra cykelsidorna (34–37) i den 
drygt 110 sidor tjocka boken ger dock inget. Synd när sat-
sade pengar på deta sätt faller platt till marken.
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Fontell, Ylva och Katja Kahn; 2001
CykelGuide till Uppland.
Förlagsort saknas: Natur & Kultur/LTs Förlag. Nr 1008

Sökord: svenska, turförslag

Sammanfattning: 14 kortare turförslag kring en del av land-
skapets tätorter. En lyxig förpackning som vida överträffar 
innehållets kvalitet. (Nya cykeltidningen 2001, nr 2, s 9)

X Fontell, Ylva och Katja Kahn; 2001
CykelGuide till Uppland.
Förlagsort saknas: Natur & Kultur/LTs Förlag. Nr 1008

Sökord: svenska, turförslag

Sammanfattning: 14 kortare turförslag kring en del av land-
skapets tätorter. En lyxig förpackning som vida överträffar 
innehållets kvalitet. (Nya CykelTidningen 2001, nr 2, s 9).

X Forde, Patricia och Joëlle Dreidemy; 2014
Witches do not like bicycles.
London: Egmont. Nr 1814

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En småkul och välillustrerad barnbok … 
på engelska. (Nya Cykeltidningen 2015, nr 1, s 8-9).

X Foreman, Mark; 1994
Traffic.
London: Pavilion Books. Nr 1841

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En trist bok vars enda poäng verkar vara 
att det finns många olika fordon ute i tafiken. Och att man 
kan räkna dem. Många av fordonen är cyklar. En del är roliga 
(dock inte cyklarna).

Forester, John; 1977
Cycling, transportation, engineering.
Sunnyvale: Custom Cycle Fitments. Nr 1316

Sökord: engelska, cykelteknik, trafikpolitik

Sammanfattning: En föregångare till “Effective Cycling. A 
Handbook for Safe, Fast Bike Travel”.

Forester, John; 1980 (1977)
Effective Cycling. A Handbook – instructor’s manual. Second 
Edition.
Sunnyvale: Custom Cycle Fitments. Nr 1317

Sökord: engelska, cykelteknik, trafikpolitik

Sammanfattning: En lärarhandledning till boken nedan 

(Effective Cycling. A Handbook for Safe, Fast Bike Travel).

Forester, John; 1981 (1975)
Effective Cycling. A Handbook for Safe, Fast Bike Travel. 
Enlarged Fourth Edition.
Sunnyvale: Custom Cycle Fitments. Nr 0004

Sökord: engelska, cykelteknik, trafikpolitik

Sammanfattning: En klassiker. Boken är känd inte minst för 
argumentationen emot cykelvägar. Den innehåller följande 
kapitel: 
1. The bicycle: bicycles and accessories; steering and han-
dling; safe brakes, adjustment and use; gear calculation, 
dimensional standards, bicycle maintenance.
2. The Cyclist: basic posture, pedalling technique & ma-
noeuvres; emergency manoeuvres; keeping your body going; 
the physiology and techniques of hard riding.
3. The Cycling Environment: the whys and wisdom of traffic 
law; cycling accidents; where to ride in the roadway; avoid-
ing straight road hazards; changing lanes in traffic; riding in 
the intersection; riding at night; riding in the rain.
4. Cycling Enjoyment: bicycle commuting & utility cycling; 
mountain riding; introduction to club riding; introduction to 
touring; introduction to racing; cycling with love; introduc-
tion to the politics of cycling transportation engineering; 
cyclist education and the effective cycling program.

X Forsberg, Åke (ABF); 2003
En resa på spåret från Karlshamn till Halmstad.
Ljungby: ABF. Nr 1104

Sökord: svenska, järnvägshistoria

Sammanfattning: Deltagare i flera ABF cirklar har lagt ner 
ett jättejobb och fått ihop mycket fakta. Flera av de som 
bidragit har också skrivit väl.
Forskningsrådsnämnden; 1990
Älskade hatade bil. Forskarnas debatt om bilen och miljön.
Forskningsrådsnämnden, Källa/35. Nr 0706
Sökord: svenska, trafikpolitik, miljö, bilar

Sammanfattning: En utmärkt liten skrift som pekar på det 
orimliga med bilsamhället vi byggt upp.

Forslind, Ann; 2004
Lilla H cyklar på.
Stockholm: En bok för alla. Nr 1517

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En liten trevlig barnbok om lilla H som får 
en trehjuling och provar den på en gång …

Forssell, Anita; 2002 (1998)
Friluftsmat.
Stockholm: Prisma/Svenska Turistföreningen. Nr 1382

Sökord: svenska, mat
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Sammanfattning: En trevlig liten (11 x 16 cm) bok med lite 
blandade råd om mat på långturen. Tonvikten ligger dock på 
att själv torka maten och sedan tillagning av torkad mat. 
Det låter spännande.

Forsyth, Anne; 1985
The Wedding-Day Scramble.
London: Hamish Hamilton. Nr 0270

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Allie’s news that her sister, Mairie, was to 
be married caused great excitement – especially when Allie 
announced that everyone was invited! But Allie had got it 
wrong – Mairie certainly did not want any noisy children 
spoiling her special day, and there was nothing Allie could 
do to make her change her mind.
   Med ojämna illustrationer av Kate Rogers. 

Foot, David; 1993 (1992)
Country Reporter.
London: Fontana. Nr 0327

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: En helt underbar historia om unge Matthew 
(David Foot) första år på Western Gazette. Per cykel tar han 
sig fram i nästa alla väder för att fånga upp de stora helt 
lokala nyheterna. Definitivt läsvärd!

X Foot, John; 2011
Pedalare! Pedalare! A history of Italian cycling.
London: Bloomsburt. Nr 1642

Sökord: engelska, cykelsport, historia

Sammanfattning: Pedalare! Pedalare! is the first complete 
history of Italian cycling to be published in English. The 
book moves chronologically from the first Giro d’Italia in 
1909 to the present day. The tragedies and triumphs of great 
riders such as Fausto Coppi and Gino Bartali appear alongsi-
de stories of the support riders, snow-bound mountains and 
the first and only woman to ride the whole Giro.
   En sådan här historieskrivning kräver bilder. Ett antal i 
bokens mitt räcker inte för att göra boken läsbar.

Forss, Tommy; 1980
Med velociped genom seklerna. Kulturens årsbok 1980.
Förlag och förlagsort okända. Nr 1379

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: En taffligt skriven, taffligt illustrerad och 
taffligt utformad liten skrift. Den som vill veta något om 
cykelns historia bör läsa annat.

Foster, S. Conant; 1884 (kopia)
Wheel Songs. Poems of Bicycling.
New York, NY: White, Stokes, & Allen. Nr 0483

Sökord: engelska, poesi

Sammanfattning: En helt fantastisk bok med cykelpoesi. 
Tyvärr har vi den bara som billig kopia.

Fotheringham, William; 2002
Put me back on my bike. In search of Tom Simpson.
London: Yellow Yersey Press. Nr 1069

Sökord: engelska, historia, cykelsport, Tour de France

Sammanfattning: The cyclist Tom Simpson was an Olympic 
medallist, world champion and the first Briton to wear the 
fabled yellow jersey of the Tour de France. He died a tragic 
early death on the barren moonscape of the Mont Ventoux 
during the 1967 Tour. Thirty-five years on, hundreds of fans 
still make the pilgrimage to the windswept memorial which 
marks the spot where he died.
   An authoritative evaluation of Simpson’s death, and of the 
life that led to it, has been long overdue, the more so since 
cycling has been rocked by a succession of drug scandals. A 
man of contradictions, Simpson was one of the first cyclists 
to admit to using banned substances, and was accused of 
fixing races …

Fotheringham, William; 2003
A Century of Cycling. The classic races and legendary cham-
pions.
London: Octopus Publishing. Nr 1068

Sökord: engelska, historia, cykelsport, Tour de France, Årets 
cykelbok

Sammanfattning: Att utse ”Årets cykelbok 2003” var relativt 
lätt eftersom årets händelse var Tour de France 100 års ju-
bileum. Juryn enades om ett tjusigt verk med vackra bilder. 
”A Century of Cycling” av William Fotheringham handlar inte 
bara om Tour de France utan om de klassiska loppen och 
dessutom porträtt på de mera kända åkarna. Från Maurice 
Garin till Marco Pantani och Greg Lemond. Boken har ett 
förord av Sean Kelly (Nya cykeltidningen 2004, nr 1, s 30) 

X Fotheringham, William; 2013 (2012)
Merckx. Half man, half bike.
London,Yellow Jersey Press. Nr 1868

Sökord: engelska, biografi, historia, cykelsport

Sammanfattning: Eddy Merckx is quite simply, the best the-
re has ever been.Throughout his professional career Merckx 
amassed an astonishing 445 victories. It wasn’t just the 
number of victories; it was his remorseless domination 
that created the legend. In 1969 while already comforta-
bly leading the Tour de France, Merckx hammered a further 
eight-and-a-half minutes out of his nearest rivals during an 
85-mile solo break in the Pyrenees. He didn’t just beat his 
opponents, he crushed them. 
   For William Fotheringham, the burning question remains, 
why? What made Eddy Merckx so invincible? In Half Man, 
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Half Bike, Fotheringham goes back to speak to those who 
were there at the time and those who knew Merckx best.
The result is this extraordinary and definitive story of a man 
whose fear of failure would drive him to reach the highest 
pinnacles before ultimately destroying him.

X Fotheringham, William; 2015
The Badger. The life of Bernard Hinault and the legacy of 
french cycling.
Chicago, Illinois: Chicago Review Press. Nr 1865

Sökord: engelska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Bernard Hinault is one of the greatest 
cyclists of all time. He is a five-time winner of the Tour de 
France and the only man to have won each of the Grand 
Tours on more than one occasion. 
   In ”The Badger” William Fotheringham gets to the bottom 
of this fascinating character and explores the reasons why 
France, the nation that considers itself cycling s home, has 
found it so hard to produce a successor. Hinault was the last 
”old-school” champion: a larger-than-life character from a 
working-class background, capable of winning on all terra-
ins, in major Tours and one-day Classics. Nicknamed ”The 
Badger” for his combative style, he led a cyclists strike in 
his first Tour and instigated a legendary punch-up with de-
monstrators in 1982 while in the middle of a race. Hinault’s 
battles with teammates Laurent Fignon and Greg LeMond 
provide some of the greatest moments in Tour history, and 
here they are made vivid once again.”

Fraenckel, Karin och Gösta; 1946
Jöns på cykeltur till Grönköping.
Göteborg: Gumperts. Nr 1119

Sökord: svenska, barnbok, poesi

Sammanfattning: Utan tvekan den bästa cykelbarnbok som 
skrivits på vers. Tillägnad ”barn, barnbarn, syskonbarn och 
alla Sveriges mer eller mindre vuxna barn”. Karin Fraenckels 
teckningar är underbara.

Francis, Peter; 1992
Hasty Pudding and Kettle Broth. 
Extracts from the diaries of Bill Francis of Minsterley.
Förlagsort saknas: Eget förlag (?). Nr 0383

Sökord: engelska, memoarer, dagbok

Sammanfattning: Bill Francis föddes 1896 och lär ha cyklat 
en del. Det framgår dock inte av dessa dagboksanteckningar 
gjorda 1983–1989. Välskriven men knappast intressant.

Francke, Peter (redaktör); 1974  
Lob des Fahrrads. 
Zürich: Sanssouci. Nr 1341

Sökord: tyska, novellsamling

Sammanfattning: Inte är detta någon novellsamling. Det är 
en samling snuttar av duktiga författare som någonstans 
valt att lovprisa cykeln. Riktigt bra och läsvärt … för den 
som gillar bitar.

Frankel, Lillian och Godfrey; 1970 (1961)
Bike-Ways. 101 Things to Do with a Bike.
New York, NY: Sterling Publishing Co. Nr 0172

Sökord: engelska, cykelteknik, cykellekar

Sammanfattning: Trots sin ålder en skojig bok som tar upp 
mycket av det som spelar roll vad gäller cyklar och cykling. 
Sidorna 17–38 beskriver en rad olika cykellekar. Något för 
barnen att prova på?

Fraser, John F.; 1899
Round the World on a Wheel.
London: Thomas Nelson & Sons. Nr 0144

Sökord: engelska, cykelresor, England, Belgien, Holland, 
Tyskland, Österrike, Ungern, Rumänien, Polen, Ryssland, 
Persien, Indien, Kina, Japan, USA

Sammanfattning: Företalet till den svenska upplagan (1900) 
inleds så här. ”Detta är en bok, som handlar om en resa. Men 
i olikhet med alla andra resebeskrifningar är den inte alls 
lärd och vetenskaplig. Det fins intet om antropologi eller 
biologi eller arkeologi och ej heller några teorier om språ-
kens släktskap eller Sanskrits grammatik. …
 Vi gjorde denna färd rundt jorden på bicykel helt enkelt 
därför att vi voro ganska egenkära och tyckte om att se oss 
omtalade och våra namn i tidningarne. Vi togo ej resan som 
sport, utan försökte göra den så angenäm som möjligt.

I sakta mak färdades vi genom Europa, fingo upplefva 
åtskilliga äfventyr i Asien och öfverlevde till och med ame-
rikanarnes kritik öfver vårt hemland. Under två hela år cyk-
lade vi i främmande land och kommo oskadda hem till stor 
missräkning för våra vänner utan att vara på något sätt för-
störda eller utslitna.”

Kan någon motstå en bok med detta förord?

Fraser, John F.; 1900 (1899)
Verlden Rundt På Cycle.
Stockholm: C. L. Gullbergs Förlag. Nr 0899

Sökord: engelska, cykelresor, England, Belgien, Holland, 
Tyskland, Österrike, Ungern, Rumänien, Polen, Ryssland, 
Persien, Indien, Kina, Japan, USA

Sammanfattning: Fraser på svenska.

X Fredriksson, Anna; 2013
Augustiresan.
Stockholm: Forum. Nr 1760

Sökord: svenska, roman
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Sammanfattning: Jenny är fyrtio år men livet har inte rik-
tigt blivit som hon tänkt sig. Hon får reda på att hennes 
make har varit otrogen och hennes tillvaro rasar samman när 
skilsmässan är ett faktum. Av sina tre ungdomskompisar blir 
hon övertalad att åka med på en cykelsemester genom det 
sensommaridylliska Österlen, kanske kan det hjälpa henne 
att hitta tillbaka till sig själv igen. Eftersom Jenny inte har 
hunnit umgås med sina kompisar under det senaste året är 
hon tacksam för förslaget. Vänskapen sätts dock på hårda 
prov under åkturen.

Fredriksson, Anna och Rolf Jönsson; 2009
Cykelpromenader. Öresund runt – Malmö och ÖLund – Österlen 
– Köpenhamn – Nordsjälland.
Stockholm: Liber. Nr 1607

Sökord: svenska, turförslag, Sverige, Danmark

Sammanfattning: Tja … en cykelpromenad är en extremt 
kort dagsutflykt. Här erbjuds 22 cykelpromenader på bägge 
sidor av Öresund (12–33 km). Riktar sig främst till dem som 
gillar raster och kan med att transportera cykeln med tåg, 
båt och buss. Boken är urtjusig men kartorna usla. Det sen-
are kan förlänga dagsutflykten …

Freeman, H.W.; 1956
Round the Island. Sardinia re-explored.
London: Chapman & Hall. Nr 0029

Sökord: engelska, cykelresor, Italien

Sammanfattning: H.W. Freeman has spent two summers bi-
cycling round Sardinia with his wife, visiting towns and vil-
lages usually unknown to tourists, and living, as near as a 
foreigner may, the life of the islanders. He presents a vivid 
picture of the life of the present-day Sardinia and is particu-
larly interesting on the Barbagia, notorious for its brigand-
age and lawlessness – a reputation which in his opinion is 
not entirely deserved.

Freidin, John S.; 1979
20 Bicycle Tours in Vermont.
Woodstock: Backcountry Publications. Nr 0707

Sökord: engelska, turbeskrivning, USA

Sammanfattning: 20 Bicycle Tours in Vermont is an immense-
ly readable blend of local history, culinary treats, country 
lodging, mileposts, and essential touring information.

Frewin Jones, Allan; 1988 (1987)
The Mole and Beverley Miller.
London: Hodder & Stoughton Children’s Books. Nr 0279

Sökord: engelska, ungdomsbok

Sammanfattning: On of the most believable, emotionally 
gripping and real teen novels … (The Guardian)

X Friebe, Daniel och Pete Goding; 2012 (2011)
Bergtagen. Legendariska cykelklättringar i Europa.
Torna-hällestad: Pedal Publishing. Nr 1714

Sökord: svenska, turcykling

Sammanfattning: Den svenska översättningen av bok nr 
1852.

X Friebe, Daniel och Pete Goding; 2013 (2011)
Mountain Higher. Europe’s extreme, undiscovered and unfor-
gettable cycle climbs.
London: Quercus. Nr 1852

Sökord: engelska, turcykling

Sammanfattning: Ett måste för den som gillar bergscykling 
eller kanske snarare berg. Ett intryck man får är att bergen 
cyklats per bil. Men ändå är boken inte så dum på kaffe-
bordet. En kul grej är appen QuercusEye man kan ladda ner 
gratis. Håller man sedan telefonen över fotografierna för-
vandlas de till kortare filmer.

X Friedrichs, Horst; 2012
Cycle Style.
London: Prestel. Nr 1761

Sökord: engelska, stadscykling, mode, Årets cykelbok

Sammanfattning: En fotobok med en bild per sida och cy-
keln i centrum. Eller med på varje foto tillsammans med en 
ofta retrovälklädd cyklist. Lite väl stylat. Kanske. Men snyg-
ga och välskötta cyklar och för den delen cyklister. En tjusig 
bok för kaffebordet. (Nya CykelTidningen 2014, nr 1, s 24)

Friel, Joe; 1998
Cycling Past 50. For fitness and performance through the 
years.
Champaign, IL: Human Kinetics. Nr 0962

Sökord: engelska, träning

Sammanfattning: ”Cycling Past 50” will show you that with 
proper training and the right attitude, your biking years after 
50 can be your best ever”. Javars – befolkningens medelålder 
stiger och cyklisternas troligen den med. En bok om hur man 
bäst tränar per cykel efter 50 behövs kanske men riktigt rolig 
är den ju inte. (Nya cykeltidningen 2001, nr 1, s 9)

Friend, Bernie; 2007
Cycling back to happiness.
Brighton: Penn Press. Nr 1501

Sökord: engelska, cykelresor, Danmark, England, 
Nederländerna, Norge, Skottland, Sverige, Tyskland, hälsa

Sammanfattning: ‘Don’t let your biggest fears stand in the 
way of your dreams, even if your biggest dreams happen to 
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be your biggest fears.’  
   That was exactly Bernie Friend’s attitude when he ditched 
medication and group therapy to overcome a very unwanted 
companion – paranoia. A complete novice to long distance 
cycling, Bernie confronted many demons on his epic journey 
– a coastal 
cycle route which circles 6,000 kilometres of the Netherlands, 
Germany, Denmark, Sweden, Norway, Scotland and England. 
 Arm wrestling drunken trawlermen, a geriatric half ma-
rathon, Viking bring-and-buy sales, decapitated pirates, 
burning witches, Shakin’ Stevens mega mixes, sea crossing 
motorways, walking sand giants and remote islands most 
people can’t even be bothered to mark on a map are just 
some of the secrets coughed up by this adventure. 
 Michael Palin and Bill Bryson watch out! Bernie’s very 
personal story told in an easy-going travelogue style will 
have you hooked from start to finish. Hugely entertaining 
and downright inspirational! Bernie Friend is available.
 Rätt sympatiskt att cykla 6 000 kilometer för att komma 
över sin paranoia. I Sverige går turen mellan Varberg och 
Strömstad. Och boken är faktiskt läsbar …

Frohm, Gösta och Åke Svensson; 1975
Hugga, såga, bygga. Råd och tips för att skapa miljö och 
trivsel kring fritidshuset, egna villa och fritidsanläggningen.
Stockholm: Rabén och Sjögren. Nr 1592

Sökord: svenska, snickeri

Sammanfattning: … och på sidan 44 bygger han ett cykel-
ställ.

X Froome, Chris med David Walsh; 2014
The climb.
London: Viking/Penguin. Nr 1850

Sökord: engelska, biografi, cykelsport

Sammanfattning: Chris Froome won the Tour de France 2015 
- for the second time. Taking a double Yellow Jersey was a 
staggering achievement. This memoir shows just how re-
markable it was, given the uphill struggle Froome faced. 
Growing up in Kenya, biking down mile after mile of dusty 
road, and staying in a humble tin hut, he developed a fierce 
passion and determination to win. The road to Europe was 
long, gruelling and filled with setbacks - but it prepared him 
for teamwork as a domestique and then the leap to leader 
of Team Sky and a shot at winning the Tour de France. In 
The Climb, written with the renowned investigative reporter 
David Walsh, he vividly recounts the struggles, the rivalries, 
the battles, the comebacks. Finally he traces his path to 
triumph and his mission to help clean up cycling. 

Fund for the City of New York; 1972
The Bicyclist’s Guide for Manhattan.
New York, NY: Quadrangle Books. Nr 0708

Sökord: engelska, turbeskrivningar

Sammanfattning: This booklet is designed to overcome an 
obstacle to Manhattan biking: the general lack of information 
and guidance. The rules, racks, and survival hints for cyclists 
compiled here have never before been easily available.

Furminger, Justine; 1988 
Nicholas and the Horseshoe.
London: Hamish Hamilton. Nr 0317

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Nicholas finds an old horseshoe in a field. 
he takes it home as a present for his mother. But the horse-
shoe isn’t at all lucky for Nicholas and lands him in all kinds 
of trouble …

Illustrerad av Sue Gerber.

Försvarsmakten; 1936
Excercisreglemente för cykelförband vid infanteriet. 
Nr 1478

Sökord: svenska, militaria, historia

Sammanfattning: Cirka 44 sidor med illustrationer.

Försvarsmakten; 1939
Soldatinstruktion för infanteriet. Nr 1552

Sökord: svenska, militaria, historia

Sammanfattning: Cirka 324 sidor med illustrationer.

Försvarsmakten; 1941
Provisoriskt Infanterireglemente Cykelinfanteriförband. Nr 
1115

Sökord: svenska, militaria, historia

Sammanfattning: Cirka 65 sidor med illustrationer.

Försvarsmakten, Hemvärnsstaben; 1942
Anvisningar rörande hemvärnets uppträdande under vinter-
förhållanden.
Bestämmelser för uppträdande på cykel. Nr 1107

Sökord: svenska, militaria, historia

Sammanfattning: Cirka 24 sidor med illustrationer.

Försvarsmakten; 1943
Arméns cykelmaterialinstruktion. Nr 1105

Sökord: svenska, militaria, historia

Sammanfattning: Cirka 90 sidor med illustrationer.

Försvarsmakten; 1963
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RMS. Reglemente för marinens skytteförband. Nr 1077

Sökord: svenska, militaria, historia

Sammanfattning: Cirka 180 sidor med illustrationer.

Försvarsmakten; 1960
SoldI Mtrl. Soldatinstruktion för armén. Materiel. Nr 1312

Sökord: svenska, militaria, historia
Sammanfattning: Cirka 184 sidor med illustrationer samt bi-
laga om skyddsmateriel i ficka. Cykelmateriel återfinns på 
sidorna 139-142.

Försvarsmakten; 1977
SoldI Mtrl. Soldatinstruktion Materiel. Nr 1311

Sökord: svenska, militaria, historia

Sammanfattning: Cirka 275 sidor med illustrationer. 
Cykelmateriel återfinns på sidorna 206-207.

Försvarsmakten; 1979
RL 804. Orientering. Nr 1519

Sökord: svenska, militaria, orientering

Sammanfattning: Sidorna 70–80 handlar om cykelorienter-
ing. Faktiskt inte så tokigt för den som inget vet. Boken är 
fullt användbar för civilister!

G
Galbiati, Fermo och Nino Ciravegna; 1989
La Bicicletta. Bicycle.
Milano: BE-MA Editrice. Nr 0128

Sökord: italienska, engelska, historia

Sammanfattning: En mycket vacker liten bok fylld med fan-
tastiskt fotograferade cyklar av Cesare Gualdoni. Foton på 
cykeln och dess utveckling är bokens huvudsak. Alla italien-
ska texter finns dock även översatta till engelska.

Sorgligt nog innehåller texten en massa sakfel. Engelskan 
är inte heller den bästa. De fotograferade cyklarna har 
också i flera fall utrustats med tillbehör från fel tidsepok. 
Exempelvis har höghjulingar försett med lampor som ser ut 
att vara från 1930-talet. 

Galt, Hugh; 1988
Bike Hunt. A Story of Thieves and Kidnappers.
London: Puffin Books, Penguin. Nr 0218

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok, deckare

Sammanfattning: When Niall Quinn’s brand-new racing bike 
is stolen, he is determined to find the culprit and get his 
bike back. The hunt is on!

A fast-paced novel full of action, suspense and the bit-
ter-sweet pangs of first love.

Gambling, Mick; utgivningsår okänt (1980?)
Mick Gambling … on cycling.
Coventry: Forest Publishing Co. Nr 0196

Sökord: engelska, humor, cykelsport

Sammanfattning: Comedy is the hardest medium … Mick 
Gambling has somehow succeeded in making cyclists see 
the funny side of their sport and pastime ever since he first 
contributed to Cycling back in 1965.

En rad trevliga kåserier. Johnny Helms illustrationer och 
Mick Gamblings namnteckning är prickarna över …

Gammon, Reg; 1990
One Man’s Furrow. Ninety Years of Country Living.
Devon: Webb & Bower. Nr 0094

Sökord: engelska, memoarer, cykelkonstnär

Sammanfattning: 1990 kom Reg Gammons länge efterläng-
tade självbiografi ”One Man’s Furrow”. Boken är vad jag kan 
förstå skriven av Reg själv men sammanställd av (compiled 
by) Enid Fairhed. Bildmaterialet är rikligt. Nästan 200 il-
lustrationer varav 20 färgsidor i en bok på cirka 170 sidor 
är bra. Sammanställningen av de publikationer och utställ-
ningar Reg Gammon medverkat i är knappast fullständig 
men acceptabel.

Bokens problem är inte bilderna eller fakta utan själva 
texten. I det oändliga oreras det om lantlivets tjusning. 
Det är säkert helt riktig att Reg är förtjust i den engel-
ska landsbygden som denna såg ut före andra världskriget. 
Men en bok om Reg Gammon skulle kunna ge mer än denna 
kärleksförklaring. Varför inte mera om hans artisteri, hans 
liv och tankar samt självklart mycket mera om hans flitiga 
cyklande? De faktum att boken handlar om och är skriven av 
en av den man som illustrerat ”Westward Ho! From Columbia 
to Cornwall” av Stanley Baron gör dock att den väl pryder 
sin plats i cykelbiblioteket. (Nya cykeltidningen 1992, nr 2, 
s 6–7)

du Gard, Roger Martin; 1954
The Postman.
London: Andre Deutsch. Nr 0389

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: In the village of Maupeyrou it is a baking 
July day and we follow Joigneau, the postman, on his daily 
round from the moment he gets out of bed until nightfall.

Joigneau has been postman at Maupeyrou for twelve 
years and now, with nine letters out of ten, he need only 



64 SCCB – Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek – Lista B

look at them, need only feel them, to know what is passing 
through his hands. If by chance an envelope proves baffling 
it is put aside for a quiet session later on with a steaming 
kettle. A master of discreet blackmail …

Som alla vet fick Roger Martin du Gard Nobelpriset i lit-
teratur 1937.

Garratt, H. A.; 2009 (1899)
The modern safety bicycle.
Charleston, SC: BiblioLife. Nr 1572

Sökord: engelska, historia, teknik

Sammanfattning: Förlaget BiblioLife ger ut gamla böcker 
som blivit svåra att få tag i. Man skannar in och repro-
ducerar hela boken. Mycket bra initiativ!

X Gatukontoret Malmö; 1998
Konstrunda på cykel i Malmö.
Malmö: Eget förlag. Nr 1732

Sökord: svenska, konst, turförslag

Sammanfattning: En tur om 13 kilometer på Malmös cy-
kelvägar som tar oss till 47 väl beskrivna konstverk samt 
flera viktiga byggnader och parker. Exemplariskt välgjort. 
Verkligen värt en tur. OBS Nr 1722 som är en nyare upplaga 
av samma skrift.

Geal, Steve och Robin Kitchin; 2001
The Ultimate Guide to Mountain Biking.
London: CollinsWillow. Nr 1003

Sökord: engelska, terrängcykling

Sammanfattning: ”The ultimate guide to …” måste vara 
den mest missbrukade inledningen på boktitlar. Någon på 
förlaget borde ha avrått Steve Geal och Robin Kitchin från 
att använda den. Men så är fortsättningen ”… Mountain 
Biking” inte heller särskilt fyndig. Boken påminner om en 
del av tidskrifterna på området. Mycket layout, fina bilder 
men inget innehåll. En bilderbok för den som faller för gri-
maserande män på terrängcyklar. 

Geser, Rudolf; 1992
Classic Cycle Races of Europe. 23 race routes to ride yourself.
Huddersfield: Springfield Books. Nr 0366

Sökord: engelska, cykelsport, turförslag

Sammanfattning: Ever wondered what it feels like to ride 
the criss-cross route of the Omloop Het Volk? or ride the 
Milan-San Remo? It must be the ambition of every cycle 
racing enthusiast to try the just once. … now you can ride 
the tracks of the professionals. Within the pages of this glo-
riously illustrated book you can trace the routes that have 
become the hallmark of professional racing, and plan your 
own trip at leisure. Without pressure to produce a killing 
performance you can choose the time, speed and duration 

of tour to suit your capabilities.
En mycket bra idé som resulterat i en ganska bra bok. 

Onödigt många stora tävlingsfoton fyller utan att bidra så 
mycket.

Ghosh, Amitav; 2001 (2000)
The glass palace.
London: Harper Collins. Nr 1518

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: En indisk roman vi inte läst (vem vill läsa 
“A Doctor Zhivago for the Far East?!) med ett urtjusigt cykel-
foto av Nigel Amies på omslaget.

Gibson, William; 1994 (1993)  
Virtual light. 
Stockholm: Norstedts. Nr 0994

Sökord: svenska, roman

Sammanfattning: Året är 2005 (och snart är detta en his-
torisk roman …) och platsen San Francisco. Cykelbudet 
Chevette hamnar av misstag på ett riktigt röjarparty för 
snuskigt rika människor. Hon har aldrig tidigare stulit, näs-
tan i alla fall, men som av en händelse råkar hon ta ett par 
svarta solglasögon från en påtänd typ som är för påtänd 
för att märka något. … solglasögonen har ingenting med 
solskydd att göra utan låter bäraren komma i kontakt med 
väldiga datanät där framtidens hackers och crackers styr och 
ställer. Chevette flyr, och jakten börjar …

Det är samme William Gibson som skrivit kulttrilogin 
Neuromancer (1987), Count Zero (1988) och Mona Lisa 
Overdrive (1994). 

Gilbert, Dave (redaktör); 1981
The American Bicycle Atlas.
New York, NY: E. P. Dutton. Nr 0709

Sökord: engelska, turbeskrivningar, USA

Sammanfattning: The ”Atlas” is a first-rate guide to cycling 
in all regions of the United States. It includes nearly one 
hundred tours, each fully described and mapped out, cover-
ing everything from causal Sunday morning rides in the city 
to two-week adventures in the high mountains.

X Gimonäs cykelklubb; 1974
(Hans Andersson och Leif-Åke Josefson, redaktörer)
Jubileumsskrift. Gimonäs cykelklubb Umeå.
Umeå: Eget förlag. Nr 1735

Sökord: svenska, cykelsport, historia

Sammanfattning: En bok om 20 sidor som Gimonäs CK gav 
ut till klubbens 40 års jubileum. Sidorna 11-12 handlar om 
cykel. Två cykelbilder finns på ett inhäftat bildgalleri om 
fyra sidor.
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X Gimonäs cykelklubb; 2009
Gimonäs cykelklubb 1934-2009.
Från ”Tjotta” Olsson till ungdomsmassrörelse.
Umeå: Eget förlag. Nr 1688

Sökord: svenska, cykelsport, historia

Sammanfattning: En bok som Gimonäs CK gett ut till klub-
bens 75 års jubileum. Sidorna 48-59 handlar om cykeln. 
Övriga 140 sidor handlar om annan sport som denna cykel-
klubb ägnat sig åt. Allt för amatörmässigt gjord för att läm-
pa sig för läsning. Någon borde skriva boken om klubbens 
uppgång, splittring och fall – eller återgång till att vara en 
ren cykelklubb. Väl illustrerad.

Gindling, Dan; 1997
Bicycle Stamps.
Osceola, WI: Motor books International Publishers & 
Wholesalers. Nr 0592

Sökord: engelska, samlarobjekt, cykelfrimärken

Sammanfattning: Ingen ger ut en bok med allt av något 
ostraffat. Om så en enda samlare hittar något som inte 
finns med så skämmer det sammanställningen rejält. Dan 
Gindling har vågat sig på att sammanställa all världens 
cykelfrimärken … och mycket riktigt är boken inte kom-
plett. Rwandas olympiamärken från 1992 saknas exem-
pelvis. Svagt!

”Bicycle Stamps” är en fröjd för ögat. Boken är snyggt 
uppställd och innehåller 800 färgbilder av cykelfrimärken i 
naturlig storlek. Möjligen är sådana avbildningar olagliga – 
men trevlig läsning är det. Efter ett inledande kapitel tar bo-
ken upp cykelfrimärken som visar bland annat cykelhistoria, 
olympiader, cykeltävlingar och transportcyklar. Sorteringen 
i kategorier är intresseväckande för den som nyfiket bläddrar 
runt men gör boken svårare att använda som uppslagsverk. 
Att Dan Gindling inte eftersträvat att skriva ett referensverk 
förstärks av att det inte alltid är uppenbart vilket text som 
hör till vilken illustration.

Uppgifterna om vart enskilt frimärke är relativt magra 
och tyvärr felaktiga på några håll. Få – men ändå några. 
När det gäller faktainnehållet är bristen störst i bokens 
avslutande kapitel där frimärkshäften, förstadagsbrev med 
mera behandlas. Där finns för mycket luckor, begreppsförvir-
ring och onödiga misstag. Kanske ska dessa avsnitt ses mer 
som exempel utanför författarens egentliga intresse- och 
kompetensområde. Mot slutet i boken finns ett kapitel där 
fyra cykelfrimärkskonstnärer presenteras: Paul Flora, LeRoy 
Neiman, Sue Passmore och Gyula Vasarhelyi. Intressant även 
om valet av konstnärer väl inte är de man först kommer att 
tänka på. Men sammantaget är ”Bicycle Stamps” en snygg 
och väl så intressant bok. Dan Gindling har tagit på sig en 
svår uppgift och kommit en bit på vägen. (Nya cykeltid-
ningen 1998, nr 1, s 29)

X Giovanni, Nikki; 2009 (2010)
Bicycles Love poems.
New York, NY: Harper. Nr 1792

Sökord: engelska, poesi

Sammanfattning: En underbar liten diktsamling. Låna den. 
Läs den. Och läs högt ur den för en vän. Bicycles: because 
love requires trust and balance.

Girtler, Roland; 1991
Über die Grenzen. Ein Kulturwissenschaftler auf dem F.
Linz: Veritas. Nr 0412

Sökord: tyska, cykelresor

Sammanfattning: Kaum je ist Wissenschaft kurzweili-
ger unter die Leute gebracht worden als in diesem Buch 
– Um das Phänomen der Grenze zu studieren, mit dem 
der Mensch allerorts und zu jeder Zeit konfrontiert ist, 
begibt sich Soziologe und Kulturwissenschaftler Roland 
Girtler auf eine 16 Tage dauernde Radwanderschaft. Und 
während der Radfahrer Girtler sich dem rauen Wind der 
Landstraße aussetzt, Paß um Paß bezwingt und ein zu-
fälliges Nachtquartier mit dem nächsten vertauscht, 
führt die geistige Reise des Kulturwissenschaftlers 
Girtles von blutigen Mannbarkeitsriten bis zu magischen 
Schreckensfiguren, von Paracelsus bis zu Karl Marx, von 
den ”gefährlichen” Wahrheiten der Bücher bis zu den 
Grenzen von Wahrheit und Wissenschaft und weiter bis 
zu jenen Ausgegrenzten, denen die ganze Sympathie des 
Autors recht eigentlich gehört.

Den som bara tänkt läsa en tjock tysk bok i år – bör inte 
välja denna …

Gissy, Peter och Louise Jacobsson; 2006
Jill & Jonatan. Jakten på cykeltjuven.
Stockholm: Bonier Carlsen. Nr 1523

Sökord: svenska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Boken är skriven av Peter Gissy och illus-
trerad av Louise Jacobsson. Bara några enstaka teckningar 
visar cyklar. OBS: lite anteckningar längst bak i boken.

Glashauser, Georgia; 2007
Bicycle from Sea to Shining Sea.
Victoria, BC, Canada: Trafford Publishing. Nr 1461

Sökord: tyska, cykelresor

Sammanfattning: Av visst intresse för den som avser att 
cykla tväres över USA. Dock inte för någon annan.

Goldrick, Emma; 1988
To Tame a Tycon.
Richmond: Mills & Boon Limited. Nr 0276

Sökord: engelska, kärleksroman, flickbok

Sammanfattning: Laura wasn’t sure whether Robert really 
had integrity or whether he thought of nothing but money 
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and power – the two things least important to her. But what 
she was sure of was that while she was finding out, she was 
also fighting a strong liking for the man!

På framsidan står han banne mig och håller en ”stads-
racer”.

Goodman, Julius; 1985
The Magic Path.
London: Bantam Skylark. Nr 0437

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: You and two friends are riding your bikes 
down a forest path when you come to a sign – To Camelot. 
Suddenly the air becomes thick and hot, and you feel dizzy. 
When the air clears, you are still on your bikes – but now 
you are all wearing armour and carrying swords! 
 If you decide to visit Merlin the sorcerer, turn to page 
00. If you decide to head toward the shining castle in the 
distance turn to page 00. But hurry – magic won’t wait 
forever!
 Med trista illustrationer av Frank Bolle. 

Gordon, Mike; 1988
The Duffer’s Guide to Cycling.
London: Columbus Books Limited. Nr 0334

Sökord: engelska, humor, teckningar

Sammanfattning: En liten bok med teckningar och textsnut-
tar som kunde varit skojigare. Det är svårt att vara rolig … 

Gorey, Edward; 1991 (1975)
Amphigorey.
London: Penguin Books. Nr 0615

Sökord: engelska, humor, teckningar

Sammanfattning: Femton helt fantastiska små bilderböcker 
för vuxna samlade i en volym. Inte mycket cyklar här men 
författare till ”Årets cykelbok 1999”.

Gorey, Edward; 1997 (1969)
The Epiplectic Bicycle.
London: Harcourt Brace & Company. Nr 0137

Sökord: engelska, humor, teckningar, Årets cykelbok

Sammanfattning: ”The Epiplectic Bicycle” utsågs till ”Årets 
cykelbok 1999” av Nya cykeltidningen. Boken kom redan 
1967 men återutgavs 1997. ”The Epiplectic Bicycle” är en 
liten bok i formatet 18x12 centimeter. Den är bara 30 sidor 
lång. Inte mycket till bok för den som gillar folianter som 
höjer statusen på kaffebordet. Men desto bättre. 

Till det yttre handlar ”The Epiplectic Bicycle” om två 
syskon som ger sig ut på en cykeltur. Men turen är en bild av 
livet och – ja – tänker man ordentligt på saken så är det bra 
deprimerande. (Nya cykeltidningen 2000, nr 1, s 19)

X Grace, Gary & Tracey; 2010
Sasha, I can’t find my bicycle. 
Eget förlag. Nr 1824

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Nu är man ju inte målgruppen. Men boken 
är ruggigt ful, moraliserande och trist på alla sätt och vis.

Graef, Robert; 2005
Bicycling to Amersfoort. A world II memorial.
New York: iUniverse. Nr 1427

Sökord: engelska, roman, historia

Sammanfattning: Författaren vill få oss att förstå vad som 
hände under den tyska ockupationen i Holland. Boken ger 
en beskrivning av människors beteenden. Några arbetade 
för tyskarna, andra var tveksamma, hade svårt att bestämma 
sig och en del motarbetade nazisterna. Författaren tar med 
läsaren på de Holländska gatorna där judar blev stoppade 
och kontrollerade. Holländare blev värvade att arbeta i tys-
ka fabriker som tillverkade krigsmaterial. För Jan Makkreel 
måste det ha varit svårt att leva med sina upplevelser när 
förhållandena stabiliserats efter kriget. Under sådana om-
ständigheter är det svårt att förutse hur man själv reagerar 
och hur andra människor gör. I vilket fall blir det ärr i själen. 
En tänkvärd läsning men inte så mycket cykel. (Nya cykeltid-
ningen 2008, nr 1, s 7)

Graham, Brad och Kathy McGowan; 2004
Atomic Zombie’s Bicycle Builder’s Bonanza.
New York: McGraw-Hill. Nr 1120

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: ”Bicycle Builder’s Bonanza” är något så 
ovanligt som en underhållande cykelteknikbok. Den är skri-
ven som inspirationskälla och handbok för den som med 
begränsad budget och verktygslådan därhemma vill bygga 
sig en riktigt udda cykel.
   Vore det inte skoj med en trehjulig tandem byggd av två 
standardcyklar? Och en riktigt hög cirkuscykel? Eller bara 
en enhjuling? Här finns tipps och goda råd i massor. Men 
framförallt en uppmaning att våga försöka. På redaktionen 
blev vi riktigt sugna när vi såg bilderna. (Nya cykeltidningen 
2006, nr 1, s 27)

Graham, Paul, Carlos Paternina och Adrian Wright; 1989
Santiago de Compostela. A Journey to Help The Hospices.
Henham: Adrian Wright. Nr 0190

Sökord: engelska, cykelresor, Spanien, Frankrike, historia

Sammanfattning: En resa med höghjulingar från Bordeaux 
till Santiago de Compostela gjord i välgörande syfte. 
Pengarna samlades in och behövdes säkerligen. Boken el-
ler snarare häftet blev dock inte bra. (hospice = klosterhär-
bärge; skyddshem för fattiga och sjuka)
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Grant, Richard och Nigel Thomas; 1983
BMX Action Bike Book.
Paulton, Bristol: Purnell Books. Nr 0236

Sökord: engelska, BMX, cykelteknik

Sammanfattning: Tidig BMX bok i stort format. Bra foto av 
Richard ”The Crouch” Francis.

Grant, Richard, Nigel Thomas och Peter Wiliams; 1984
The Puffin BMX Handbook. The Essential Guide for All BMX 
Riders.
Harmondsworth: Puffin Books, Penguin. Nr 0069

Sökord: engelska, BMX, cykelteknik

Sammanfattning: En BMX bok i pocketformat. Mer lik en 
traditionell cykelbok än de färgglada BMX folianterna man 
oftast ser. Bra för den intresserade.

X Grebst, Willy A:son; 1909
I soluppgångens land. På velociped genom Japan.
Göteborg: Okänt förlag. Nr 1680

Sökord: svenska, reseskildring, Japan

Sammanfattning: Kanhända inte den mest välskrivna eller 
insiktsfulla reseskildringen från Japan. Men relativt tidig 
och egensinnig. Läsvärd. Med många fotografier där vi på 
sidan 11 ser författaren starta från Yokohama men för övrigt 
saknar cyklar helt och hållet.

Green, Anna och Howard; 1990
On a bicycle made for two. 6,000 miles from London to 
Nepal.
London: Hodder and Stoughton. Nr 0020

Sökord: engelska, cykelresor, Frankrike, Italien, Grekland, 
Turkiet, Iran, Pakistan, Indien, Nepal

Sammanfattning: When Anna and Howard Green were called 
to missionary work in Nepal, they decided to cycle all the 
way from South East London – on a bicycle made for two. 
They took a tent and spares for the bike, and saved valuable 
packing space by sending ahead twelve sets of spare tyres. 
There was no room for a stove, and their only luxury was 
their tiny sopranino recorders.
 The tandem endeared them to almost everybody they met, 
making for an informative and often hilarious time that ena-
bled them to reflect deeply on the differences between their 
own Christian beliefs and behaviour and those of the differ-
ent cultures they encountered.

a’Green, George (pseudonym för Reginald G Shaw); 1953
This great Club of Ours.
The Story of the C•T•C. (The Cyclists’ Touring Club)
London: The Cyclists’ Touring Club. Nr 0197

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En mycket trevlig liten bok om The Cyclists’ 
Touring Club de första 75 åren. Reg Gammon har tecknat bo-
kens omslag.

Green, Michael; 1999
Bicycle Patrol Officers.
Mankato, Minnesota: Capstone Books. Nr 1085

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: NCT har uppmärksammat de cyklande po-
liser i Göteborg som övervakade just cykeltrafiken. Cyklande 
poliser är inget nytt och förekommer på många håll i värl-
den. Cyklar är billiga och tar sig fram bättre än bilar i hårt 
trafikerade storstäder. 
 För den som vill läsa mer finns ”Bicycle Patrol Officers” 
av Michael Green att låna. Boken innehåller en hel del av 
intresse fast det är en barn- eller ungdomsbok. Visste du 
exempelvis att det fanns cyklande poliser fanns innan det 
fanns bilande poliser? (Nya cykeltidningen 2004, nr 1, s 
26)

Green, Roy; 1988
100 years of Cycling Road Records.
London(?): Road Record Association. Nr 0057

Sökord: engelska, cykelsport, historia

Sammanfattning: Most sporting cyclists will have been 
asked by inquisitive souls, ’How fast can you go?’, or, ’How 
long do you think it would take you to get to so-and-so’. 
This book traces the activities and ambitions of riders who 
answered such questions definitively. The respond to clearly 
identified challenges of bettering times and distances on 
the roads of Britain.

G. P. Mills, Monty Holbein, Harry ’Goss’ Green, G. A. Olley, 
Jack Rossiter, Frank Southall, Hubert ’Oppy’ Opperman, Sid 
Ferris, Cyril Heppleston, Harry ’Shake’ Earnshaw, Ken Joy, 
Albert Crimes and John Arnold, Les West, Phil Griffiths, John 
Woodburn … these are the names of the greatest riders 
around whom the record story evolves.

Greenoff, Jane; 1993
Cross Stitch on the Move. Crafts for Kids.
Newton Abbot: David & Charles. Nr 0573

Sökord: engelska, sömnad, pyssel

Sammanfattning: När jag inte cyklar stickar jag inte heller. 
Det vore kanhända möjligt att lära sig. Korsstygn förefaller 
dock enklare. Jag ägnar mig inte åt broderande heller – men 
Jane Greenoff gör det möjligt att kombinera cykelintresset 
även med broderande. I boken finns mönster till en kors-
stygns terrängcykel. (Nya cykeltidningen 1995, nr 2, s 23)
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Gregory, Jim; 2000
Cycling for Profit. How to make a living with your bike.
An Francisco, CA: Van der Plas Publications. Nr 0963

Sökord: engelska, teknik, transportcyklar

Sammanfattning: You don’t need to be a professional racer 
to succeed at making your living by bike. This book shows 
the many ways it can be done – and how to go about to 
make your business flourish. The first part of the book cov-
ers the various kinds of bicycle-powered operations that are 
open to full-time and part-time employment, listing what 
kind of equipment is needed and the practical aspects of 
marketing and operations. The second part of the book de-
scribes the specific requirements and modes of operation for 
each particular kind of business.

Kul idé som förfuskas i primitiv, hastigt hopkommen och 
dåligt illustrerad bok.

Gretz, Susanna; 1988 (1981)
Teddybears moving day.
London: Scholastic Publications. Nr 0862

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En pedagogisk illustrerad barnbok där en 
cykel förekommer. Inte så illa.

Griese, Wolfgang (redaktör); 1984(?)
100 Jahre Bund Deutscher Radfahrer.
Frankfurt/Main: Bund Deutscher Radfahrer. Nr 0710

Sökord: tyska, historia

Sammanfattning: En rätt sympatisk jubileumsskrift. Mest in-
tressant är avsnittet ”Im Sprint durch die Geschichte” där 
man på drygt 20 sidor går igenom vad som hände av bety-
delse under var och ett av de 100 åren. (Cykel 1988, nr 1, 
s 29)

Griffin, Harry Hewitt; 1970(?) (1877)
Bicycles of the Year 1877.
Birmingham: Pinkerton Press. Nr 0234

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 51 Highwheelers described and illustrated. 
Table of machine prices.

Griffin, Harry Hewitt; 1971 (1886)
Bicycles & Tricycles of the Year 1886.
Birmingham: Pinkerton Press. Nr 0223

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: For those interested in the development 
and to some extent the history of the bicycle and tricycle, 
this book will be of absorbing interest and an invaluable 

source of reference. Although the reader may notice this is 
a facsimile of the catalogue in its ninth year of publication, 
this is an extremely rare book, for efforts to trace when the 
first edition was produced have failed, or indeed any further 
copies or reference to it.
 Printed in a limited edition of 750 copies och SCCB har 
lyckats förvärva. Nr 174.

Griffith, Jane och Edwin Mullen; 1977
Short Bike Rides on Cape Cod, Nantucket & the Vineyard.
Chester: The Globe Pequot Press. Nr 0711

Sökord: engelska, turcykling, USA
Sammanfattning: To the joys of bicycle riding add the quiet 
picnic to rest the bones and improve the spirit. As Jane and 
Ed have said so well, the reason for short bike rides is to 
provide the time really to sense the scenery and the time 
to pause.
 While they wave to the fierce competitive bike rider 
whooshing down the pikes, Jane and Ed prefer the picnic 
and the pauses; for the pure joy of bicycles is much more 
than pedalling.

Griphult, Gunilla; 1995
700 tips
Stockholm: Prisma / Vår bostad. Nr 1367

Sökord: svenska, pyssel

Sammanfattning: 15 år av läsartips från Vår bostad sorte-
rade och samlade i en bok. På sidorna 71-75 finns tips för 
fritid, bil och cykel. Tipsen är på några få spalrader och 
därför supertrista. Illustrationerna är få.

Grisogono, Vivian; 1998   
The Knee. Problems and Prevention. A Self-help Guide. 
London: John Murray. Nr 0627

Sökord: engelska, hälsa   

Sammanfattning: Cycling till vardags och på motionsnivå 
är skonsamt mot kroppen. Så länge man inte kör omkull vill 
säga. Men en och annan av oss drabbas av knä-problem. 
Ofta beror det på för låga sadlar och för höga växlar. Men 
problemen kan också ha andra orsaker. En bit upp i åren har 
nog en och annan fått en hel sommar spolierad av värk i 
knäna. Men det går att undvika.
 För den som vill förebygga problem med knäna är The 
Knee av Vivian Grisogono en guldgruva. Boken kom 1998 
och beskriver både vad det beror på när knäna värker och 
hur man kan undvika det. Här står också en hel del om hur 
knäskador behandlas. Boken riktar sig inte enbart till cyklis-
ter. (Nya cykeltidningen 1999, nr 1, s 23)

Gronen, Wolfgang och Walter Lemke; 1978
Geschichte des Radsports + des Fahrrades. Von den Anfängen 
bis 1939.
Eupen: Edition Doepgen Verlag. Nr 0332
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Sökord: tyska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Den allmänna historieskrivningen har en 
del brister. Cykelsportens historia är intressant, välillustre-
rad och definitivt läsvärd även om den årsvisa genomgången 
ger ett hackigt intryck. Boken är på närmare 350 sidor och 
innehåller omkring 200 fotografier. Den har både person- 
och sakregister. 

Grosse, Dietmar; 1993
Radsport, mal anders gesehen!.
München: Copress verlag. Nr 0583

Sökord: tyska, humor, cykelteckningar

Sammanfattning: Dietmar Grosse försöker med begränsad 
framgång vara rolig. Men en hel bok med cykelteckningar är 
inte fel även om bara en del av dem är riktigt roliga. (Nya 
cykeltidningen 1997, nr 4, s 23)

Grosser, Morton; 1981
Gossamer Odyssey. The triumph of human-powered flight.
Boston: Houghton Mifflin. Nr 1328

Sökord: engelska, HPV

Sammanfattning: Flygplan som drivs fram av cyklar. 
Spännande även om 298 sidor är i mesta laget. 

Grähs, Gunnar och Eva Lindström; 1988 (1985)
Tandem.
Stockholm: Alfabeta. Nr 0712

Sökord: svenska, humor, vuxenserier
Sammanfattning: Utmärka serier i en behändig pocketbok. 
Tyvärr skämtas det varken om tandemcyklar eller andra cyk-
lar …

X Grönbergs, Lennart; 2013
Västgötsk cykeltur i elva härader år 1994.
Borås: Recito. Nr 1765

Sökord: svenska, reseskildringar

Sammanfattning: Det är för små marginaler, för långa styck-
en och helt hopplös grafisk form och sättning. Kan omöjligt 
förmå mig att läsa själva orden ...

X Gustafsson, Lars; 2012
Mannen på den blå cykeln.
Stockholm: Atlantis. Nr 1716

Sökord: svenska, roman

Sammanfattning: Året är 1954. November. Tidig skymning 
över tomma fält och avlövade ekdungar. En ensam man på 
en blå cykel strävar mot vind och regn på grusiga småvägar. 
På pakethållaren har han en väska, ordentligt fastsurrad 

med många varv av sliten läderrem. Ty här fraktas värdefulla 
ting. Han är ute för att i gårdarna presentera Electrolux ny-
aste produkt, Hushållsmaskinen Assistent. Den är rätt tung 
att ha på pakethållaren och försäljningsresan går inte rik-
tigt som Jan Victor Friberg har tänkt sig. 
   Efter en vurpa som kunde ha slutat illa eller som möjligen 
också har slutat illa tar han i brist på bättre sin tillflykt till 
en av gamla herrgårdarna nere vid Mälaren. Den visar sig full 
av liv och överraskningar och framförallt av en hemlighets-
full förflutenhet som på ett vagt sätt tycks vilja införliva 
också den resande. Hör den faktiskt till den vanliga väst-
manländska verkligheten? Försatt i en situation som han 
inte behärskar tar Janne sin tillflykt dit han alltid brukar gå 
när ingen utväg finns, in i sina fantasivärldar.  
   ”Mannen på den blå cykeln” utgår från ett litet antal 
bilder från en gammal lådkamera, en Brownie från 1920-ta-
let som en gång tillhörde Einar Gustafsson. Romanen utgör 
dessa bilders berättelse.

Gustafsson, Signe; 1929
En tös på cykel. Stockholm – Narvik – Stockholm.
Stockholm: Bonniers. Nr 1377

Sökord: svenska, reseskildring, Sverige, Norge

Sammanfattning: En mycket charmigt skriven reseskildring. 
Boken är dock rent fysiskt i dåligt skick.

X Gustafsson, Stefan (redaktör); 2003
Hallandsbyggd, årgång 45.
Varberg: Varbergs och Ätradalens hembygdskrets. Nr 1867

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: På sidorna 7–18 berättar Dan Malkomsson 
omen kyrktur på cykel runt Varberg. Illustrerad med teck-
ningar som saknar cyklar

Göteborgs Cykelamatörer; 1946  
Göteborgs Cykelamatörer 1921–1946. Minnesskrift.
Göteborg: Eget förlag. Nr 0954

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: En utmärkt minnesskrift!

Göteborgs och Bohus läns landsting; 1984  
Cykelstråk i natur och kultur i Uddevalla kommun.
Göteborg: Eget förlag. Nr 1420

Sökord: svenska, turförslag, kartor

Sammanfattning: En samling sevärdheter på cykelavstånd 
från Uddevalla. Dåliga kartor och en del trista vägval. Men 
inte så tokigt i övrigt.
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H
Haas, Robert; 1993 (1983)
Äta för att vinna.
Förlagsort saknas: Forum. Nr 0634

Sökord: svenska, näringslära, recept, cykelsport

Sammanfattning: En bok om vinnarmat för toppidrottare 
och motionärer – och för alla andra som vill höja sin presta-
tionsförmåga och komma i form.

Hackles, Lynne; 1991
Racing Start.
London: Blacke and Son Limited. Nr 0118

Sökord: engelska, pojkbok, cykelsport

Sammanfattning: Steve Astley is small and hopeless at foot-
ball, a sitting target for the school bully and a failure in 
the eyes of his dad, a famous ex-footballer. Then he meets 
Sid, coach of the Kidberrow Wheelers, and discovers his tal-
ent for cycling. Could he become a star in his own right? 
Against tough opposition, both on and off the circuit, Steve 
sets out to prove something to his dad and, more important 
still, to himself.
   Fast-paced, packed with information, this novel is a must 
for all would-be cyclists.

Hadland, Tony; 1986 (1981)
The Moulton bicycle. The story from 1957 to 1981.
Birmingham: Pinkerton Press. Nr 0139

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: This improved and enlarged 2nd edition of 
Tony Hadland’s book of the revolutionary Moulton was pub-
lished on the 20th Anniversary of the Moulton’s release and 
will be of particular interest since a New Moulton is being 
produced at Bradford-on-Avon. (Ur reklamfolder från 1984)

Hadland, Tony; 1987
The Sturmey-Archer Story”  
Förlagsort saknas: Eget förlag. Nr 0222

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En hel bok om ett baknav eller snarare om 
en baknavstillverkare är självklart orimligt. Rentav dumt. 
Men cykelbiblioteket kunde inte motstå. Själv blev jag lite 
besviken på Tony Hadland. Jag hade velat få reda på ännu 
mer. Möjligen var det fel på förväntningarna. Boken är trots 
allt läsvärd. (Nya cykeltidningen 1999, nr 2, s 23)

Hadland, Tony; 1994
The Spaceframe Moultons.
Birmingham(?): Eget förlag(?). Nr 0451

Sökord: engelska, historia, cykelteknik

Sammanfattning: En andra bok som tillägnats Moulton cy-
keln. Med 350 faktaspäckade och inbundna sidor är The 
Spaceframe Moultons ett självklart måste för var entusiast. 
För alla andra blir det självklart för mycket. (Nya cykeltid-
ningen 1995, nr 1, s 6)

Hadland, Tony och John Pinkerton; 1996
It’s in the bag! A history in outline of portable cycles in 
the UK.
Birmingham: Dorothy Pinkerton. Nr 0529

Sökord: engelska, historia, cykelteknik

Sammanfattning: Tony Hadland och John Pinkerton har en 
längre tid arbetat med en bok om hopfällbara cyklar. Nu 
finns ”It’s in the bag” äntligen att köpa. Boken är helt fan-
tastisk samtidigt som man blir lite besviken. Så gott som 
alla hopfällbara cyklar som finns och funnits på den engel-
ska marknaden behandlas. Det räcker gott eftersom fler inte 
nått Sverige. Faktasamlingen är enorm och det finns massvis 
med illustrationer på de cirka 150 sidorna. 
   Bokens svaghet är den trista layouten. Illustrationerna 
är genomgående svartvita och inte av bästa kvalitet. I 
flera fall tycks man ha kopierat av förlagor i färg. Trist! 
Ska sanningen fram är det inget vidare flyt i texten heller. 
Ett så stort material måste sorteras på något sätt. Att gå 
igenom den ena cykelmodellen efter den andra blir segt i 
längden. Men som Mike Burrows skriver i förordet – detta 
är bara första upplagan. (Nya cykeltidningen 1996, nr 4, 
s 15)

X Haeggblom, Carin; 1971
Velocipeden.
Örebro: Örebro kommun, Örebro läns museum. Nr 1681

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Ett litet häfte med cykelhistoria. 
Intressantare som tidsdokument och därmed historiskt i sig 
än som historieskildring. Illustrerad med flera intressanta 
fotografier.

Hagberg, Knut; 1962
Alvaret och strandängen.
Stockholm: Wahlström & Widstrand. Nr 0894

Sökord: svenska, Öland

Sammanfattning: En fin bok om Öland. ”Att cykla på Öland” 
sidorna 9-16.
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Hagman, Olle; 1999
Bilen, naturen och det moderna: om natursynens omvand-
lingar i det svenska bilsamhället.
Göteborg: Göteborgs universitet. Nr 0508

Sökord: svenska, socialantropologi, trafikpolitik

Sammanfattning: Det sker en hel del forskning på trafikom-
rådet. Väl så ofta gör vi dock bedömningen att biblioteket 
klarar sig utan forskningsresultaten. Vi tar in det som mer 
specifikt tar upp cykling och annat bara om det är av särskilt 
intresse. Bilen, naturen och det moderna – om natursynens 
omvandlingar i det svenska bilsamhället av Olle Hagman är 
av särskilt intresse. 
   ”Utgångspunkten för detta arbete är en av det moderna 
industrisamhällets stora paradoxer. Å ena sidan pågår en 
intensiv debatt om miljöproblem och miljöfrågor, å andra 
sidan håller människor fast vid ett levnadssätt som de själva 
anser vara orsak till miljöproblemen. Paradoxen blir särskilt 
tydlig om vi väljer att se på ett specifikt fenomen som bilis-
men.” (Nya cykeltidningen 1999, nr 2, s 23)

X Haine, Charles; 2011
The urban biking handbook. The DIY guide to building, re-
building, tinkering with, and repair your bicycle for city li-
ving.
Beverly, Mass: Quarry Books. Nr 1873

Sökord: engelska, cykelteknik, vardagscykling

Sammanfattning: More than ever before, bicycle culture is 
everywhere: from Portland, Oregon, to Portland, Maine, city 
planners are making big changes to city infrastructure for 
the increasing numbers of people who are leaving their cars 
at home and upgrading to two wheels. Biking in the city is 
no longer just for bike messengers with a death wish. 
   Quarry’s The Urban Biking Handbook is a hardworking, 
illustrated guide to the cycling lifestyle. Not only does it 
teach tons of repair and maintenance techniques, it shows 
such popular skills as converting a multiple-gear bike into 
a fixed-gear bike (or fixie) and how to build a Frankenbike 
from parts scavenged from several bikes. All techniques 
and projects are framed by spotlights on urban bike culture 
worldwide: profiles of bike mechanics, bike builders, bike 
artists, and more.
   Låt er inte luras av den pompösa baksidestexten. Detta 
är en riktigt bra cykelbok. Massor att lära och kul tips för 
den som vet.

Hales, Richard, Nicky Hales och André Amstutz; 1985
BMX Baboons.
London: Dragon Books. Nr 0849

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok som lär ut siffror 
med hjälp av numrerade BMX-cyklar. 

Hall, Al (redaktör); 1975
Petersen’s Complete Guide to the Bicycle.
Los Angeles, Calif: Petersen’s. Nr 0713

Sökord: engelska, cykelteknik, historia, BMX

Sammanfattning: En riktigt bra cykelteknikbok åldern till 
trots. Rikligt med svartvita illustrationer.

Hall, Brian; 1988
Stealing from a Deep Place. Travels in South-Easter Europe.
London: Heinemann. Nr 0174

Sökord: engelska, cykelresor, Ungern, Rumänien, Bulgarien

Sammanfattning: After seventeen years of continuous 
schooling, Brian Hall was ripe for a change. With a small 
travel fellowship and a good map, he rode his bicycle from 
England to Italy, where a chance conversation inspired him 
to extend his journey to the other side of the Iron Curtain. 
As autumn gave way to winter, Hall rode hundreds of miles 
over mountainous roads in Romania and Bulgaria, sleep-
ing in fields and abandoned haylofts to avoid paying the 
’official’ hotel prices. His unflagging enthusiasm sustained 
him through food shortages, petty bureaucracy, and truly 
spectacular equipment failure; his reward was the kindness 
of strangers, who opened their doors, and sometimes their 
harts, to their insatiably curious visitor.

Hall, E.; 1895
Karta öfver Sverige för Velocipedryttare. Södra delen. Bladet A.
Gen. Stab. Lit. Anst. Stockh. Nr 0501

Sökord: kartor, Sverige

Sammanfattning: En av två boxar med var sitt kartblad ut-
gifvet af Löjtnant E. Hall (Jönköping) under benägen med-
verkan av Sveriges Velocipedryttare 1896. Skala 1:500 000 
var väl inte så praktiskt. Men att klistra upp kartdelarna 
på linneduk (?) är en idé väl värd att ta efter. Kartan låter 
sig ännu 100 år senare vikas ihop utan att gå sönder. (Nya 
cykeltidningen 1996, nr 2, s 10)

Hall, E.; 1895
Karta öfver Sverige för Velocipedryttare. Södra delen. Bladet B.
Gen. Stab. Lit. Anst. Stockh. Nr 0502

Sökord: kartor, Sverige

Sammanfattning: En av två boxar med var sitt kartblad ut-
gifvet af Löjtnant E. Hall (Jönköping) under benägen med-
verkan av Sveriges Velocipedryttare 1896. Skala 1:500 000 
var väl inte så praktiskt. Men att klistra upp kartdelarna på 
linneduk (?) är en idé väl värd att ta efter. Kartan låter sig 
ännu 100 år senare vikas ihop utan att gå sönder t. (Nya 
cykeltidningen 1996, nr 2, s 10)

X Hall, E; 1898
Karta öfver Sverige för Velocipedryttare. Bladet C. Andra öf-
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versedda upplagan.
Gen. Stab. Lit. Anst. Stockh. Nr 1768

Sökord: kartor, Sverige

Sammanfattning: En av fyra boxar med var sitt kartblad ut-
gifvet af Löjtnant E. Hall (Jönköping) under benägen med-
verkan av Sveriges Velocipedryttare 1896. Skala 1:500 000 
var väl inte så praktiskt. Men att klistra upp kartdelarna på 
linneduk (?) är en idé väl värd att ta efter. Kartan låter sig 
ännu mer än 100 år senare vikas ihop utan att gå sönder. 

Länge trodde vi att det var två boxar märkta Bladet A och 
Bladet B. Men så dök Bladet D upp. Och efter långt om länge 
hittade vi Bladet C i en andra upplaga. Detta var mycket 
glädjande! Tyvärr har någongång sedan 1898 en förväxling 
av boxar skett så att nu även Bladet C nu ligger i en box 
märkt Bladet A.

Hall, Tomothy; 1981
BMX. Down under.
Sydney: Golden Press. Nr 0906

Sökord: engelska, BMX

Sammanfattning: En tidig BMX bok. Välillustrerad.

Hammarlund, Olle; 1970
Resan till paradiset.
Stockholm: Rabén & Sjögren. Nr 1549

Sökord: svenska, berättelser, historia

Sammanfattning: Ett antal små berättelser om resandet 
möda och fröjd. Sidorna 35–47 handlar om “konsten att 
cykla”. Texten virrar runnt i cykelhistorien utan att mycket 
av värde blir sagt. Men urrist är det inte heller …

X Halling, Thomas; 2015
Cykeln.
Helsingborg: Nypon förlag. Nr 1860

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Thomas Halling hade när detta skrevs 914 
boktitlar till salu på Adlibris. Även om mycket där räknas 
många gånger så är det bra många. Cykeln är en bok i raden. 
Texten är inte mycket att orda om. Den är småtråkig och det 
finns många bättre. Men kanske behövs det en bok om en 
lite större pojke som inte kan cykla. Det är Henning Cedmar 
Brandstedts bilder som sänker boken. Han gör helt enkelt 
inte Olle trovärdig. Och då faller det hela. Förlaget har dess-
utom gjort boken skrikig på ett sätt som känns helt fel.

X Hamilton, Ray; 2013
The joy of cycling.
Chichester: Summersdale publishers. Nr 1832

Sökord: engelska, kåserier, visdomar, småfakta

Sammanfattning: En stor samling småklipp med fakta, citat 
och skojigheter om cyklar, cykling och cyklis*ter. En bok 
som finns på snart sagt varje område. Så - varför inte cykel. 
En snygg bok som förströr ett tag. 

X Hammarlund, Olle; 1970
Resan till paradiset.
Stockholm: Rabén & Sjögren. Nr 1549

Sökord: svenska, berättelser, historia

Sammanfattning: Ett antal små berättelser om resandet 
möda och fröjd. Sidorna 35–47 handlar om “konsten att 
cykla”. Texten virrar runt i cykelhistorien utan att mycket av 
värde blir sagt. Men urtrist är det inte heller …

Hammond, Charlie; 1980
Charlie Hammond’s Sketch-Book. Intriduced by Christopher 
Fry.
Oxford: Oxford University Press. Nr 0425

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Charlie Hammond left England in 1885 at 
the age of fifteen in search of excitement and adventure 
in the antipodes. He kept a series of illustrated diaries, or 
sketchbooks, and this books contain a selection from five of 
those battered volumes. It includes a marvellous series of 
evocative sketches of the leisured classes at home in late 
nineteenth-century England, and traces Charlie’s story from 
the eve of his departure to his marriage in 1916 by way 
of wonderful variety of experiences in Australia and New 
Zealand. His occupations included those of sheep and arable 
farmer, decorator, photographer, artilleryman, and artist. 

Hamsher, W. Papel; 1937
The Balkans by Bicycle.
London: H. F. & G. Witherby. Nr 0105
Sökord: engelska, cykelresor, Österrike, Jugoslavien, 
Albanien, Grekland, Turkiet

Sammanfattning: An entertaining account of a bicycle tour 
from Leipzig to end among the mosques and minarets of 
Istanbul.
   En läsvärd klassiker.

X Hancock, Cyril; 2010
The Veteran-Cycle Club 1955–2005.
Förlagsort saknas: JPMPF. Nr 1762

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Klubbens historia. Boken är intressant och 
faktarik. Men den duger bara för nu. Klubben är värd en mer 
genomtänkt och bättre skriven historia.
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Hansen, Hans; 1985
Cykelridderen og den kobberfarvede prinsesse.
Förlagsort saknas: Alrune. Nr 1018

Sökord: danska, barnbok

Sammanfattning: En dag, da Rer kom ridende på sin fyrige 
cykel, så han en prinsesse i et åbentstående vindue. Per 
tog både hånd- og fodbremsen. Man rider nemlig ikke bara 
videre, når man ser en prinsesse. 
   Boken är en liten tänkvärdhet i dessa nyrasistiska tider. 
Med utmärkta illustrationer av Jon Ranheimsæter.

Hanson, Gunilla; 1992
Snart ska vi simma.
Uppsala: April 88 Press. Nr 1540

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Tidigt en morgon cyklar Max och Mia med 
pappa ända till havet. Nu ska de lära sig simma. Det handlar 
om pappa som har simskola och om Max som kan bada hur 
länge som helst. Det handlar om Mia som måste passa sin 
Anka på stranden den allra första dagen på stranden. Mycket 
strand med också lite cykling. Fina bilder!

Hanson, John; 1990
Around the World in Cycle Clips. An eye-opening journey 
through calamities, curries and culture shock.
Eastbourne: Kingsway Publications. Nr 0036

Sökord: engelska, cykelresor, världen

Sammanfattning: Just imagine cycling through a desert, all 
loaded up with bags, supplies and water; or through a jungle 
full of strange animals and weird noises. What an experience 
it would be to cross the Rocky Mountains by bike … what a 
thrill to cycle into some of the most colourful cities of the 
world – Athens, Delhi, Katmandu, Bangkok, Toronto.
   Spurred on by a desire to raise money for the relief agency 
Tear Fund, John Hanson turned fantasy into reality as he 
teamed up with a friend and set of across three continents 
– 13,000 miles of it on his bike!
   Border guards in Europe, a snakecharmer in Pakistan (and 
a determined young lady), refugees in Thailand – all have 
their story to tell. And there are the poor, the criminals and 
the victims of crime. Not without personal danger them-
selves, the two adventurers meet the human face of world 
poverty and injustice, and find the joy of sharing a sense of 
purpose and hope for the future.

Hansson, Åke; 2000
Jubileumsbok. Svenska Cykelförbundet 100 år.
Stockholm (?): Eget förlag. Nr 1566

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Ett väl futtigt häfte för att fira de 100 
kan man tycka. Berättelserna om Morén, Stenqvist, Sköld, 

Svängis, Snell, Fåglum, Johansson och Berglund är korta och 
intetsägande. Liksom de om våra stora lopp. Cykelhistorien är 
felskriven och … man undrar vad denna skrift ska tjäna till.

X Haraldsson, Marcus; 2007
En linje över Kina.
Stockholm: Alfabeta. Nr 1808

Sökord: svenska, reseskildring, Kina

Sammanfattning: Reseskildringar blir lätt tradiga. I sig. Men 
också som genre. Här finns ändå en idé. Marcus gör om en 
cykeltur tvärs genom Kina som han gjorde 7 år tidigare. De 
han då träffade spontant vill han nu återse. Så många som 
möjligt. 
   Men det hela blir för riggat. Och det är för tafatt skrivet. 
Gjort mer för att ge sysselsättning åt en journalist än för att 
berätta en historia eller åtminstone visa upp platser som 
cyklats förbi. Det blev säkert en helt OK artikel eller två. 
Men som bok håller det inte.

Harbo, Henning; 1949
Cykleture i Danmark. Sjælland II. Det indre Sjælland.
Köpenhamn: Turistforeningen for Danmark. Nr 0714

Sökord: danska, turförslag, turcykling, Danmark

Sammanfattning: Ett litet trevligt häfte med fyra turer på 
Själland beskrivna. Säkert har en del hänt även i det under-
bara Danmark sedan häftet gavs ut 1949.

Harding, Georgina; 1990
In another Europe. A journey to Romania.
London: Hodder & Stoughton. Nr 0018

Sökord: engelska, cykelresor, Österrike, Ungern, Rumänien, 
Bulgarien

Sammanfattning: The other Europe that exists to the east 
of Vienna has until recently been shrouded in mystery. Even 
today, we hear little of what lies behind the newspaper 
headlines as the first Eastern-bloc countries make tentative 
steps towards capitalism and democracy. To ride a bicycle 
alone across Eastern Europe, from Vienna to Istanbul, is to 
discover at first hand the realities behind the news bul-
letins. Hungary, Romania and Bulgaria present three con-
trasting political faces. The Europe they belong to is on the 
surface identifiably familiar; yet as this journey reveals, in 
so many more ways it is different.
   Georgina Harding presents a remarkably vivid and arresting 
sequence of portraits of people and places, and in so doing 
explores the whole East European identity with its tensions 
between state centralisation and private enterprise, the medi-
eval and the industrial, Gothic and Byzantine, East and West. 
The result is a memorable and thought-provoking book.

Harding, Gunnar; 1968
Den svenske cyklistens sång.
Malmö: Wahlström & Widstrand. Nr 0882
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Sökord: svenska, dikter

Sammanfattning: I denna bok kan man urskilja flera grund-
teman. Den kan läsas som ett försvar för poesin, en poesi 
på flykt, men samtidigt en poesi som förvandlas och stän-
digt gäckar sina förföljare. Sensualism, fantasi och förnyelse 
kontrasteras mot förstening och destruktion. Även de reak-
tionära krafterna förändras.
   Med halvdana illustrationer av författaren.

Harlequin Series (författarnamn saknas); Utgivningsår sak-
nas (1973?)
Roy’s new bicycle.
London: Treasure Hour Books. Nr 0861

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En trevlig gammal illustrerad barnbok där 
en cykel förekommer.

Harris, Nathaniel; 1994
The life and works of Toulouse-Lautrec.
London: Parragon Book Service. Nr 0605

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Av Henri De Toulouse-Lautrec finns bara 
ett fåtal cykelbilder bevarade. Den mest kända är ”Le Chaîne 
Simpson” från 1896. Den finns avbildad på sidorna 66-67 i 
boken. Det finns också en enfärgade skiss eller förlaga från 
samma år. 
   Bilden är ett beställningsjobb avsett att marknadsföra 
cykelkedjan ”The Simpson’s Lever Chain”. Kedjan hade böjda 
tänder som skulle öka effektiviteten vid kraftöverföringen. 
Det gjorde den nog inte. Skissen godkändes inte av upp-
dragsgivarna eftersom pedalställningen var felaktig. Henri 
De Toulouse-Lautrec lät då trycka skissen på egen bekost-
nad. Men det är skojigt att tänka sig att denna fantastiskt 
kände konstnär rättade till sin bild så att den kunde använ-
das för att marknadsföra kedjan. Version två godkändes.
   Henri De Toulouse-Lautrec föddes 1864. Han led av med-
född svag benstomme vilket förorsakade upprepade benbrott 
som läktes illa. Benen växte heller aldrig ut till full längd. 
Henri De Toulouse-Lautrec gick livet igenom med käpp och 
kunde inte cykla. Men det var inte dessa fysiska åkommor 
som ändade hans liv redan vid 36 års ålder. Inte heller fat-
tigdom. Hans föräldrar var generösa och välbeställda. Henri 
De Toulouse-Lautrec dog av alkohol och syfilis.
   Sitt handikapp till trots lär Henri De Toulouse-Lautrec ha 
älskat cykling. Främst var det velodromcykling som intres-
serade honom. Han var god vän med Tristan Bernard som 
förestod två velodromer och var redaktör för ”Le Journal 
des Vélocipèdistes”. Tillsammans besökte de Belgien och 
England för att följa cykeltävlingar. (Nya cykeltidningen 
1998, nr 3, s 16-17)

Harries, Richard; 1984
Cycling in the Lake District.
Ashbourne: Moorland Publishing Company. Nr 0715

Sökord: engelska, turbeskrivning, England

Sammanfattning: Why cycle in the Lake District? The roads 
are busy, the hills fearsome and it often rains. Surely no-
one would choose such a small and mountainous area for a 
cycling holiday?
   In fact, a great number of people do so; I hope that this 
book will encourage many more. This small corner of England 
can boast some of the finest scenery in Britain and in many 
ways the cyclist is better placed to appreciate it than either 
the walker or the motorist. Roads and tracks pass through 
the peaceful woods, far from the noise and bustle of modern 
life; they skirt the lakesides, which mirror the fells in the 
water; old tracks, with many twists and turns, follow the 
valleys out of sight and sound of busy motor roads – these 
are some of the attractions of the cyclists’ Lakeland.
   En mycket trevlig samling turbeskrivningar (42 stycken) 
från en vacker del av England.

Hart, John; 1992
Jizz. The Story of a New Renaissance Man and the Riddle of 
Existence.
London: Black Swan. Nr 0459

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: En oläst roman med en sympatisk cykel-
bild på framsidan. Baksidestexten lovar gott …

Hartung, Hugo; 1967 (1954)
Gewiegt von Regen und Wind.
Berlin: Verlag Ullstein. Nr 0232

Sökord: tyska, roman

Sammanfattning: Sommer 1945. Der aus Oberschlesien aus-
gewiesene Pastor Kendcinsky hat die Görlitzer Neißebrücke 
bereits hinter sich gelassen, als er – zum wievielten Male 
schon? – aufgehalten wird. Diesmal jedoch ist es kein sowje-
tischer Posten, der den Mann mit dem silbernen Kreuz vom 
Fahrrad steigen heißt, sondern ein Leichenzug. Bis Bautzen, 
das er noch am gleichen Tag erreichen wollte, schafft es der 
Pastor nun gewiß nicht mehr – er müßte denn nach seinem 
am Grab gesprochenen kurzen Gebet das Fahrrad bestei-
gen und die vier Töchter des Verstorbenen schutzlos ihrem 
Schicksal überlassen …

Harvey, Trevor; 1991
Operation Pedal Paw.
London: HarperCollins Publishers. Nr 0286

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Andrew and his friend Warren are deter-
mined to find Andrew’s stolen bike – and five rabbits which 
have also mysteriously disappeared. When Warren spots six 
rabbits in a deserted garden, Andrew is sure they’re the right 
ones, and steals them back – with disastrous consequences!
   Med utmärkta illustrationer av Jane Gedye.
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Hastings, Frederick; 1905 (?) (säkert efter 1904)
The Spins of ”The Cycling Parson”.
London: Walter Scott Publishing. Nr 0987

Sökord: engelska, cykelresor, historia, England, Frankrike, 
Norge, Schweiz, Spanien och …

Sammanfattning: En cykelälskande präst skriver om diverse 
utfärder av olika längd. Emellanåt intressant och roande 
men hör inte till de mest läsvärda i sin genre. Illustrerad 
med 82 fotografier och teckningar som inte heller är väldigt 
intressanta.

Haugbøll, Charles; 1979
Svajerne. De københavnske cykelbude og mælkedrenges liv 
og virke belyst gennem samtaler.
København: Foreningen Danmarks Folkeminder. Nr 0878

Sökord: danska, historia

Sammanfattning: Svajerne handlar verkligen om ”de køben-
havnske cykelbude og mælkedrenges liv og virke”. Dryga 
260 sidor tryckta på lite strävt papper med små radavstånd. 
Några foton och några serieteckningar. Men inte så det stör. 
En underbar rapport.

Hawkins, Colin och Jacqui; 1991
Number two.
London: The Bodley Head. Nr 0871

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar 
en viktig roll.

Hawkins, Karen och Gary; 1974 (1973)
Bicycle Touring in Europe.
London: Sidgwick & Jackson. Nr 0147

Sökord: engelska, turförslag, Frankrike, England, Danmark, 
Nederländerna, Tyskland

Sammanfattning: In this delightful guide to bicycling in 
Europe the authors, who have travelled throughout Europe 
on their bicycles, entice the reader to take a similar trip. 
Using stories of their own experiences as a beginning, they 
offer advice on how to see Europe on a bicycle – places to 
go, where to stay, where to eat, how much money and en-
ergy you’ll need
   To further whet your appetite for the trip, the authors 
offer nine possible tours, with maps, throughout some of 
Europe’s most enchanting riding country – Burgundy and 
Alsace in France, Germany, and Denmark, to suggest a few.
   Mer än man kan vänta sig av ett amerikanskt par som cyk-
lat runt lite i Europa. Trots att boken blivit aningen gammal 
kan den säkert tjäna som inspirationskälla.

Hawkins, Karen och Gary; 1980 (1973)
Bicycle Touring in Europe. Revised and updated edition.

London: Sidgwick & Jackson. Nr 0160

Sökord: engelska, turförslag, Frankrike, England, Danmark, 
Nederländerna, Tyskland

Sammanfattning: En reviderad och uppdaterad version av 
boken ovan.

Healey, Tim; 1983
Extraordinary inventions.
London: Reader’s Digest. Nr 0381

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En liten trevlig skrift med bilder på upp-
finningar från 1800-talet. Sidorna 22–27 visar mest cyklar.

Heavey, Tom och Susan; 1979
20 Bicycle Tours in New Hampshire.
Somersworth: New Hampshire Publishing Company. Nr 0716

Sökord: engelska, turbeskrivning, USA

Sammanfattning: 20 Bicycle Tours in New Hampshire is the 
first guide to bring you the most scenic of all states from 
the vantage point of a cyclist’s seat. Route maps and con-
cise directions allow you to explore new places with ease; 
easy-to-follow notes allow you to plan stops at such points 
of interest as historical sites and swimming holes.

Hebden, Mark; 1984 (1981)
Pel is puzzled. An Inspector Pel novel.
London: Futura Publications. Nr 0058

Sökord: engelska, deckare

Sammanfattning: Inflation has inspired new varieties of crime, 
Inspector Pel has decided. For some time now peace of the 
Burgundian countryside has been periodically shattered by 
raids on historic châteaux and churches to plunder art treas-
ures. Then the latest develops into something more disturb-
ing; two murders and some sort of underhand espionage deal 
– possibly international – are involved. Pel is prised away 
from home to Paris, then London for a session at Scotland 
Yard. But the British interlude is soon forgotten when his 
investigations reach their climax at the winning post of that 
most Gallic of institutions, the Tour de France bicycle race.

Heckmann, Dirk; 1994
Mittel- und Nordschweden.
Stuttgart: Pietsch Verlag. Nr 0414

Sökord: tyska, turbeskrivningar, kartor, Sverige

Sammanfattning: En cykelguide på tyska för den som tycker 
om att följa de stora bilvägarna. Intressant som fenomen 
men knappast att rekommendera. (Se Nya cykeltidningen 
1995, nr 1, s 7)
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Hedberg, Bengt; 1994
Svenska äventyr.
Förlsagsort saknas: STFs Förlag. Nr 0717

Sökord: svenska, naturskildring

Sammanfattning: Boken bygger på kombinationen bild /text 
och speglar upplevelser som även är realistiska för gemene 
man – om än inte alltid lätta att genomföra. Här läser vi 
bland annat om dressincykling på inlandsbanan …
   Flera av bilderna är tagna med panoramakamera, vilket 
ger uppslagen en härlig rymd. (Se Nya cykeltidningen 1995, 
nr 1, s 21)

Hefferon, Lauren; 1983
Cycle Food. A Guide to Satisfying Your Inner Tube.
Berkeley (California): Ten Speed Press. Nr 0012

Sökord: engelska, kokbok

Sammanfattning: Alla är vi väl cykelintresserade. Men med 
åren tillkommer hos många av oss även ett intresse för god 
mat. Till vardags låter sig dessa intressen kombineras. Men 
på längre cykelturer får vi problem. Inte kan man ta med 
sig sitt kokboksbibliotek i cykelväskorna. De kokböcker vi 
orkar ta med låter sig dessutom inte enkelt anpassas till 
köksutrustningen.
   Till sommaren behöver vi detta år inte stå rådvilla. Lauren 
Hefferon har skrivit boken Cycle Food. A Guide to Satisfying 
Your Inner Tube. Den kom ut redan 1983 på det sympa-
tiska förlaget ”Ten Speed Press” i USA. Boken är helt enkelt 
en kokbok för cyklister. Receptsamlingen är anpassad för 
2–4 personer beroende på aptit. Utöver recepten behand-
lar Lauren kokutrustning och näringslära för tur-cyklister. 
(Cykel 1986, nr 2, s 19)

X Heine, Jan och Jean-Pierre Pradères; 2010
The golden age of handbuilt bicycles. Craftmanship, elegan-
ce and function.
New York, NY: Rizzoli. Nr 1610

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En helt enastående bok om handbyggda 
cyklar som välförtjänt utsågs till Årets cykelbok 2010. Det är 
en tung bok, i stort format och med otroligt fina bilder. En 
bok att bläddra i när snöstormen viner runt knutarna eller 
när regnet och blåsten försvårar det egna trampandet. Här 
visas många franska cyklar från Alex Singer och René Herse. 
Boken är redan en klassiker och ett måste för alla älskare av 
vackra cykelmodeller. (Nya CykelTidningen 2011, nr 1, s 18)

X Heine, Jan och Jean-Pierre Pradères; 2010
Custom bicycles. A passionate pursuit.
New York, NY: Rizzoli. Nr 1617

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Den som gillade exempelvis ”The golden 

age of handbuilt bicycles” (Nr 1610) av Jan Heine och 
Jean-Pierre Pradères eller ”Bespoke” (Nr 1609) av Michael 
Maharam m.fl. kommer även att tycka om ”Custom bicycles”. 
Även här handlar det om snygga handbyggda cykelramar i 
detta fall av någotsånär modernt snitt. Många mycket fina 
fotografier. Möjligen skäms boken av att texterna ligger väl 
nära reklamfoldern från respektive byggare.

X Heley, Veronica; 2006
Murder by bicycle.
Sutton, Surrey: Severn House Publisher. Nr 1390

Sökord: engelska, deckare

Sammanfattning: En mycket Brittisk deckare i en populär 
serie.

Helgoson, Ingemar och Göte Johansson (redaktörer); 1989
Arosidrotten 1000 år. En kulturhistorisk Västeråskrönika.
Västerås: Västerås idrottsalians. Nr 0930

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: En fantastisk bok! Men 590 sidor om 
Västerås kan bli i mesta laget. Sidorna 210-236 handlar 
dock om cykel och är helt klart läsvärda. Med bra illus-
trationer. 

Helms, Johnny; årtal okänt
Transport of delight. A collection of cycling cartoons.
Förlag och förlagsort saknas. Nr 0485

Sökord: engelska, skämtteckningar

Sammanfattning: En samling skämtteckningar på temat cyk-
ling av världens roligaste. (Cykel 1988, nr 2, s 24)

Helms, Johnny; årtal okänt
Round the bends. A second collection of cycling cartoons.
Förlag och förlagsort saknas. Nr 0477

Sökord: engelska, skämtteckningar

Sammanfattning: En samling skämtteckningar på temat cyk-
ling av världens roligaste. (Cykel 1988, nr 2, s 24)

Helms, Johnny; årtal okänt
On your bike. A third collection of cycling cartoons.
Förlag och förlagsort saknas. Nr 0478

Sökord: engelska, skämtteckningar

Sammanfattning: En samling skämtteckningar på temat cyk-
ling av världens roligaste. (Cykel 1988, nr 2, s 24)



SCCB – Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek – Lista B  77

Hem och fritid; 1984
1001 idéer och tips
Västerås(?): ICA-förlaget. Nr 1088

Sökord: svenska, pyssel

Sammanfattning: En helt odräglig massa idéer för den som 
gillar hemsnickrade små fiffigheter. På sidan 17 finns ett 
ställ för barnens cyklar.

Henderson, Noel G.; 1977
Centenary 78. The story of 100 years of organised British 
Cycle Racing.
Silsden: Kennedy Brothers Publishing. Nr 0392

Sökord: engelska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Two main themes run through the book 
– the great names of British cycling, and the development 
of the governing bodies.

Henderson, Noel; 1989
European Cycling. The 20 Greatest Races.
Brattleboro (Vermont): Vitesse Press. Nr 0299

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: This information-packed book is your 
guide to the top 20 races and the tough and talented ath-
letes who ride in them. In these pages you’ll find complete 
lists of winners and other factual information, plus details 
of noteworthy victories and tales from nearly a century of 
cycling. And you’ll learn about the exploits of such legen-
dary riders as Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx 
and Bernard Hinault.
   Definitivt mer underhållande än man kunde tro …

Henriksson, Jan (redaktör); 2004
FYSS för alla. En bok om att röra på sig för att må bättre.
Stockholm: Yrkesföreningear för Fysisk Aktivitet. Nr 1303

Sökord: svenska, hälsa, motion

Sammanfattning: FASS känner väl alla till. Det är läke-
medelsindustrins läkemedelsförteckning. Där handlar det om 
att skriva ut mediciner mot sjukdomar. Men FYSS handlar om 
att förebygga ohälsa på ett trevligt och bra sätt. De flesta 
vet att man måste vara fysiskt aktiv för att hålla sig frisk. 
Denna bok har ett budskap! Om hur viktigt det är att röra på 
sig. Detta för att förebygga sjukdomar och framför allt för 
att må bra. Och här får man reda på hur man bär sig åt. (Nya 
cykeltidningen 2005, nr 1, s 18)

X Henry, Sara; 1994 (by the editors of Bicycling magazine)
Bicycling Magazine’s Complete Guide to Bicycle Maintenance 
and Repair.
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 1789

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Ännu en helt OK beskrivning i stort format 
om hur man bäst skruvar på cyklar från 1990-talet.

Herlihy, David; 2004
Bicycle – the history.
London: Yale University Press. Nr 1389

Sökord: engelska, historia, Årets cykelbok

Sammanfattning: David Herlihy är historiker med mycket 
goda kunskaper om framförallt cykelns tidiga utveckling. 
Här förklarar han sammanhanget mellan de trehjulingar och 
tvåhjulingar, som fanns mellan von Drais och Mchaux. Han 
gör också en noggrann genomgång av bröderna Oliviers be-
tydelse för den tidiga cykelutvecklingen och förklarar en del 
av de konstigheter som kommit fram om Pierre Michaux – 
Pierre Lallement och velocipedtillverkningen under 1860-ta-
let. Den snabba utvecklingen förklaras och genombrottet 
under åren 1869–70. Ska något kritiseras är det centrering 
kring amerikanske förhållande. En del franskt har dock fått 
komma med 
   Bokens fantastiska bildmaterial lyfter den ytterligare en 
nivå. Detta är definitivt en cykelbok ingen kan vara förutan! 
Årets cykelbok 2006 (Nya CykelTidningen 2007, nr 1, sidor-
na 30–31)

X Hermansson, Håkan; 2008
Idrottsprofiler längs Inlandsvägen.
Tyresö: Sivart förlag. Nr 1783

Sökord: svenska, biografi, reseskildring, Sverige

Sammanfattning: Håkan cyklade sommaren 2008 längs 
Inlandsvägen från Lerum till Karesuando. Varje dag inter-
vjuade han en idrottsprofil längs vägen. Det blev 16 porträtt 
varav ingen är cyklist och en slags dagbok om cykling längs 
med bilvägen. Boken är inte jättedålig men onödig på något 
vis.

Hermodsson, Lars; 1940
Cykelsommar i Europa.
Uppsala: Förlag Weilands tryckeri. Nr 1477

Sökord: svenska, reseskildring

Sammanfattning: ”Cykelsommar i Europa” av Lars 
Hermodsson var verkligen ett fynd. Boken har legat osprät-
tad sedan 1940 och vara alltså i nyskick. Och den fanns i 
flera exemplar. En låda av den ”2:dra upplagan” måtte ha 
blivit liggande och … vem vet. Hermodssons bok innehåller 
visserligen en hel del trista turistbilder med tillhörande skil-
dringar. Men där finns också avsnitt som känns genuina och 
ger fina tidsbilder. Exempelvis det tyska duntäckets lov och 
sovsalen på vandrarhemmet i Sion som man kan cykla ut ur. 
(Nya cykeltidningen 2008, nr 3–4, s 42–43)
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Hermsen, Terry; 1985
36 Spokes – the bicycle poems.
Huron, Ohio: Bottom Dog Press. Nr 0479

Sökord: engelska, cykelpoesi

Sammanfattning: En samling dikter skrivna under en cykel-
resa över den amerikanska kontinenten 1976. En vacker bok 
tryckt i 300 numrerade exemplar varav detta är nummer 187. 
En slags dagbok fylld med dikter. Inte stor poesi – men sko-
jigt och inspirerande.

X Herrick, Steven; 2014
Bratwurst and bicycles. A cycling adventure along the 
Danube.
Eurovelo Series Book Three. 
Förlagsort saknas: Great Space. Nr 1825

Sökord: engelska, cykelresor, mat, Tyskland, Österrike, 
Slovakien, Ungern

Sammanfattning: En reseskildring skriven av en matintres-
serad cyklist skulle kunnat vara så mycket bättre. Nu skriker 
boken efter en redaktör. Högt! Texten är både till utseende 
och innehåll nästintill oläsbar. Och författaren är prisbelönt. 
Man undrar för vad. Gör en cykel- och matresa själv. Läs inte 
om denna.

Hershon, Maynard; 1989
Tales from the Bike Shop.
Brattleboro, Vt: Vitesse Press. Nr 0195

Sökord: engelska, humor

Sammanfattning: You don’t have to ride to enjoy Tales from 
the Bike Shop, because in these pages the world of cycling 
is the backdrop of common themes of honesty, friendship, 
courage, loyalty, and responsibility. These 52 humorous and 
thought-provoking tales capture the essence of bicycling in 
fact and fiction, parody and parable. 
   Det är svårt att vara rolig eller kanhända svårt att gilla all 
slags humor.

Hershon, Maynard; 1994
Half-wheel hell & other cycling stories.
Boulder, Colorado: VeloNews Books. Nr 0467

Sökord: engelska, essäsamling

Sammanfattning: Inte kan bibliotekarien anklagas för att nor-
malt utan eftertanke köpa in böcker bara efter deras titlar. Men 
ibland gör han just precis det. Titeln ”Half-wheel hell & other 
bicycle stories” av Maynard Hershon var oemotståndlig. 
   Boken innehåller en rad mycket korta historier. Författaren 
tillhör den stora gruppen halvunga skrivkunniga amerikan-
ska män. Den som söker stor litteratur eller uppskattar sam-
manhållna historier har inte mycket att hämta. Det här är en 
bok för tunnelbanan, stranden eller en kort paus i fåtöljen. 
De tycks rikta sig till andra halvunga män och för den delen 

– nyblivna fyrtioåringar.
   Half-wheel hell & other bicycle stories är trots allt en rätt 
välstädad bok. Maynard Hershon är journalist och histori-
erna har tidigare varit publicerade i cykeltidskrifter. Ofta 
bygger de på någon verklig observation. Half-wheel hell 
handlar om hur det känns att vara på tur med någon som 
alltid ligger ett halvt hjul före. Helvetet består i att gång 
efter gång efter gång köra upp jämsides för att sedan halka 
efter ett halvt hjul – inte mer. Visst känner vi igen det? (Nya 
cykeltidningen 1995, nr 2, s 15)

Herzog, Ulrich; 1996
Full suspension. Fahrrad-federungssysteme.
Kiel: Moby Dick. Nr 0584

Sökord: tyska, teknik, fjädring

Sammanfattning: Fjädringen har trots att de numera är rela-
tivt vanliga haft svårt att erövra utrymme i teknikböckerna. 
”Full suspension” fyller denna lucka. Det är en bok som helt 
ägnas åt ”Fahrrad-federungssysteme”. Underbart! Hela 150 
sidor på tyska kan verka i mesta laget. Men boken är lätt-
läst och välillustrerad. En tredjedel upptas dessutom av en 
modellöversikt i tabellform. Denna är inte ointressant men 
behöver knappast läsas rätt igenom. (Nya cykeltidningen 
1997, nr 4, s 23)

Hicks, W. J; 1958
Boys´book of all sports. Eighth year.
London: News Chronicle. Nr 1448

Sökord: engelska, cykelsport, historia

Sammanfattning: Sidorna 140–141 handlar om hastighetsre-
kord per cykel och visar ett foto på Vic Gibbons. Halvljummet! 
Boken saknar skyddsomslag.

Hilarides, Piet Hein; 1991
The Bicycle in French Literature.
Leeuwarden, Netherlands: Hilarides Publications. Nr 0233

Sökord: engelska, bibliografi

Sammanfattning: Emile Zola, Jules Romains, Alain Fournier, 
Francois Mauriac, André Malraux, Jean-Paul Sartre, André 
Pieyre de Maniargues, Jean Anouilh, Inès Cagnati och Régine 
Deforges – har flera saker gemensamt. De är kända franska 
författare, de har skrivit om cyklar och de finns med i boken 
The Bicycle in French Literature. Det är Piet Hein Hilarides 
som skrivit 60 sidor i A5-format om cykelns användning un-
der olika tidsepoker i Frankrike. Han baserar sina utsagor 
på en genomgång av en bok från var och en av författarna 
ovan. Piet Hein Hilarides lever i Nederländerna, skriver på 
engelska och är fantastiskt intresserad av fransk litteratur.
   The Bicycle in French Literature är en intressant studie i 
sig men kan också läsas som en presentation av franska cy-
kelböcker. För den som vill ha en mer omfattande listning av 
fransk cykellitteratur (1818–1983) finns en bibliografi med 
titeln Pour une bibliographie du cyclisme sammanställd av 
Keizo Kobayashi år 1984. Alla franska böcker om cyklar och 
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cycling utgivna före 1984 lär finnas med i denna listning. 
(Cykel 1991, nr 3, s 26)

Hillier, G Lacy och Viscount Bury; 1889
Cycling. The Badminton Library.
London: Longmans, Green, and Co. Nr 0528

Sökord: engelska, historia, cykelteknik

Sammanfattning: ”The Badminton Library” är en klassisk 
serie engelska böcker om sporter av olika slag. Exempelvis 
finns det böcker om ”Athletics and Football”, ”Billiards”, 
”Boating”, ”Cricket”, ”Dancing” för att bara nämna några. 
Boken Cycling kom ut första gången år 1887. Cykelns snabba 
utveckling och enorma popularitet gjorde det nödvändigt 
och möjligt att komma med nya reviderade upplagor av bo-
ken i snabb takt. Genom att studera de olika upplagorna 
kan mycket läras om cykelns och cykelsportens utveckling. 
SCCB har valt att köpa in 1889 års upplaga samt 1895 års 
reviderade upplaga. Boken är på 450 sidor med dryga 70 il-
lustrationer av Viscount Bury och Joseph Pennell.

Hillier, G Lacy och Right Hon. the Earl of Albemarle; 1896 
(1895)
Cycling. The Badminton Library.
London: Longmans, Green, and Co. Nr 0130

Sökord: engelska, historia, cykelteknik

Sammanfattning: ”The Badminton Library” är en klassisk serie 
engelska böcker om sporter av olika slag. Exempelvis finns det 
böcker om ”Athletics and Football”, ”Billiards”, ”Boating”, 
”Cricket”, ”Dancing” för att bara nämna några. Boken Cycling 
kom ut första gången år 1887. Cykelns snabba utveckling och 
enorma popularitet gjorde det nödvändigt och möjligt att 
komma med nya reviderade upplagor av boken i snabb takt. 
Genom att studera de olika upplagorna kan mycket läras om 
cykelns och cykelsportens utveckling. SCCB har valt att köpa 
in 1889 års upplaga samt 1895 års fullständigt reviderade 
upplaga. Boken är på 400 sidor med dryga 60 illustrationer.

Hillman, Mayer; 1993
Cycle Helmets – the case for and against.
London: Policy Studies Institute. Nr 0358

Sökord: engelska, trafikpolitik

Sammanfattning: På något vis är det charmigt med självsäkra 
människor som vet precis hur det ligger till. Vi slipper tänka 
själva eller söka fakta. På cykelsäkerhetens område finns det 
dock väl många självutnämnda experter. För de allra flesta av 
dem tycks det vara självklart att hjälmar på cyklister är den 
viktigaste åtgärden för att minska dödsfallen och de allvarliga 
trafikskadorna cyklister alltför ofta drabbas av. 
   Nya forskningsresultat från England visar att hjälmföre-
språkarna faktiskt har fel. Teorin om hjälmens nytta bygger 
på att användningen av hjälmen inte påverkar cyklisternas 
beteende. De studier Mayer Hillman gått igenom visar sna-
rare motsatsen. Cyklister med hjälmar känner sig säkrare och 
har en tendens att ta större risker än cyklister utan hjälm. 

De senare förblir medvetna om sin dödlighet med hjälmbä-
rarna till leda fått höra att hjälmen faktiskt skyddar dem vid 
allvarliga trafikolyckor.
 Hillmann håller med om att hjälmar i vissa fall i viss ut-
sträckning kan skydda cyklisten vid en trafikolycka. Det skydd 
hjälmen ger är dock mycket marginellt. Vid de allra flesta 
trafikincidenter där en cyklist och en bil är inblandad skadas 
cyklisten allvarligt helt oavsett om han bär hjälm eller inte. 
Olycksrisken kan inte minskas genom att vaddera cyklisten.
   Cykelolyckorna är definitivt för många men långt ovan-
ligare än många människor tror. Osäkerheten i trafiken har 
i samband med hjälmdiskussionen redan marknadsförts så 
effektivt att människor avstår från att cykla. Detta trots 
att det bevisligen är så att det man som cyklist vinner i 
bättre kondition förlänger livet betydligt mer än vad sanno-
likheten för en olycka förkortar det. Det är farligast att inte 
cykla!(Nya cykeltidningen 1994, nr 1, s 7)

Hillsdon, Sonia; 1988
The Visitor’s Guide to Jersey.
Ashbourne: Moorland Publishing Co. Nr 0718
Sökord: engelska, guide, England, (nästan) Frankrike

Sammanfattning: Fascinating insights into Jersey – its ge-
ography, history, people and places. Explore Jersey, area by 
area in an easy-to-follow format. Where to go, what to see, 
with plentiful maps and highlighted summaries of places to 
visit for easy reference. A comprehensive guide to places of 
interest with opening times, addresses and ’phone numbers. 
Many illustrations in colour and white.
   Boken riktar sig inte direkt till cyklister men Jersey är 
definitivt värd ett längre besök!

Hilton, Elizabeth; 1996
By Bike to Budapest.
London: Minerva Press. Nr 0548

Sökord: engelska, reseskildring, Danmark, Tjeckien, Tyskland, 
Ungern, Österrike

Sammanfattning: Elizabeth Hiltons skildring av en annor-
lunda semester med familjen är definitivt i min smak. Inte 
en massa politik och historia utan en småmysig och lagom 
gnällig skildring av familjecykling av det längre slaget. Med 
fyra barn och man från Danmark till Budapest – inte illa! 
”By Bike to Budapest” är definitivt en läsvärd bok. (Nya 
cykeltidningen 1997, nr 2, s 23)

Hindle, Kathy och Lee Irvine; 1990
A Thorough Good Fellow. 
The story of Dan Albone, inventor and cyclist, including a 
short history of cycling.
Bedford: Bedfordshire County Council. Nr 0116
Sökord: engelska, historia, biografi

Sammanfattning: Dan Albone constructed his first bicycle 
in 1873, aged just thirteen. A Thorough Good Fellow tells 
the story of this remarkable man who, throughout his short 
life, invented bicycle after bicycle, as well as motor cars and 
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other machines such as the Ivel Agricultural Motor, which 
became world-famous.
   All Dan’s cycle inventions bore the name Ivel, after the 
river that flowed through his home town. Among them were 
the first practical safety bicycle designed and marketed for 
ladies, wheel rims to prevent the first pneumatic tyres from 
bursting and a child carrier. His most ingenious design, 
however, was for a safety bicycle built on the cross-frame 
principle, which for the first time allowed cyclists to ride in 
a straight line or around corners without using their hands.
   Boken är rikt illustrerad.

Hinrichsen, Horst; 1996
Radfahrschwadronen. Fahrräder im Einsatz bei der Wehrmacht 
1939-1945.
Wölfersheim-Beerstadt: Podzun-Pallas. Nr 1052

Sökord: tyska, historia, militaria

Sammanfattning: Inte mycket till historieskrivning för den 
som väntar sig text men desto intressantare bildmaterial. 
Cirka 80 sidor i halvstort format. Mycket ”läsvärd”! (Nya cy-
keltidningen 2004, nr 2, s 15)

Herlihy, David; 2004
Bicycle – the history.
London: Yale University Press. Nr 1389

Sökord: engelska, historia, Årets cykelbok

Sammanfattning: David Herlihy är historiker med mycket 
goda kunskaper om framförallt cykelns tidiga utveckling. 
Här förklarar han sammanhanget mellan de trehjulingar 
och tvåhjulingar, som fanns melllan von Drais och Mchaux. 
Han gör också en nogrann genomgång av bröderna Oliviers 
betydelse för den tidiga cykelutvecklingen och förklarar en 
del av de konstigheter som kommit fram om Pierre Michaux 
– Pierre Lallement och velocipedtillverkningen under 1860-
talet. Den snabba utvecklingen förklaras och genombrottet 
under åren 1869-70. Ska något kritiseras är det centrering 
kring amerikanske förhållande. En del franskt har dock fått 
komma med
   Bokens fantastiska bildmaterial lyfter den ytterligare en 
nivå. Detta är definitivt en cykelbok ingen kan vara förutan! 
(Nya cykeltidningen 2007, nr 1, sidorna 30-31)

Hjort, Sofi och Lisa Sollenberg; 2001
Lilla trafik-skolan.
Stockholm: Rabén & Sjögren. Nr 1563

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Sofi Hjort har skrivit, Lisa Sollenberg har 
ritat (och layoutat) och Vägverket har granskat. På sidorna 
26–35 handlar om cykel. Det är inte heltokigt. Men mos-
sigt och intetsägande. Flickcykeln på sidorna 28–29 är dock 
föredömlig.

Hjorth, Bror; 1967
Mitt liv i konsten.
Stockholm: Albert Bonniers Förlag. Nr 1413

Sökord: svenska, konstnär, självbiografi

Sammanfattning: En utmärkt självbiografi av en av Sveriges 
stora konstnärer. Boken saknar cykelbild. (Se Nya cykeltid-
ningen 2007, nr 3, s 20-21)

Hochmuth, Andreas; 1991
Kommt Zeit, kommt Rad. Eine Kulturgeschichte des 
Radfahrens.
Wien: Österreichischer Bundesverlag (ÖBV). Nr 0413

Sökord: tyska, historia

Sammanfattning: En av de mer intressanta historieskriv-
ningarna. I högsta grad läsvärd! Med många intressanta 
fotografier.

Hodgson, Michael; 1992
Mountain Biking For Mere Mortals.
Merrillville. Indiana: ICS Books. Nr 0558

Sökord: engelska, terrängcykling

Sammanfattning: ”Mountain Biking For Mere Mortals” är 
en tunn bok illustrerad med teckningar av John McMullen. 
Några av teckningarna är skoj. Annars är boken trist. (Nya 
cykeltidningen 1997, nr 3, s 15)

Hoefnagel, Victor; 1985 (MCMLXXXV)
Een Hele Toer.
Rijswijk (?): Elmar. Nr 0336

Sökord: holländska, cykelsport, teckningar

Sammanfattning: En inbunden liten bok med skämtteck-
ningar på temat cykelsport. Skämten är dock inget vidare 
och teckningarna eländiga. 

Hoffmann, Bonnie; 1976
The Bicycle Tourist’s Cookbook.
Missoula, MT: Bikecentennial. Nr 0719

Sökord: engelska, kokbok

Sammanfattning: This cookbook has been designed to give 
some assistance in preparing meals at the beginning of a 
bicycle trip, or to use for variety during a trip. Proportions 
listed in the menus are for groups of 10 …
   Omkring 50 sidor i formatet 10 x 23 centimeter. Med trev-
liga illustrationer av Greg Siple.

Hoffmann, Kate; 2004 (2002)
Flygande start.
(i samma volym finns “Berusade känslor” av Laura Wright)
Missoula, MT: Bikecentennial. Nr 0719
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Sökord: svenska, roman

Sammanfattning: Två Harlequin böcker i en. I “Flygande 
start” som är en en bok om bröderna Quinn förekommer en 
cykel i parken.

Hogg, Garry; 1946 (1938)
Explorers Awheel.
London: Thomas Nelson and Sons Ltd. Nr 0175

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Sommarlov och inget händer. Man kunde 
lika väl gå i skolan. Men så kommer ett brev med ett hem-
ligt meddelande. Det blir upptakten till en lagom äventyrlig 
cykelsemester.
   Med illustrationer av Molly Haigh.

Holm, Annika; 1996 (1977)
Olles nya cykel.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 0969

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: När Olle går nerför trapporna till cykelkäl-
laren sjunger han för sig själv. Han ska hämta sin nya cykel. 
Men när han öppnar källardörren så kan han inte se någon 
cykel … 
   Med illustrationer av Cecilia Torudd.

Holmer, Ingvar; 1955
Lenas nya cykel.
Stockholm: Gebers. Nr 1157

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Barnbok med trevliga teckningar av Elsie-
Britt Stenquist. Boken är utgiven i serien “De roliga böck-
erna” av Sveriges småskollärarinneförbund och därför inte 
oväntat småtrist.

Holm, Kai; 1974   
En cykeltur 1910. 
Förlagsort saknas: Eget förlag. Nr 1074

Sökord: danska, novell

Sammanfattning: Trevligt illustrerad novell om 21 sidor.

Holmér, Hans; 1998 (1996)
Cykeln.
Stockholm: Wahlström & Widstrand. Nr 0635
Sökord: svenska, roman

Sammanfattning: Hans Holmérs halvdana polisroman som 
billighetspocket. (Nya cykeltidningen 1999, nr 2, s 22)

Holmes, Edward; 1972
The Man Who Grew Bicycles …and other stories of fantasy 
and imagination.
London: Young World Productions. Nr 0121

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok, noveller

Sammanfattning: This book is an anthology of fantasy and 
science fiction. In it, the author takes his readers into the 
realms of inventions and imagination which lie just this side 
of the frontiers of tomorrow’s realities … there is the realm 
of deep space, an unknown immensity which Man is just 
beginning to penetrate … there is the realm of Otherwhere, 
those universes of might-have-been, where some of us have 
been perhaps, in dreams … there is the realm of tomor-
row, and the surprises it may bring … and there is County 
Shilaley, that fabulous corner of Ireland, which has been the 
scene of many of the author’s earlier stories, and is the only 
place in the world where you would find a Man who even 
tried to Grow Bicycles.
   Med trista illustrationer av Brian Gough.

Holzhauer, J.D.; 1989
West from Montevideo. Uruguay by bike.
London: Cassell. Nr 0035

Sökord: engelska, cykelresor, Uruguay

Sammanfattning: ”I need an adventure”, said Patricia. Few 
statements have inspired a journey more individual than the 
cycling trip trough Uruguay undertaken by the author and 
his wife. The wild frontiers of Uruguay provided not just the 
route for their ambitious long-distance ride, but also the 
framework for his minutely-observed account.
   Carrying a tent, and a few bare essentials, they pedalled 
West from Montevideo on a journey that would last nine 
weeks and take them more than 2,000 kilometres trough 
the Uruguayan countryside. Neither of them had ever done 
anything like it before.
   A society of dramatic contrasts, Uruguay is a nation of the 
very rich and very poor. Mainly pastoral, it is a land of prai-
ries and vast herds of cattle, of wide-open spaces and seem-
ingly infinite distances, but it is the people the travellers 
meet who make this account of the country so memorable. 
   Soft-spoken gauchos with razor-sharp knives; cattle 
thieves, fishermen and wealthy farmers of sprawling estates; 
country sheriffs, smugglers and political prisoners all come 
vibrantly to life in this warm, witty and finely observed ac-
count of a beautiful country and the people who live there.

X Homan, Andrew; 2011
Life in the slipstream. The legend of Bobby Walthour Sr.
Washington, D.C.: Potomac Books. Nr 1669

Sökord: engelska, historia, cykelsport

Sammanfattning: A century before Lance Armstrong … 
another American dominated the world of competitive 
cycling. His name was Bobby Walthour, and in the early 
1900s he was one of the world’s most famous and highly 
paid athletes. 
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   ”Life in the Slipstream” chronicles Walthour’s rise from a 
lowly bicycle messenger in Georgia to a two-time national 
and international cycling champion who was nearly as popu-
lar in Paris and his adopted home of Berlin as he was in his 
hometown of Atlanta. His career parallels the surging popu-
larity of the bicycle in America, and this biography depicts 
his life against the backdrop of the bicycle craze that swept 
America in the late 1800s and early 1900s. 
   Readers will experience the rough-and-tumble world of 
professional cycling at the turn of the twentieth century, 
where deadly accidents and illicit drugs were commonplace. 
During Walthour’s long career, more than a dozen of his ri-
vals were killed or permanently injured. He himself suffered 
multiple injuries-from fractured ribs and separated collar-
bones to mangled fingers and concussions-and was twice 
declared dead as a result of racing accidents. But Walthour’s 
fortunes on the racing circuit ultimately took a dramatic 
turn for the worse when his personal life began to unravel 
because of drug abuse and an unhappy marriage that culmi-
nated in his attempted murder-by his own wife. Life in the 
Slipstream is an unforgettable account of the rise and fall of 
one of the greatest athletes of the twentieth century.

X Homer, Jill; 2011
Be brave, be strong. A journey across the great divide.
Los Altos, California: Arctic Glass Press. Nr 1893

Sökord: engelska, sport, reseskildring, Canada, USA. Mexico

Sammanfattning: Jill is an unassuming recreational cyclist 
who has about as much in common with Lance Armstrong 
as she does with Michael Jordan. But despite her perceived 
athletic mediocrity, the newspaper editor from Alaska har-
bors an outlandish ambition: the ”world’s toughest moun-
tain bike race,” a 2,740-mile journey from Canada to Mexico 
along the rugged spine of the Rocky Mountains.

Honig, Daniel; 1985
How to bike better.
New York, NY: Ballantine Books. Nr 0051

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Get on the road to better fitness – cy-
cle safely, in better form, and enjoy it more! How to Bike 
Better includes – Selecting and fitting your bicycle; Dressing 
for the ride Fundamentals of pedalling, shifting gears, and 
braking; Competitive skills; Training techniques for speed 
and distance; Resistance training and stretching routines; 
Injury prevention and treatment; Nutrition for total health 
and much more!
   Complete with 12-week training program. How to Bike 
Better will take you out of the bike shop and put you out on 
the road to complete fitness in no time!

Horner, Garry; 1992
Bicycle guide to eastern Ontario.
Markham, Ontario: Outdoor Press. Nr 1491

Sökord: engelska, turbeskrivningar, Kanada

Sammanfattning: Allmän information samt 13 turförslag i 
östra Ontario samlade i ett trevligt litet häfte om cirka 100 
sidor.

Hornung, Clarence P.; 1959
Wheels Across America. A Graphic History of Vehicular 
Transportation.
South Brunswick: A. S. Barnes and Company. Nr 0150

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Here is the entire pageant of Wheels across 
America … from the earliest carts and barrows of Colonial 
settlers to the development of the motor car.
   341 sidor i stort format med mer än 1100 (!) fina bilder. 
1/5 av boken handlar om cyklar.

Horsley, Phil; 1996
Land’s End to John O’Groats. The Great British Bike 
Adventure.
Leicester: Cordee. Nr 0556

Sökord: engelska, turbeskrivning, England

Sammanfattning: En utmärkt beskrivning till den bästa av 
turer.

Hough, Christopher; 1986
A Pedaller to Peking.
London: Headline Book. Nr 0143

Sökord: engelska, cykelresor, Frankrike, Italien, Grekland, 
Turkiet, Syrien, Indien, Kina

Sammanfattning: When Christopher Hough left Blackheath 
to begin his epic journey by bicycle to China, he had vi-
sions of cycling heroically through war-torn Iran, contact-
ing Afghan rebels in Pakistan and exploring parts of China 
unknown to Western eyes.
   The reality was somewhat different. Attacked by oysters 
in France, fired on by Turkish border guards, savaged by mad 
dogs in Goa and surrounded by groups of admiring Chinese 
anxious to stroke his legs, he found the journey frequently 
veered from fright to farce. But, undeterred by troops of aged 
French cyclists, missing bicycle pumps and lack of informa-
tion about crucial cricket and football scores, Christopher 
Hough finally pedalled triumphantly into Peking.
   Written with a wry sense of humour and sharp powers of 
observation, “A Pedaller to Peking” is travel writing at its 
most entertaining and best.
   Klart överreklamerad – men inte så illa …

Hoult, Charles; 1991
Living Green. A Summer’s Cycle around Green Britain.
Hartland: Green Books. Nr 0110
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Sökord: engelska, miljö, cykelresor, England

Sammanfattning: Att cykla är bra för miljön. Men sedan 
några år står miljön och samhällsnyttan inte så högt i 
kurs. Individuella jag-argument har blivit allt viktigare. Vi 
satsar alla på oss själva. För många är vardagscyklandet, 
cykelmotionen och semestercyklandet säkert en del i en 
helt privat livsstil. Som en följd av cyklandet tror jag att 
Cykelsällskapets medlemmar i allmänhet mår bättre än med-
elsvensken. Samtidigt bidrar man dock till en bättre miljö.
   För den som är intresserad av att bredda sin privata mil-
jösatsning har det kommit en läsvärd bok. Den är skriven 
av Charles Hoult som cyklade runt England sommaren 1990. 
Cyklandet i sig är inte så märkvärdigt (speciellt som en del 
skedde per bil). Det intressanta är att Charles besökt ett 
tjugotal personer eller grupper som på helt olika sätt ger 
sitt bidrag på miljöområdet. De gröna engelsmännen har 
alla fått berätta om sina försök att omvandla gröna idéer 
till praktisk verklighet.
   Av resan framgår att ett grönt liv kan innebära helt olika 
saker. Charles skriver om besök hos gröna jordbrukare och 
skogsbrukare men också hos gröna författare, kaffeägare, 
kooperativa företag och homeopater. Den stora bredden gör 
skildringen både lite splittrad men också intresseväckande. 
Det finns många sätt att medverka till en mer miljöanpassad 
livsstil!
   Boken är lite småsegt skriven eller kanske alltför fiberrik 
för min smak. Men för den som verkligen är intresserad av 
vad ett grönare liv kan innebära är detta säkerligen en för-
del. (Nya cykeltidningen 1992, nr 1, s 23)

Hübner, Herbert; 1989
Donauradweg. Passau–Hainburg.
Elsbethen: freytag&berndt, VCM-Verlag. Nr 0720

Sökord: tyska, turbeskrivning, karta, Österrike

Sammanfattning: En riktigt bra turbeskrivning och accepta-
bel karta (1:133 000) för den som verkligen håller sig nära 
floden. 

Hudson, Mike; 1978
Way Ahead. The bicycle warrior’s handbook.
London: Friends of the Earth. Nr 0721
Sökord: engelska, trafikpolitik

Sammanfattning: This manual describes how you and a 
friend could organise cycling surveys and then design and 
cost a cycle route network for your own town. It explains 
how to approach local authorities with your ideas, and per-
suade them to build cycling facilities.
   En intressant bok! Med onödigt trista skämtteckningar av 
Nick Henville.

Hudson, Mike; 1978
The Bicycle Planning Book.
London: Open Books. Nr 0722

Sökord: engelska, trafikpolitik

Sammanfattning: The Bicycle planning Book shows how cy-
cling can be made safe in large towns – cheap and easily.

Hudson, Mike; 1982
Bicycle Planning. Policy and Practice.
London: The Architectural Press. Nr 0005

Sökord: engelska, trafikpolitik

Sammanfattning: For 50 years road and transport planning 
has failed to consider the needs of cyclists, leaving most cit-
ies with a legacy of traffic systems which are both inappropri-
ate and dangerous for cyclists. The boom has therefore been 
accompanied by disturbing increases in accident rates.
   The recognition by planners, engineers, architects and 
cyclists that bicycles will continue to play a major role in 
urban transport planning has led to widespread interest in 
the development of facilities to make cycling safer and more 
attractive. However, the art and science of planning for cy-
clists is relatively new. 
   This book draws together the major developments from 
the UK, the USA, Holland, Australia, France, Germany and 
Sweden. It sets out a framework of practical low-cost 
methods for accommodating and encouraging cycling as 
an integral part of urban transport planning. It will be 
invaluable for everyone involved with transport planning, 
engineering, road safety and, above all, the future of the 
urban environment.

Hughes, David; 1985 (1984)
The Pork Butcher.
London: Constable. Nr 0423

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: Ernst Kestner, a pork butcher in Lübeck, 
has guarded since his youth a secret so terrible, yet ac-
companied by such rapture, that for forty years not a day 
has passed without his living and reliving it. Now, under the 
threat of death, he closes his shop and drives to France for 
the first time since the War, to confront those memories and 
settle accounts.
   Winner of the 1985 W. H. Smith Literary Award och alltså 
en utmärkt roman där en cykeltur spelar en mycket central 
roll trots att den inte upptar många sidor …

Hughes, Shirley; 1991
Wheels. A Tale of Trotter Street.
Falmouth: Walker. Nr 0873

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar 
en viktig roll. 
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Hult, Bertil; 1927
Jorden runt på cykel.
Stockholm: Albert Bonniers Förlag. Nr 0022

Sökord: svenska, cykelresor, världen

Sammanfattning: Det är tveksamt om Bertil Hult någonsin 
cyklat jorden runt. Bortsett från det är Jorden runt på cykel 
en trevlig bok. Kapitelrubrikerna visar den uppgivna färdvä-
gen – Från Stockholm till Danmark; Genom Nordväst-Europa; 
Genom Väst-Europa till Pyrenéerna; Äventyr i Spanien; Bland 
riffkabyler och legionärer; Från Nord-Afrika till Syd-Italien; 
I vinterkyla genom Öst-Alperna; Upplevelser på de ungerska 
pustorna; I fångenskap hos turkiska gendarmer; Till Egypti 
land; I det fjärran underlandet; På indiska djungelvägar; 
Möte med fanatiker och annat folk; Vid världens skönaste 
boning; Indiens kvinnor; En cykeltur på världens mest exo-
tiska landsväg; Äventyr i Bengals djungler; I Kipplings fot-
spår; ”On the road to Mandalay”; Äventyr i Malajstaterna; 
Resan genom Kina och Japan; Över Amerika till målet.

Hult, Bertil; 1942
Jorden runt utan pass.
Skövde: Nordropa press. Nr 0540

Sökord: svenska, reseskildring

Sammanfattning: Det som gör denna bok intressant är att 
författaren också skrivit ”Jorden runt på cykel”. ”Jorden runt 
utan pass” förfaller att vara skriven utan att en motsvarande 
resa gjorts. Detta stöder tanken att även ”Jorden runt på 
cykel” skulle vara en roman snarare än en reseskildring.

Humphrey, Clifford; 1972
Back to the bike.
San Francisco: 101 Productions. Nr 1347

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Ännu en allt om cykeln för den som inget 
vet bok. Trots att den är helt OK är detta en bok man klarar 
sig utan.

Hunt, Roderick; 1987
Jill’s new bike.
Oxford: Sparrows. Nr 0854

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar en 
viktig roll. Illustrerad av David Parkins och Kate Shannon.

Hunt, Roderick; 1990 (1988)
A proper bike.
Oxford: Oxford University Press. Nr 0863

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar en 

viktig roll. Illustrerad av Alex Brychta.

Hunt, Roderick; 1992 (1986)
Joe and the Bike.
Oxford: Sparrows. Nr 0850

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En töntig illustrerad barnbok där cykeln 
spelar en viktig roll. Illustrerad av David Parkins.

Hunter, Aleck och Erik Kirschbaum; 1985
Swim + Bike + Run. Triathlon: The Sporting Trinity.
London: George Allen & Unwin. Nr 0146

Sökord: engelska, cykelsport, träning, triathlon

Sammanfattning: Åsikterna varierar. Många har svårt att för-
stå varför man absolut ska ta en rejäl simtur innan man åker 
iväg på cykel samt varför man efter cykelturen skulle ställa 
upp på ett maratonlopp. Denna bok förklarar saken samti-
digt som den innehåller en hel del praktiska tips för den som 
vill försöka själv. (Nya cykeltidningen 1993, nr 3, s 25)

Hunter, Edmund; 1975
The Story of the Bicycle.
Loughborough, Leicestershire: Ladybird Books. Nr 0250

Sökord: engelska, historia, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: En behändig liten historiebok. En del fel-
aktigheter har smugit sig in vilket var förlåtligt 1975. Med 
många sympatiska teckningar av Ronald Jackson.

Hurne, Ralph; 1966
What will you do, Jim?
London: Michael Joseph. Nr 0124

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok, cykelsport

Sammanfattning: This is an unusual story with an unusual 
background – cycle racing – or, perhaps, the dilemma of 
a man who once, and only recently, been a famous racing 
cyclist. Jim Linden, still very much in his prime of life, is 
forced not only to seek an office job in Antville, his name 
for London, bur a wife. His career in France and his rigorous 
training had given him little time for serious courting. What 
is more, he has returned home no longer a celebrity.
   On the Channel crossing he encounters Anne, obviously 
very sophisticated and apparently interested in him, though 
– as she later admits – she is already married. Thus Jim’s 
problems become even further complicated. At one stage his 
frustration involves him in violence and tragedy.
   Nåväl …

Hurst, Robert; 2004
The art of urban cycling
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Cuilford, Connecticut: Falcon. Nr 1164

Sökord: engelska, trafikpolitik, teknik

Sammanfattning: ”The art of urban cycling – lessons from the 
street” är en bok med vällovliga ambitioner. Det är knepigt att 
cykla i storstäder och visst finns det saker en van storstads-
cyklist kan lära ut. Detta är en rätt bra bok om säkerhet för 
cyklister. Cyclists today are left to navigate, like rats in a sewer, 
through a hard an unsympathetic world that was not made for 
them. Yet, with the proper attitude and a bit of knowledge, 
urban cyclists can thrive in this hostile environment.
   Men det blir som med teorilektionerna på bilskolan. Inte 
är det där man lär sig köra bil.  Boken tål att läsas. Men det 
är träning som gör mästare.

Hurst, Robert; 2009
The bicycle commuter’s pocket guide.
Cuilford, Connecticut: Falcon. Nr 1571

Sökord: engelska, teknik, vardagscykling

Sammanfattning: Formatet är det bästa med denna bok. 
Knappa 10 x 13 centimeter och med ett kul uppvik på ena 
sidan. Men innehållet är detsamma som vanligt. Bara kor-
tare och mindre.

X Husqvarna; 1927
Några ord om velocipedens utveckling och framställning.
Husqvarna. Eget förlag. Nr 1739

Sökord: svenska, historia, teknik

Sammanfattning: En kort cykelhistoria och en berättelse om 
”huru en Husqvarna-velociped kommer till”. En mycket trev-
lig liten skrift.

X Husqvarna; 1940
Cykeln och dess användning. Ett axplock ur Husqvarnas upp-
satstävling i landets folkskolor.
Husqvarna. Eget förlag. Nr 1726

Sökord: svenska, uppsatser, historia

Sammanfattning: Husqvarna imponerar. En samling mycket 
trevliga uppsatser skrivna av skolbarn i folkskolans 6:e och 
7:e klasser på temat ”Cykeln och dess användning, en cykel-
färd eller något annat cykelminne”. 70 000 uppsatser skrevs 
och efter lärarnas urval gick 3 000 vidare för tävlingskom-
mitténs bedömning. De har kortats för publicering. 
   Ett högst läsvärt tidsdokument med fantastiska illustra-
tioner!

Husqvarna; 1950 (?), publiceringsår saknas
På långfärd med Husqvarna
Husqvarna. Eget förlag. Nr 1417

Sökord: svenska, turcykling, kartor

Sammanfattning: Ett häfte med ett antal icke cyklingsbara 
kartor i skalorna 1: 200 000 och 1: 100 000. Samt en del 
text om turcykling efter karta.

X Hvid, Sylvester; 1896
Cycle-haandbog.
Köpenhamn (?): Det Nordiske forlag Ernst Bojesen. Nr 1687

Sökord: danska, historia, cykelteknik

Sammanfattning: ”Cycle-Haandbog” av Sylvester Hvid är 
en tidig och helt underbart trevlig handbok med allt från 
”cyclens anatomi” med illustration till ”politibestemmelser”. 
Definitivt nöjesläsning för den historiskt intresserade. (Nya 
CykelTidningen 2012, nr 4, s 22)

X Hydén, Dag; 2015
Från Linnéträdgården till Gyllene hornet på cykel. 
Genom ett Östeuropa som inte längre ”är”.
Visby: Nomen förlag. Nr 1861

Sökord: svenska, reseskildring, Sverige, Polen, Tjekoslovakien, 
Ungern, Rumänien, Bulgarien, Sovjetunionen

Sammanfattning: En skildring av en långcykling gjord 1968. 
Kanske man kan tycka att dessa dagboksanteckningar inte 
hade behövt bli en bok. Nu är det som det är och boken står 
halvläst i vårt bibliotek.

Hyllner, Christina; 1999
Två resor – på cykel till Kina.
Förlagsort saknas: Förlaget Pärlemor. Nr 0913

Sökord: svenska, reseskildring, Tyskland, Tjeckien, Rumänien, 
Turkiet, Iran, Pakistan, Kina

Sammanfattning: Det är inte lätt att skriva läsvärda böcker 
om egna cykelresor. Inte artiklar heller för övrigt. Skriver 
man i dagsboksform och illustrerar med foton av den typ som 
fyller våra album hemma så är det dömt att misslyckas.
   Christina Hyllner (tillsammans med spökskrivarna Bo 
Lennart Ekström och Bengt Wallin) har skrivit boken ”Två 
resor – på cykel till Kina” (Förlaget Pärlemor 1999). Den är 
bra likt en publicerad dagbok – från Göteborg till Beijing. 
56 inbundna sidor i A4-format. Upplägget är trist. Texten 
är verkligen inget vidare. Illustrationerna är dåliga och 
ofta tråkiga. Och 336 kronor (plus porto, 39 kronor) som 
Internetbokhandeln tog är rena rånet.
   Men riktigt dåligt blir boken ändå inte. Det finns en glädje 
och entusiasm som räcker långt. Boken är trots alla brister 
rentav värd att läsa. (Nya cykeltidningen 2000, nr 2, s 22)

Hyman, Rick, Betty Lewis och Piet Canin; 1994
Pedal Pushers. A Century of Cycling in Santa Cruz County.
Santa Cruz: The History Museum of Santa Cruz County. Nr 0465

Sökord: engelska, historia
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Sammanfattning: Knappt 40 sidor med trevliga bilder och 
välformulerad lokal historia.

Hälsovännen årgång 20; 1905
Tidskrift för allmän och enskild sjukvård. Nr 0889

Sökord: svenska, historia, medicin

Sammanfattning: Knappt 40 sidor med trevliga bilder och 
välformulerad lokal historia. Förutom längre artiklar om 
medicin finns här ett intressant notismaterial om tidens ak-
tualiteter, t ex cyklar och bilar. Cyklisten – ”Jag har åkt 
öfver många, men aldrig har det gått så galet som nu” – fru 
Andersson bröt nyckelben och tre revben.

Hässelby Cykelklubb; 1956
Hässelby Cykelkubb 30 år. 1926 23/10 1956. Nr 1575
Stockholm: Eget förlag.

Sökord: svenska, historia, sport

Sammanfattning: Ett häfte om 40 sidor för den historiskt 
intresserade. Illa skrivet och inte särskilt intressant.

Hörlén, Annika (redaktör); 2004
Berömda människor som cyklat i Malmö.
Malmö: Malmö Stad, Gatukontoret. Nr 1385

Sökord: svenska, turförslag/reseskildring/inspirationsbok

Sammanfattning: 2005 fick alla malmöbor mellan 25 och 
34 år (cirka 40.000 hushåll) denna bok i sin brevlåda. 
Kampanjen syftade till att profilera cyklingen som livsstil. 
Målet var att inspirera till både förändrade vanor, och fort-
satt cykling. Boken trycktes i 66 000 exemplar. En nätt liten 
bok med mottot ”Du gör dej inte bara själv – och din kropp 
– en tjänst om du cyklar, utan även miljön och oss andra”. 
Bland de 53 skribenterna finns flera kända namn men även 
mer okända. Zlatan finns förstås med och Mikael Wiehe samt 
meteorologen John Pohlman. Ett bra initiativ av Malmö 
Stad. Bildmaterialet är spännande och varierande. (Nya cy-
keltidningen 2008, nr 1, s 7)

X Hörlén, Annika, Emma Kvistberg och Sara Forslund; 2009
Cykel garage. Inspiration, idéer & hårda fakta för dig som 
planerar för cykel i stan.
Malmö: Malmö Stad. Nr 1638

Sökord: svenska, cykelparkering, inspirationsbok

Sammanfattning: Det bästa som skrivits om cykelparkering. 
En rikt (!) illustrerad inspirationsbok.

I
Indiana Bicycles Co; 1897 (?)
The Evolution of the Bicycle.
Indianapolis, IND: Indiana Bicycles Co. Nr 0612

Sökord: engelska, historia, reklamfolder

Sammanfattning: En liten illustrerad cykelhistoria.

Ingoglia, Gina; 1989
My trike.
New York, NY: Golden Book. Nr 0851

Sökord: engelska, barnbok
Sammanfattning: En illustrerad barnbok där en trehjuling 
spelar en viktig roll. Illustrerad av Carolyn Bracken.

Innes, Neil; 1990
The Royal Tour.
London: Boxtree. Nr 0855

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok med TV:s trasdockor 
i huvudrollen där en mångdockscykel spelar en viktig roll. 
Illustrerad av Steve Smallman.

IPC Magazines (?); 1984
BMX Annual 1985.
London: IPC Magazines. Nr 0166

Sökord: engelska, BMX, cykelteknik

Sammanfattning: Snaras en tjock inbunden tidskrift om di-
verse med BMX anknytning. Här finns bra foton, tecknade 
serier, tips om utrustning, BMX korsord, utmärkt ordlista 
och foton som stegvis förklarar hur olika trick kan tränas in. 
En bra bok på sitt område.

IPC Magazines (?); 1985
BMX Annual 1986.
London: IPC Magazines. Nr 0210

Sökord: engelska, BMX, cykelteknik

Sammanfattning: Som BMX Annual 1985 fast bättre …

IPC Magazines (?); 1986
BMX Annual 1987.
London: IPC Magazines. Nr 0430

Sökord: engelska, BMX, cykelteknik
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Sammanfattning: Börjar kännas som den långsamma re-
prisen …

Irving, Gordon; 1986
The Devil on Wheels. The story of Kirkpatrik Macmillan 
Inventor of the Bicycle.
Ayr. (?): Alloway Publishing. Nr 0511

Sökord: engelska, biografi, historia

Sammanfattning: En besynnerlig och hackigt skriven bok 
med usla illustrationer av Thomas M. Taylor. Möjligen av 
visst intresse för en tålmodig och kritisk läsare intresserad 
av säkerhetscykelns tidiga historia.

Irving, Guy; 1979
Da Vinci´s Bicycle. Ten stories buy Guy Davenport.
Baltimore, Maryland: John Hopkins Press. Nr 1332

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Guy Davenport skriver väl och verkar inte 
dum. Men titeln på denna bok är synnerligen illa vald. Dels 
behandlas inte Da Vinci´s Bicycle och dels har någon så-
dan aldrig funnits ens som ritning. Historien om Da Vinci´s 
Bicycle är ett missförstånd. Medan ambitionen med denna 
bok tvärtom är att lyfta fram sådana historiska figurer som 
andra missförstått.

Ives, Penny; 1990
Mrs Christmas.
London: Hamish Hamilton. Nr 0577

Sökord: engelska, barnbok, bilderbok, jul

Sammanfattning: ”Mrs Christmas” tar upp barndomens mar-
dröm om en inställd jul. Jultomten blir sjuk. Av bilderna 
framgår att där finns röda prickar i ansiktet och på hän-
derna. Det hade kanske gått att ordna med en vikarie ur 
övertalighetspoolen om inte tomtens renar också drabbats 
av prickarna och tomten dessutom inte hunnit bli klar med 
själva klapparna.
   I det läget rycker Mrs Christmas fram som dramats hjäl-
tinna. Hon bygger klart julklapparna och packar dem alla på 
en cykel – vad annars? För att få cykeln att flyga kopplar 
hon helt enkelt dammsugaren till pedalerna. Smart idé. Som 
fungerar! När Mrs Christmas kommer hem efter nattens pre-
sentutdelande har både tomten och renarna frisknat till. Det 
blir ett lyckligt slut med varmt bad och julmat. 

J
X Jakobsen, Joakim; 2014 (2012)
Tour de France. Historien om världens största cykellopp.
Stockholm: Natur & Kultur. Nr 1797

Sökord: svenska, historia, cykelsport, Årets cykelbok

Sammanfattning: Detta är en fantastisk bok – ett måste för 
alla cykelintresserade. En riktig tegelsten, helt översatt till 
svenska och med all upptänklig information kring loppet 
– från premiären 1903 fram till 2013. En drygt 740 sidor 
fullmatad volym med bilder och kartor. (Nya CykelTidningen 
2014, nr 3-4, s 26 och Nya CykelTidningen 2015, nr 1, s 
8-9). Utan tvekan Årets Cykelbok 2014.

X Jakobsson, Herman (Resar-Herman); 1986
Med murslev i ryggsäcken.
Källvik: Axplock. Nr 1731

Sökord: svenska, reseskildring, biografi, Portugal

Sammanfattning: Herman Jakobsson har rest i 50 länder så 
Resar-Herman är ett välförtjänt epitet. Att han inte kallas 
Skrivar-Herman är lika lätt att först.
   I boken tar författaren oss med på sina resor från Sahara i 
söder till Spetsbergen i norr. I Portugal cyklade han år 1959. 
Eftersom Resar-Herman arbetat sig fram i yrket har han ofta 
fått bra kontakt med den lokala befolkningen.
   Illustrerad med ett antal svartvita fotografier av dålig 
kvalitet och någon tafflig karta.

Jenkins, Mark; 1992
Off the Map. Bicycling Across Siberia.
New York, NY: William Morrow and Company. Nr 0212

Sökord: engelska, cykelresor, Ryssland

Sammanfattning: They were seven, three Americans and four 
Soviets, four men and three women, setting of from the 
Sea of Japan in June. Within three weeks, just north of 
Manchuria, the one road that crosses the Soviet Union van-
ished. They spent a month in an eight-hundred-mile swamp 
riding game trails, village to lost village. Beyond the swamp 
was mysterious Lake Baikal, then rutted dirt roads for thou-
sand of miles. They lived on potatoes, milk, and blocks of 
bread. They camped. Beyond the dirt roads, far across the 
West Siberian Plain, were the Ural Mountains, then Moscow. 
On a cold day at the end of October, after riding seven thou-
sand miles, they slid into Leningrad.
   En intressant tur på det hela taget.

Jenks, Claude; 1991
A Half-Baked Life. My Story So Far.
London: Lime Tree. Nr 0100

Sökord: engelska, memoarer (?)
Sammanfattning: ”I first met Einstein under unusual circum-
stances …” So begins a characteristic reminiscence of the 
extraordinary Claude Jenks. Like many misunderstood gen-
iuses, Jenks is one of those people you would much rather 
not sit next to on a bus. Entirely self-taught, his Renaissance 
spread of knowledge ranges from the Three Choirs Festival 
through to the niceties of the Sturmey-Archer bicycle gear. 
And he has been further blessed by a most unusual gift, an 
unerring ability to single out from among the faces in the 
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crowd the celebrated, the great and the good.
   Who else but Jenks would have spotted W H Auden at 
Skipton Cattle Market, or Kenneth Kaunda in a Stourbridge 
stamp shop? Who but Jenks, while wrestling a grandfather 
clock on to the tube at Oxford Circus, would have fallen 
in with a roistering crowd that included C Day Lewis and 
Robert Helpmann?
   This is an autobiography to shame the pallid memoirs 
of the times. In its pages, the life and brief encounters of 
a man as rich and various as a fruit cake are laid bare for 
the reader’s pleasure. Jenks, whose very raincoat is secured 
with orange plastic twine given to him by an obliging Simon 
Rattle, has met them all.
   En mycket besynnerlig bok. Varför finns den i ett cykel-
bibliotek?

Jensen, Niels; 1981
Cykelstier og cykelveje.
Köpenhamn: Dansk Cyklist Forbund. Nr 1349

Sökord: danska, trafikpolitik

Sammanfattning: En bok med den vällovliga intentionen 
att ge handledning åt cykelplanläggare och cyklister. Idag 
känns boken gammal. Dessutom är den full av heltrista fo-
ton som inte lockar till cykling.

Jenseth, Sissel; 1983
Sykkelturer i Oslo.
Oslo(?): Aventura Forlag. Nr 0723

Sökord: norska, cykelturer, Norge

Sammanfattning: I denne boken presenterer Sissel Jenseth 
både sin interesse for sykling og Oslos mangfaldige kultur. 
Sykkelturer i Oslo inneholder forslag til turer i storbyen og 
fortalle en masse om byen og det en kan oppleve underveis. 
Gode kart med rutene inntegnet gjør Sykkelturer i Oslo ek-
stra instruktiv.

Jenseth, Sissel; 1995
Referat fra arbeidsseminar om utvikling av sykkelturisme i 
Norge.
Stencil. Nr 1516

Sökord: norska, cykelturism

Sammanfattning: Intressant för den som liksom SCS intres-
serar sig för cykelturismen.

Jerdén, Ingrid; 1937
Med parisluft i bakslangen.
Stockholm: Hugo Gebers Förlag. Nr 0050

Sökord: svenska, cykelresor, Tyskland, Holland, Belgien, 
Frankrike

Sammanfattning: Ungdomen i våra dagar är som bekant 
gärna på rörlig fot – den vandrar, campar, kanotar och cyk-

lar. Fröken Ingrid Jerdén, fil. kand. och friluftsentusiast, 
har valt att ensam företaga en cykeltur, som hon skildrar 
i detta arbete. När boken börjar, finna vi henne på båten 
mellan Malmö och Lübeck, men sen är det slut på vilan. Så 
snart hon nått tysk mark, börjar motionerandet, som för 
den käcka svenskan genom nordvästra Tyskland, Holland, 
Belgien och Nordfrankrike till Paris och därifrån ”Med pa-
risluft i bakslangen” via Nancy, Strasbourg till Rhenlandet 
och hem genom Tyskland.
   Ingrid Jerdén ser med pigga ögon på landskap och män-
niskor, och hon ger sig ofta tid att titta på sevärdheter på 
gator och muséer. Inte minst kommer svensk ungdom att 
uppskatta de skildringar hon ger av alla vandrarhem och alla 
ungdomar av olika nationaliteter, som hon träffat på under 
sin långa färd.

Jerneryd, Roland; 1981
Hur idrotten kom till stan. Göteborgs idrottshistoria 1800-
1950.
Göteborg: förlag ej angivet. Nr 0972

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: En mycket fin bok om Göteborgs tidiga 
idrottshistoria. Sidorna 128-136 behandlar cykelsport. Med 
tre cykelfotografier.

Jerome, Jerome K. (Kauklos); 1950 (1900)
Three men on the bummel.
London: J. M. Dent and Sons. Nr 0586

Sökord: engelska, klassiker, roman, humor

Sammanfattning: En klassiker som måhända borde läsas på 
originalspråk …’

Jerome, Jerome K. (Kauklos); 1971 (1900)
Tre män på velociped.
Höganäs: Bra Böcker. Nr 0008

Sökord: svenska, klassiker, roman, humor

Sammanfattning: Tre män på velociped är Jerome K. Jeromes 
bidrag till cykellitteraturen. Tyvärr är boken inte lika rolig 
som hans Tre män i en båt. Men några småmysiga timmar i 
fåtöljen duger den gott till. (Cykel 1987, nr 4, s 21)

Jerome, Jerome K. (Kauklos); 1992 (1926)
My Life & Times.
London: the Folio Society. Nr 0331

Sökord: engelska, memoarer

Sammanfattning: Jerome’s purpose, however, was clearly not 
to inform the reader of every fact of his life (thanks heav-
ens) though nor was it to invite him to share any intimacy: 
indeed, apart from the evocations of a desperately miserable 
childhood [ …], the book takes the form of a brilliantly ed-
ited collection of anecdotes and armchair reflections …
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   En vacker och läsvärd bok. Illustrerad med ett trettiotal 
fotografier.

X Jeunesse, Albin Michel; 2007
Moki cyklar jorden runt.
Stockholm: Alfabeta. Nr 1661

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok i mycket stort for-
mat. Ska intrycket sammanfattas med ett enda ord får det 
bli: obehaglig.

J.F.B. (pseudonym för J Firth. Bottomly); 1993(?) (1869)
The Velocipede.
Förlag och förlagsort saknas. Nr 0419

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En mycket trevlig skrift på 105 sidor i det 
mindre formatet. Samma sorts text och illustrationer (25 
stycken) som i Adolf Östbergs ”Hjulsport”.

Johannesson, Mikael och Jan Wiklund; 1990
12 fakta – varför massbilismen är ohållbar.
Stockholm: Alternativ Stad. Nr 0724

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: Ett utmärkt häfte om 20 sidor som bor-
de läsas av alla. Här behandlas – Massbilism är ohållbar 
i global skala; Biltrafiken släpper ut för mycket koldiox-
id; Biltrafiken släpper ut för mycket kväveoxid även med 
katalysatorer; Massbilismen får inte plats i storstaden, 
hur mycket vägar vi än bygger; Fler vägbyggen leder till 
ökad biltrafik i hela Storstockholm; Färre bilar i inner-
stan löser inte Storstockholms problem; Kollektivtrafik är 
mycket billigare än privatbilism; Bara kollektivtrafik kan 
bli miljövänlig; Bilismen utarmar stadskulturen; Pengar 
till vägbyggen gynnar de redan privilegierade; Biltrafiken 
drabbar alltid tredje man; Bilen är långsam och gör sam-
hället fattigare.

Johansen, Viggo; 1980
På to hjul. Damms sykkelbok for alle.
Oslo: N.W. Damm & Søn. Nr 0725

Sökord: norska, cykelteknik

Sammanfattning: Dette er sykkelboken for alle som har sy-
klet, som sykler eller som har tenkt att begynne. Vi ser til-
bake på sykkelens historie i en artig kavalkade og fortsetter 
med råd og vink fra eksperthold om stell, vedlikehold og 
enkle reparasjoner. Videre gir boken praktiske tips om ferie-
turer, trening, kosthold og kjøperåd – ikke minst ved sam-
taler med elitryttere. Boken er rikt ilustrert med morsomme 
og instruktive bilder.
   Staffan Skott har skrivit en bättre bok …

Johanson, Karin Maria; 1932 (1929)
Landsvägen lockar. Fyra svenska flickor på cykel genom 
Tyskland.
Stockholm: Albert Bonniers Förlag. Nr 0500

Sökord: svenska, cykelresor, Tyskland

Sammanfattning: Landsvägen lockar är en läsvärd reseskild-
ring. Man hade dock kunnat önska att de fyra ”atleternas” 
ägnat mer av sin tid åt cyklandet. (Nya cykeltidningen 1997, 
nr 2, s 23)

Johansson, Hans; 2004 (1989)
Hemmets handbok. Snickra, måla och reparera själv.
Västerås: Prisma (ICA bokförlag). Nr 1568

Sökord: svenska, handbok

Sammanfattning: En rätt vettig bok om sådant som de flesta 
redan vet. Sidorna 129–134 handlar om ”cykelns vård och 
reparation”. Här lagas punktering, monteras däck och slang, 
rengörs kedjan, byts bromsklossar och trasig eker samt 
kontrolleras cykelns hjullager. Det är som det brukar vara. 
Den som behöver en bok till detta bör nog hellre uppsöka 
vekstad. Som bonus byggs ett fult cykelställ på sidan 141. 

Johansson, Olle; 2009
Cykel – en berättelse om pappa och mig.
Stockholm: Podium. Nr 1531

Sökord: svenska, memoarer/biografi
Sammanfattning: På baksidan skriver författaren att … Det 
är sommar. Vi cyklar på små grusvägar, torra, platta och 
fina, grus bara i mitten och i vägrenen. Susande granskog, 
den tunga doften av pors i fuktiga sänkor, tramporna går 
av sig själva, luften smeker de vita fjunen på armarna. På 
hemvägen köper pappa glass åt oss i en kiosk. GB Sandwich, 
alltid samma sort. Det smakar gudomligt efter två timmars 
idogt cyklande. Pappa äter med andakt. När han väl unnar 
sig något njuter han i fulla drag. Men först ska man cykla 
ett antal mil.
 När jag var liten var pappa hela min värld. När jag var 
tonåring fick han knappt plats i den. När han var döende 
i cancer behärskade jag mig. När han hade dött fann jag 
mig själv gråtande på trottoaren. Jag skrev den här boken 
för att ta reda på varför det blev som det blev. Och för att 
skänka en smula tröst. Åt mig själv, min familj och kanske 
någon mer.

Johansson, Svängis; 1957
Hjulminnen.
Stockholm: Albert Bonniers Förlag. Nr 0726

Sökord: svenska, cykelsport, memoarer

Sammanfattning: Svängis den oförbrännerlige, Svängis den 
uråldrige, Svängis den oförbätterlige, Svängis, Svängis, 
Svängis!
 Och nu har han skrivit sina memoarer också. Han som 
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började trampa cykel någon gång i det avlägsna 30-talets 
mest avlägsna början. Han som inte kunde åka cykel, men 
som ändå blev mångfaldig svensk mästare, som hedrande 
nämndes i VM-sammanhang, den ensamme vargen, mannen 
som nog lyssnade på lagledningens taktiksnack, men som 
glömde allt när det hettade i fighterhumöret.
 Nu berättar han om sitt särdeles växlingsrika liv, om cykel-
lopp längst nere på kontinenten och längst uppe i Norrland, 
om grusbackar och sjukstugor efter så kallade plöjningar, 
festliga episoder från tävlingsbanorna, om sitt privatkrig 
med förbundet, om allt som har gjort Svängis till en av vår 
tids idrottshistorias mest populära och fascinerande gestal-
ter. (Cykel 1988, nr 1, s 29)

Johnsson, Karin; 1931
I nöd och lust genom Europa. Öden och äventyr under en 
cykelfärd till Italien. 
Stockholm: Albert Bonniers Förlag. Nr 0499

Sökord: svenska, cykelresor, Sverige, Danmark, Tyskland, 
Schweiz, Italien

Sammanfattning: I nöd och lust genom Europa är en under-
bar liten reseberättelse från 1931. Karin företog resan ”i akt 
och mening att utröna hur pass trygg en kvinna kan känna 
sig på Europas landsvägar utan annat beskydd än det hon 
själv förmår prestera”. Allt gick bra vilket dock enligt förfat-
tarinnan själv gjorde det svårt att fylla boken med innehåll. 
(Nya cykeltidningen 1997, nr 2, s 23)
 Boken är i dåligt skick.

Schanche Jonasen, Jonas (J); 1968?
Jonas Øglænd gjennom 100 år.
Hants: Jonas Øglænd. Nr 0081

Sökord: norska, biografi, historia

Sammanfattning: En rikt illustrerad festskrift 1868-1968 till 
företaget som grundade DBS. Värd att blada runt i om inte 
annat.

Jones, Gareth Lovett; 1988
English Country Lanes. A Celebration Of Travelling Slowly.
Hants: Wildwood House. Nr 0081

Sökord: engelska, cykelresor, England, turåkning, fotografier

Sammanfattning: English Country Lanes is a lyrical celebra-
tion of the beauties of the lanes of the English countryside. 
Gareth Lovett Jones, who has travelled through and pho-
tographed the lanes for twenty years, has produced, in a 
perfect unity of text and pictures, the most comprehensive 
book of the lanes yet published.
   The emphasis throughout is on exploring by bicycle — 
’pootling’ in the words of the author — and the book rejects 
the stance of conventional guide books, which lead the 
reader passively by the hand, and replaces it with an ex-
hortation to pioneering independence. By giving details of 
ten networks ranging from Yorkshire to Somerset, he dem-

onstrates how we can all discover the delights of the lanes 
for ourselves. The book also takes a long hard look at the 
destruction going on unnoticed every day in the country-
side and calls for measures to stop this and begin restoring 
something of what has been lost.
   A combination of celebration and elegy, English Country 
Lanes is a visual feast as well as thought-provoking and 
exhilarating.

Jones, Graham; 1987 (1986)
The Bike.
London: Scripture Union. Nr 0486

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: From the moment Paul sees the BMX in the 
shop window he dreams of nothing else. The only problem is 
finding the money to buy it. What can he do? Sell the dog? 
Collect on the street? Paul tries the lot and ends up taking 
a bigger risk than he had planned. Is the bike really worth 
that much?

Jones, Graham; 1988 (1986)
Drömcykeln.
Stockholm: Normans förlag. Nr 1397

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En svensk översättning av “The bike” (Nr 
0486)

Jones, Percy Thoresby; 1938
Welsh Border Country.
London: B. T. Batsford Ltd. Nr 0168

Sökord: engelska, cykelresor, England

Sammanfattning: The Welsh Border Country is so irregular a 
strip of land, cutting across some eight counties, that it is 
less easy to define its geographical boundaries than to point 
to a uniformity of character which will be obvious to all who 
look at the illustrations of this book. The outstanding hills 
of Mooreland and forest, the secluded and unspoiled valleys, 
and even the towns such as Shrewsbury, Hereford, Ludlow 
and Leominster, preserve a common tranquillity which the 
tourist has yet done little to destroy.
   Som kuriositet kan noteras att Percy Thoresby Jones dog 
innan man gav ut den andra upplagan 1946. Förlaget tog sig 
då friheten att stryka bort cykeln ur boken. Strapatsrika väg-
val ströks också till förmån för bekvämare. Som om det inte 
var illa nog gick förlaget ännu längre i försöken att mark-
nadsanpassa produkten. ”In addition, many of Mr. Jones’ 
strongly individual and sometimes peculiar views have been 
modified …” 1946 års upplagan är följaktligen oläsbar.

X Jones, Will; 2014
The bicycle artisans.
London: Thames & Hudson. Nr 1833
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Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Here is an alphabetically presented, richly 
illustrated (617 illustrations) guide to 88 of the most crea-
tive bicycle makers working today, includes established na-
mes such as Achielle, Cielo Cycles and Corima and new kids 
on the block such as Art & Industry, Bondi Beach Cruisers 
and Foffa, as well as product designers (Torkel Dohmers, 
Marc Newson). Today’s cyclists are seeking increasingly 
custom-made bicycles as reflections of their personalities 
whether a Danish-style cargo bike, a recumbent, a cyclo-
cross trainer or a randonneur. Often working in tiny studi-
os and workshops in hidden parts of our cities, the master 
craftsmen featured in these pages produce pieces that are 
highly personal and sought after and rarely seen.
   Absolut sevärd. INte så mycket att läsa men fungerar väl 
vid kaffebordet.

Jorsett, Per; 1961(?)
Norsk Sykkelsports Historie.
Oslo: Norges Cykleforbund. Nr 0953

Sökord: norska, historia

Sammanfattning: Norsk cykelsport 50 år. Mycket statistik 
men också läsbara avsnitt. 

Joseph, Lionel; 1996 (1995/1967)
The First Century of the Bicycle and its Accessories.
Utgiven privat av Lionel Joseph. Nr 0590

Sökord: engelska, historia, reklam, teckningar

Sammanfattning: Ett försök att skriva cykelns historia ge-
nom att återge och kommentera reklamteckningar. Definitivt 
av värde för den historiskt intresserade.

Jow, Richard; 1979 (by the editors of Bicycling magazine)
Reconditioning the bicycle.
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 1344

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: En helt OK liten bok om hur att renovera 
cyklar som fanns när boken skrevs. Inget nytt och inget 
extra – men ändå riktigt bra.

Jowett, W; 1981(?)
Centenary. 100 years of organised South African cycle racing.
Förlagsort saknas: South African Cycling Federation. Nr 0946

Sökord: engelska, historia, Sydafrika

Sammanfattning: This is not intended to be a comprehen-
sive history of Cycling in South Africa, but is a documented 
and statistical record of events since the year 1881. Inte så 
ointressant som det låter. 

Joyce, Dan, Carlton Reid och Paul Vincent; 2000 (1997)
Das große Buch vom Fahrrad.
Bielefeld: Bielefelder Verlagsanstalt, BVA. Nr 0952

Sökord: tyska, teknik

Sammanfattning: Ännu en stor, tjusig och mycket välgjord 
cykelteknikbok. Inte det minsta fel på denna. Boken är verk-
ligen mycket bra. Men hur många böcker av detta slag be-
höver man egentligen? ”Zwölf Notfalls-tips” var det avsnitt 
jag gillade bäst. 

Joyce, Dan; 2008
The ctc guide to family cycling.
Bath: James Pembroke Publishing. Nr 1502

Sökord: engelska, turcykling, Årets cykelbok 2008

Sammanfattning: Redaktionen valde ”The ctc guide to fa-
mily cycling” till Årets cykelbok 2008. CTC eller ctc som för-
kortningen ofta skrivs är vår motsvarighet i Storbritannien. 
En förening som bildades för turcykling redan 1878. Mycket 
intressant har publicerats av dem över åren och vi har flera 
titlar i biblioteket. ”The CTC Book of Cycle Touring” av Les 
Woodland blev sånär Årets cykelbok 1996. Då blev ctc-boken 
knappt slagen av ”The Bicycle” (denna ständigt återkom-
mande boktitel) av Pryor Dodge.
   Familjecykling är temat för Årets cykelbok. Boken är skri-
ven av Dan Joyce som vi tidigare stött som författare till 
böcker om cykelteknik. Här är ansatsen betydligt bredare. 
Boken avhandlar allt som rör cykling med barn. En del är 
väl så brittiskt – men översättningen till högertrafik och 
svenskt tänk med hjälm även på alla foton så … (Nya cykel-
tidningen 2009, nr 1, s 25)

Juncker, Elsebeth; 1945
Resan till Indien.
Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag. Nr 0884

Sökord: svenska, reseskildring, Italien, Syrien, Irak, Iran, 
Afghanistan, Indien

Sammanfattning: Det var förvisso ingen vanlig resa, som 
Elsebeth Juncker och hennes franske make startade när be-
gav sig iväg från Paris en solig vårdag 1938. Med två cyklar, 
ett tält och en liten smula pengar satte de ut mot målet, 
Indien, där de slog sig ned i en liten fransk koloni, till dess 
mannen kallades under fanorna.
   Elsebeth Juncker skildrar med ett smittande gott humör 
makarnas upplevelser under färden. Boken är ett fynd för 
alla, som älskar reseskildringar, att den dessutom är skriven 
med äkta dansk gemyt gör den dubbelt njutbar.
   Med trevliga illustrationer av författarinnan.

Juncker, Elsebeth; 1956
Bland Sæler og Særlinge på Hebriderne.
Köpenhamn: Jespersen og Pios Forlag. Nr 1062

Sökord: danska, reseskildring, Hebriderna
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Sammanfattning: ”Bland Sæler og Særlinge” skildrer æg-
teparrets cykle- og telttur til Hebriderne …” som det så 
fantasilöst står på fliken. Trots det och trots att idén med 
”særlinger” känns urmodig går boken fortfarande att läsa.

Jämthagen, Sidney; 2003
Wången 1903–2003.
Östersund: Stiftelsen Wången. Nr 1513

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: En trevlig och väl illustrerad jubileumsbok 
för den häst och travintresserade. Här står dock inget om 
cykel.

X Järfälla kommun; 1983
På cykel i Järfälla kommun. Regler och råd för säkrare cy-
klism.
Stockholm: Trafiksäkerhetsföreningen, Eget förlag. Nr 1729

Sökord: svenska, trafiksäkerhet

Sammanfattning: 20 sidor med trafikregler och goda råd. 
Inte så tokigt i sin genre. Med teckningar av Staffan Lindén.

X Järlestad, Lars; 2004
Cyklist med paraply.
Stockholm?: Danielsson & Hagman. Nr 1766

Sökord: svenska, poesi

Sammanfattning: På sidan 58 hittar vi dikten ”cyklist med 
paraply. Vägen dit är halvtrist.

Jönsson, Niels; 1979 (1978)
Min cykel bok.
Köpenhamn: Carlsen if. Nr 1445

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En pixi bok – närmare bestämt nummer 
287 – om just den första egna cykeln. Ett måste i cykelbib-
lioteket.

Jönsson, Stig (redaktör); 1998 (1997?)
Idrottsarvet 1998.
Göteborg: Idrottsmuseet. Nr 1470

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Här skildras det ena och det tredje innan 
vi på sidan 85 (och till och med sidan 90) stöter på ”Vättern 
runt – ett klassiskt cykellopp” av Magnus Widell. Inte så illa 
men heller inget nytt.

X Jörn (pseudonym för Göran Bäckwall); 1987

Min cykel och jag. Och andra sanna berättelser.
Östersund (?): Eget förlag. Nr 1796

Sökord: svenska, kåserier

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”Min cykel 
och jag” på sidorna 5–7 som illustreras med en trevlig cy-
kelteckning. En bok man annars klarar sig väl förutan.

K
Karlén, Bertil; 1974
Idéer.
Västerås: ICA-förlaget. Nr 1447

Sökord: svenska, pyssel

Sammanfattning: Mer 70-tal än så här blir det inte. Läs och 
minns! På sidan 67 byggs ett extremt enkelt cykelställ i trä.

Katz, Elliot; 1994 (tidigare versioner 1985, 1988, 1990, 
1992 och 1994)
Great Toronto bicycling guide.
Thornhill, Ontario: Great North Books. Nr 1490

Sökord: engelska, turbeskrivningar, Kanada

Sammanfattning: 12 turförslag i Toronta samlade i ett trev-
ligt litet häfte om knappa 80 sidor.

Kaufman, Joe; 1981 (1971)
Så funkar det! En fantastisk faktabilderbok.
Stockholm: Carlsen if (numera Bonnier Carlsen). Nr 1195

Sökord: svenska, barnbok, uppslagsbok

Sammanfattning: En trevlig faktabilderbok för unga läskunni-
ga. Det som står om cykel på sidorna 8-9 är dock rätt dumt.

Kavet, Herbert I. och Martin Riskin; 1992
Biking.
Watertown, MA: Ivory Tower Publishing. Nr 0490

Sökord: engelska, humor

Sammanfattning: Skojiga teckningar med mer eller mindre 
text till. En rad av Martin Riskins teckningar liksom Herbert 
I. Kavets texter faller dock väl platt. Bäst bland betraktel-
serna är Kavets teori om att alla cyklar väger lika mycket. 
Lätta cyklar är dyra och behöver flera stora tunga lås medan 
det på billiga tunga cyklar räcker med ett lätt lås. Totalvikten 
blir alltid densamma! (Nya cykeltidningen 1996, nr 1, s 26)
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Kaye, Geraldine; 1967
The Blue Rabbit.
Leicester: Brockhamton Press. Nr 0387

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Nobody believes Robbie Hawkins when he 
claims that he has seen a blue rabbit. But they have to be-
lieve him when he brings one home!

Kearley, Claude; 1978
The Hamlyn Book of Cycling.
London: Hamlyn Publishing Group. Nr 0289

Sökord: engelska, cykelteknik, cykelsport, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: En väl gammalmodig bok för barn eller 
ungdomar som tar upp det mesta som rör cyklar. Avsnittet 
om cykellekar är inte dumt.

Keefe, Mike; 1987
The Ten Speed Commandments.
An Irreverent Guide to the Complete Sport of Cycling.
New York, NY: Dolphin Doubleday Book. Nr 0194

Sökord: engelska, humor, cykelsport

Sammanfattning: ”The Ten Speed Commandments” är en 
obeskrivligt rolig bok om cyklar, cykeltillbehör, cykelsport 
och långfärder. Boken är väl illustrerad av Mike själv och 
texten skriven på lättförståelig amerikanska. Mike är mycket 
kunnig på cykelområdet och flera av lustigheterna bygger 
på att läsaren också vet en del om cyklar. (Cykel 1990, nr 
3, s 23)

Keene, Carolyn; 1991 (1988)
Never say die. The Nancy Drew files, Case 16.
London: Harper Collins Publishers. Nr 0727

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok, flickbok, deckare

Sammanfattning: When Nancy’s friend George decides to 
take up bicycle racing – coached by her boyfriend, Jon – she 
becomes the target of some nasty attacks. After she’s run off 
the track at high speed, Nancy steps in to help and manages 
to keep George from being hurt in a swimming ”accident”.
   At first Nancy’s top suspect is George’s romantic rival, 
Debbi. But the teen detective soon finds that the attacks on 
George are just the tip of the iceberg. Underneath lies the 
secret of a perfectly planned robbery – and a million-dollar 
treasure guarded by a killer shark.

Keene, Carolyn; 2005 (2003)
Kitty – förvillande spår.
Stockholm: B. Wahlströms Bokförlag. Nr 1335

Sökord: svenska, barn/ungdomsbok, flickbok, deckare

Sammanfattning: En Kitty-bok om en cykeltävling … att där 

finns stoff för en spännande historia är uppenbart.

Kelly, Charles och Nick Crane; 1988
Richard’s Mountain Bike Book.
Sparkford(?): Oxford Illustrated Press. Nr 0060

Sökord: engelska, terrängcyklar, historia, cykelsport

Sammanfattning: In just a few short years the all-terrain 
mountain bike has started to replace the ten-speed drop-
handlebar bicycle as Britain’s favourite bike. But where did 
it come from? And why? What misplaced genius created 
a bike that turned accepted two-wheel technology on its 
head? And why would anyone want to ride a mountain bike 
in a country so absurdly short of real mountains.
   In Richard’s Mountain Bike Book, expert Charles Kelly, 
who helped invent the mountain bike, and adventurer 
Nick Crane, whose mountain bike expeditions have been 
some of the most outlandish journeys ever accomplished 
by bike, unravel the most exciting development in cycling 
since the invention of the Safety and explain how you 
can get the best out of a mountain bike. Major subjects 
covered include – The inside story of the Repack and how 
the mountain bike was invented; How to get the best out 
of off-road touring; The varied world of fat-tyre racing; 
Tips on riding technique and ’thin-air’ repairs; Sensible 
solutions to the difficult issue of mountain bike access to 
the countryside; How to organise a major long-distance 
mountain bike expedition.

Kemp, Gene; 1992
Tamworth Pig Rides Again
London: Faber and Faber. Nr 0201

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Tamworth Pig thought he had given up 
campaigning, but he reckoned without Thomas and Great 
Aunt Hattie. Worried by rising levels of pollution from cars 
even in the countryside, Thomas’s amazing great aunt de-
cides to learn to ride a bicycle as part of a Bring Back the 
Bike campaign – and she persuades Tamworth Pig to do the 
same.
   Med OK illustrationer av Carolyn Dinan.

Kennedy, Delia; 1992
Fling on a Bike.
Devon: Delia Kennedy. Nr 0313

Sökord: engelska, cykelresor, England

Sammanfattning: Fling on a Bike is an account of Delia 
Kennedy’s preparation for, and completion of, her cycle ride 
from Land’s End to John O’Groats. 
   Resan gjordes i grupp, av en snart 50-årig kvinna för att 
samla in pengar till välgörenhet. Bristen på fantastiska om-
ständigheter, ovanliga förutsättningar och spännande hän-
delser gör boken läsvärd.
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Kent, Deborah; 1984
Ten-Speed Summer.
London: Bantam Books. Nr 0091

Sökord: engelska, kärleksroman, flickbok

Sammanfattning: I’ll never make it, Rhonda thinks as she 
pedals under the hot summer sun. Going on a bike tour 
of the Southwest was the last thing she wanted to do. 
Although her parents insisted it would ”broaden her hori-
zons,” Rhonda only feels homesick for her boyfriend, Bruce, 
and her comfortable life in Illinois.
   But things change when handsome Matt Jordon becomes 
her friend. Suddenly the bike trip is fun, and Rhonda begins 
to notice the magnificent mountains and spectacular can-
yons. As the days pass she finds herself thinking more and 
more about Matt. But Rhonda can’t be falling in love with 
him – she loves Bruce. Or does she?

Kent, Jessica; 1990
Racing Bikes.
London: Usborne Publishing. Nr 0728

Sökord: engelska, cykelsport, cykelteknik

Sammanfattning: Racing Bikes explains the different skills 
needed to become a successful racing cyclist. Events such 
as time trials, cyclo-cross, road and track races are described 
along with the professional tactics that will help you outwit 
your opponents and be first across the line. Information on 
equipment design provides an insight into the special fea-
tures of a racing bike and there are plenty of tips on how to 
increase your speed or make your training more effective.
   Bakom en hopplöst modern utformning döljer sig en del 
av intresse.

Kercher, John; 1985 
Raleigh BMX Annual.
London: Grandreams Ltd. Nr 0441

Sökord: engelska, BMX, cykelteknik

Sammanfattning: Trevliga små berättelser om Andy Ruffell 
(what BMX has done for me), Sam Wood (my role as the 
Raleigh Team Manager), Craig Schofield (seeing the world 
on a bike) men framförallt Karen Murphy (talks about the 
problems facing girl riders).
   Samma stora format och fina foto som i övriga BMX böcker.

Kercher, John; 1985 (?)
BMX Special.
London: Grandreams Ltd. Nr 0204

Sökord: engelska, BMX, cykelteknik
Sammanfattning: Avsnitten om banor och hoppteknik är OK. I 
övrigt är det väl enahanda om än stora bilder och tråkiga små 
textavsnitt. Boken BMX Annual är definitivt att föredra.

X Kesteven, Guy (redaktör); 2014
1001 bicycles to dream of riding.
London: Universe. Nr 1800

Sökord: engelska, cykelteknik, historia

Sammanfattning: På Alibris kan man läsa att ”Lavishly il-
lustrated, comprehensive, and authoritative, this guide to 
the 1,001 most important and groundbreaking bicycles is 
the perfect book for cycling enthusiasts and bike experts 
alike.” Men så är det ju inte. Säkert är det 1001 cyklar för 
att få till en kuligare boktitel. Och visst är ett oändligt an-
tal fotografier. Men intressant är det inte! Och vem skulle 
överhuvudtaget vilja läsa detta? Balansen är usel där nu-
tida modeller ägnas en helt oproportionerlig uppmärksam-
het. Ungefär så här: 1820–1978 (ca 100 år) får 120 sidor, 
1979–1998 (cirka 20 år) får 200 sidor, 1999–2008 (cirka 10 
år) får 150 sidor och 2009–2013 (cirka 5 år) får 450 sidor.

KFB (Kommunikationsforskningsberedningen); 1984
Ökad kollektivtrafik eller ökad bilism. KFB rapport 1994:22.
Stockholm (?): Kommunikationsforskningsberedningen. Nr 0476

Sökord: svenska, miljö, statistik

Sammanfattning: En attitydstudie om vad svenska allmän-
heten och politikerna anser beträffande kollektivtrafik och 
bilism i Sverige. Studien har även utförts i övriga Europa 
vilket gör det möjligt att i denna broschyr göra jämförelser 
med övriga Europa.

Kienholz, Michelle L och Robert Pawlak; 1996   
Cycling in Cyberspace. 
Finding Bicycle-Related Information Through Online Services 
and the Internet. 
San Francisco, CA: Bicycle Books. Nr 0628

Sökord: engelska, internet   

Sammanfattning: Att det finns mycket om cykel på internet 
vet alla som tittat efter. Det finns för övrigt mycket om det 
mesta på nätet. Svårigheten ligger snarast i att sålla fram 
det bästa. Boken Cycling in Cyberspace av Michelle Kienholz 
och Robert Pawlak kan vara en god hjälp. Där finns en intro-
duktion till hur man letar och vad man kan vänta sig att fin-
na med hjälp av datorn. Bra för nybörjaren. Huvuddelen av 
boken fylls dock av adresser till intressanta cykelrelaterade 
sidor. Adresserna är sorterade och en hel del är beskrivna. 
   Boken är bra men visar också övertydligt just bokens 
svagheter i jämförelse med internet. Cycling in Cyberspace 
kom 1996 och är säkert delvis skriven 1995. Sedan dess har 
det hänt hur mycket som helst där ute. Flera av de adres-
ser jag provade fungerade visserligen men mycket saknas 
och mycket leder fel. Helt klart borde en bok om cykling i 
Cyberspace ligga på nätet. Vår bok ligger i biblioteket. (Nya 
cykeltidningen 1999, nr 1, s 9)

Kightley, Rosalinda; 1993 (1987)
The Postman.
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London: Walker Books. Nr 0848

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok som handlar om en 
cyklande brevbärare. 

Kihlstedt, Lars (redaktör); 1995
Vätternrundan 30 år.
Motala: Motala Tidning. Nr 0729

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Man ska inte klaga. ”Vätternrundan 30 år” 
är en värdig uppföljare till Lars Lidbergs bok ”Vätternrundan 
10 år” (1976?). Men på något sätt är en foliant full med 
färgbilder, uppställningar och sentimentalitet inte helt rätt. 
Vätternrundan själ fångas bättre i stencil och svartvit. Det 
är vänskap, möten, hjälpsamhet och minnen i det mindre 
formatet – inte så högljutt och väldigt svenskt.

Kindblom, Leif; 2000
Så reste vi.
Stockholm: Bilda förlag. Nr 1381

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: En bok om resandets moderna historia. 
Faktiskt lite halvtrist. På sidorna 72-75 finns ett lite avsnitt 
om cyklandet. Två bra foton tröstar.

King, Arthur H. J.; 1940
Awheel to the arctic circle.
London: W. J. Fowler & Son. Nr 0047

Sökord: engelska, cykelresor, England, Danmark, Norge, 
Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, 
Holland, Belgien

Sammanfattning: Alltid skojigt med utländska skildringar av 
cykelresor i norden. Särskilt när man får lite ”närhistoria på 
köpet. Denna bok utgör inget undantag. 

King, Gilbert; 2002
Awheel to the arctic circle.
London: W. J. Fowler & Son. Nr 1096

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Det är något visst med folianter. Eller 
vad sägs om 28 x 28 centimeter, med hårda pärmar, tjockt 
glansigt papper och färgbilder rätt igenom? Gilbert Kings 
bok ”The Bicycle – Bone-shakers, Highwheelers and Other 
Celebrated Cycles” som kom 2002 tar verkligen andan ur en 
cykelfantast. Det är bland de tjusigaste cykelböcker jag sett 
och jag har sett en del.
   Gilbert King bygger sin bok kring en lika enkel som lysan-
de idé. Han utgår från David Metz fantastiska cykelsamling i 

Freehold, New Jersey. Där finns ett museum med cyklar och 
tillbehör så det räcker och blir över. David Metz är ju lite 
känd för att ha kryddat sin samling med lite udda cyklar. 
Ett problem i böcker om cykelns historia är annars att både 
bilder och stil har en tendens att upprepa sig. 
   På ”Metz Bicycle Museum” fanns också David Metz och 
hans enorma cykelkunnande att tillgå. Vad jag vet kunde 
inte Gilbert King själv särskilt mycket om cyklar när han 
började detta bokprojekt. En viss okunskap skymtar igenom 
på något enstaka ställe. Men Gilbert har på det stora hela 
utnyttjat Davids kunnande och läst på duktigt. Alla källorna 
som tackas i bokens inledning är utmärkta böcker som myck-
et riktigt finns i Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek.
   I The Bicycle … finns en hel del nytt på bild. Eller vad 
sägs om en Rex från 1898 med ett extra litet tredje hjul 
bakom bakhjulet vars funktion var att minska stötarna på 
ojämnt underlag, ett fint exemplar av ”The 1985 Coventry 
Club Tandem Quadricycle”, en motionscykel från 1890, en 
tandem för små barn, en trehjuling med sidvagn och en 
sjöskumspipa med en man på höghjuling? Och det är väl 
fotograferat av Bina Altera. Ska det klagas på fotot överhu-
vudtaget får det bli på de cykelställ av 1980-tals typ som 
flera av de antika cyklarna står i. Hittar man inte tidstypiska 
ställ (de finns!) så borde ställen ha redigerats bort. I något 
enstaka fall kanske också skärpan kunde ha varit bättre. 
   Bokens formgivning är mycket lyckad. Ska någon kritik ut-
talas även på detta område får det bli mot beskärningen av 
några cykelbilder. Det är kul med detaljer och lite udda vinklar 
– men varför visa nästan en hel cykel? Det känns lite snålt.
   ”The Bicycle – Boneshakers, Highwheelers and Other 
Celebrated Cycles” är definitivt en bok värd att läsa. På de 
knappt 130 sidorna finns en hel del fakta och anekdoter 
väl presenterade. Men mycket nytt hittar man inte där om 
man läst ett par tre böcker om cykelns historia förut. Det är 
istället det mycket fina bildmaterialet och bokens smakfulla 
layout som gör The Bicycle … oemotståndlig. (Nya cykeltid-
ningen 2004, nr 4, s 23)

Kippax, Janet; 1979 (1972)
The Gypsy.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House. Nr 0730

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Robert’s model airplane, The Gypsy, gets 
lost the first morning he flies it. So Robert and his three 
brothers, William, Peter, and David, set out on their bicycles 
to find it …

Klinting, Lars; 2004
Castors Punka.
Stockholm: Alfabeta. Nr 1155

Sökord: svenska, barnbok, Årets cykelbok

Sammanfattning: En helt underbar barnbok med Castor och 
Frippe tillbaka med ett nytt händigt äventyr. Charmigt och 
lärorikt! (Nya cykeltidningen 2005, nr 1, s 12-13)
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Knottley, Peter; 1975
Cycle touring in Europe.
London: Constable & Company. Nr 0731

Sökord: engelska, turcykling, cykelturer, Österrike, Belgien, 
Luxemburg, Bulgarien, Cypern, Tjeckoslovakien, Danmark, 
Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, 
Irland, Italien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, 
Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, 
Storbritannien, Jugoslavien

Sammanfattning: ”Beginning with the basics, Mr Knottley 
describes the anatomy of the bicycle …” Varefter allt be-
handlas som rimligen kan ha med turcycling i Europa att 
göra. Boken känns dock väl gammal. Ska man läsa en bred 
bok om turcykling i Europa är Cycling in Europe av Nicholas 
Crane (1984) att föredra.

Knottley, Peter; 1981
The Spur Book of Cycling.
Edinburgh: Spurbooks. Nr 0338

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: This book gives an introduction to cycling 
for the beginner, the person who is thinking of taking it 
up, or the ’town’ cyclist who would like to extend his or her 
range. It explains how to choose the right kind of cycle, 
what you will need in the way of clothing and equipment, 
and the basic techniques you will need to ride and repair 
your bike, and to plan your route.

Kobayashi, Keizo; 1984
Pour une bibliographie du cyclisme.
Paris: FFCT och FFC. Nr 0092

Sökord: franska, bibliografi

Sammanfattning: ”Répertoire des livres en language françai-
se édités entre 1818 et 1983”. Vilket borde betyda att boken 
är en sammanställning över all cykellitteratur på franska 
mellan dessa år. Litteraturen är ordnad i 8 områden med un-
derområden. En enastående bedrift och en helt fantastiskt 
bok för den som råkar kunna någon franska.

Kolin, Michael J och Denise M de la Rosa; 1979
The Custom Bicycle. Buying, setting up, and riding the qua-
lity bicycle.
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 0015

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: En mycket intressant bok för den som fun-
derar på att köpa en handbyggd ram. Huvuddelen av boken 
ägnas åt presentationer av kända byggare av touring och 
racerramar från England, Frankrike Italien och USA. Vad sägs 
om namn som – Condor, JRJ, Mercian, Harry Quinn, Jack 
Taylor, TI Raleigh, Woodrup, CNC, Gitane, Peugeot, Cinelli, 
Guerciotti, Sante Pogliaghi och Schwinn. Själv lät jag bygga 

mig en Woodrup efter att ha läst boken …

Konopka, Peter; 1989
Cycle Sport. Equipment, Techniques and Training.
Mill Valley (California): Bicycle Books. Nr 0061

Sökord: engelska, cykelsport, cykelteknik

Sammanfattning: En bred introduktion som ändå inte blir 
orimligt ytlig. Rikligt med illustrationer och tabeller av pe-
dagogiskt slag.

KoKortzau, Ole; 1998
Skissbok.
Köpenhamn (?): Förlaget Sören Fogtdal. Nr 0135

Sökord: svenska, cykelkonst

Sammanfattning: En av de mest kända nordiska konstnä-
rerna i vår tid. Mycket fin bok. Avsnitt om cyklar finns på 
sidorna 144-147.

Kotzwinkle, William; 1982
E.T. The Extra-Terrestrial.
London: Sphere Books. Nr 0372

Sökord: engelska, ungdomsbok

Sammanfattning: E.T. var den Steven Spielberg film som 
gjorde BMX cykeln riktigt populär. Boken är därmed given i 
biblioteket även om det inte är något litterärt storverk eller 
ens cyklas särskilt mycket.

Krantz, Gunnar; 2003
Cykelhippie.
Göteborg: Optimal. Nr 1118

Sökord: svenska, tecknat, humor

Sammanfattning: Man kan fråga sig om detta är en bok el-
ler en tjock serietidning. Särskilt roligt är det inte. Men det 
cyklas en del.

Krausse, Joachim, Alfred Jarry, Horst Tomayer, Der Arbeiter-
Radfahrer-Bund, Thomas Reichelt, Hans Ludwig, Andreas 
Müller; 1987
Fahrrad-Liebe. BilderLeseBuch.
Berlin: Elefanten Press. Nr 0348

Sökord: tyska, bilderbok

Sammanfattning: ”Fahrrad Liebe” wirft Schlaglichter auf 
Kultur, Technik und Sozialgeschichte des Fahrrads, des 
Radfahrens und des Radsports.
   Kul bok de småtrista (svartvita) illustrationerna till trots.
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Krausz, John och Vera van der Reis Krausz; 1982
The bicykling book. Transportation, recreation, sport.
New York: Dial Press. Nr 1318

Sökord: engelska, cykelteknik, cykelsport

Sammanfattning: Ännu en bred cykelbok i stort format. 
Ambitiös och inte alls illa – men inte heller något att bli 
till sig över.

Krenov, James; 1955
Italiensk resa.
Stockholm: Wahlström & Widstrand. Nr 1170

Sökord: svenska, reseskildring, Italien

Sammanfattning: James Krenov var amerikan av rysk börd 
bosatt i Sverige. Han jobbade på fabrik största delen av året, 
vandrade och cyklade i Europa för resten. Trevligt – särskilt 
som han var skrivkunnig.

Krieg, Martin; 1994
Awake Again. All the way back from head injury.
Waco, Texas: WRS Publishing. Nr 0470

Sökord: engelska, självbiografi, skador, cykelturer

Sammanfattning: After being pronounced clinically dead and 
wavering between life and death from a head injury, Martin 
Krieg regained consciousness but was paralyzed and com-
pletely helpless. The book tells what it feels like to be in this 
state and how a victim of head injury reacts to strange and 
terrifying surroundings – powerful, seductive forces which 
pull the patient from the outside world into nothingness. As 
he began to recover, the bicycle became Martin’s favourite re-
habilitation tool. His tremendous comeback efforts are chron-
icled, including his much publicized transAmerica ride …
   Det är få förunnat att berätta något intressant om sig 
själva. Det gäller särskilt den tacksamme patienten. Ändå är 
denna bok inte helt hopplös.

Krieger, Lise; 2002
Bicycle touring made easy.
Montpelier, Vermont: Vitesse Press. Nr 1086

Sökord: engelska, turcykling, träning

Sammanfattning: Till största delen en småtrist bok om tur-
cykling som berättar precis det man behöver veta … och 
redan vet. Men avsnitten om justering av cykeln så den blir 
bekväm och om stretching är bra.

Författarnamn saknas; 1982 (1930-tal?)
Kriss Kringle on a Wheel.
New York, NY: Merrimack Publishing. Nr 0576

Sökord: engelska, barnbok, bilderbok, jul

Sammanfattning: ”Kriss Kringle on a wheel” är en äldre ame-
rikansk publikation som kommit i nytryck. Här finns varken 
utgivningsår eller författarnamn angivet. Illustrationerna är 
trevliga medan texten inte blivit bättre med åren. Jag gillar 
inte tomtens spionerande eller utdelandet av presenter en-
bart till snälla barn. Värt att notera är att den amerikanske 
tomten med presentsäcken på ryggen cyklar helt frivilligt. 
(Nya cykeltidningen 1997, nr 4, s 31)

Kronborg, Peter och Lars Ekman; 1995
Traffic safety for pedestrians and cyclists at signal control-
led intersections. 
TFK 1995:4E.
Stockholm: TFK – Institutet för transportforskning. Nr 0732

Sökord: engelska, trafiksäkerhet

Sammanfattning: Denna rapport behandlar trafiksäkerhet för 
fotgängare och cyklister i trafiksignalreglerade korsningar. 
En litteraturstudie har gjorts. Experter i Danmark, Finland, 
Holland, Norge och Sverige har intervjuats.

Krulik, Nancy; 1992
Enkla och roliga småvävar.
Stockholm: Rabén & Sjögren. Nr 1398

Sökord: svenska, pyssel

Sammanfattning: Detta ska vara ”en praktisk nybörjar- och 
idébok för den som vill pröva på vävning med enkla medel”. 
På sidorna 16-21 visas hur man kan väva en ”dekorativ” 
trasmatta på ett gammalt cykelhjul. 

Kruusval, Catarina; 2008
Fia och djuren. Alla ska vara med!.
Stockholm: Eriksson & Lindgren (Norstedts). Nr 1538

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Fia har fått en cykel med en fin, stor korg. 
I den får nästan alla djuren plats, alla utom giraffen Affen. 
Han är för stor. Stackars honom! Kanske kan Affen göra nå-
got annat?  
   Tredje boken om Fia och hennes djur. Kanske inte ”oemot-
ståndligt charmigt!” som det står i reklamtexten på nätbok-
handeln. Men ändå – charmigt …

Krönke, Grete; 1980 (1969)
Ralph Troll’s New Bicycle.
London: Scholastic. Nr 0860

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En pedagogisk illustrerad barnbok där en 
cykel spelar en viktig roll. Illustrerad av Jill Dubin.
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Kübler, Ferdinand; 1961
Training – Kämpfe – Große Siege.
München: Copress-Verlag. Nr 0943

Sökord: Tyska, memoarer, cykelsport historia

Sammanfattning: En av 1940- och 50-talets stora cyklis-
ter berättar sin historia. Den är faktiskt läsbar och läsvärd. 
Illustrerad med svartvita fotografier. 

X Kuriren; 1956 (?)
Kurirens bil- och cykelkarta
Stockholm: Wennergren-Williams. Nr 1632

Sökord: svenska, karta

Sammanfattning: En vägkarta över Sverige om 64 sidor. Väl 
så trevlig för den kartintresserade. Misstänkt lik Nr 1632 
och 1771.

Kågeson, Per; 2001
Plan för svenska cykelrekreationsvägar. Publikation 
2001:116.
Borlänge: Vägverket. Nr 1455

Sökord: svenska, cykelpolitik

Sammanfattning: En usel konsultrappport som aldrig borde 
publicerats. Vägverket borde granska utredningar som köps 
in mera nogsamt så att verket slapp skämma ut sig på detta 
sätt. 

Körberg, Rune (redaktör); 1986
VCK 1916–1986. Miljonär i cykelmil. Ett idrottshistoriskt 
kulturdokument..
Västerås: Eget förlag. Nr 1584

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Västerås cykelklubbs historia fram till 
1986 berättad på det lätt töntig sätt som är typiskt i detta 
sammanhang. Trevlig och läsvärd.

X Köster, Lena; 2012
Köster kåserier.
Uppsala: Uppsalabok. Nr 1746

Sökord: svenska, kåserier

Sammanfattning: En stor mängd kav Lena Kösters kåserier 
i Uppsala Nya Tidning (UNT) samlade i bokform. På sidan 
84–85 återfinns kåseriet ”Inte utan min cykel”. Det är väl så 
likt kåserierna utan cykel.

L
Lagercrantz, David; 1997
Göran Kropp.
Stockholm: Bokförlaget DN. Nr 0589

Sökord: svenska, cykelresor, Sverige, Tyskland, Tjeckien, 
Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Turkiet, Iran, 
Pakistan, Indien, Nepal

Sammanfattning: Tänk att sätta sig på en cykel i Stockholm 
och trampa hela vägen till Nepal, bestiga Mount Everest 
– utan syrgas! – och sätta sig på cykeln och trampa hem 
igen. … I den här boken berättar Göran Kropp för David 
Lagercrantz om sig själv, om de orimliga kraftmätningar som 
har blivit hans sätt att leva, om förberedelserna som leder 
till dessa maximala ögonblick. (Månadens Bok)

X Landahl, Martin; 2002
Gult hus, blå cykel.
Klavreström: Hägglunds. Nr 1699

Sökord: Svenska, poesi

Sammanfattning: Innehåller dikterna ”Blå cykel I” (sidorna 
57-59) och ”Blå cykel II” (sidorna 87-90).

Landskrona Kulturnämnd; 1986
Margareta Alin & Elisabeth Lundin (redaktörer)
Landskronaboken 1986.
Eget förlag. Nr 1795

Sökord: Svenska, historia

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”När ”hjulen” 
rullade igång i Landskrona” av Åke Jönsson (sidorna 35–60). 
Intressant om bancykling.

X Landström, Olof och Lena; 1992
Nisse på stranden.
Stockholm: Rabén & Sjögren, Norstedts. Nr 1633

Sökord: Svenska, barnbok

Sammanfattning: Cykelbok och cykelbok? Nisse och hans 
mamma cyklar till stranden. Det tar ett par sidor. Och allde-
les på slutet cyklar de hem igen. En mycket charmig och väl 
illustrerad barnbok med påtaglig cykelanknytning.

Langholm, A. D.; 1980 (1978)
The Clover Club and the house of mystery 1.
London: Magnet Books, Methuen Children’s Books. Nr 0364

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok
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Sammanfattning: Why did Sarah Brownbridge feel compelled 
to visit the strange house in the wood? All she had to go on 
were the photographs she’d found in the antique-and-junk 
stall – but she knew there was a mystery. Perhaps the boys 
she’d met near the house could help her solve it – if only 
they’d let a girl join the Clover Club ….

Langholm, A.D.; 1984 (1980)
The Clover Club and the adventure that fell out of the sky 2.
London: Magnet Books, Methuen Children’s Books. Nr 0365

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Tom says that the Clover Club exists to 
have adventures, and if there aren’t any real ones you just 
have to create them. So Tom, Graham, Rodge and Sarah all 
set of to track a harmless German tourist, pretending he’s 
a wartime spy, which of course he isn’t. But Herr Becker 
isn’t an ordinary tourist either and the Club members soon 
find themselves in the middle of a real, and very exciting 
adventure.

Larsen, Jens Erik; 1995
Cykelture. Danmark rundt.
Köpenhamn: Skarv/Høst & Søn. Nr 0733

Sökord: danska, turförslag

Sammanfattning: 10 cykelruter der hver egner sig til en cy-
kelferie på en uge. Turene kan dog sagtens deles op i mindre 
bidder til weekendture eller strækkes til ferier af længere 
varighed.

Larsson, Dan; 2003
Dans kullerbyttor.
Enköping: Pennan Förlag. Nr 1076

Sökord: svenska, kåserier/noveller

Sammanfattning: Det cyklas åtminstone i en av historierna 
i boken. Texterna är dock sååå roliga att jag inte iddes läsa. 
Med primitiva illustrationer som väl matchar texten av Peter 
Wallin.

Larsson, Håkan; 1977
Bernt – guldcyklisten. Vägen till mästerskap.
Förlagsort saknas: CEWE-förlaget. Nr 0910
Sökord: svenska, cykelsport

Sammanfattning: Bernt Johansson blev Bernt med hela 
svenska folket i samband med olympiaden i Montreal. Men 
vad döljer sig egentligen bakom namnet Bernt Johansson? 
Vem är han? Vad är hemligheten bakom hans framgångar? 
Boken ”Bernt – guldcyklisten” ger svaren.

Larsson, Stefan; 2008
Monark 100 år. Färg, fest & framgångar.

Varberg: Varbergs Idrotsshistoriska förening. Nr 1492

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Ett bra komplement (om än med viss över-
lappning) till ”Alla dessa monarkare” (Nr 1453) av Gunnar 
Carlsson och Ture Isaksson (2007). Cirka hälften av boken 
handlar om cykling på olika nivåer. En positiv produkthis-
toria och en hel del om idrotten. Mycket väl illustrerad bok 
i tidskriftsformat.

X Laurita, Jennifer; 2014 (2013)
Cyklisten anatomi. 75 övningar som ger maximalt resultat.
Göteborg: Tukan förlag. Nr 1807

Sökord: svenska, träning

Sammanfattning: En utmärkt relativt avancerad träningsbok 
med illustrativa bilder. (Nya CykelTidningen 2015, nr 1, s 
8-9)

Laursen, Vibeke (redaktör); 1980
Små cyklister.
Dansk Cyklist Forbunds skriftserie nr. 5.
Köpenhamn: Dansk Cyklist Forbund. Nr 1593

Sökord: danska, trafikpolitik, historia

Sammanfattning: Ett tidigt bidrag till det som idag är en 
mycket säkrare cykelmiljö för barn. Vi är långtifrån klara 
men vi har kommit en bra bit.
   Med bidrag av Ina Buch, Mai Buch, Peter Elming, Carsten 
Wass, Erik Nordentoft, Jørgen Sterner, Jan Gehl, Jens Kofoed, 
Anders Otto Nielsen, Per Pandrup Nielsen, Anders Thanning, 
Finn Rasborg och Thomas Krag.

Leach, Christopher; 1980
Meeting Miss Hannah.
London: J. M. Dent & Sons. Nr 0107

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Who is coming to live at the old Bergsson 
place in Sinclair – a small, isolated cattle town in Critch 
County, Texas? Who has chosen to build high wooden walls 
around the property; ordering that the shabby interior be 
transformed with tinted mirrors, modern paintings, and the 
latest hi-fi; desired that a fountain be placed in the new-
ly-landscaped garden – and who takes so long to appear?
 Who sits in the black Lincoln with shades drawn, driven 
by a silent Chinese chauffeur? Whose face is it, glimpsed for 
an instant at a high window? Who orders the finest cham-
pagne from the local store; and is sought by a strange cou-
ple who arrive in a dusty Pontiac with Arizona plates?
 Her parents away for the weekend, one fourteen-year-old 
girl decides to find the answer to the question the whole 
town is asking in that long hot summer. 
   Late that night she begins to climb the wooden walls …
Det är en cykel på omslaget!
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van Leenen, Dirk; 2007
Resistance on a bicycle.
Longwood, FL: Xulon Press. Nr 1464

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Cykeln spelar en roll för den nederländ-
ska motståndsrörelsen genom att “… the author’s father 
rode his bicycle distributing thousands of counterfeit food 
stamps and fake ID Cards”.

Leete, Harley (redaktör); 1972 (1970)
The best of Bicycling!
New York: Pocket Book. Nr 1340

Sökord: engelska, cykelsport, reseskildringar, historia, hälsa

Sammanfattning: En massa välskrivna artiklar hämtade från 
tidskriften Bicycling! 

Le Gallienne, Richard; 1900
Travels in England.
London: Grant Richards. Nr 0038

Sökord: engelska, cykelresor, England, klassiker

Sammanfattning: Travels in England is one of the rare bi-
cycling books. Beautifully written – ”Every cyclist knows 
the Portsmouth road between the Hutts, Hindhead, and the 
Anchor, Liphook. It is one of the kindest, heavenliest bits of 
road in England. Flying must be something like the ecstasy 
in which you sweep past the Seven Thorns Inn, out into 
the arms of the morning on Bramshott Common. It cannot 
be more than three or four square miles of rolling heather, 
bounded to right and left by woodland, but as your lungs 
drink in the air, and your eyes drink in the boundless hori-
zons away yonder over the downs, it seems limitless space; 
and if you are not singing by the time you reach the danger 
post at the foot of the common, you cannot have a song in 
you”. They don’t write like that anymore …

Lebeck, Robert; 1981
Das Zweirad. Postkarten aus alter Zeit.
Dortmund: Harenberg. Nr 0127

Sökord: tyska, cykelkonstnärer, historia

Sammanfattning: 64 vackra cykelvykort från tiden mellan 
1895-1925. Merparten av vykorten är från åren 1897–1900 
(39 stycken) och 1904–1905 (10 stycken). Från perioden 
1911–1925 har bara 8 vykort tagits med. Boken har ingen 
text utöver ett kortare efterord av Jost Pietsch.

Lehman, Erik (redaktör); 1962
Pennorna. Tjugotredje årgången.
Ankarsrum: Pennornas förlag. Nr 1376

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: En byggdebok med blandat innehåll. På 
sidorna 9-24 har Eva Danielsson skrivit ”Från cykelns barn-
dom”. Det är trevlig läsning!

Leney, David; 1987
The Landfill.
London: Puffin Book, Penguin. Nr 0371

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: He knew it was dangerous to play at the 
landfill – his dad was always telling him so. But he hadn’t 
expected this … Illustrated by Anthony Kerins.

Leonard, Irving A.; 1969
When Bikehood Was In Flower. Sketches of Early Cycling.
South Tamworth: Bearchamp Press. Nr 0109

Sökord: engelska, antologi, historia, cykelresor

Sammanfattning: ”In this little anthology, we read about a 
hardy breed of travellers of nearly a century ago, men who 
undertook long an arduous journeys on the newly invented 
bicycle for the sheer thrill of discovery. We can only marvel 
their spirit.
   Up till now, these stories were buried in old books and 
magazines, long forgotten and out of print. It took a histo-
rian like Mr. Leonard to dig them up, brush them off, smooth 
them out, and bring them back to life. Through his effort 
we now have a clear picture of Kirk Munroe who founded the 
League of American Wheelmen in 1880, of Thomas Stevens 
who crossed the continent on a high wheel in 1884, and of 
the three Englishmen who cycled around the world in the 
years 1896 to 1898.” (Clifford L. Graves)
   Illustrerad med diverse fotografier och teckningar av his-
toriskt intresse.

Lessing, Hans-Erhard; 1980 (1978)
Das Fahrradbuch.
Hamburg: Rowohlt. Nr 0231

Sökord: tyska, cykelteknik

Sammanfattning: Aus dem Inhalt – Warum Radfahren? 
Fahrradtypen oder – Welches Fahrrad paßt zu mir? Tipps 
zum Fahrradkauf … Anpassung an die Körpermaße. 
Radfahren für Anfänger. Sicherheitstipps. Kind und Fahrrad. 
Fahrradtransport im Auto und in öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Unterwegs auf Tour. Fahrradwege. Fahrradtechnik.
   Boken är bättre än baksidestexten – det är ovanligt.

Lessing, Hans-Erhard (redaktör); 1995
Ich fahr’ so gerne Rad … 
Geschichten von der Lust, auf dem eisernen Rosse dahin-
zujagen.
München: Deutscher Taschenbuch Verlag. Nr 0487

Sökord: tyska, antologi, noveller
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Sammanfattning: Für Fahrrad-Fans und müde Biker – 
eine abenteuerliche Zeit- und Weltreise durch 175 Jahre 
Fahrradgeschichte(n) mit namhaften Autoren und gänzlich 
unbekannten Pedalrittern.
   En i högsta grad läsvärd samling texter av Simone de 
Beauvior, Gabrielle-Sidonie Colette, Arthur Conan Doyle, Carl 
von Drais, Thomas Stephens Davies, Jacques Faizant, Hans 
Falada, Ludwig Ganghofer, John Galsworthy, Giovannino 
Guareshi, F. W. Hinz, Jerome K. Jerome, Egon Erwin Kisch, 
Ring Lardner, Margaret V. Le Long, Curzio Malaparte, Henry 
Miller, Iris Murdoch, Flann O’Brian, Amos Oz, Theodore 
Roosevelt, Amalie Rother, Arno Schmidt, Mark Twain, T. 
Maxwell Witham, Julius von Voß och Émile Zola.

Levine, Seymour; 1982
Cyclists’ Guide to Overnight Stops. Central States.
New York, NY: Ballantine Books. Nr 0145

Sökord: engelska, cykelturer, USA

Sammanfattning: 528 sidor med övernattningsställen läm-
pade för cyklister. Med beskrivningar, priser och telefon-
nummer. Även en del information om matställen och sevärd-
heter. En heltorr men faktaspäckad bok.
   Denna typ av böcker har en begränsad hållbarhet. 

Lewis, Sian; 1990 (1984)
The Saddlebag Hero.
London: Young Piper Books. Nr 0734

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Lyn wanted an Alsatian for her tenth 
birthday. She wanted an Alsatian as big as herself with a 
terrifying growl. She wanted an Alsatian who’d scare the liv-
ing daylights out of String who sat behind her in class.
   Lynn calls her new pet Alsatian even though he isn’t really 
a dog at all. But he turns out to be quite a hero in his own 
– slightly smaller – way …
   Children’s Book of the Year 1985

Liber; 1984
Libers sportlexikon, del 1, A–Fotboll.
Stockholm: Liber förlag. Nr 0538

Sökord: svenska, lexikon, cykelsport

Sammanfattning: Sidorna 153–165 handlar om cykel i form 
av resultattabeller från OS, Tour de France, Giro d’Italia, 
proffs VM, amatör VM, Nationslagtempo, VM damer, VM her-
rar, NM lag herrar, NM damer, SM herrar, Mälaren runt, SM 
lag, SM damer, 6-dagars och Postgirot Open.

Liber Kartor; 1995
Cykelkarta Storstockholm.
Stockholm: Liber. Nr 0735

Sökord: svenska, cykelkarta, Sverige, Stockholm

Sammanfattning: Suverän cykelkarta!

Liber Kartor; 1997
Cykelkarta Storstockholm.
Stockholm: Liber. Nr 0736

Sökord: svenska, cykelkarta, Sverige, Stockholm

Sammanfattning: Suverän cykelkarta! Ny version i större for-
mat.

Liber Kartor; 2005
Cykel & turistkarta Storstockholm.
Stockholm: Liber. Nr 1307

Sökord: svenska, cykelkarta, Sverige, Stockholm

Sammanfattning: Suverän cykelkarta! Uppdaterad.

Lidberg, Lars; 1976 (?)
Vätternrundan 10 år.
Motala: Motala Tidning. Nr 0737

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: En sammanställning av artiklar skrivna av 
Sten-Otto Liljedahl, Lennart Brask, Lars Lidberg, Karl-Gösta 
Lundgren, Eric Sandström, Stig Jönsson och Per Steffensen. 
Med många fina fotografier av Åke Svensson, Peppe Olsson, 
Karl-Gösta Lundgren och Rune Pärsby. En mycket trevlig skrift!

X Lidberg, Lars; 1976 (?)
Vätternrundan 10 år.
Motala: Motala Tidning. Nr 0737

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: En sammanställning av artiklar skrivna av 
Sten-Otto Liljedahl, Lennart Brask, Lars Lidberg, Karl-Gösta 
Lundgren, Eric Sandström, Stig Jönsson och Per Steffensen. 
Med många fina fotografier av Åke Svensson, Peppe Olsson, 
Karl-Gösta Lundgren och Rune Pärsby. En mycket trevlig 
skrift!

Lieb, Tom; 1981
Everybody’s book of bicycle riding
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 1329
Sökord: engelska, teknik, turcykling

Sammanfattning: En bok för alla cyklister om allt som har 
med själva cyklingen att göra. Ett riktigt sömnpiller.

Liggett, Phil, John Wilcockson, Rupert Guinness och Simon 
Burney; 1991
The Cycling Year. Volume two. A record of the 1991 cycle 
racing season.
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Huddersfield: Springfield Books Limited. Nr 0450

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: Diversity is the theme of this second vol-
ume of The Cycling Year, which is a detailed review by the 
sport’s top journalists and photographers of the 1991 racing 
season.
   Med bilder av ingen mindre än Graham Watson.

Liggett, Phil; 1992
The Complete Book of Performance Cycling.
London: HarperCollins Publishers. Nr 0225

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: Written by top cycling author and former 
amateur racer Phil Liggett and some of the best known names 
in the sport, The Complete Book of Performance Cycling cov-
ers all aspects of both competitive and leisure cycling.
   The Complete Book of Performance Cycling examines and 
illustrates the specialized functions and features of the bikes 
top riders choose, surveys the world’s classic races and the 
stars who have triumphed in them, explains the physiology of 
cycling, recommending diet and training programmes, gives 
advice on choosing and maintaining a bike and explores the 
expanding fields of leisure cycling and amateur competition.
   En urtjusig bok.

Lillington, Kenneth; 1989 (1987)
The Hallowe’en Cat. 
London: Faber and Faber Limited. Nr 0278

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Mike was fed up. His class teacher, Miss 
Gratwick, was always picking on him and he was bitterly re-
senting her unfairness on the evening when he met Old Meg, 
the fortune-teller. It happened to be Hallowe’en, and Meg 
told him, ”The say that if you curse someone at Hallowe’en 
it’s likely to work!”
   Med bleka teckningar av Gareth Floyd.

Lindberg & C.o; 1942  
Ackumulatordrivna småmotorer för elcyklar, elbåtar, för an-
slutning till vindelverk etc.
Stockholm: Ingenjörsfirman Lindberg & C.o. Nr 0840

Sökord: svenska, teknik

Sammanfattning: Det riktigt skojiga med antikvariatsbe-
sök är att hitta böcker man inte kände till. I somras köp-
te jag ”Ackumulatordrivna småmotorer för elcyklar, elbåtar, 
för anslutning till vindelverk etc.” från 1942. Den fanns på 
det trevliga och alltmer välsorterade Antikvariat Oceanen 
(Sveavägen 104 i Stockholm). Inte är det så mycket cykel 
i boken. Och visst är en del av de tekniska beskrivningarna 
passé. Men boken kostade bara 100 kronor och har sin givna 
plats i Norden största cykelbibliotek.

X Lindberg, Ola; 2015 
Till Portugal på cykel. Ur en dagbok.
Stockholm: Vulkan. Nr 1877

Sökord: svenska, reseskildring, dagbok, Sverige, Tyskland, 
Belgien, Frankrike Spanien, Portugal

Sammanfattning: Reseskildringar har vi gott om i bibliote-
ket. Och vi brukar väl säga att de som är skrivna i dagboks-
form ofta är oläsliga. Men se här – ett undantag. Detta är en 
trevlig liten (10,5 x 15 centimeter, 97 sidor) dagbok. Det är 
som så ofta. Kan man bara skriva så …

Lindell, Berndt; 2002 
På två hjul genom Örebro. Den nästan sanna historien om 
den entusiastiske cykelhandlaren David Lindell.
Örebro: Guller. Nr 1544

Sökord: svenska, biografi

Sammanfattning: En cykelhandlande som skriver lättsamt 
om sin cykelhandlande far. Det blir nio skrönor varav flera är 
läsbara. Av särskilt intresse för Örebroare.

Linder, Bengt; 1975  
Smart camping, Dante.
Stockholm: SEMIC, Pojkarnas julbok. Nr 1422

Sökord: svenska, ungdomsbok

Sammanfattning: En bok i en lång serie. Här får Dante och 
Tvärsan för sig att de ska cykla upp till Norrland. Var kul 
1975.

Lindgren, Barbro; 1982
En liten cyklist. Dikter.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & 
Söner). Nr 1196

Sökord: svenska, poesi

Sammanfattning: En samling läsvärda om än småsorgliga 
dikter: ”Ingenstans, går att uppbringa, den enklaste mor-
gonrock, åt en ömhudad cyklist”

Lindmark, Ann-Marie (redaktör); 1989 (?)
Tidens miljöbok. En forskarantologi.
Förlagsort saknas: Tidens förlag. Nr 0738

Sökord: svenska, miljö

Sammanfattning: En spännande och intressant bok för alla 
miljöintresserade. Skriven av framstående forskare på ett 
populärt sätt. Samtliga forskare konstaterar att miljöfaran 
måste tas på största allvar. Flera nya forskningsresultat 
presenteras. Bland dessa kan nämnas risken för allvarliga 
miljökatastrofer i samband med övergödning av sjöar och 
havsvatten samt en intressant svavelbudget med aktuella 
beräkningar över olika länders bidrag till svavelnedfallet och 
försurningen.
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   En småseg bok som dock behandlar viktiga ämnen.

X Lindqvist, Sven; 1955
Ett försök.
Stockholm: Bonniers. Nr 1748

Sökord: svenska, essäer

Sammanfattning: En samling essäer (stavade essayer) där 
”Oskulden som cyklist” (sidorna 72-76) något berör ämnet 
cykel. Knappast det som stått sig bäst i denna debut.

Lindroth, Elis; 1923
Stockholm Idrottsliv under 25 år.
Stockholm: Victor Pettersons Bokaktiebolag. Nr 0919

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: ”Stockholms Idrottsliv under 25 år” är ett 
fynd. Boken gavs ut på uppdrag av Stockholms Idrottsförbund 
vid dess 25-årsjubileum 1923. Ett kapitel om Stockholms cy-
kelidrott och Henrik Morén upptar tio sidor (från 185). Där 
finns fem bilder och en tabell med 1.a till 3:e man i Mälaren 
runt åren 1901-1922. I boken finns också en genomgång om 
knappt tolv sidor med åtta bilder (54-65) av cykelidrotten 
på 1890-talet. Underbart! (Nya cykeltidningen 2000, nr 2, 
s 22)

Lindström, Per och Jan Mårtensson; 1996 (eller 1997)  
Lunds nav. En första bilderbok om vad som egentligen gör 
Lund till Lund
Malmö: Bild&Media. Nr 0996

Sökord: svenska, fotografier, cykelkonst

Sammanfattning: ”Lunds nav” är just ”en första bilderbok 
om vad som egentligen gör Lund till Lund”. Och det som gör 
det är cyklarna! Per Lindström och Jan Mårtensson har tänkt 
sammanställa fler böcker i serien ”Lund i bild”. Detta är 
nummer ett. Och det är en helt underbar bok. Dryga hundra 
sidor i stort format med färgbilder. Kunde inte vara bättre. 
(Nya cykeltidningen 2001, nr 3, s 10)

Lindström, Pär; 1994
Att resa i Estland. Historia, sevärdheter och resetips.
Stockholm: Norstedts. Nr 0739

Sökord: svenska, guidebok, Estland

Sammanfattning: På baksidan står det att boken ”är den per-
fekta guiden till ett av våra närmaste grannländer.” Riktigare 
vore nog att säga att den inte är sämre än andra …

Lindvall, Ingrid; 1982 (1981)
Kost, motion och hälsa.
Särtryck ur ”Häsorisker. En kunskapssammanställning” SOU 
1981:1.

Stockholm: Socialstyrelsen. Nr 1606

Sökord: svenska, hälsa

Sammanfattning: Lite väl gammalt och lite väl magert för 
att vara av direkt intresse.

Lingard, Joan; 1988 (1986)
The Freedom Machine.
London: Puffin Books, Penguin. Nr 0217

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok, pojkbok

Sammanfattning: Everything that Mungo thought was safe 
and secure now seems to be changing – his dad’s in prison, 
he’s in trouble at school and now his mum’s got to go into 
hospital. It’s just the final straw when he hears that he has 
to go and stay with awful Aunt Janet for a month. Mungo 
knows she hates him as much as he hates her and so he 
decides it’s time for him to hit the open road and look after 
himself. With his bike, Gully, he heads northwards, bound 
for adventure and freedom!
   Med tjusig omslagsbild av Chris Molan.

Littell, Robert; 1975
The October Circle.
London: Hodder and Stoughton. Nr 0119

Sökord: engelska, cykelroman

Sammanfattning: Robert Littell has set his remarkable third 
novel in Bulgaria at the time of the abortive Dubcek rising 
in Czechoslovakia. The October Circle is a group of Bulgarian 
popular heroes who observe neighbouring events and hope 
for the dawn of Marxist humanism in their own country.
   When Dubcek falls the October Circle decide to mount a 
sympathetic protest. But the State is more powerful than its 
heroes and events take a remorseless nightmare turn as one 
by one they are turned into the non-persons Lev catalogues. 
Finally only the Racer is left to attempt to carry the word 
of protest across the national frontier in a climax that is at 
once symbolic and also intensely exciting.
   Ledaren för gruppen var tävlingscyklist och cykeln spelar 
en viss roll i dramats upplösning …

Lively, Penelope; 1991 (1981)
The Revenge of Samuel Stokes.
London: Mammoth. Nr 0401

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: What on earth is happening on the new 
housing estate? Is there a simple explanation? The town 
council and the builders think so. But Tim and Jane aren’t 
so sure. They’re convinced there’s a malign spirit at work!

Livingston, Steven; 1990
Under the Sun.
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Thornhill: Tynron Press. Nr 0034

Sökord: engelska, cykelresor, England, Belgien, Frankrike, 
Österrike, Italien, Grekland, Egypten, Sudan, Uganda, 
Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia

Sammanfattning: Steven Livingston and his wife. Nicole 
spent the first year of their married life cycling across west-
ern Europe and down Africa. A one-year ’cyclathon’ from 
Chester, England to Cape Town, South Africa may not be 
everyone’s idea of an idyllic honeymoon, but no reader can 
fail to enjoy this graphic account of their experiences.

Ljungberg, Christer; 1997
Resor i tiden. 16 texter om den trafik som var och den som 
kommer.
Lund: Historiska Media. Nr 0507

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: Bokrecensioner är nästan alltid positiva. 
Recensenten har hittat en intressant bok som han anser att 
andra också borde läsa. Klok som han är har han också hitta 
smärre brister som inte hade funnits där om bara recensen-
ten själv fått skriva boken.
   Då och då stöter man på en recension som är veritabla av-
rättningar. Hugg på hugg med blodet skvättande över sidan. 
Den kan vara läsvärt även om jag brukar undra varför inte 
recensenten tagit sig an en lite bättre bok i den jättehög av 
böcker som aldrig recenseras.
   Men värst är det med halvljumma texter. Resor i tiden – 16 
texter om den trafik som var och den som kommer är sådär. 
Vad ska man som recensent göra då? I detta fall är det kon-
sultföretaget Trivector verksamma inom trafikområdet som firar 
av sina 10 första år med en bok. De har låtit kunder och vän-
ner skriva. Det är trafikexperter som skriver om trafik. Ludvig 
Rasmusson skriver om resor i framtiden, Bengt Holmberg och 
Bo E Petersson om kollektivtrafik och Christer Hydén skriver om 
trafiksäkerhetsforskarna för att ta några exempel.
   Flera av dem som skriver i Resor i tiden gör detta rätt väl 
och är rätt kloka. Men det blir ändå inte riktigt bra. Felet 
är nog att ingen velat ta på sig rollen av hårdhänt redaktör. 
Här finns kapitel som inte riktigt platsar, flera onödigt långa 
sekvenser och en rad poänger som kunnat utvecklas eller 
skrivas fram bättre. Någon slakt är inte motiverad så det får 
väl bli en lite halvljum rekommendation till läsning. (Nya 
cykeltidningen 1998, nr 4, s 10)

Ljunggren, Gunilla; 1985
Studies of Percieved Exertion During Bicycle Ergometers 
Exercise.
Stockholm: Department of psychology, University of 
Stockholm. Nr 0740

Sökord: svenska, lexikon, hälsa

Sammanfattning: Bland flera för vetenskapen intressanta 
slutsatser drar författaren en av vikt för alla källarcyklister. 
Den som under passet på motionscykel ser ut att jobba hårt 
– har faktiskt också ansträngt sig. (Cykel 1986, nr 4, s 7)

X Ljungqvist, Marcus (med Håkan Edvardsson); 2009
Tour de France är ett jobb. Ett år ur mitt liv som professio-
nell cyklist..
Förlagsort saknas: Eget förlag. Nr 1772

Sökord: svenska, cykelsport, biografi

Sammanfattning: Intressant med en bok innefrån cykelspor-
ten. Bra så. Men när förlagen sa nej borde författarna frågat 
sig varför. Boken är verkligen i behov av en genomkörare av 
en professionell redaktör. Det är också ett jobb! Och i behov 
av ett byte från den dagboksstruktur som nu gäller. Även 
hjälp med den fysiska formen av inlagan hade behövts. Det 
är för hemskt när det hade kunnat bli så bra.

Lloyd, Errol; 1988
Sasha an the Bicycle Thieves.
London: Heinemann. Nr 0869

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar 
en viktig roll.

X Lokko, Andres; 2013
David Cameron fick nyligen sin cykel stulen. Politiska texter 
2008–2013.
Stockholm (?): Atlas. Nr 1780

Sökord: svenska, politik, kåserier

Sammanfattning: På sidan 15 får Cameron mycket riktigt 
sin cykel stulen. Detta är enligt baksidesreklamen Andres 
Lokkos bästa texter om politik. Må så vara. Men särskilt 
intressant är det faktiskt inte.

Lo-Johansson, Ivar; 1976 (1953)
Gårdfarihandlaren.
Stockholm: En bok för alla. Nr 1116

Sökord: svenska, roman, klassiker

Sammanfattning: Ivar Lo-Johanssons cyklande gårdfari-
handlaren är självfallet ett måste. Den kan gott läsas om.

Long, Robert; 2005
De kooning’s Bicycle. Artists and writers in the Hamptons.
New York: Farrar, Straus and Giroux. Nr 1338

Sökord: engelska, biografi, konstnärer

Sammanfattning: You must read these beautifully written 
and sensetive portraits of several of the major figures in the 
arts who inhabited the East End of Long Island during its 
great creative period – de Kooning, Pollock Krasner, Jean 
Stafford, Saul Steinberg and others.
   Willem de Kooning är fotograferad med cykel 1965 och på 
cykel 1980.
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X Longour, Michèle, Hélène Convert och Anne Eydoux; 2003 
(2001)
Kididoc. På väg.
Stockholm: Rabén & Sjögren, Norstedt. Nr 1626

Sökord: svenska, barnbok, illustrerad

Sammanfattning: Kididoc är en serie faktaböcker för lek och 
läsning. Man kan snurra, lyfta, dra, titta och läsa. Mer lek än 
fakta. Ett uppslag handlar om cykling. Och där finns faktiskt 
flera dumma råd.

Lord, Trevor; 1992
Amazing Bikes.
London: Dorling Kindersley. Nr 0543

Sökord: engelska, cykelteknik, bilderbok

Sammanfattning: Tja – är väl snarast en bilderbok för barn 
om ovanliga cyklar med eller utan motor. Med skojiga teck-
ningar (av Bruce Hogarth och Julie Anderson) och fotogra-
fier (av Peter Downs).

X Losifidis, Kiriakos; 2011
Bike art. Bicycles in art around the world.
Förlagsort saknas: Publikat. Nr 1645

Sökord: engelska, cykelkonst

Sammanfattning: Mycket välförtjänt blev denna bok Årets 
cykelbok 2011. Någon bättre bok om cykeln i konsten kom-
mer aldrig att tryckas. Och definitivt inte att säljas för 270 
kronor. På cirka 250 sidor i fyrfärg presenteras cykelkonst av 
alla slag – graffitti, målningar, illustrationer och teckningar, 
tatueringar, skulpturer och cyklar, Helt fantastiskt bra! (Nya 
CykelTidningen 2012, nr 1, s 14)

Loughead, Deb; 2005 (2004)
Krock med det förflutna.
Malmö: Stabenfeldt, Tjejbokklubben Funntasie. Nr 1435

Sökord: svenska, ungdomsbok

Sammanfattning: Dålig kvalitet rätt igenom. Från omslag och 
baksidestext till seriens namn – tjejbokklubben Funntasie! 
Men måhända den som läser boken ser något förmildrande.

Lowe, Marcia D.; 1989
The Bicycle: Vehicle for a Small Planet. Worldwatch Paper 90.
Washington, DC: Worldwatch Institute. Nr 0002

Sökord: engelska, trafikpolitik, miljö

Sammanfattning: Worldwatch institutet är en oberoende, 
inte vinstdrivande forskningsinstitution som bevakar miljö- 
och omvärldsfrågor. Man ägnar sig inte åt direkt aktion som 
Greenpeace eller grandiosa kampanjer som Världsnaturfonden. 
Istället publicerar man små häften på teman som nedsmuts-

ning av våra vatten, kärnkraftens faror, återvinning och tra-
fik. Skrifterna är kanhända lite torra men lättlästa alla fakta 
till trots. Worldwatch förtjänar större uppmärksamhet än de 
hitintills fått i de nordiska länderna.I rapport nummer 90 ar-
gumenteras för cykeln som det enda realistiska transportal-
ternativet för kortare sträckor och i städer. Miljöskadorna som 
biltrafiken förorsakar är på väg att göra tätbebyggda områden 
obeboeliga. För att inte antalet dödade och skadade i trafiken 
ska öka än mer måste dock trafikmiljön anpassas till fotgäng-
are och cyklister. I dagsläget är det en bilorienterad trafik-
miljö som får spridning även i länder och världsdelar där bilen 
ännu bara används av ett fåtal. (Cykel 1990, nr 3, s 6)

Love, William; 2001
How to restore your collector Bicycle.
ST. Paul, MN: Bicycle Books, MBI. Nr 1024

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: ”How to restore your collector bicycle” är 
ännu en i raden av trevliga, populärt skrivna och välillus-
trerade böcker om äldre cyklar. Den ger sig ut för att säga 
något om hur att restaurera en gammal cykel. Och boken är 
utan tvekan väl värd att titta igenom och finns självfallet 
att låna från vårt bibliotek. 
 Frågan är dock vad denna sorts böcker tjänar till. Det står 
inget i den som jag inte visste innan. Inget! Och då har 
jag aldrig restaurerat någonting. Mycket handlar om normalt 
underhåll av äldre brukscyklar. Någon hjälp med restaureran-
det får man alltså inte i boken. 
 Inspiration ger William Love däremot i överflöd. Inte 
minst därför att han pläderar för restaureringen av inte allt-
för gamla cyklar. Det finns intressanta cyklar från 50-talet, 
60-talet och även 70-talet väl värda att ta hand om. Man 
får dem billigt rentav gratis (om man inte redan har en i ga-
raget) och de är ofta inte i orimligt dåligt skick. Delar finns 
fortfarande att köpa eller byta till sig. Bara att sätta igång 
alltså! (Nya cykeltidningen 2002, nr 2, s 22)

Lovett, Richard A; 1994
The Essential Touring Cyclist.
Camden, Maine: Ragged Mountain Press. Nr 0453

Sökord: engelska, cykelteknik, turcykling

Sammanfattning: The only fully illustrated manual for bicycle 
touring, from a cyclist who’s toured coast-to-coast: choos-
ing a bike; equipping, customizing, and maintaining it for 
touring; training and dealing with aches and pains; packing 
for a weekend or a month; negotiating crowded highways 
or country lanes with a heavily loaded touring bike; touring 
solo or with groups; keeping safe and much more.

X Ludvigsson, Bo; 1983
Cykelvägar på landsbygden. 
Vägverket 1983–06. Nr 1653

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: Ett examensarbete från KTH som syftar till 



106 SCCB – Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek – Lista B

att ”vara underlag för framtagande av normer för cykelvägar 
utanför tätorter” (sidan 19). I rapporten redovisas en rela-
tivt begränsad litteraturgenomgång samt en del synpunkter.

Lund, Hjördis; 1987
Nattcyklisten.
Jakobstad: Författarnas andelslag. Nr 0309

Sökord: svenska, poesi

Sammanfattning: Fina dikter tillkomna under Hjördis Lunds 
arbete som tidningsutdelare. Endast en dikt (sidan 14) 
handlar om cyklar. Den börjar … 
 Cykeln gick trögt
 snö ända in i själen

X Lundberg, Alfred; 1976
När velocipeden var ung i Lund
Gamla Lund förening för bevarande av stadens minnen. 
Årsskrift 59.
Lund: Föreningen gamla Lund. Nr 1683

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Mycket (väl mycket skulle någon säga) 
Lundhistoria och mycket lite velociped. En bild från 
Vårfrugatan visar Cykeldepån (sidan 29) och på omslaget 
cyklas det.

Lundin, Anders och Bengt Saltin (redaktörer); 1972 (1967)
(Jan Karlsson, Lars Hermansen, Göran Agnevik)
Löpning. (femte upplagan)
Stockholm: Trygg-Hansa, Idrottsfysiologi rapport nr 4.
Nr 1605

Sökord: svenska, hälsa, idrottsfysiologi

Sammanfattning: En väl så träig men informativ skrift om 
längdlöpning. Ett utmärkt komplement för cyklisten.

Lundqvist, Erik (redaktör); 1982
Bort från bilsamhället!
Stockholm: Miljöförbundet. Nr 0078

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: Att leda utvecklingen på rätt väg är att 
spara på knappa resurser – energi, råvaror, ren luft. Det är 
att vara rädd om allas hälsa, trivsel, säkerhet och ekonomi. 
Det är också att undvika orättvisor och social utslagning 
och istället ge människor likvärdiga möjligheter.
   Allt detta talar idag emot en fortsatt satsning på privat-
bilismen. Visst har bilindustrin rätt i att ”vi behöver bi-
len” och att ”utan bilen stannar Sverige”. Det finns faktiskt 
många situationer där bilen är en nödvändighet. Men i de 
flesta fall är det både möjligt och önskvärt att låta andra 
transportmedel överta bilens dominerande roll. Ja, det är 
faktiskt nödvändigt.

 Om hur vi ska kunna ge bilen den rätta platsen handlar 
den här boken. Den är en grundlig genomgång av trans-
portsamhällets egenskaper och massbilismens följder, men 
den innehåller också en mängd konkreta förslag, både för 
helheter och detaljer, om hur man ska kunna styra utveck-
lingen.

Luther, Kenneth; 1973 (1972)
Bicycling for fun and good health.
Hollywood, California: Wilshire book company. Nr 1305

Sökord: engelska, turcykling, hälsa, cykelteknik

Sammanfattning: En bok som tar upp en hel massa som kan 
vara bra att veta för den som vill komma igång med cyklan-
det. Riktar sig till den som inte vet något alls om cyklar.

X Lynette, Rachel; 2012
Bicycles before the store.
Mankato, MN: The child’s world. Nr 1717

Sökord: engelska, barnbok, cykelteknik

Sammanfattning: En rätt hopplös produkt. Ambitionen är 
att förklara hur en cykel kommer till. Det görs på ett sätt 
som blir för tekniskt för de riktigt små och på tok för barns-
ligt för de obetydligt större. Nåväl … Med illustrationer av 
Dan McGeehan.

X Löfgren, Ulf; 1977
Albin och den snurriga cykeln 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. Nr 1856

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En underbart illustrerad bok med mycket 
höghjuling i. Rejält trist poäng bara att cyklar är snurriga 
och att unga pojkar gör bäst i att sparka boll i stället för 
att cykla.

Lönn, Birgit; 1999
Pål lär sig cykla. 
Stockholm: Alfabeta. Nr 1528

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Textrik barnbok med illustrationer av Erika 
Eklund som också illustrerat ”Ut och cykla” (Nr 0761). Cyklar 
syns på sidorna 14, 61, 78 och 87. Man undrar om detta 
verkligen är en bra cykelbok när kedjan hamnat på fel sida 
om ramen på sidan 61 …
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M
Mackenzie, Jeanne; 1981
Cycling.
Oxford: Oxford University Press. Nr 0193

Sökord: engelska, cykelcitat

Sammanfattning: En liten bok full med citat ur mer kända 
böcker. Här finns trevliga verser och klipp ur mycket bra cy-
kelböcker. I sig själv är dock denna bok inte helt lyckad.

X Macy, Sue; 2011
Wheels of change. How women rode the bicycle to freedom. 
Wwith a few flat tires along the way).
Oxford: National Geographic. Nr 1618

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En bok med ett viktigt tema som inte bli-
vit helt tokig. Men Sue Macy borde getts fler sidor till sitt 
förfogande och hade förtjänat en redaktör som inte ville 
göra ännu en sönderlayoutad bok. Det skrivna drunknar i 
tramsig design och svårlästa typsnitt. (Nya CykelTidningen 
2012, nr 1, s 13-14)

X Madaghiele, Ray; 2004
Ray of hope for peace. Insights on chaos and consciousness 
while cycling across America.
Scottsdale, AZ: Inkwell Production. Nr 1165

Sökord: engelska, reseskildring, USA

Sammanfattning: Totalt oläsbar och tröttsam historia som 
hängts upp på en cykelresa. Den författare som anser att 
man skrivit ”… the first book to present practical solutions 
for creating unshakable peace of mind and peace in the 
world by applying proven universal scientific and spiritual 
principles in an easy-to-understand, conversation, and en-
tertaining way” kan väl inte rimligen vara vid sunda vätskor. 
Läs inte denna bok!

Madsen, Viggo; 1966
Brandmand på to hjul.
Fredensborg: Arena. Nr 0909

Sökord: danska, roman

Sammanfattning: Säkert en lysande roman. Vem orkar ta reda 
på om någon verkligen cyklar i den?

Maertens, Freddy (nedtecknad av Manu Adriens); 1993 (1988)
Fall from Grace.
Hull: Ronde Publications. Nr 0363

Sökord: engelska, cykelsport, memoarer

Sammanfattning: En mycket känd tävlingscyklist ger sin 
kontroversiella bild av vad som egentligen hände. Läsvärd 
men deprimerande.

Magnan, Pierre; 1983 (1977)
Cyklisternas tysta död.
Förlagsort saknas: Bra Deckare. Nr 0010

Sökord: svenska, deckare

Sammanfattning: ”Cyklisternas tysta död” av Pierre Magnan 
gavs ut i serien ”Bra deckare” 1983. Det är utan tvekan 
en rätt bra deckare även om historien svävar ut lite mot 
slutet.
   ”Just som racerföraren sladdar in i kurvan kom döden vi-
nande genom ur mörkret och krossade hans tinning. Föraren 
bar cykelskor. Nästa offer, också i bil – död av inslagen tin-
ning. I bagageluckan finns en cykel.” (Cykel 1987, nr 4, s 
21)

Malone, Steve; 1994
Illustrated Bikes on Stamps Checklist.
Shoreline, WA: Eget förlag. Nr 0469

Sökord: engelska, samlarobjekt, cykelfrimärken

Sammanfattning: Steve Malones ”Illustrated Bikes on Stamps 
Checklist” är inget mindre än en illustrerad listning av all 
världens kända frimärken med cykelmotiv eller cykelanknyt-
ning. Trots att listan innehåller mer än 2.000 cykelfrimärken 
varav över hälften avbildats är den ett under av klarhet. Med 
tydliga symboler visas exempelvis om cykelfrimärket avbildar 
en cykel eller kanske bara en symbol eller cyklist. Själv hade 
jag uppskattat prisuppgifter. Men eftersom priserna skiljer 
sig dramatiskt åt mellan olika länder skulle detta knappast 
vara meningsfullt.
   Frimärkena är sorterade landsvis, beskrivna och i många 
fall avbildade. Slår man upp Sweden så har Steve Malone 
fått med häftet motionsidrott från 1977, den cyklande fa-
miljen från 1983, julposten 1986, enhjulingen som kom 
1987, rabattfrimärkena från 1987 och 1989, europafrimär-
ket från 1990 samt Bernt Johanssons guldlopp som kom på 
frimärke 1992. Inte ens häftet trafiksäkerhet från 1971 som 
bara har en cykel på omslaget saknas. Jag kan inte bedöma 
om alla länder är lika väl behandlade – men behandlingen av 
Sverige lovar definitivt gott. Ingen samlare av cykelfrimär-
ken kan rimligen klara sig utan ”Illustrated Bikes on Stamps 
Checklist”. Men även för oss andra ger skriften skojig infor-
mation. (Nya cykeltidningen 1995, nr 2, s 14)

Maher, Thomas; 1991
The Whitney. Building a Highwheel Bicycle.
Förlagsort saknas: TMC Publishing. Nr 0472

Sökord: engelska, historia, teknik

Sammanfattning: En trevlig, intressant och definitivt inspi-
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rerande bok om hur höghjulingar byggs idag. Boken är sten-
cilerad i stort format samt illustrerad med fotografier och 
skisser. Det är dock ingen regelrätt instruktion. Bibliotekets 
exemplar är nummer 223 i en numrerad förstaupplaga om 
500.

Malmsten, Fritiof (Nils Edgren och Christel Sterner); 1945
Varieté.
Jönköping(?): Folkets Parkers Centralstyrelses Förlag. Nr 0587

Sökord: svenska, historia, cirkus, memoarer

Sammanfattning: Fritiof Malmsten berättar minnen från en 
nära 50-årig verksamhet bland artister, nöjesföretagare och 
samlare. Fritiof Malmsten börjar som velocipedreparatör hos 
Adolf Östberg (!) och övade där in sina första trick som 
konstcyklist. Adolf Östberg hjälpte honom också att få det 
första engagemanget som varietéartist och längre fram med 
specialkonstruerade cyklar och komponerandet av kostymer. 
Inte minst avsnitten om Malmstenstruppen och deras tur-
néer är intressanta.

Malmö idrottens vänner (MIV); 1987
Så kom idrotten till Malmö.
Malmö: Malmö idrottens vänner. Utgåva. Nr 1. Nr 0915

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Böcker om idrottens historia innehåller 
ofta avsnitt om cykling. Det gäller även detta häfte (eller 
tidskriften). Bildmaterialet är inte det bästa och utform-
ningen väl amatörmässig. Men det är kul med lokal historia 
– särskilt när den handlar om cykling. (Nya cykeltidningen 
2000, nr 2, s 22)

March, Tim; 1985
The Tim March BMX Book.
London: Hamlyn. Nr 0431

Sökord: engelska, BMX

Sammanfattning: Påminner mycket om IPC Magazines ”BMX 
Annual”.

Mariolle, Elaine och Michael Shermer; 1988
The Woman Cyclist.
New York, NY: Contemporary Books. Nr 0629

Sökord: engelska, cykelteknik, sport, terrängcykling  

Sammanfattning: ”The Women Cyclist” kom redan 1988 men 
förefaller relativt tidlös. Författarna behandlar själva cy-
keln och annan utrustning, trafik och enklare teknik, kvin-
nokroppen, träning utan cykel, turcykling, vardagscykling, 
tävlingscykling, terrängcykling och en hel del annat. Stora 
delar av boken är skriven i form av frågor och svar vilket gör 
den lätt att ta till sig.
   Ska man vara kritisk mot något i ”The Women Cyclist” får 

det vara det som också är bokens största förtjänst – det 
här med kvinna. Böcker om manscykling så där i största 
allmänhet är normalt ointressanta för alla utom möjligen 
nybörjarna. Det blir för lite om för mycket. Sina nästan 400 
sidor till trots blir ”The Women Cyclist” på grund av det 
breda anslaget också relativt ytlig. Men inte så farligt och 
det finns inte så många andra böcker att välja på. (Nya cy-
keltidningen 1999, nr 2, s 23)

Mark, Jan; 1989
Man in Motion.
Harmondsworth: Puffin Books, Penguin. Nr 0070

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok
Sammanfattning: En bra ungdomsroman med alltför lite cyk-
lande.

Marnung, Birgitta; 1984
Natur och kultur på cykel. Östra slingan.
Landskrona Kulturnämnd. Nr 1542

Sökord: svenska, turförslag, karta

Sammanfattning: En charmig men småtafflig turbeskrivning 
om 45 kilometer tur och retur Landskrona. Fortfarande av 
intresse för den kulturintresserade. 48 sidor med lös karta 
i boken.

Martensson, Kerstin; 2010 (?)
Swim & action wear.
Minneapolis, MN: Kwik Sew. Nr 1598

Sökord: engelska, sömnad

Sammanfattning: Sugen på att sy dina egna cykelbyxor? Här 
finnstipps och mönster – men bara för kvinnor. Mest är där 
baddräkter. Men cykelbyxkorna finns på sidan 52–53.
   Värt att notera är att Kerstin Martensson som startade 
företaget (som nu drivs av hennes son) är från Göteborg.

Martignoni, Stefano och Luciana Rota; 2000
Extreme Mountain Biking. History, Techniques, runs.
New York, NY: Universe Publishing. Nr 1000

Sökord: engelska, terrängcykling, teknik, historia

Sammanfattning: ”Extreme Mountain Biking” är en bra bok 
för de yngre. Eftersom den är på engelska får en vuxen sitta 
bredvid och berätta. Men är man bara rimligt intresserad av 
terrängcykling så är det helt OK. 
 Boken börjar med en juste historieskrivning, har inte bara 
bilder på killar och ger svar på många nybörjarfrågor. Avsnittet 
som visar hur man gör olika hopp är riktigt bra även för den 
som kört ett tag. Men i övrigt är det nog en nybörjarbok. 

Martin, Claudine; 1989
The Trekking Chef. Gourmet Recipes for the Great Outdoors.
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New York, NY: Lyons & Burford Publishers. Nr 0564

Sökord: engelska, kokbok
Sammanfattning: Boken riktar sig egentligen inte till cyk-
lande kockar. I boken finns däremot recept och menyer för 
bland annat skidåkande, paddlande, vandrande och lamari-
dande kockar. För matintresserade cyklister finns dock också 
mycket att hämta.
   Läser man böcker med tips på mat att ta med sig ut i 
vildmarken blir det normalt trista pulver, snabba soppor och 
konserveringsmedel. Hållbarhet och kalorier per viktenhet 
prioriteras. Ingen bryr sig om hur det ser ut, luktar och 
smakar! Hemmavid äter många av oss allt naturligare, smak-
rikare och lättare mat. Claudine Martin har ambitionen att få 
oss att äta gott och nyttigt även när vi är på tur.
   Genom valet av turer och förutsättningar i övrigt gör hon 
det dock lätt för sig. Vinterskidåkning mellan stugor sker ju 
i en frysbox vilket ger möjlighet att bevara nästan vilka rå-
varor som helst. I stugorna kan sedan även relativt omstän-
diga rätter tillagas. Även längre expeditioner på vintern sker 
i andra förhållanden än vi normalt cyklar. De paddlingar och 
vandringar som presenteras ligger närmare cykling men även 
här finns problem. Exempelvis kräver flera av recepten tillgång 
till en ”hemtork” för mat. Torkskåpet duger nog inte …
   Även om en hel del av de 100 recepten inte kan komma 
ifråga för en svensk sommarcyklist så finns det sådant som 
passar. Men det är ändå inte bokens största bidrag. Utan det 
är att den inspirerar oss bleka vardagskockar till stordåd ute 
i vildmarken. (Nya cykeltidningen 1997, nr 3, s 15)

Martin, Henry (Hank); 1990
Follow the White Line.
Homestead: Follow the White Line. Nr 0229

Sökord: engelska, reseskildring, USA, England

Sammanfattning: Tired of freeway travel and the hassle of 
driving to enjoy an outing? Let Follow the White Line intro-
duce you to the joy of bicycling the back roads.

X Martinell, Vidar; 2005
Mina idrottsfavoriter 1900–1949.
Järna (?): Eget förlag. Nr 1756

Sökord: svenska, sport

Sammanfattning: En samling korta personporträtt av 64 
idrottare varav 53 är från Sverige. Den absoluta merparten är 
män. Och tre är cyklister: Henrik Morén (sidan 44–46), Sven 
Johansson (sidan 47–49) och Harry Snell (sidan 50–52). Om 
cyklisterna får vi inte veta något nytt. Illustrerad med arkiv-
bilder och teckningar.

Maso, Benjo; 2005 (2003)
The Sweat of the Gods.
Norwich: Mousehold Press. Nr 1339

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: For a century professional cycle racing 
has been shaped by a complex relationship between three 
group: newspaper an television which organised the races 
and reported them; industry which sponsored the teams of 
riders; and the riders themselves. They’ve always needed 
each other but, because their interests are different, they 
have continually been in conflict with one another. The one 
interest they do share is in endowing cycle racing with its 
unique character – its emphasis on heroism and an extraor-
dinary willingness to suffer. So, the stories about the races 
and the riders have always been somewhat taller than real-
ity. In this elegant and insightful book, Dutch sociologist 
Benjo Maso identifies the truth behind the legends of cycle 
racing, and the Tour de France in particular …
   Boken ser tråkig ut men är läsvärd. 

Matheny, Fred och Stephen Grabe; 1986 (1985)
Weight Training for Cyclists.
Förlagsort saknas: Folkets Parkers Centralstyrelses Förlag. 
Nr 0554

Sökord: engelska, träning, teknik

Sammanfattning: Ständigt detta klagande på att sommaren 
snart är slut. Som om de mörkare årstiderna inte har något 
att bjuda. För den som saknar uppslag kanske styrketräning 
är ett alternativ. I ”Weight Training for Cyclists” kan man 
lära sig hur man blir en bättre cyklist genom att lyfta skrot. 
Boken är på cirka 80 sidor i A5 format. (Nya cykeltidningen 
1997, nr 3, s 15)

Mattisson, Åke; 1988
Viktor Balck – köpmannasonen från Karlskrona som blev den 
svenska idrottens fader.
Karlskrona(?): Blekinge Läns Idrottshistoriska Sällskap. Nr 
0929

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Om Viktor Balck i Karlskrona – en lite pus-
selbit väl på sin plats.

Mayne, William; 1960
Cathedral Wednesday.
London: Oxford University Press. Nr 0390

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Åtminstone fem av C. Walter Hodges il-
lustrationer visar cyklar. Då får man väl anta att gossarna i 
skolkören cyklar emellanåt.

McCammon, Robert; 1992
Boy’s Life.
London: Michael Joseph. Nr 0171

Sökord: engelska, cykelroman
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Sammanfattning: The year is 1964. On a cold spring morn-
ing, Cory Mackenson is accompanying his father on the milk 
delivery round. Without warning, a car appears before them 
and plunges over an embankment into the lake. The driver 
is already dead – handcuffed, naked, to the steering wheel. 
No one knows who the man is. Cory and his father begin 
searching for the truth.
   The small town has been an idyllic home for Cory and his 
friends, but now not only his own life but the sanity of his 
father hangs in the balance.
 Det är säkert en hyfsad roman. Cykeln på omslaget ser 
spännande ut. Men 530 sidor är i mesta laget …

McClintock, Hugh, Johanna Cleary och Gavin Maclean; 1996
Cycle-friendly Infrastructure. Guidelines for Planning and 
Design.
Godalming: The Cyclists’ Touring Club, CTC. Nr 0531

Sökord: engelska, trafiksäkerhet

Sammanfattning: För den som till professionen arbetar med 
att förbättra villkoren för cyklister och därmed få fler att 
bli det skrivs en hel massa. I vårt bibliotek kan vi dock 
bara ta in det som är av mer allmänt intresse och kan för-
modas stå sig över tiden. ”Cycle-friendly Infrastructure 
– Guidelines for Planning and Design” klarade lätt den rib-
ban. Rekommenderad läsning för alla som är intresserade av 
trafikplanering och de som borde vara det.
   ”Cycle-friendly Infrastructure …” är på 100 sidor i A4 
format med en rad (svartvita) fotografier och skisser. Boken 
är framtagen av CTC (Cyclists’ Touring Club) och IHT (The 
Institution of Highways & Transportation). (Nya cykeltid-
ningen 1997, nr 2, s 23)

McClung, Larry (redaktör); 1985
Easy bicycle maintenance.
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 1484

Sökord: engelska, teknik

Sammanfattning: En teknikbok som idag endast är av histor-
iskt intresse i serien ”Bicycling Magazine’s …”. 

McClung, Larry (redaktör); 1985
Riding & racing techniques.
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 1485

Sökord: engelska, teknik, cylelsport

Sammanfattning: En cykelsportbok som idag endast är av 
historiskt intresse i serien ”Bicycling Magazine’s …”. 

McCoy, Michael; 2002
Bicycling the Lewis & Clark Trail.
Guildford, Connecticut: Falcon. Nr 1122

Sökord: engelska, reseskildring, USA

Sammanfattning: En reseskildring eller möjligen en resguide 

eller en kartbok … eller ingetdera. En rätt misslyckad bland-
ning. Men läsvärt för den som vill cykla tvärsöver från Illinois 
till Oregon. Med halvljumma fotografier av Dennis Coello.

McCulloch, Alan; 1951
Trial by tandem.
London: George Allen & Unwin. Nr 0024

Sökord: engelska, cykelresor, Frankrike, Italien

Sammanfattning: The story of how Alan McCulloch, the 
Australian artist and writer and his wife Ellen, travelled on 
a tandem from Paris through France and Italy to Positano 
in southern Italy. This book bristles with vivacity and wit. 
It is funny and informative, gay and sympathetic, enthu-
siastic and observant – a happy mixture of adventure, an-
ecdote and art. There are thirty superb illustrations by the 
author.’

McDonald, Ian; 1990
Out on Blue Six.
London: Bantam Books. Nr 0142

Sökord: engelska, cykelroman

Sammanfattning: Om författarens första bok kunde man i 
Daily Mail läsa följande. ”The most exciting and promising 
debut since Ray Bradbury’s … here’s a first novel brimming 
with colourful writing, poetic imagination and outrageous 
events. A magical mystery tour, hugely readable.”
   Vem kan motstå en bok vars omslag pryds av en ung dam 
på en bevingad cykel skriven av samme författare.

X McGee, Kathy; 2014
The happy bicycle. Make 15 stylish bike accessories with 
Hemma Design.
Lafayette, CA: Stash Books. Nr 1803

Sökord: engelska, sömnad

Sammanfattning: HAR ANMÄLTS I NCT 2015.

McGonagle, Seamus; 1968
The Bicycle in Life Love War and Literature.
London: Pelham Books. Nr 0277

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: The bicycle is so common that it is extraor-
dinary. But people today, surrounded by the most amazing 
technological developments, fail to see this.
   This book sets out to rectify that state of affairs. It traces 
the history of the bicycle as we know it, with a particular look 
at how people used it in life, love, war and literature …
   … This book is delightfully informative, surprisingly en-
tertaining, and above all, returns to the bicycle some of the 
magic which rightfully belongs to it.
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En mycket trevlig bekantskap.

McGurn, James; 1987
On Your Bicycle. An Illustrated History of Cycling.
London: John Murray. Nr 0741

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Definitivt en av de allra bästa historie-
skrivningar som gjorts. Den har allt utom färgbilder … 
(Cykel 1988, nr 1, s 29)

McGurn, Jim och Edgar Newton; 1989  
Cross-Country Cycling. The Guide for the Off-Road Leisure 
Rider. 
London: Hodder & Stoughton. Nr 0874

Sökord: engelska, cykelteknik, terrängcykling
Sammanfattning: Terrängcykling för vardagscyklisten. Ingen 
dålig bok.

McLarty, Ron; 2005 (2004)
Jag minns att jag sprang.
Stockholm: Wahlström & Widstrand. Nr 1560
Sökord: svenska, roman

Sammanfattning: Smithy är en riktig loser. Han har inga rik-
tiga vänner och arbetet vid leksaksfabrikens löpande band 
är minst sagt monotont. Så plötsligt omkommer Smithys för-
äldrar i en bilolycka. I samma veva får han också besked om 
att hans älskade, men psykiskt instabila storasyster Bethany 
ligger död på ett bårhus på andra sidan USA. Bethany som i 
sin ungdom gjorde sig känd på bygden genom sin förkärlek 
att klä av sig naken och sedan stå blickstilla i olika poser, 
ibland i flera dagar. Smithy är ensam kvar när han grenslar 
sin gamla pojkcykel i Rhode Island i Maine i nordöstra USA 
för att hämta hem sin systers kvarlevor. Det blir en resa 
över hela den amerikanska kontinenten men också en resa i 
Smithys inre. Han minns sin uppväxt och vågar, kanske för 
första gången i sitt liv, känna både glädje och sorg över allt 
han varit med om och allt han försakat. Han upptäcker sig 
själv, livet och kärleken.

McLean, Duncan; 1994
Blackden.
London: Secker & Warburg. Nr 0604

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: Lär vara en bra bok där det förekommer 
cyklar. För att få reda på hur det är med dessa saker måste 
boken läsas …

McLeod, Warren Emilie; 1976
The Bear’s Bicycle.
Harmondsworth: Puffin Books. Nr 0865

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar en 
viktig roll. Boken är illustrerad av David McPhail.

McManners, Hugh; 1996
Biking. An Outdoor Adventure Handbook.
New York, NY: DK Publishing. Nr 1027

Sökord: engelska, teknik, barnbok

Sammanfattning: Faktiskt en riktigt användbar, trevlig 
och välillustrerad handbok för lite äldre barn men cykel-
intresse.

McMillan, James; 1989
The Dunlop Story.
London: Weidenfeld and Nicholson. Nr 0131

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: One hundred years ago a sporting family 
in Ireland set up a company to market an invention for mak-
ing cycling more enjoyable. The invention – the brainchild 
of John Boyd Dunlop, a Scottish vet living in Belfast – was 
the pneumatic tyre, and it not only revolutionized cycling 
but also totally transformed the prospects of the then infant 
car industry.
   So was born the Dunlop Rubber Company. In this book 
James McMillan tells the remarkable story of it wildly 
swinging fortunes – from tiny beginnings in a Dublin back-
street to worldwide fame, tragic eclipse and then rebirth 
under new managements. He shows how chance, mistaken 
visions and outside events, as well as technical brilliance 
and inspired management, combined to shape the destiny 
of a big business.

McPhee Gribble Publishers; 1976
Bicycles all about them.
Harmondsworth: Practical Puffin, Penguin. Nr 0370

Sökord: engelska, cykelteknik
Sammanfattning: En trevlig och välillustrerad cykelbok för 
barn mellan 7 och 12 år. Den är så tydlig att den även passar 
alla vuxna. Det ryms fantastiskt mycket på drygt 30 sidor.

Med tydliga men småtöntiga illustrationer av David 
Lancashire.

Mead, Richard; 1996
Windy Miller and the Great Race.
London: Sapling. Nr 0846

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där en trehjuling 
spelar en viss roll. 
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Michael, Jan; 1980
Cycling in Posters.
Amsterdam: V.O.C.-Angel Books. Nr 0291

Sökord: engelska, cykelkonstnärer, historia

Sammanfattning: When bicycles first became popular on 
a large scale at the end of the nineteenth century, they 
brought about a small revolution in society. Some of the 
best artists of the time were commissioned to design adver-
tising posters for various manufacturers, and a wide-ranging 
selection of these has been chosen for this book.
   En liten tunn bok med fina bilder och rätt fyndiga kom-
mentarer.

Michels, Joseph; 2008
Bicycle Dreams.
Bloomington, IN: iUniverse. Nr 1509

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: In 1889, twenty-five-year old Lemuel 
Dearce heads for Chicago where he gets swept up in the 
country’s new craze: bicycles. Hiring on as a worker in a 
bicycle manufacturing plant, he masters the technology and 
seeks to apply it as a bicycle repairman. This takes him to 
Minneapolis in 1893, a city in the full grip of bicycle ma-
nia. By 1910, married with three children, he watches his 
dream of a career in bicycles collapse as the automobile 
takes center stage. Lemuel then gets caught up in the wide-
spread enthusiasm for scientific farming of dry lands out 
west. He brings his family to eastern Montana where he files 
a homestead claim on a desolate patch of prairie. Hardships 
and separations plague the family. But by 1917 he manages 
to secure legal title to the land, only to see it devastated 
by the drought of 1918. With his dreams in tatters, Lemuel 
once again searches for a new beginning. 

Mikkelsen, Mette Dam och Susan Jespersen (redaktörer); 
2002 (2001)
På cykel. Håndbog for cyklister.
Köpenhamn: Dansk Cyklist Forbund. Nr 1496

Sökord: danska, trafiksäkerhet, teknik

Sammanfattning: De böcker som Dansk Cyklist Forbund ger 
ut är seriösa och bra på alla sätt och vis. De är väl genomar-
betade, väl skrivna och väl illustrerade. Men man klarar sig 
också väl utan dem.

X Miljöministeriet (Danmark), Planstyrelsen og Frednings-
styrelsen; 1985
Planlægning for cyklister. Hverdag og fritid.
Köpenhamn? Nr 1654

Sökord: danska, trafikplanering

Sammanfattning: En intressant rapport som nu har väl många 
år på nacken.

Miller, Christian; 1980
Daisy, Daisy. A Journey across America on a Bicycle.
London: Routledge & Kegan Paul. Nr 0457

Sökord: engelska, cykelresor, USA

Sammanfattning: One April Fool’s Day, Christian miller 
packed up her folding bicycle, flew with it to the Atlantic 
coast of America, and started bicycling west. Three months 
later she reached the Pacific …

Miller, Henry; 1980 (1978)
Min cykel och andra vänner.
Göteborg: Korpen. Nr 0993

Sökord: svenska, noveller, biografi

Sammanfattning: Henry Miller berättar om vänner från ett 
långt och innehållsrikt liv. Jack Garfein, Bezalel Schatz, 
Harolde Ross, Vincent Birge, Joe Gray … och inte minst den 
älskade cykeln. Fem läsvärda sidor!

Mills, Susanna och Herman; 2000
Mountain Biking. The essential guide to equipment and 
techniques.
London: New Holland Publishers. Nr 1002
Sökord: engelska, terrängcykling

Sammanfattning: Bakom den trista boktiteln döljer sig en 
riktigt bra bok. ”Mountain Biking” tar upp val av utrustning, 
lite enklare reparationer, träningsfrågor och cykelteknik. Det 
är handfast skrivet med många goda råd från författare som 
kan sin sak. 
   Bildmaterialet i den här typen av böcker är ett problem. 
Det används ofta mest som underhållning. Visst kan en bra 
bild ge inspiration men väl man är fullt inspirerad så … Här 
har författarna gjort en lyckad avvägning. Det finns flera 
fantastiska bilder. Men de flesta följer texten, illustrerar och 
förklarar. En läsvärd bok!

Mills, Susanna och Herman; 2002 (2000)
Mountainbike. Allt om teknik och utrustning.
Stockholm: B. Wahlströms Bokförlag. Nr 1063

Sökord: svenska, terrängcykling

Sammanfattning: Den svenska versionen av bok nummer 
1002.

Milson, Fred; 1996 (1995)
Cykelboken. Allt du behöver veta om din cykel.
Sparkham: Haynes Publishing. Nr 0521

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: En av de allra bästa böckerna i sitt slag. 
168 sidor i stort format. Mycket välillustrerad. Påminner 
om ”The Ultimate Bicycle Book” av Richard Ballantine och 
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Richard Grant. Det är inget dåligt betyg. Har praktisk fak-
taruta vid var åtgärd där det anges – när åtgärden behöver 
vidtas, hur lång tid den tar, svårighetsgraden och vilka verk-
tyg som behövs. (Nya cykeltidningen 1996, nr 4, s 15)

Moberg, Rune; 1978
Ögonblicken
Förlagsort okänd: Trevi/Bra Böcker. Nr 1526

Sökord: svenska, cykelhistoria

Sammanfattning: Egentligen är detta ett värdelöst hopkok. 
Bilder och småsnuttar ur sportens historia helt utan tråd 
och mening. Men på sidorna 89–91 finns en trevlig historia 
om bragdmannen Gustaf Fjæstad som vann Mälaren runt. 
Och på 230 ser vi Stålfarfar på cykel …

Moderna Museet; 1982
Marc Chagall.
Stockholm: Moderna Museet. Nr 0609

Sökord: svenska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Den ryske målaren och grafikern Marc 
Chagall var under huvuddelen av sitt långa liv (1889-1985) 
verksam i Frankrike. Han var modernist, kubist och surrea-
list. Men mest förknippar vi honom nog med den drömlika 
blandningen av fantasi och verklighet som också känneteck-
nar cykelbilden. Där finns många inslag vi som kan tolka 
som ryska. Skimrande blått är vanligt men också grönt, kar-
min och lila. Boken sammanställdes vid Moderna Museets 
stora utställning 1982. (Nya cykeltidningen 1999, nr 3/4, 
s 44-45)

Moed-Kass, Pnina; 1982
Stefans nya cykel.
Köpenhamn: Carlsen if. Nr 1529

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En mini-bok som är snäppet större än pixi-
böckerna – men liten. Illustrerad av Lorna Tomai och med 
svensk text av Ingred Emond. Tja … bilderna är smöriga och 
texten oändligt seg. Boken har lite barnkludd på pärmens 
insida.

Mogensen, Jan; 1987
Över stok og sten. På cykel gennem Europa, Afrika og 
Asien.
Albertslund: Eget förlag. Nr 1021
Sökord: danska, cykelresor, Danmark, Polen, 
Tjeckoslovakien, Ungern, Jugoslavien, Grekland, Kreta, 
Egypten, Sudan, Uganda, Kenya, Tanzania, Indien, Nepal, 
Bangladesh, Burma, Malaysia

Sammanfattning: En amatörmässig om än rätt charmig skild-
ring av en lång cykelresa.

Monfort, Ralph; 2006
A year wthout iúnderwear. Exploring the world on a bicycle.
New York: iUniverse. Nr 1387

Sökord: engelska, cykelresor, Australien, Belgien, Danmark, 
Finland, Frankrike, Grekland, Hong Kong, Italien, Kina, 
Luxemburg, Marocko, Monaco, Norge, Nya Zeeland, 
Ryssland, Thailand, Tjeckien, Tyskland, San Marino, 
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Swaziland, 
Sverige, USA, Vietnam, Österrike, Portugal

Sammanfattning:  En bok om att cykla genom många länder 
som grundar sig på e-post skickad under resans gång. Resan 
genomfördes i en grupp om fyra med följebil(!). Boken är 
kompakt, svårläst, saknar illustrationer, innehåller lite cyk-
ling och är i övrigt både ytlig och illa faktagranskad. En 
trist bok på det hela taget. (Nya cykeltidningen 2007, nr 
1, s 30-31)

X Montelius, Jan-Olof med flera; 2004
Att resa i arkiven. (På omslaget står dock ”Att resa i arkiv”)
Årsbok för Riksarkivet och Landsarkivet. Nr 1636

Sökord: svenska, årsbok, historia

Sammanfattning: I avdelningen ”Gamle Svartens arvingar 
skriver Gert Ekström ”Att skriva cyklars historia. Hur man 
hittar källmaterial till vardagens teknikhistoria” (sidorna 
138-149). Synd att Ekström ägnar sidorna årt sina egna 
vedermödor istället för åt saken.

Moody, Greg; 1995
Two Wheels. A Cycling Murder Mystery.
Boulder, CO: VeloPress. Nr 0553

Sökord: engelska, deckare

Sammanfattning: Jean-Pierre Colgan, the world champion, 
dies in a horrible toaster explosion. He is replaced on the 
powerful Haven Cycling Team by Will Ross, an aging American 
mediocrity. As Ross battles the team prejudice against him 
and slowly regains his form, he realizes that Colgan’s death 
was no accident, that it is only the first step in a plan to 
dismantle the entire team, and given the knowledge, that 
his life isn’t worth the tuppence you might find in the cor-
ners of your mother’s sofa.

Moody, Greg; 1998
Perfect Circles. The sequel to Two Wheels.
Boulder, CO: VeloPress. Nr 0625

Sökord: engelska, deckare  

Sammanfattning: Ett måste för dem som gillade hans förra 
bok.

Moore, George; 1979
The George Moore Collection. Volume 1: 1885 – 1886.
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London: Beekay Products. Nr 0742

Sökord: engelska, historia, cykelkonstnär
Sammanfattning: The George Moore Collection är sex in-
bundna böcker om drygt 100 sidor med teckningar som visar 
cyklar och cyklister. Innehållet är ett urval av George Moores 
produktion från 1885 till 1914. Böckerna är tjusiga. Papper 
och tryck är av god kvalitet, formatet A4 och inbindningen 
välgjord. Bokserien är tryck 1979-1985 i en begränsad och 
numrerad upplaga om 1.000 exemplar. I bibliotekets sam-
lingar finns enbart den första av volymerna.
   George Moore var den förste konstnär som huvudsakligen 
ägnade sig åt att teckna cyklar och cyklister. Han intresse-
rade sig för cykelns historia, cykeltävlingar och nöjescykling 
samt för dagsaktuell ”cykelpolitik”. De flesta av illustratio-
nerna i bokserien är hämtade från ”Bicycling News” (grun-
dad den 14 januari 1876). När tidskriften Cycling startade 
den 24 januari 1891 var Moore redan en känd tecknare. I 
”Cycling” medverkade han så gott som var vecka från tid-
skriftens första nummer till sin död 23 år senare. Före pe-
rioden på ”Bicycling News” hade George Moore medverkat i 
”Bicycling News” och många av hans tidiga teckningar pu-
blicerades i ”Wheel Life”.
   George Moore föddes 1863. I sin ungdom var han tävlings-
cyklist. Det kan vara en förklaring till att hans cykelteck-
ningar alltid är tekniskt riktiga. Moores fru Maud och hans 
bror Tom utgjorde modeller på många av hans teckningar. 
När ”Volume 6” publicerades 1985 var Moores dotter Ethel 
ännu i livet, 99 år gammal.
   Om teckningarna kan allmänt sägas att åren har tagit udden 
ur mycket av satiren. Bilderna på de aktiva cyklisterna och 
ledarna från tiden kring sekelskiftet är av ringa intresse för 
oss idag. Men desto bättre har de rena cykelbilderna stått sig. 
Cyklarna ser ut som cyklarna gjorde ända in i minsta detalj. 
Regelbundet beskrev Moore nyheter på cykelmarknaden i sina 
teckningar från de stora utställningarna. Härligt är också att 
det syns att de tecknade cyklisterna använder sina maskiner. 
Cykelteckningar ger annars ofta intrycket att cykling kräver 
plågsamma kroppsställningar samt att cyklarna trots detta är 
på väg att välta till marken.(Cykel 1988, nr 3, s 12)

Moore, George; 1980
The George Moore Collection. Volume 2: 1886-1887.
London: Beekay Products. Nr 0341

Sökord: engelska, historia, cykelkonstnär

Sammanfattning: Se ovan.

Moore, George; 1980
The George Moore Collection. Volume 3: 1887-1888.
London: Beekay Products. Nr 0339

Sökord: engelska, historia, cykelkonstnär

Sammanfattning: Se ovan.

Moore, George; 1981
The George Moore Collection. Volume 4: 1888-1889.
London: Beekay Products. Nr 0342

Sökord: engelska, historia, cykelkonstnär

Sammanfattning: Se ovan.

Moore, George; 1982
The George Moore Collection. Volume 5: 1889-1890.
London: Beekay Products. Nr 0343

Sökord: engelska, historia, cykelkonstnär

Sammanfattning: Se ovan.

Moore, George; 1985
The George Moore Collection. Volume 6: 1890-1914.
London: Beekay Products. Nr 0344

Sökord: engelska, historia, cykelkonstnär

Sammanfattning: Se ovan.

Moore, Gerry; 1985
Frank Patterson. A Biography.
Allesley, Coventry: Forest Publishing. Nr 0244

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Frank Patterson är tidernas störste cykel-
konstnär. ”Frank Patterson. A Biography” var en hett ef-
terlängtad biografi. Boken är dock så dålig att det hade 
varit bättre om den aldrig givits ut. Då hade alla Patterson 
fantaster kunnat fortsätta längta efter en presentation av 
konstnären och hans verk. (Cykel 1987, nr 1, s 18–19)

X Moore, Gerry; 2011
The little black bottle. Choppy Warburton, the question of 
doping, and the death of his bicycle racers.
San Francisci, CA: Cycle Publishing / Van der Plas 
Publications. Nr 1647

Sökord: engelska, historia, sport

Sammanfattning: Accusations of doping in bicycle racing 
(proven or presumed) are nothing new. Right from the ear-
ly days of the sport the use of ”performance enhancers” 
have been a staple of the sport’s rumour mill. The last two 
decades of the 19th century were the time when bicycle 
racing was the ultimate professional spectator sport. At bi-
cycle racing tracks vast crowds would come to watch, and 
bet on, the riders who were at the time literally the fastest 
men (and women) on earth. In this environment, a ma-
nager or trainer often had what seemed like total control 
over his riders. The most famous, some say notorious, of 
these trainers was Lancashire-born James Edward ”Choppy” 
Warburton. His ”little black bottle” was believed to have 
magic powers to restore, or sometimes destroy, his riders. 
Was the bottle really filled with a magic potion, laced with 
doping substances? This book exposes what is known about 
Choppy and his riders, several of whom, like Choppy himself, 
died a tragic death.
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X Moore, Kay; 2012
The great bicycle experiment. The army’s historic black bi-
cycle corps, 1896-97.
Missoula, MT: Mountain Press Publishing. Nr 1718

Sökord: engelska, historia, militaria

Sammanfattning: In 1896 Lt. James Moss, second lieutenant 
at Fort Missoula, Montana, had a revolutionary idea: that 
bicycles, a relatively new innovation, could be employed by 
the military to replace cavalry horses for certain operations. 
Bikes did not need food, water, or rest; they would not die; 
they would never disobey their rider; and they were nearly 
noiseless. The eager young lieutenant set out to test this 
idea and prove the worth of the bicycle in army campaigns.

Moore, Richard; 2007
In search of Robert Millar.
London: Harper Sport. Nr 1458

Sökord: engelska, biografi, cykelsport

Sammanfattning: En helt OK biografi om en tävlingscyklist 
från Scottland som efter en framgångsrik karriär gjort sig 
oanträffbar. I bokens slut besvarar han dock några brev per 
e-post.

X Morano, Lodovico Pignatti; 2012
Cinelli. The art and design of the bicycle.
New York: Rizzoli. Nr 1763

Sökord: engelska, teknik, historia

Sammanfattning En tjock och stor bok med många fina bil-
der om det ikoniska cykelmärket Cinneli är definitivt intres-
sant. Det står trots allt för världens mest kopierade design 
på cykelområdet. Väl så. Men vi hade gärna sett mera fakta. 
Då hade det kunnat bli det uppslagsverk av beständigt värde 
som märket är värt. Nu blir det en bilderbok man har framme 
tills den ersätts av en annan. (Nya CykelTidningen 2014, nr 
2, s 14)

Morgan, Alison; 1989 (1986)
Staples for Amos.
London: Walker Books. Nr 0215
Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: When Mum forgets to buy the staples for 
Amos to mend the fence of the bullock field, Daley acts 
quickly to try and save her from the wrath of the old farm 
worker. But Daley’s action leads him into danger …
   A story of courage and determination … med halvdana 
illustrationer av Charles Front.

Morris, Tom; 1992
Cyclosaurs.
Förlagsort saknas: Förlag saknas. Nr 0572

Sökord: engelska, humor, cykelkonstnär

Sammanfattning: This satire of cycling personalities merged 
with dinosaur species lets us look humorously at ourselves 
through our basic behavior patterns … (se Nya cykeltidnin-
gen 1997, nr 2, s 16–17)

Muir, Robert James; 1902 (angivet men behöver inte stäm-
ma …)
Plato’s dreams of Wheels. Socrates, Protagoras, and the 
Hegeleatic Stranger.
London: T. Fisher Unwin. Nr 0516
Sökord: engelska, historia? roman? pjäs? humor?

Sammanfattning: En högst besynnerlig bok. Förbryllande på 
det hela taget. Kan inte beskrivas – måste läsas. Måste de-
finitivt läsas!

Müller, H; 1977-1980 (?)
Radeln rund um Bad Neustadt.
Bad Neustadt: Landratsamt Rhön-Grabfeld. Nr 0743

Sökord: tyska, turbeskrivning, karta

Sammanfattning: Tre turbeskrivningar (10, 25, 26 km) i 
trevligt format.

Müller, Ursula och Sabine Schmidtke; 1995
Radmarathons Europa 1995. 
Zürich: Varia Press. Nr 0938

Sökord: tyska, turbeskrivning, karta, cykelsport

Sammanfattning: Korta beskrivningar av de långlopp som 
fanns att köra i Europa 1995. Faktiskt småintressant även 
för den som aldrig ämnade delta. 

Muñoz, Pablo; 1998 (1996) 
Miguel Indurain. A Life on Wheels. 
Norwich: Mousehold Press. Nr 0626

Sökord: engelska, cykelsport 

Sammanfattning: En hel bok om Miguel Indurain… Dryga 
tvåhundra tätskrivna sidor med ett fåtal färgbilder samlade 
i mitten är definitivt för mycket för undertecknad – men 
säkert helt rätt för den cykelsportintresserade.

Munther, Palle; 1986 
Cykel. Motion – träning – tävling. 
Bjästa: CEWE-Förlaget. Nr 1022

Sökord: svenska, cykelsport 

Sammanfattning: Palle Munther har sysslat med cykel sedan 
1954. Som aktiv deltog han i landslaget i de stora etapplop-
pen Fredsloppet, England Runt, Österrike Runt och Svenska 
6-dagars.
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   Bland hans framgångar märks seger i Nordiska Mästerskapet 
1962 tillsammans med bland andra Owe Adamson och Gösta 
Pettersson, vilka också berättar om sina specialitéer i boken.
   Efter sin tid som aktiv tränade han Fagersta CA till att bli 
Sveriges bästa klubb. Där fostrades Anders Adamson och Alf 
Segersäll sedermera proffscyklister i Italien. Under 1977–
1980 var Palle förbundskapten för svenska cykellandslaget. 
På senare tid har han blivit aktiv cykelmotionär och deltagit 
i Mälaren och Vättern Runt.
   Palle berättar om sina erfarenheter och ger Dig goda råd. 
För dig som är intresserad av cykel vilken på nivå Du än 
befinner Dig är denna bok en tillgång.

Murdoch, Iris; 1989
The Message to the Planet.
London: Chatto & Windus Ltd. Nr 0325

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: For years Alfred Ludens has pursued 
mathematician and philosopher Marcus Vallar, who pos-
sesses, Ludens believes, a secret of great significance to 
mankind. Ludens’s friends, painter Jack Sheerwater and ex-
priest Gildas Herne, are sceptical about this quest. Another 
friend, Patrick Fenman, is dying, convinced that enchanter 
Marcus has put a curse upon him. Marcus, who has disap-
peared, is tracked down by the faithful Ludens. But has 
Marcus really found some vital ’missing link’, or is he sim-
ply insane?
 … Four women, …, do their various bests to sort things 
out.
   Det lär vara en bra bok – själv föll jag för cykeln på skydds-
omslaget …

Murphy, Dervla; 1965
Full tilt. Ireland to India with a Bicycle.
New York, NY: E.P. Dutton & Co. Nr 0550

Sökord: engelska, cykelresor, Persien, Afghanistan, Pakistan, 
Indien

Sammanfattning: Dervla Murphy was given a bicycle and an 
atlas for her tenth birthday, but it was not until twenty-one 
years later that she was able to realise her secret ambition 
to bicycle to India.
 In January 1963, one of the worst winters in memory, 
she started off from Dunkirk, and in an introductory chap-
ter tells of her arduous progress across frozen Europe. This 
vivid account of her extraordinary journey is based on the 
day-to-day diary she kept while riding through Europe, 
Persia, Afghanistan, over Himalayas to Pakistan and into 
India.
 Throughout the journey her approach and reactions to the 
many different people she met were based on a belief in the 
natural and instinctive friendliness of even the most out-
landish characters; and her descriptions of the people she 
encounters and the countries through which she pedalled 
reflect her own humanity and perception. (Förvärvad 1990, 
bytt till första upplagan 1996)

Murphy, Jim; 1983
Two Hundred Years of Bicycles.
New York, NY: J.B. Lippincott. Nr 0260

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: With lively text and spirited photos, Jim 
Murphy follows the history of how today’s bicycles took 
shape. It is a story of two centuries of change in technology 
and social mores and a book that is sure to add to every-
one’s bicycling fun.
 Lite väl ytlig men i övrigt rätt OK.

Mustoe, Anne; 1991
A Bike Ride. 12,000 miles around the world.
London: Virgin Books. Nr 0096

Sökord: engelska, cykelresor, England, Frankrike, Schweiz, 
Italien, Grekland, Turkiet, Syrien, Jordanien, Israel, Egypten, 
Pakistan, Indien, Thailand, Malaysia, USA

Sammanfattning: Inspired by a solitary cyclist glimpsed 
through a bus window in India, Anne Mustoe set off alone 
in 1987 to cycle around the world. She was no fit, footloose 
young backpacker. At 54, she gave up a successful career 
with its affluent lifestyle, left her family and friends, and 
wobbled cautiously away on her unfamiliar bicycle.
 To give her journey immediate meaning, Anne Mustoe de-
cided to follow back through history the path of Western 
civilisation to the East. She travelled along the roads of the 
Romans, Alexander the Great, the Moghuls and the Raj and 
then, in the Sates, took the American pioneer trails back to 
their starting place in the east. Her bicycle, a humble but 
redoubtable Condor, brought her close to the people whose 
land she explored.
 Since her first 15-month bike ride, Anne Mustoe now 
spends part of each year away from her London life, cycling 
in foreign parts. A Bike Ride is her first book.

N
Nasr, Kameel B.; 1990
The World up Close. A Cyclist’s Adventures on Five 
Continents.
Bedford (Massachusetts): Mills & Sanderson. Nr 0303

Sökord: engelska, cykelresor, Argentina, Bolivia, Brasilien, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egypten, England, Frankrike, 
Grekland, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indien, Israel, 
Italien, Japan, Kenya, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, 
Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Spanien, Sydafrika, 
Tanzania, Thailand, Tibet, Turkiet, Tyskland, Uganda, USA, 
Jugoslavien, Zaire, Zambia, Zimbabwe, Österrike
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Sammanfattning: Sharing diverse episodes from his 40.000 
mile bicycle journey through 70 countries (jag fick det till 
40), Nasr offers his readers a vicarious view across the han-
dlebars …

Navarro, Sergio; 1994
The Little Red Book of Bicycles.
London: Camino and Scorpiac Press. Nr 0520

Sökord: engelska, humor, cykelkonstnär

Sammanfattning: ”The Little Red Book of Bicycles” är titeln 
på en liten (!) röd (!!) bok med cykelbilder (!!!). Sergio 
Navarro har tänkt och tecknat. En del är roligt medan annat 
inte är det. (Nya cykeltidningen 1996, nr 4, s 18)

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande; 
1937
Trafikundervisning. Handbok för lärare. 
Stockholm: Liber. Nr 1091

Sökord: svenska, historia, körkortsutbildning

Sammanfattning: Har ett avsnitt om cykelåkning på sidorna 
21-30.

X NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 
och Poliskammaren; 1948
Cykeltrafiken i Stockholm. 
Stockholm: Eget förlag. Nr 1758

Sökord: svenska, trafiksäkerhet

Sammanfattning: Bestämmelser, körregler, åligganden och 
annat trist i ett litet häfte.

X NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande; 
1956
Trafikalfabetet för barn på cykel och till fots. 
Stockholm: Eget förlag. Nr 1773

Sökord: svenska, barnbok, trafiksäkerhet, småskrift

Sammanfattning: En underbar liten skrift där var bokstav in-
leder något trafikvettigt för barn och till det en illustration. 
Underbart! Efter K följer på detta vis. Kattöga behövs om 
natten, bak på cykeln, fram på katten. (Nya CykelTidningen 
2014, nr 2, s xx)

Nealy, Wiliam; 1989
The Mountain Bike Way of Knowledge.
Birmingham (Alabama): Menasha Ridge Press. Nr 0067

Sökord: engelska, terrängcyklar, tecknad

Sammanfattning: The Mountain Bike Way of Knowledge is 
the first compendium of mountain bike ”insider” knowledge 

ever published. Between the covers of this incredible book 
you will discover the secrets of wheelie turns, log jumping, 
bar-hopping and dog evasion techniques, to name a few. 
And you’ll laugh while you’re learning. William Nealy has 
been falling off of mountain bikes for over a decade. His 
unique cartoon style allows him to share his hard earned 
wisdom with beginner and expert alike. Whether you’re just 
thinking about buying your first mountain bike or you are 
a full blown mountain bike racer-head, you’re sure to enjoy 
The Mountain Bike Way of Knowledge. 
   Läsvärd!

Needle, Jan; 1985
Behind the Bike Sheds.
London: Methuen Children’s Books. Nr 0326

Sökord: engelska, ungdomsbok

Sammanfattning: Fulley Comprehensive is not so much a 
school – it’s a disaster. Detsamma kunde ha sagts om denna 
bok …

Neillands, Rob; 1985
The road to Compostela.
Ashbourne: Morland Publishing. Nr 0025

Sökord: engelska, cykelresor, Frankrike, Spanien

Sammanfattning: “The road to Compostela” is not like other 
roads. It has history and romance but offers the challenge 
of a long, hot and difficult 1000-mile journey across the 
mountains and plains of France and Spain to the pilgrim city 
of Santiago de Compostela in Galicia.
   One day, in blistering summer of 1982, travel writer Rob 
Neilands set out from the city of Le Puy in Central France 
and set to explore this old road, across France and Spain, 
sticking to the medieval route, stopping at all the old pil-
grim places and found, much to his surprise, that the Pilgrim 
Road to Compostela is far from defunct. It survives, a piece 
of living history, into present day, and on his journey Rob 
Neilands met many other pilgrims, all determined to fight 
the heat, the hills, the dust and the difficulties, to reach 
Compostela.
   In this evocative book Rob Neilands relives that difficult but 
delightful journey and shares with the reader his experiences 
of the good times and the bad, the scorching heat across 
Castile, the blood-sucking flies in the pass of Roncesvalles, 
the dancing Basques, and the bulls of Pamplona.

Neiman, Eva-Lena (redaktör); 1990
Trafik, politik, miljö.
Stockholm: Naturskyddsföreningen. Nr 0744

Sökord: svenska, trafikpolitik, miljö

Sammanfattning: En rapport från Naturskyddsföreningens 
höstkonferens 1989. Företrädare för industri, myndigheter 
och den ideella naturvården ger sin syn på trafikens mil-
jöproblem. En rad viktiga frågor behandlas. Hur ska ett 
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miljövänligt trafiksystem se ut? Vilka transportformer är ac-
ceptabla i ett långsiktigt perspektiv? Vilka styrmedel måste 
vi tillgripa för att minska trafikens miljöpåverkan? Törs po-
litiker och beslutsfattare ta de, kanske obekväma, beslut 
som krävs?

Nelson, Leif; 1994
Den poetiska cykeln
Torsby: Heidruns förlag. Nr 1053

Sökord: svenska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Leif Nelson är nummer 24 i Svenska cykel-
sällskapts genomgång av våra cykelkonstnärer. Variationer 
av en bevingad cykel på en mängd bilder. (Nya cykeltid-
ningen 2003, nr 3, s 24-25)

Nelson, Leif; 1998
Porträttör i fantasi och verklighet.
Malmö: Förlag Nelson & Nelson. Nr 1054

Sökord: svenska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Leif Nelson är nummer 24 i Svenska cykel-
sällskapts genomgång av våra cykelkonstnärer. Boken hand-
lar på ett rätt tröttsamt sätt om författaren. (Nya cykeltid-
ningen 2003, nr 3, s 24-25)

Nelson, Leif, Bengt Berg och Thomas Nydahl; 1987
I hundens tecken
Höganäs: Bra Böcker. Nr 1055

Sökord: svenska, cykelkonstnär, poesi

Sammanfattning: Leif Nelson är nummer 24 i Svenska cykel-
sällskapts genomgång av våra cykelkonstnärer. I boken finns 
en bild av den bevingade cykeln (sidan 43), poesi utan cyk-
lar och några avslutande sidor om Leif Nelson. Halvljummen. 
(Nya cykeltidningen 2003, nr 3, s 24-25)

Neupert, Hannes; 1997
Das Powerbike. Fahrräder mit elektrischem Zusatzantrieb.
Kiel: Moby Dick Verlag. Nr 0599

Sökord: tyska, teknik

Sammanfattning: Man kan ha olika synpunkter på huruvida 
cyklar med eldriven hjälpmotor är bara och rentav om de är 
cyklar. Hur eller hur är ”Das Powerbike” en välillustrerad och 
intressant bok om denna företeelse.

X Newman, Bernard; 1938
Ride to Russia.
London: Herbert Jenkins. Nr 1700

Sökord: engelska, cykelresor, Holland, Tyskland, 
Tjeckoslovakien, Rumänien, Ryssland

Sammanfattning: ”Ride to Russia” är säkert en utomordent-
lig reseskildring. Men 330 dystra sidor med en lätt doft av 
potatiskällare … Årgång 1938 är väl inte heller den bästa 
när det gäller Europeiska reseskildringar. Kanske där finns 
något för den som själv vill cykla genom Holland, Tyskland, 
Tjeckoslovakien, Rumänien och Ryssland som de såg ut strax 
före kriget. Men jag passar – om inte vintern blir längre 
än brukligt och våren mer svårcyklad. (Nya CykelTidningen 
2012, nr 4, s 22)

Newman, Bernard; 1939
Baltic Roundabout.
London: Herbert Jenkins Limited. Nr 0374

Sökord: engelska, cykelresor, Danmark, Estland, Finland, 
Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland

Sammanfattning: Cykelbiblioteket väljer reseskildringar med 
stor omsorg och väljer bort de flesta. Möjligen hade en ti-
dig Bernard Newman alltid klarat nålsögat. När det gäller 
skildringar av cykelresor i Sverige har vi dock ambitionen 
att samla alla böcker. Sidorna 27-57 skildrar resan från 
Hälsingborg till Stockholm. Det är inte mycket med tanke 
på att hälften handlar om Stockholm – ändå kan avsnittet 
varmt rekommenderas. Även boken i övrigt är OK om än 
Newmans berättarstil är lite självgod ibland.

Newman, Bernard; 1940 (1939)
Baltic Roundabout. Revised and Enlarged Edition.
London: Herbert Jenkins Limited. Nr 0633

Sökord: engelska, cykelresor, Danmark, Estland, Finland, 
Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland

Sammanfattning: Till första versionen har lagts ett intres-
sant efterord på cirka 35 sidor.

Newman, Bernard; 1943
American Journey.
London: Robert Hale Limited. Nr 0177

Sökord: engelska, cykelresor, USA

Sammanfattning: Detta är inte Bernard Newmans bästa bok. 
Han är onödigt imponerad av vad han ser och hör talas om 
i Amerika. En hel del fakta och historia har dessutom blivit 
för gamla för att läsas med nöje.

Newman, Bernard; 1946
British Journey.
London: Robert Hale Limited. Nr 0176

Sökord: engelska, cykelresor, England

Sammanfattning: It is a record of a journey by an ordinary 
man through Britain in one of the most dramatic and inter-
esting periods of its existence.
   I had undertaken to give a long series of lectures on 
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behalf of the Ministry of Information in the spring and sum-
mer of 1944. As travelling by train no longer entailed either 
comfort or convenience, I decided to make the necessary 
journeys on a bicycle.
   As I journeyed around the country, I stopped to talk 
with all kinds and conditions of people. Sometimes I have 
recorded their conversation verbatim – sometimes I have 
concentrated a dozen opinions on the same subject into a 
single section. This book might be regarded as a cross-sec-
tion of opinion …
   My constant companion on the journey was George. he 
is my third bicycle, George the III. The first was murdered 
by Mussolini, who did not pretend to like me; the second 
I gave to a Rumanian prince when the Russians refused to 
admit him to their country. George III came to me only in 
1938, to make a ride all round the Baltic. Since then he has 
seen the world.

Newman, Bernard; 1949
The lazy Meuse.
London: Herbert Jenkins. Nr 0027

Sökord: engelska, cykelresor, Belgien, Frankrike, 
Nederländerna
Sammanfattning: En stillsam färd längst den mindre kända 
floden Meuse/Maas. Floden, omgivningarna och dess invånare 
står i centrum. Cykeln tjänar enbart som transportredskap. 
   Boken är välskriven och läsvärd. Den är illustrerad med 
drygt 30 foton och några teckningar.

Newman, Bernard; 1950
The sisters Alsace-Lorraine.
London: Herbert Jenkins. Nr 0040

Sökord: engelska, cykelresor, Frankrike, Tyskland

Sammanfattning: In the summer of 1949 Bernard Newman 
toured Alsace-Lorraine for the fourth time, accompanied 
by his famous bicycle ”George”. Knowing these lovely 
provinces intimately and well versed in European affairs, 
Newman was admirably fitted to write this book which, 
while touching on the historical background of the region, 
is mainly concerned with the modern scene, its people and 
problems.
   Newman writes: ”So few of the places which appear in the 
headlines or help to make history are otherwise interest-
ing. Alsace-Lorraine is one of the exceptions. … This is a 
land of mountains and forests; of fertile lowlands; of ancient 
castles, of good food, of charming towns an villages, and 
of progressive ideas which have given a lead to the world. 
Above all, of an interesting people.”
   The book is lightly yet informatively written, well spiced 
with humour, and illustrated from superb photographs.

Newsham, Brad; 1989
All the right places. Travelling light through Japan, China 
and Russia.
London: Hodder & Stoughton. Nr 0019

Sökord: engelska, cykelresor, Japan, Kina, Ryssland

Sammanfattning: When Brad Newsham’s wife asks him for a 
divorce, he knows his life will never be the same. In order to 
come to grips with such overwhelming change, he quits his 
job, gives up his San Francisco apartment and flies to the 
Orient. All the right places is his fascinating and sensitive 
reportage of that watershed journey, as he backpacks, hikes 
and bicycles through Japan, China and Russia.
   Replete with a constantly evolving cast of unforgettable 
characters, filled with the magic of discovery – as well as the 
traumas of life on the move – All the right places is a won-
derful companion for the avid adventurer, an inspiration for 
anyone planning a journey in search of the ”right places” and 
a humorous and gripping story for the armchair traveller.

Nichols, Alan; 1991
Journey. A Bicycle Odyssey through Central Asia.
San Francisco, CA: J. D. Huff and Company. Nr 0267

Sökord: engelska, cykelresor, Kina, Tibet, Pakistan och kan-
hända Nepal …

Sammanfattning: Much more than a travel log, Journey is a 
trip through the heart and mind of a man, who at age 56, in 
the midst of a mid-life crises, decides to suspend life as he 
knows it and embarks on the adventure of a lifetime.

X Nicklin, Caz; 2014
The girls’ bicycle handbook. Everyting you need to know 
about life on two wheels.
London: Quercus edition. Nr 1804

Sökord: engelska, vardagscykling

Sammanfattning: En internetbutiksägare (cyclechic.co.uk) 
som ger ut en bok. Man blir inte spå lite misstänksam. Men 
detta är bland det trevligaste vi sett. Bortsett från vissa klä-
didéer funkar det mesta för män med. (Nya CykelTidningen 
2015, nr 1, s 8-9).

Nielsen, Birgitte Høj, Thomas Krag, Hans Bayer, 
Flemming Funch och Lars Alexandersen; 1995
Cyklisternes færdselhåndbog.
Köpenhamn: Dansk Cyklist Forbund och Trafikministeriet.
Nr 0937

Sökord: danska, cykelteknik, trafiksäkerhet

Sammanfattning: Allt om cyklar och cykling på dryga 100 
sidor ger platsbrist. Men detta är ett mycket bra försök. Med 
trevliga teckningar av Dino Fabrin.

Nielsen, Lean; 2001
Cykelhjul. Breve fra Lean.
Köpenhamn (?): Gyldendal. Nr 1016

Sökord: danska, poesi
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Sammanfattning: Dikter i brevform i anknytning till en cy-
keltur som såvitt jag förstår inte gjorts av författaren utan 
av brevens mottagare. Läsvärd!

Arthur-Nilson,Kerstin; 1992
Frökens pojke.
Stockholm: Normans förlag. Nr 1438

Sökord: svenska, ungdomsbok, historia

Sammanfattning: Handlingen utspelar sig på 1910-talet och 
är nog inte onjutbar för en 10-12-åring. Den cykelintresse-
rade kan notera att faster köper en cykel.

Nolén, Sixten och Stina Järmark; 1987
Barnens Trafikklubb – några föräldrars användning av och 
åsikter om materialet. 
VTIrapport 319.
Linköping: Väg- och Trafikinstitutet. Nr 0745

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: En liten undersökning av föräldrars använd-
ning av och åsikter om materialet från Barnens Trafikklubb.

Nolén, Sixten; 1999
Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–1998. Resultat från 
VTI:s observationsstudie 1998.
VTI notat 35. Nr 1494

Sökord: svenska, trafikpolitik, forskning, cykelhjälmar

Sammanfattning: Data om hjälmanvändning utan djupare 
analys.

Nolén, Sixten; 2001
Lokal ”Cykelhjälmslag” i Motala. En processtudie. 
VTI notat 459. Nr 1495

Sökord: svenska, trafikpolitik, forskning, cykelhjälmar

Sammanfattning: Handlar till stor del om fenomenet ”lokal 
lag”.

Nolén, Sixten; 2004
Increased Bicycle Helmet Use in Sweden. 
Linköping: Linköpings universitet. Nr 1150

Sökord: svenska, trafikpolitik, forskning, cykelhjälmar

Sammanfattning: En halvljum avhandling av en hjälmföre-
språkare. (Nya cykeltidningen 2004, nr 4, s 7)

Nordenskiöld, Bobbo; 2006
Vildmark. En bok för små och stora äventyrare. 
Malmö: Arena. Nr 1488

Sökord: svenska, reseskildring, tutförslag, ungdomsbok

Sammanfattning: I 13 kapitel baserade på SVT-program 
skildras olika äventyr. Möjligen kan det inspirera någon. Men 
”Cykling längs Rallarleden (sidorna 82–93) verkade trist och 
var alltför töntigt skriven. De tips som avslutade cykelav-
snittet var löjliga.

Nordiska ministerrådets sekreteriat; 1983
Cykelolyckor som leder till personskador. Slutrapport. NEK-
rapport 1983:12. 
Nordiska ministerrådet. Nr 1319

Sökord: svenska, trafikpolitik, forskning, cykelolyckor

Sammanfattning: En granskning av till sjukhusen inrappor-
terade olycksfall där cykeln angivits som orsak till olyckan. 
Intressant att inte bara cyklisten och cykelmiljön (alltså 
bilisterna!)kan vara olycksorsak till olyckor utan också kon-
struktionen av cykeln.

Nordenson, Eva och Jan Gerber (redaktörer); 1980
Kulturen 1980. 
En årsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska föreningen 
för södra Sverige.
Förlagsort saknas: Kulturhistoriska föreningen för södra 
Sverige (?). Nr 0534

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”De första tu-
rerna” av Maria Cinthio (sidorna 42–48). Tunn och med flera 
historiska fel. Med intressanta bilder från Lund.

Nordisk Familjebok; 1939
Nordisk Familjeboks Sportlexikon, Andra bandet, Bröstsim–
Flugfiske.
Stockholm: Nordisk Familjeboks Förlag. Nr 0539

Sökord: svenska, lexikon, historia, cykelsport

Sammanfattning: Spalterna (två per sida) 395–490 handlar 
om cykling. Kul!

Norén, Lars och Eje Lundqvist; 1974(?)
Träningsråd cykel – för motionärer och tävlingscyklister.
Bjästa: CEWE-Förlaget. Nr 1345

Sökord: svenska, hälsa, cykelsport

Sammanfattning: Det är inte helt lyckat att blanda tränings-
råd för motionärer och tävlingscyklister. Ingen blir riktigt 
glad åt resultatet. Och inte blir det bättre av att boken 
riktigt skriker efter en redaktör.

Norlander, Olle; 1941
Cykelfrämjandets småturer i Stockholmstraten. 
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Stockholm: Albert Bonnier. Nr 1536

Sökord: svenska, turförslag

Sammanfattning: En liten trevlig skrift med lite allmän pro-
paganda och tio turförslag.

Nornan; 1899
Nornan. Svensk Kalender.
Stockholm: Z. Hæggströms Förlagsexpedition. Nr 0552

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Artikelsamling som finns i samlingarna 
tack vare ”Velocipeden och dess utveckling” av Karl af 
Geijerstam (med 5 illustrationer) på sidorna 120–129.

X Notdurft-Hopkins, Anita; 1978
Bike-tripping coast to coast.
Pickering, Ontario: Beaverbooks Nr 1657

Sökord: engelska, turförslag

Sammanfattning: En väl ihopkommen (men nu alltför gam-
mal) bok om vad man bör tänka på inför och under en tur 
tvärsöver USA.

X Nottebäck och Granhults hembygdsföreningar; 1970
Nottebäck-Granhult IV.
Nottebäck och Granhult: Eget förlag. Nr 1737

Sökord: svenska, hembygdshistoria
Sammanfattning: En hembygdshistoria lik många andra. 
På sidorna 43–46 hittar vi ”Gåare, cyklare, hästaskjuts” av 
Helga Dahlgren som hastigt nämner cykeln.

Nye, Peter; 1988
Hearts of Lions. The History of American Bicycle Racing.
New York, NY: W. W. Norton & Company. Nr 0056

Sökord: engelska, cykelsport, historia

Sammanfattning: Bike racers were the media darlings of 
America less than a century ago – dashing, eccentric (and 
very rich) daredevils). Mile-a-Minute Murphy delighted the 
nation in 1899 by speeding faster than a train. U.S. riders 
always shut out the competition in international meets. The 
wildest of them set new records at a fast clip, both in speed 
and price money.
 Despite the ”color line” of segregation, a cyclist, Major 
Taylor, became the first black national champion in any 
sport and toured the world to sell-out crowds. Perhaps most 
surprising, until the 1920s, bike races outgrew all other 
American sports events, including major-league baseball 
games.
   This colorful, exciting period of sports history, forgotten 
until now, has been vividly recreated by Peter Nye, a price-
winning racer and sports journalist.

   Just as suddenly as it burst across the nation, the bike rac-
ing craze collapsed in the 1930s. Nye explains why and shows 
how individual determination against great odds eventually 
brought America’s racers back to world-class level.
   From such mythic figures as Alf Goullet and Floyd McFarland 
to Greg LeMond, Hearts of Lions shows us the drive and 
competitiveness that once made bike racing a national pas-
sion. In so doing, it recreates one of the most spectacular 
and eventful chapters in U.S. sports history.

Nygren, Tord; 1991
Sune med cykel och skrivbok.
Stockholm: Opal. Nr 0895

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Sune cyklar iväg på sin cykel. Han har sin 
väska med sig. I den ligger skrivbok och penna. Allt han 
upplever skriver han upp i skrivboken. Sedan kan mamma 
själv läsa om allt som har hänt.

Nymansbolagen; 1950
Nymansbolagens cykelkarta över vägar och stigar i Sverige. 
Uppsala: Nymansbolagen. Nr 1106

Sökord: svenska, karta, historia

Sammanfattning: Nymansbolagens cykelkarta (skala 1:300 
000) över vägar och stigar i Sverige. Vi har 19 av totalt 26 
blad. Donationer välkomna!
Blad 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18 (2), 19, 20, 21 
(2), 22, 23 (2), 24 (3), 25.

Näslund, Rune och Arne Hirdman; 1955(?)
6000 år på hjul.
Förlagsort saknas: Folket i Bilds. Nr 1099

Sökord: svenska, barnbok, historia

Sammanfattning: En tunn illustrerad historiebok för barn. 
Cykeln får ett uppslag. Med småtrista illustrationer av Olle 
Poignant.

Nöstlinger, Christine; 2007 (2006)
Simons loppis
Stockholm: Berghs förlag. Nr 1586

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: ”Simons loppis” är en sedelärande berät-
telse om just ett loppis som Simon ordnar. Han gör detta för 
att få ihop pengar till en cykel. Där är hela cykelkopplingen. 
Någon cykel hinner Simon inte köpa i denna bok. En trevlig 
illustrerad barnbok med en flortunn cykelanknytning alltså. 
(Nya cykeltidningen 2010, nr 3, s 14)
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O
X Oakley, William; 1977
Winged wheel. The history of the first hundred years of the 
Cyclists’ Touring Club.
Godalming: Cyclists’ Touring Club. Nr 1738

Sökord: engelska, historia, turcykling

Sammanfattning: En bok som säkert de flesta cykelhistorisk 
intresserade cyklister redan känner och därmed ett självklart 
måste i det cykelboksbibliotek som strävar efter att vara det 
bästa. William Oakley skriver historien väl om än ibland lite 
torrt. Illustrerad med många (svartvita) fotografier.

O’Brien, Flann (signatur för Brian O’Nolan); 1992 (1967)
The Third Policeman
London: Flamingo, HarperCollins Publishers. Nr 0235

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: Flann O’Briens roman Den tredje polisman-
nen är historien om ett mord och dess sällsamma följder, 
men de tre lantliga polismän som huvudpersonen konfron-
teras med befinner sig på ljusårs avstånd från polisromanens 
hjältar. Berättelsen har en lekfull demoni och en kuslig ko-
mik, som föranlett jämförelser både med Alice i Underlandet 
och Dantes Inferno. Det är en visionär roman om skuld och 
straff, berättad med ett överdådigt gott humör och fast 
förankrad i en burlesk-fantastisk berättartradition som är 
omisskännligt irländsk. Den innehåller också en av världslit-
teraturens finaste och mest ömsinta skildringar av kärleken 
mellan en man och hans cykel.
   Detta är definitivt en av SCCB:s besynnerligaste och mest 
läsvärda böcker!

Old, Ernie; 1950
By Bread Alone. The Autobiography of Famous Veteran 
Cyclist Ernie Old.
Melbourne: Georgian House. Nr 0403

Sökord: engelska, självbiografi

Sammanfattning: En intressant bok på det hela taget … 
Ernie Old visar att det går att cykla snabbt och långt även 
efter pensioneringen.

Olesja, Jurij; 1991 (1920-talet?)
Cykelkedjan, sidorna 587–599 i boken “Rysk barndom”
Förlagsort saknas: Tidens förlag. Nr 1019

Sökord: svenska, novell

Sammanfattning: Ett litet mästervek som motiverade köp av 
en 609 sidor tjock bok. Den som lånar boken kommer även 
att hitta guldkorn utan cykelanknytning i den. (Nya cykel-

tidningen 2002, nr 2, s 23)

X Oliver, Peter; 1995
Bicycling. Touring and Mountain Bike Basics. A trailside se-
ries guide.
London: W.W. Norton & Company. Nr 1785

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Det vanliga. Men inte alls så tokigt. 
Tvärtom. En hel del om själva cyklandet. Typ.

Oliver, Tony; 1990
Touring Bikes. A Practical Guide.
Ramsbury: Crowood Press. Nr 0037

Sökord: engelska, cykelteknik, turcyklar

Sammanfattning: Touring the country on a bike is a de-
manding pastime but the rewards can be great. Tony Oliver, 
a dedicated tourist and frame-builder, has produced this 
comprehensive manual for custom bikes and their design 
philosophy to help you on the road to trouble-free cycling.
   Touring Bikes covers design criteria and design relevance 
for custom frames. Steels, hi-tech heat treated tubes, con-
struction methods and choice of lugs, fork crowns and other 
components are all discussed in detail. Tony Oliver draws 
you into an in-depth debate about bikes. tandems and tricy-
cles and helps to solve problems associated with designing 
and building very small, very large and women’s frames.
   Clear, comprehensive photographs and diagrams have 
been carefully chosen to support and supplement the text. 
Touring Bikes provides the tourist or potential tourist with 
a guidebook to ensure ’more miles with less maintenance’ 
and guarantees enjoyable cycling on the machine of your 
dreams.

Årets cykelteknikbok 1991 enligt Cykel (1991, nr 2, s 24).

Olsen, John; 1989
Mountain Biking. A simple guide to the best techniques and 
equipment for success.
London: Salamander Books. Nr 0062

Sökord: engelska, terrängcyklar, cykelsport

Sammanfattning: 128 pages with over 20 informative step-
by-step diagrams and more than 140 all-action, all colour 
photographs. Everything you need to know from basic tech-
niques to advanced skills fully explained by an acknowl-
edged expert – Bike structures; Riding styles; Fitness train-
ing; Basic and advanced riding techniques; Competitions; 
Responsible riding; Glossary.

Olson, Gits; 1980
Plums i protokollet.
Stockholm: Semic. Nr 1117
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Sökord: svenska, kåserier, humor

Sammanfattning: Boken innehåller ett oillustrerat cykelkå-
seri på sidorna 103-105. I övrigt med tidstypiska illustratio-
ner av Tecknar-Anders.

Olsson, Ada; 1975
50 somrar på cykel.
Eget förlag. Nr 1551

Sökord: svenska, reseskildring, historia

Sammanfattning: Ada hade när boken skrevs varit lärare i 
Källsjö socken i 43 år. I alla år hade hon bott i samma hus 
där hon haft sin bostad och skola. Med starten 1926 har hon 
var sommar varit ute på en cykelresa. Boken handlar om de 
50 första årens resor.
 Vid en första anblick kan det verka lite trist. 50 cykelresor 
staplade på varandra år för år. Men sällan har jag njutit så 
som av denna läsning. Den första cykeln tog henne 7000 mil 
på 17 år. Och sedan har det bara fortsatt. Här finns massor 
av tidstypiska vardagsiakttagelser och mycket av cykelrea-
lism.
 Ada har över åren cyklat genom alla Sveriges städer och 
landskap samt genom Norge, Danmark, Finland, Tyskland, 
England, Frankrike, Schweiz, Holland, Belgien, Österrike 
Italien, Tjeckoslovakien, Ungern och Polen. Boken är lätt-
läst, kul och mycket ovanlig. En av bibliotekets pärlor. (Nya 
cykeltidningen 2010, nr 3, s 15).

X Olsson, Staffan; 1960
Möte med Stålfarfar.
Stockholm: Grafiska yrkesskolorna. Nr 1817

Sökord: svenska, biografi, historia

Sammanfattning: Ett litet reportage utgivet som häfte. 
Illustrerat av Henry Rasmussen. En annan vinkling och kul 
knorr.

X Orre, Henrik; 2015
Vélochef. Mat för träning och tävling.
Stockholm:Gawell. Nr 1854

Sökord: svenska, kokbok, cykelsport

Sammanfattning: Team Sky Procycling vann Tour de France 
2015. Deras mat lagades av Henrik Orre. Grattis! säger vi 
från NCT:s redaktion. Bra mat behövs om man ska kunna pre-
stera. Det gäller på långtur och självklart också på långlopp
   Henrik Orre har ni kanske hört talas om utanför cykel-
världen. Ni som under ett Stockholmsbesök ätit på Mathias 
Dahlgrens Matsalen kanske vet att Henrik var chefskock där. 
Han är norsk superkock som bor i Stockholm.
   Nu har Henrik Orre gett ut kokboken Vélochef. Å nej tänker 
ni med all rätt. Ännu en kokbok som inte får plats i köket. 
Ska den öka beståndet måste den ge något extra. Och det 
gör den.
   I förordet framgår det att kokboken innehåller mat som 

passar till vardag, träning och fest. Det är nyttig mat som 
inte är tråkig. Bra så långt. Men sådana kokböcker finns det 
gott om. 
   Vélochef innehåller inte heller mat tänkt för utfärder el-
ler träningspass. En del som lagas enligt bokens recept kan 
visst tas med: Bars liksom sportdrycker är väl bäst ute längs 
vägen. Nedan följer ett recept på Dadelbars (från sidan 66). 
Låter gott och inte över hövan krångligt. Flera andra bars 
ser också intressanta ut.
   Men mest är det hemmamat av finare slag som Henrik har 
samlat. En fullträff ser exempelvis ut att vara marulkspett 
med sallad på avokado och blodgrape (sidan 142).  Men den 
lagar du inte på en låga efter dagens tur eller packar ner i 
tröjfickan för att äta under en transportsträcka.
   Det som får Vélochef att sticka ut på ett positivt sätt är 
berättelsen om olika cyklister som Henrik Orre lagat mat 
tillsamman med. Och när vi får komma lite närmare matlag-
ningen åt Team Sky. Det unika är ju inte att Orre kan laga 
god mat och tillsammans med en mycket duktig fotograf 
(Patrik Engström)  få till en trevlig kokbok. Det är koppling-
en till velo som är grejen.
   Och det ska sägas att cykelkopplingen är välgjord. Det hela 
har blivit en kokbok som lockar den mat- och cykelintres-
serade. Och det är väl typ ... de flesta. (Nya CykelTidningen 
2015, nr 3, s xxx).

Osborne, John; 1985
A Better Class of Person and God Rot Tunbridge Wells.
London: Faber and Faber. Nr 0391

Sökord: engelska, självbiografi

Sammanfattning: Set in wartime England, and moving from 
the Isle of Wight to Bognor, this is a dramatic distillation of 
the childhood described by John Osborne in his autobiogra-
phy – growing up i suburbia, adolescent friendship, cinema 
going, first girlfriend, death of his father in a sanatorium, 
expulsion from school. It all has the poignancy, wit and 
compassion that characterizes that book and the author’s 
work in general.
   Also included is the text of the monologue spoken by 
Trevor Howard as Handel on his deathbed, God Rot Tunbridge 
Wells, written by John Osborne for Tony Palmer’s television 
feature on the composer.
   I själva verket är det en självbiografi i form av ett trögläst 
skådespel och en kort historia till.

Ottosson, Mats och Åsa; 2007
Utflykt. Äventyr för barn och vuxna.
Stockholm: Bonnier Carlsen. Nr 1555

Sökord: svenska, turcykling

Sammanfattning: Nog behövs det inspiration för att få ut fler 
på äventyr i naturen. Bidrar denna bok till detta så är det 
bra. Men det förefaller inte så troligt att döma av sidorna om 
att cykla ”Ont i baken på solens och motvindarnas ö” samt 
”Bra att veta” (sidorna 44–55). Dötrist verka det. Jobbigt 
och utan mening. Och de praktiska tipsen är urmodiga!
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P
Packard, Edward; 1992
Superbike. 
London: Bantam Books. Nr 0292

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: When a brilliant scientist who lives in your 
neighbourhood asks you to test his latest invention, the 
Superbike, you have no idea what you’re getting yourself 
into. This specially designed racing bike enables you to 
reach speeds in excess of sixty miles per hour. You can’t wait 
to tell your friends about the bike, but perhaps you should 
keep this incredible secret to yourself. If the Superbike falls 
into the wrong hands, it could mean trouble. What will you 
do?
   En bok där man själv väljer vad som ska hända och lå-
ter det styra var i boken läsningen börjar och fortsätter. 
Besynnerligt! Men med fina teckningar av Judith Mitchell.

X Paisner, Daniel; 1996 (1995)
Enmans-Tango. En självbiografi. Anthony Quinn. 
Stockholm: Kommentus. Nr 1631

Sökord: svenska, självbiografi

Sammanfattning: Enmans-tango är en självbiografisk roman 
där Anthony Quinn berättar om en dag av minnen och ef-
tertanke, en dag då demonerna i det förgångna drev honom 
bort från det italienska hemmet och ut på en fyrtio kilo-
meter lång cykelfärd bland kullarna kring Rom. Det skul-
le bli hans livs cykeltur. För det var under denna cykeltur 
som Quinn återfann sig själv, det var nu han vågade möta 
sin barndom och uppväxt … I Enmans-Tango återupplever 
Quinn med humor och känsla både framgångarna och trage-
dierna i sitt liv …

Pallin, Stig; 1926
En Stockholmsgrabb i Afrika. 
Stockholm: Lars Hökenbergs Bokförlag. Nr 0007

Sökord: svenska, cykelresor, Frankrike, Spanien, Algeriet

Sammanfattning: Tre månader på cykel Frankrike – Spanien 
– Algeriet – Sverige. Trampat och berättat av Stig Pallin. 
Med 25 bilder efter fotografier. 183 sidor.

Palmer, Arthur Judson; 1958 (MCMLVIII)
Riding High. The Story of the Bicycle.
London: Vision Press. Nr 0958

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En välgjord om än ålderdomlig historie-

skrivning. Med 250 illustrationer. Flera fina fotografier.

Papperitz, Frank; 2003
Markenware Fahrrad.
Dresden (?): Eget förlag. Nr 1444

Sökord: tyska, historia

Sammanfattning: Eine stichwortartige Beschreibung von cirka 
7 500 Marken, Abbildungen von cirka 5 000 Typenschildern, 
eine Ortsliste mit dazugehörigen Marken zur besseren 
Zuordnung und Texte zum Reinigen und Sammeln von 
Schildern.

Parsons, Virginia; 1977
Mr Gootch and the Pennyfarthings. 
London(?): Collins Colour Cubs. Nr 0836

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En liten trevlig illustrerad barnbok där cy-
keln står i centrum. 

Pascal, Francine och Kate William; 1988 (1985)
Perfect Summer. Sweet Valley High. Super Edition.
London: Bantam Books. Nr 0746

Sökord: engelska, kärleksroman, flickbok

Sammanfattning: Det är sommar i Sweet Valley. Tvillingarna 
Wakefield och deras vänner ger sig ut på en cykeltur längs 
Californias vackra kust. Men drömmen om den perfekta se-
mestern blir kortvarig. Elizabeth Wakefield gör nästan slut 
med sin pojkvän Todd. Jessica Wakefield jagar de sexige 
Robbie October som inte bryr sig om hennes närmanden. 
Bruce Patman är elak mot sin kusin Roger. Lila Fowler ogillar 
fru Dalton som i sin tur inte pratar med sin man. Kan den 
här gruppen verkligen enas när en oväntad fara hotar de-
ras liv? Läs den spännande fortsättningen i boken ”Perfect 
Summer” av Francine Pascal. (Cykel 1989, nr 2, s 19)

Pascal, Francine och Jamie Suzanne; 1990
Lois strikes back. Sweet Valley Twins.
London: Bantam Books. Nr 0099

Sökord: engelska, kärleksroman, flickbok

Sammanfattning: Winner takes all … Lois Waller has always 
been too shy about being overweight to join in school ac-
tivities. When the Sweet Valley PTA decides to have a bike-
a-thon, Lois finds the courage to take part. It’s a chance for 
her to win a brand-new mountain bike – and it’s the perfect 
opportunity to put snobby Bruce Patman in his place.
   Everyone at Sweet Valley Middle School knows how much 
Bruce bullies Lois. Although Jessica Wakefield thinks that 
anything Bruce does is perfect, her twin sister Elizabeth 
disagrees and is on Lois’s side Elizabeth thinks Lois has a 
good shot at winning. But she doesn’t know how far Bruce 
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Patman will go to see Lois lose!
   En roande och mycket energisk sågning av ”Sweet Valley”-
böckerna skrevs av Tom Engelhardt i Dagens Nyheter den 
24/11 1991. 

Pascal, Francine och Jamie Suzanne; 1994 (1990)
Segraren. Tvillingarna 34.
Stockholm: Wahlströms. Nr 1446

Sökord: svenska, flickbok

Sammanfattning: En ruggig historia om fusk i ett cykellopp. 
Vem är egentligen den rätte segraren? Den svenska översät-
tningen av “Lois strikes back” som finns i SCCB som nummer 
0099.

Pascal, Francine och Molly Mia Stewart; 1991
Crybaby Lois. Sweet Valley Kids.
London: Bantam Books. Nr 0098

Sökord: engelska, barnbok, flickbok

Sammanfattning: Jessica Wakefield can’t understand why 
her twin sister, Elizabeth, is so friendly with Lois Waller. 
Lois is afraid of everybody, and cries all the time. Elizabeth 
thinks Lois is nice though, and wants to be her friend. She 
teaches Lois how to ride a bicycle an tries to help her stand 
up for herself. Will she be able to turn scared-cat Lois into 
brave Lois?

X Patten, Brian och Arthur Robins; 1993 (1985)
The Magic Bicycle.
London: Walker Books. Nr 1842

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: When young Danny Harris knocks a witch 
into a ditch, she puts a spell on his bike: ”Like it or lump 
it, lump it or like, ride on forever, little tike!”;Suddenly the 
bike comes alive and nothing Danny can do will stop it. Off 
he goes on an epic journey round the world - to Timbuktu, 
Ben Nevis, Trafalgar Square, the Eiffel Tower, the Pyrenees, 
Spain, the Mediterranean Sea, Tangier, Mount Kilimanjaro, 
the Nile, Kuwait, Iraq, Iran, Afghanistan, Russia, the Arctic 
Circle, Ontario, Quebec, Niagara Falls and New York City. 
There he cycles aboard a ghostly ship that takes him on a 
strange trip across the Atlantic and back to Liverpool, where 
he meets up with the witch again. ”I’m in a hurry, I want 
that bike!” she snarls, forgetting her curse. Danny gives up 
the bike willingly and sees the witch speed off towards the 
stars.
   Med underbara illustrationer av Arthur Robins.

Patterson, Frank; 1952
The Second Patterson Book.
London: Temple Press Books. Nr 0544

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: I flera år har ”The Second Patterson Book” 
stått högst på bibliotekets önskelista. Boken är dyr och 
mycket svår att få tag i. När den nu införlivats i samlingarna 
har SCCB en komplett uppsättning Patterson böcker. (Med 
slitet omslag)

Patterson, Frank; 1979
The Art of Frank Patterson.
London (?): Cyclists’ Touring Club. Nr 0747

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Se sammanfattningen av ”The Patterson 
Book” nedan.

Patterson, Frank; 1982
Frank Patterson the Cycling Artist.
London (?): Cyclists’ Touring Club. Nr 0748

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Se sammanfattningen av ”The Patterson 
Book” nedan.

Patterson, Frank; 1984 (1978)
The Frank Patterson Picture Book.
London (?): Cyclists’ Touring Club. Nr 0749

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Se sammanfattningen av ”The Patterson 
Book” nedan.

Patterson, Frank; 1986?
Memories of Frank Patterson.
London (?): Jim Willis (?). Nr 0750

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Se sammanfattningen av ”The Patterson 
Book” nedan.

Patterson, Frank; 1992 (1948)
The Patterson Book.
London: Temple Press Books. (första upplagan). Nr 0188

Sökord: engelska, cykelkonstnär, Årets cykelbok

Sammanfattning: Stadscyklisterna har sina favorittecknare 
som tillverkar prydliga affischer att sätta bakom glas och 
ram. De visar högblanka cyklar och cykeldelar som aldrig sett 
en lastad cykelväska eller grusväg. Måhända har tävlingscy-
klisterna och deras beundrare också sina favorittecknare. För 
oss vardagscyklister och långfärdsälskare finns ingen som 
bättre än Frank Patterson kan beskriva nöjet med cykling. 
   Efter avslutade konststudier kring 1890 siktade Pat på att 
bli konstnär. 19 år gammal packade han sin ryggsäck och gick 
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till London – pengar till bekvämare transport hade han inte. 
Men det var inte lätt att överleva som ung konstnär i stor-
staden. Av en slump fick han en dag se tidningen ”Cycling” 
– det var en så viktig händelse att han för alltid kunde da-
tera den till den 12 oktober 1893. Pat gillade tidningen och 
sände iväg en skiss så fort han bara kunde. Det var så det 
hela började. Redaktören Walter Groves publicerade skissen 
och ”Cycling” fortsatte att publicera Pats teckningar i snart 
sagt vart nummer ända fram till hans död 1952. Det blev 
59 år som illustratör i en och samma tidningen. Det måste 
vara ett slags rekord det med. Tidningen ”Cycling” tillhörde 
Temple Press varför Pat också förekom som illustratör i deras 
övriga tidskrifter. De sista åren var produktionstakten lägre 
– men vad kan man vänta sig av en 80-årig konstnär som 
producerat omkring 26.000 (!) teckningar.
   Det har fram till 1992 getts ut fem böcker med teckningar 
av Frank Patterson. De tidigare av dessa har varit mycket 
dyra och svåra att få tag i. The Patterson Book är en åter-
utgivning av den första av de fem böckerna med teckningar 
av Frank Patterson. Utsedd till ”Årets cykelbok 1993” i Nya 
cykeltidningen. (Cykel 1987, nr 1, s 18–19; Nya cykeltid-
ningen 1993, nr 1, s 14)

Patterson, Frank; 1992 
Britain’s Counties 1: Suffolk.
Brandon, Suffolk: GM Design. Nr 0238
Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Ett sympatiskt litet häfte om cirka 30 si-
dor med teckningar från Suffolk. Se sammanfattningen av 
”The Patterson Book” ovan.

Patterson, Frank; 1992 
Britain’s Counties 2: Sussex.
Brandon, Suffolk: GM Design. Nr 0239

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Ett sympatiskt litet häfte om cirka 30 si-
dor med teckningar från Sussex. Se sammanfattningen av 
”The Patterson Book” ovan.

Patterson, Frank; 1993
Britain’s Counties 3: Norfolk.
Brandon, Suffolk: GM Design. Nr 0319

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Ett sympatiskt litet häfte om cirka 30 si-
dor med teckningar från Norfolk. Se sammanfattningen av 
”The Patterson Book” ovan.

Patterson, Frank; 1992 
Britain’s Counties 4: Surrey.
Brandon, Suffolk: GM Design. Nr 0320

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Ett sympatiskt litet häfte om cirka 30 si-
dor med teckningar från Surrey. Se sammanfattningen av 

”The Patterson Book” ovan.

Patterson, Frank; 1993
Britain of ’Pat’.
ST Leonards on Sea: Flying Scot Publications. Nr 0357

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Still another book full of wonderful draw-
ings of bygone Britain from the pen of Frank Patterson. Who 
am I to complain? Still I prefer books like this which will 
be read and reread to be hardbound. The pictures are worth 
the very best treatment. I personally think that the Frank 
Patterson picture books come at a somewhat fast rate. They 
become parts of the library rather than well read books. 
(Cycle Clips 1994, nr 5, s 22-28)

Patterson, Frank; 1994
Britain’s Counties 5: Essex.
Brandon, Suffolk: GM Design. Nr 0432

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Ett sympatiskt litet häfte om cirka 30 
sidor med teckningar från Essex. Se sammanfattningen av 
”The Patterson Book” ovan.

Patterson, Frank; 1994
Britain’s Counties 6: Kent.
Brandon, Suffolk: GM Design. Nr 0433

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Ett sympatiskt litet häfte om cirka 30 si-
dor med teckningar från Kent. Se sammanfattningen av ”The 
Patterson Book” ovan.

Patterson, Frank; 1996
The Early Years.
Warwick(?): Janet Willis. Nr 0545

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Tidiga cykelteckningar av Frank Patterson.

Patterson, Frank; odaterad
The Patterson School of Sketching.
Förlagsort saknas: förlag saknas. Nr 0495

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: ”The Patterson School of Sketching” är 
ett litet häfte om 16 välillustrerade sidor där Frank själv 
skriver om tecknandets konst. Tyvärr är häftet en introduk-
tion till en brevkurs och inte kursen i sig. (Nya cykeltid-
ningen 1996, nr 2, s 10)
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Paton Walsh, Jill; 1987 (1984)
Gaffer Samson’s Luck.
Harmondsworth: Puffin Books, Penguin. Nr 0751

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: It’s all right. He’s only a little boy, and it’s 
the first time he’s had to move. He’ll settle. But James isn’t 
to sure. The vast expanse of flat, boring fenlands is anything 
but exciting for a young boy …
   Grand Prix winner of the Smarties Prize.

Paulmichl, Erich; 1993
Radfahrer Hasser. 
Bempflingen: Cadmos Verlag. Nr 0434

Sökord: engelska, humor, cykelkonstnär (?)

Sammanfattning: Köper man en bok med skämtteckningar 
och titeln ”Radfahrer Hasser” kan man ha olika förväntning-
ar. Vi på Svenska Cykelsällskapets Bibliotek hade dock aldrig 
trott att titeln kunde stämma med innehållet. Som framgår 
av bilden nedan var det verkligen en bok för dem som hatar 
cyklister … (Nya cykeltidningen 1995, nr 1, s 7)

Paulus, Gerold; 1990   
Viel Spaß beim Fahrradfahren. 
Oldenburg: Lappan. Nr 0632

Sökord: tyska, humor  

Sammanfattning: Fnissningar piggar upp och det kan be-
hövas. Den lilla boken ”Viel Spaß beim Fahrradfahren” med 
småkul skämtteckningar av Gerold Paulus fyller sin funktion. 
Inga språkkunskaper krävs.(Nya cykeltidningen 1999, nr 1, 
s 22)

Pavelka, Ed (redaktör); 1999  
Cycling for Women. 
Champaign, IL: Human Kinetics. Nr 0964 

Sökord: engelska, teknik, träning, kvinnor  

Sammanfattning: Kan jag fortsätta cykla under graviditeten? 
Hur länge? Vad händer om jag kör omkull? Det är exempel på 
kvinnorelaterade cykelfrågor som tas upp i boken ”Cycling 
for Women” redigerad av Ed Pavelka. En cykelbok av kvin-
nor för kvinnor. Bra – så vitt jag kan bedöma saken … (Nya 
cykeltidningen 2001, nr 1, s 26)

Pavelka, Ed (redaktör); 2000  
Bicycling Magazine’s 900 All-Time Best Tips. 
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 0964 

Sökord: engelska, teknik  

Sammanfattning: Tänk er en bok som innehåller 900 tips 
för cyklister. Sida upp och sida ner fram till 119 där ordlista 

och innehållsförteckning tar vid. Inte låter det särskilt lock-
ande. Men säger jag att tipsen är hämtade från ”Bicycling 
Magazine”, att de är sorterade på teman och föredömligt 
korta så … Nja någon riktig hit är det inte men väl en bok 
att blada igenom en kväll i soffan. Särskilt för oss som gärna 
vill ge våra bekanta goda tips. (Nya cykeltidningen 2004, nr 
4, s 19)

Pavelka, Ed (redaktör); 2000 
Mountain Biking Skills.
Tactics, Tips, and Techniques to Master Any Terrain 
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 1044

Sökord: engelska, teknik, terrängcykling 

Sammanfattning: Faktiskt en riktigt bra kom-äntligen-igång-
på-allvar bok.

Peart, Neil; 2004 (1996) 
The Masked Rider. Cycling in West Africa.
Toronto, Ontaria: ECW Press. Nr 1166

Sökord: engelska, reseskildring, Kamerun

Sammanfattning: Neil Part är en känd författare och musiker 
som skriver läsvärt om en tur i västra Afrika. Ändå känns det 
som om man läst det förut …

Robins Pennell, Joseph och Elizabeth; 1985 (?) (1885)
A Canterbury Pilgrimage. 
Birmingham: Pinkerton Press. Nr 0187

Sökord: engelska, cykelresor, England, cykelkonstnär

Sammanfattning: Joseph och Elizabeth Robins-Pennells har 
skrivit och illustrerat en lång rad böcker. Ofta är det tid-
skriftsartiklar som givits ut i bokform. Både när det gäl-
ler titlar och årtal finns här olika uppgifter. Möjligen beror 
det på att böckerna återutgivits med nya titlar. Till de mer 
kända böckerna hör ”An Italian Pilgrimage” (1887), ”Our 
Sentimental Journey through France and Italy” (1888), ”Over 
the Alps on a Bicycle” (1898) och ”Two Pilgrims Progress” 
(1899). Dessa böcker har dock visat sig vara både dyra och 
svåra att få tag i.
 Att biblioteket ändå har kommit över ”A Canterbury 
Pilgrimage” beror på att man år 1984 firade 100-års min-
net av Joseph och Elizabeth Robins-Pennells cykeltur mel-
lan London och Canterbury. Den utflykten var en del av 
det amerikanska parets cykeläventyr i Europa. De använde 
sig av de då nya och relativt populära tandemtrehjulingen 
”Coventry Rotary Tricycle”. Cykeln krävde en rejäl benstyrka 
i uppförsbackarna. Senare övergav de också denna cykel till 
Elizabeths stora lättnad.
 Elizabeth Robins och Joseph Pennell möttes för första 
gången kring 1881. Elizabeth skrev artiklar i olika tidskrifter 
och behövde en illustratör – Joseph tog jobbet. De lärde 
känna varandra å yrkets vägnar och elaka tungor säger att 
deras relation förblev yrkesmässig livet ut. När de 1884 
skulle skriva och illustrera en artikelserie från England gifte 
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de sig för det skulle bli mer praktiskt att resa då … De fick 
aldrig några barn och arbetade längre perioder på olika håll. 
Men för att man ska göra mer en enda gemensam cykeltur 
krävs det, som Cykelsällskapets medlemmar känner till, att 
man trivs bra i varandras sällskap.
   ”A Canterbury Pilgrimage” från 1885 är en trevlig liten 
bok om cirka 80 sidor. Den innehåller Josephs bilder och 
Elizabeths berättelse. Josephs bilder är fantastiska. Om 
Elizabeths texter kan sägas att de på sin tid var mycket po-
pulära i Amerika. Den Engelska medelklassen och överklas-
sen hade svårare att fördra hennes emellanåt drastiska och 
dogmatiska sätt att uttala sig. (Cykel 1989, nr 1, s 17)

X Pennorna; 1968
Pennorna. En bygdebok, tjugonionde årgången.
Ankarsrum: Pennornas förlag. Nr 1829

Sökord: svenska, historia, kåseri

Sammanfattning: ”En hemmagjord cykel” av Ann Henryson) 
återfinns på sidorna 36–40. Boken i övrigt är i huvudsak 
ouppsprättad och därmed oläst.

Perrett, Bryan; 1990
Canopy of War. 
Jungle warfare, from the earliest days of forest fighting to 
the battlefields of Vietnam.
Wellingborough: Patrick Stephens Limited. Nr 0515

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Titeln säger vad det är frågan om. Ett ka-
pitel heter ”The all-conquering bicycle” (sidorna 27–52). 
Av högst begränsat cykelintresse. Mycket foton dock inga 
cykelbilder.

Perry, David B.; 1995
Bike Cult. The Ultimate guide to human-powered vehicles
London: Four Walls Eight Windows. Nr 0489

Sökord: engelska, cykelteknik, 

Sammanfattning: En tjockis på 570 sidor med över 500 
(små!) illustrationer. Tar upp det mesta som har med cyklar 
och cykling att göra. Väl värd att blada igenom – trots att 
en tråkig layout och lite tungfotad text gjorde att den inte 
blev ”Årets cykelbok 1996”.

Persson, Jerker och Ann Larsson; 1999 
Vägvisare för bokvänner.
Stockholm(?): Svenska Manus. Nr 0841

Sökord: svenska, antikvariat

Sammanfattning: Helt enkelt en vägvisare till Sveriges anti-
kvariat. En utmärkt bra-att-ha-bok.

Persson, Robert; 1999
Sagan om Strafoi.
Förlagsort saknas: förlag saknas. Nr 0989

Sökord: svenska, roman

Sammanfattning: En hyllning till Sverige som inte är riktigt 
bra och inte innehåller några cyklar.

Persson, Rune och Anita Dahlgren; 1975
Ungdomens fritid och samhällssyn.
Stockholm: Prisma. Nr 0752

Sökord: svenska, politik

Sammanfattning: Vad gör egentligen ungdomar på fritiden 
–och vad vill de göra? Vad har de för inställning till idrott, 
politik, religion, alkohol? Hur ser de på skolan och vad har 
de för uppfattning i könsrollsfrågan? Finns det en särskild 
ungdomskultur? Är ungdomen mer intresserad av aktions-
grupper och byalag än av partipolitik? Vilka ungdomar går 
på fritidsgårdar och vilka är med i föreningar?
   Ett skojigt tidsdokument.

Peters, Linda; 1968
Adventure at Brackendale.
London: The Children’s Press. Nr 0439

Sökord: engelska, flickbok

Sammanfattning: är för mycket begärt av bibliotekarien …

Petersen, Sophie; 1931
Paa cykle gennem Danmark.
Köpenhamn: C. A. Reitzels Forlag. Nr 0842

Sökord: danska, reseskildring, Danmark
Sammanfattning: I 1929-30 holdt jeg [Sophie Petersen] en 
Række Radioforedrag med Fællestitelen ”Paa cykle gennem 
Danmark”. Det är disse Foredrag, som her i omtrent ufor-
andret Skikkelse foreligger i Bogform. Hensigten med dem 
er at give dansk Ungdom Lyst til at drage ud og lære deres 
Land at kende …
 En helt underbar liten bok!

Peterson, Lars och Per Renström; 1978
Skador inom idrotten. 2:a reviderade upplagan.
Förlagsort saknas: Tidens förlag. Nr 0753

Sökord: svenska, hälsa, idrott

Sammanfattning: Skador inom idrotten vill på ett lättill-
gängligt sätt bibringa kunskaper om olika idrottsskador och 
ge råd och anvisningar om förebyggande, behandlande och 
rehabiliterande åtgärder. I boken ägnas stort utrymme åt 
förebyggande åtgärder. Här betonas bland annat betydelsen 
av god uppvärmning, riktiga träningsrörelser och ändamåls-
enlig utrustning.
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Petersson, Thure; 1986 
Svenska cyklister i segertröjor.
Förlagsort saknas: NordJem. Nr 0905

Sökord: svenska, cykelsport, historia

Sammanfattning: Thure Petersson har låtit allt sitt kunnan-
de och sin skrivarglädje komma till sin rätt, när han skrivit 
denna bok. Han bjuder oss på ett närporträtt av de svenska 
proffsstjärnorna. 
   Thure Petersson låter oss också få uppleva ett flertal spän-
nande tävlingar, från det första loppet i Sverige 1886, fram 
till våra dagars stora cykellopp med Postgirot Open i spet-
sen, etapploppet som har kontinentalt snitt och status.
   Det bästa som skrivits i ämnet på svenska.

X Pett, Mark; 2014 
The girl and the bicycle
New York: Simon & Schuster. Nr 1857

Sökord: engelska (men helt utan text), barnbok

Sammanfattning: En trevligt illustrerad barnbok helt utan 
text. Fint så. Men för mycket moral av typen Spara och Slösa 
skämmer historien. Är man snäll och jobbar hårt går det en 
väl. Så är det ju faktiskt inte!

X Petterson, Don; 2014 
Old man on a bicycle. A ride across America and how to 
realize a more enjoyable old age.
Förlagsort saknas: Outskirts Press. Nr 1801

Sökord: engelska, reseskildring

Sammanfattning: Outskirts Press är ett företag som publi-
cerar och marknadsför böcker. Inget förlag alltså. Och det 
märks. Idén till boken är faktiskt rätt bra. Men boken saknar 
en redaktör som fått den läsbar eller fått författaren att 
avstå publicering. Nu är det för mycket dagbok. Och däre-
mellan bludder vi inte vill läsa.

X Pettersson, Conny (redaktör); 1996 
Nunnebanan 1901-1939, En cykel- och vandringsled.
Norrköping: Kroeks Hembygdsförening. Nr 1701

Sökord: svenska, historia, turförslag

Sammanfattning: En liten trevlig historisk broschyr som 
gavs ut till återinvigningen av järnvägen Nunnebanan nu 
som cykel- och vandringsled 1996.

Pettersson, Frans; 1939 
Cykelboken 1939.
Stockholm: Åhlén & Söners förlag. Nr 0886

Sökord: svenska, historia, idrott

Sammanfattning: Lite cykelhistoria och sedan diverse från 

Svenska Cykelförbundet.

Pettersson, Linda; 2005 
Ny cykelväg i Fjälkinge. Arkeologisk förundersökning 1991.
Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne. 
Rapport 2005:71. Nr 1585

Sökord: svenska, historia, arkeologi

Sammanfattning: ”Nya cykelvägar i Fjälkinge” av Linda 
Pettersson är ett 11 sidor långt fynd. Inte alls därför att 
cykelvägen i sig skulle vara särskilt spännande. Vi har inte 
ens provcyklat. Utan därför att detta är en rapport från en 
arkeologisk förundersökning 1991. 
   Tony Björk undersökte ett 236 meter långt och 2,5 meter 
brett schakt. Där hittade han enligt Lindas rapport inget 
märkvärdigt: ett större antal svinben (24 gram), en liten bit 
förhistorisk keramik (1 gram), ett flintavslag av dålig kvali-
tet. Ett större benbit som kanske kommer från en häst (184 
gram), ytterligare ett benfragment (femur, 36 gram) och 10 
gram träkol. Det var det hela. En del skisser av fyndplatserna 
finns i häftet. 
   Det låter trist men är helt fantastiskt. Här avrapporte-
ras en studie som var helt nödvändig eftersom cykelvägen 
skulle gå i ”påtaglig närhet till RAÄ 18 och 19” och hade 
kunnat rymma gravar. Men den noggranna undersökningen 
gav inget. (Nya cykeltidningen, 2010, nr 3, s 14–15)

Petty, Kate; 1991
New Bike. Start to Finish.
London: A & C Black. Nr 0510

Sökord: engelska, cykelteknik, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Egentligen en illustrerad barnbok. Men 
riktigt skojig eftersom den visar hur en standardcykel 
blir till – från ritbordet till butiken. Många foton av Ed 
Barber.

Philipsen, Holger; 1951
Carl, första årgången.
Förlagsort saknas: Holthor’s Förlag. Nr 0931

Sökord: seriebok, humor, konstnär

Sammanfattning: Den första årgången samlade Carl-serier 
från Aftonbladet 1951. Helt lysande! En hel del cykel. På 
svenska.

X Phillips, Tom; 2011
Bicycles. Vintage people on photo postcards.
Oxford: Bodleian Library. Nr 1646

Sökord: engelska, fotografier, historia

Sammanfattning: En bok som innehåller en mycket fin sam-
ling gamla cykelvykort. Men bilderna har genomgående bli-
vit lite för mörka. Formatet och kompositionerna skämmer 
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också. En väl så bra idé som inte blev något vidare. (Svenska 
CykelTidningen 2012, nr 1, s 13-14)

X Pidd, Helen; 2010
Bicycle. Love your bike. The complete guide to everyday 
cycling.
London: Penguin. Nr 1614

Sökord: engelska, vardagscykling

Sammanfattning: Ännu en väl så bra komplett guide för var-
dagscyklister. Inte alls så tokig men inte heller så bra att 
den sticker ut. (Svenska CykelTidningen 2012, nr 1, s 13-14)

Pinkerton, John; 1981
The Pinkerton museum. 2nd edition.
Birmingham: John Pinkerton. Nr 0253

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En tunn museiguide med ett tiotal foto-
grafier och förklarande texter. Mycket intressant trots det 
lilla formatet.

Pinkerton, John; 1983 (?)
At Your Service. A Look at Carrier Cycles. 
Birmingham: Pinkerton Press. Nr 0186

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: John Pinkerton har gjort storverk för att 
sprida kunskapen om cykelns historia. Emellanåt ger han 
dock ut en mindre lyckad skrift på sitt förlag. Denna tunna 
bok om transportcyklar hade definitivt varit intressantare 
om de 45 sidorna med gamla annonser hade följts av lika 
många sidor text. Två sidor är i minsta laget!

Pinkerton, John; 1985 (?) (1942–) 
Strange but true.
Birmingham: John Pinkerton. Nr 0497

Sökord: engelska, historia, humor

Sammanfattning: En mycket intressant liten bok. Består av 
100 sidor som var och en innehåller flera ovanliga cyklar 
eller cykelrelaterade observationer. Ursprungligen en serie 
annonser för Currys Limited som byggde på läsekretsens bi-
drag, möjligen sammanställda av Frank Gayton. Flera bidrag 
är troligen påhittade.

van der Plas, Rob; 1989 (1985)
Din Cykel. Vård. Underhåll. Reparationer.
Västerås: ICA bokförlag. Nr 0754

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: Denna handbok behandlar allt som rör cy-

kelns underhåll och reparationer. Systematiskt och steg för 
steg gås justeringar och reparationsprocedurer igenom för 
cykelns olika delar – ram, styrning, sadel, transmission och 
växlar, hjul och bromsar. Även cykelns utrustning som ex-
empelvis lyse, reflexer och andra tillbehör behandlas liksom 
olika typer av verktyg. Detaljerade illustrationer och meto-
diska felsökningstabeller gör detta till en mycket praktisk 
och användbar bok.
   … om framställningen i denna bok karakteriserades med 
bara ett ord skulle valet stå mellan trist och andefattig.

van der Plas, Robert; 1990
Mountainbike Håndbogen.
Köpenhamn: Komma & Clausen. Nr 0755

Sökord: danska, terrängcyklar

Sammanfattning: Långt mindre seriös än ”The Mountain Bike 
Book” av samme författare. Många tjusiga fotografier gör dock 
att det kan vara värt att titta igenom även denna bok.

van der Plas, Rob; 1990 (1984) (revised and updated 1988)
The Mountain Bike Book. With 1990 update. 
Choosing, riding and maintaining the off-road bicycle.
San Francisco, CA: Bicycle Books. Nr 0072

Sökord: engelska, terrängcyklar, cykelteknik

Sammanfattning: Mountain bike, off-road bike, ATB – a 
new generation of bicycles has emerged. This concise 
manual gives both the experienced rider and the novice 
all the information and advice needed to get, maximum 
use and enjoyment out of the modern fat-tired bicycle. 
Completely updated to keep up with the latest develop-
ments, this first book to appear on the subject is now 
once more your ultimate source of information on moun-
tain bike riding.
   Lite tråkig men annars helt OK.

van der Plas, Robert; 1991
Cykelreparationer.
Köpenhamn: Komma & Clausen. Nr 0756

Sökord: danska, cykelteknik

Sammanfattning: Denna bok ligger verkligen väl i handen 
Det lilla formatet (11 x 15 centimeter) känns bra. Innehållet 
har varken stora brister eller stora förtjänster. Det är så här 
enklare fel på en cykel justeras.

von Platen, Kim och Göran Tull; 2003
Svenska samlare.
Stockholm: B. Wahlström. Nr 1082

Sökord: svenska, samlarobjekt

Sammanfattning: Två reklammän och en kändisfotograf 
(Roger Tillberg) ger sig ut bland kända samlare i Sverige. 
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Inte oväntat stöter de på Peter Plunkty och hans cykelprylar 
på sidorna 32-41. Även i övrigt en mycket trevlig bok.

Plevin, Arlene; 1992
Cycling. A celebration of the sport and the world’s best 
places to enjoy it.
New York, NY: Fodor’s Travel Publications. Nr 0404

Sökord: engelska, turcykling, cykelteknik

Sammanfattning: Cycling is a timeless book that captures the 
essence of the cyclist’s life. It’s a must for anyone who loves 
to cycle – novices and experts alike.  Arlene Plevin brings to 
life the joys and frustrations every cyclist has experienced, 
and shows how the sport can invigorate the body, develop 
self-confidence, and heighten appreciation of the world we 
live in. Plevin also looks back at the history of cycling and 
explores such vital, practical issues as longdistance packing, 
equipment, clothing, safety, and bike maintenance.
 Joe Kita adds his personal list of the 23 most wonder-
ful bike trips in the world – from Natchez Trace to Nepal’s 
Kathmandu Valley – with all the basic information you need 
to get started. Illustrations by David Taylor.
 Boken är sämre än baksidestexten …

Portway, Christopher; 1996
Pedal for your Life.
Cambridge: Lutterworth Press. Nr 0493

Sökord: engelska, reseskildring, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien

Sammanfattning: On their bicycle journey from the Baltic 
to the Black Sea, seventy year old Christopher Portway and 
his son Paul have to contend with officialdom, strikes and 
the disintegration of the Communist bloc. Almost fifty years 
earlier in the same place Christopher was on the run from 
the German Army, repeatedly captured and persistently es-
caping; and while in hiding he met and fell in love with the 
Czech girl Anna who later would become Paul’s mother.

Posner, Pat; 1987 (MCMLXXXVII)
Christopher the Crazy Fog.
Manchester: Egmont. Nr 0870

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar en 
viktig roll. Boken är illustrerad av Kate Davies.

Potts, Richard; 1981 (1976)
A Boy and his Bike.
London: Puffin Books, Penguin. Nr 0380

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Brock has longed for a bike for years, and 
when Dad promised him one for his birthday he was sure it 
would be all he dreamed of – but alas at first sight it was a 

disaster, almost worse than having one at all!
   Med utmärkta illustrationer av Charles Keeping.

X Powell, Jennifer; 1995 (1994)
Avkoppling & motion.
Höganäs: Bra böcker. Nr 1727

Sökord: svenska, hälsa, motion

Sammanfattning: En bok som syftar till att inspirera för att 
komma igång med motion på en lagom nivå. Lovvärt. På 
sidorna 35 och 37 kan man läsa något om cykling.

Powell, John; 2000
Cycling the Rhine Route.
San Francisco, CA: Van der Plas Publications. Nr 1029

Sökord: engelska, turförslag, Nederländerna, Tyskland

Sammanfattning: Helt OK om man så får säga.

Pratt, Cliff; 1994
Sixty-six Years as a Cycle Tourist.
Edinburgh: Pentland Press. Nr 0464

Sökord: engelska, memoarer, cykelresor

Sammanfattning: In this fascinating autobiography, Cliff 
Pratt looks back over sixty-six years as a cyclist and de-
scribes with enthusiasm some of his best moments on the 
road – including a memorable tour of the Dolomites in 1936 
and a trip through Bosnia in 1938.

X Press, Laila (redaktör); 1992
Från Gutabygd 1992.
Årsskrift för den Gotländska hembygdsrörelsen.
Visby: Gotlands hembygdsförbunds förlag. Nr 1695

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: En årsbok med blandade bidrag om 
Gotland. På sidorna 169-177 skriver Lennart Bohman under 
rubriken ”Att cykla är att leva fritt”. Det handlar inlednings-
vis en hel del om cykling på annan ort än Gotland 1920 
och 30-talet. Men det blir cyklande värnplikt på ön och mer 
därtill.

Pridmore, Jay och Jim Hurd; 1995
The American Bicycle.
Osceola, WI: Motorbooks International. Nr 0491

Sökord: engelska, historia, Årets cykelbok

Sammanfattning: ”The American Bicycle” av Jay Pridmore 
och Jim Hurd utsågs välförtjänt till ”Årets cykelbok 1995” 
i Nya cykeltidningen. Det är en välskriven skildring av den 
amerikanska cykelns historia. Boken innehåller mer än 200 
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illustrationer från bland annat broschyrer, gamla fotografier 
och teckningar.
 Det som särskilt fångar ögat är en rad mycket vackra atel-
jéfotograferade cyklar. 
   Det stora formatet och fina trycket gör verkligen bildma-
terialet rättvisa. Intressantast är fotografierna av cyklarna 
från 50-talet. Då var den amerikanska cykeln en leksak för 
ännu inte motorburen ungdom. Ramarna var amerikanska på 
ett sätt som aldrig slog igenom hos oss. Numera följer vi ju 
helt det amerikanska cykelmodet. (Nya cykeltidningen 1996, 
nr 1, s 26)

Pridmore, Jay och Jim Hurd; 2001
Schwinn bicycles.
St Paul, MN: MBI Publishing. Nr 1463

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Bilder på Schwinn-cyklar finns det i snart 
sagt var bok om modern cykelhistoria. På 160 sidor i stort 
format hade Jay Pridmore och Jim Hurd chansen att gå mer 
på djupet. Men en oändlig rad med tjusiga bilder har istället 
fått ta överhanden. Förklaringen är förmodligen att boken 
”Schwinn bicycles” är en kompromiss. Säkert trodde inte för-
laget att den historieintresserade publiken räckte till. Därför 
gjorde man en bok som gick att sälja in som presentbok för 
kaffebordet. 
 Men helt utan intresse är ”Schwinn bicycles” trots allt 
inte. Avsnitten om den tidiga historien innehåller exempel-
vis en del nytt och några bra fotografier jag inte sett på 
annat håll. Och även om försöken att förklara framgångarna 
på 1930-talet är lite tafatta finns här viljan att förstå hur 
så oändligt fula (inte författarnas åsikt!) cyklar kunde bli så 
populära. Sina 220 kronor är boken därmed nästan värd.
 I sammanhanget kan bibliotekarien inte motstå chansen 
och slå ett slag för ”The red Schwinn bicycle” av Barrie 
Bartulski som gavs ut 2007. Den är en småsentimental 
historia om en cykel som påverkat sex pojkars liv på olika 
sätt. Låna bägge böckerna för en komplett upplevelse! (Nya 
cykeltidningen 2008, nr 2, s 31)

X Primrose-Smith, Steven; 2014
No place lika home, thank God. A 22,000 mile bicycle ride 
around Europe.
Port St Mary, Isle of Man: Rosebery Publishing. Nr 1816

Sökord: engelska, reseskildring

Sammanfattning: en cykeltur genom 53 länder, en oändligt 
lång resa och en massa halväcklig mat. Varför gör man det? 
Och varför skulle vi vilja läsa om det? Sist jag räknade be-
stod Europa för övrigt av 44 länder. Vem orkar kolla vilka 
ytterligare som Steven hittat.

Proceedings of the 4th. International Cycle History 
Conference; 1994
Cycle History 4.
San Francisco, CA: Bicycle Books. Nr 0620

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 18 uppsatser presenterade vid konferen-
sen den 13-15 oktober 1993 i Boston, Massachusetts, USA.
 Författarna är David Herlihy, Roger Street, Hans-Erhard 
Lessing, Karl Hodges, Charles Meinert, David Gordon 
Wilson, Hillary Stone, Nicholas Oddy, Nicholas Clayton, 
Raimond Henry, Nadine Besse, Henri Bisc, Les Boverman, 
Glynn Stockdale, Kathryn Carse, Rüdiger Rabenstein, Henri 
Bosc och Ross Petty.

Proceedings of the 5th. International Cycle History 
Conference; 1995
Rob van der Plas (redaktör)
Cycle History 5.
San Francisco, CA: Bicycle Books. Nr 0621

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 24 uppsatser presenterade vid konferensen 
den 2-4 september 1994 i Cambridge, England. Författarna är 
Russell Mills, David Patton, Andrew Ritchie, Nicholas Oddy, 
Alastair Dodds och Alex Brown, Paul Rosen, Mike Burrows, 
Walter Ulreich, Ron Shepherd, Raymond Henry, Ken James, 
H D Higman, Albert Pope, Andrew Millward, Ross Petty, 
Nadine Besse och André Vant, Volker Briese, Hans-Erhard 
Lessing, Les Bowerman, Roger Alma, Nick Clayton, Rüdiger 
Rabenstein, David Herlihy samt John McVey.

Proceedings of the 8th. International Cycle History 
Conference; 1998
Nicholas Oddy och Rob van der Plas (redaktörer)
Cycle History 8.
San Francisco, CA: Van der Plas Publications. Nr 1159

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 19 uppsatser presenterade vid konferensen 
den 26–29 augusti 1997 i Glasgow, Scotland. Författarna 
är David Herlihy, Nick Clayton, Alastair Dodds, Frank 
Berto, Hans-Erhard Lessing, Roger Street, Loren Hufstetler, 
Bronwen Edwards, Les Bowerman, Alan Bernstein, Raymond 
Henry, Glen Norcliffe, John Pinkerton, Ross Petty, Ruediger 
Rabenstein, Andrew Ritchie, Valerie Hawkins, Gertjan Moed 
samt Joe Breeze med flera.

Proceedings of the 9th. International Cycle History 
Conference; 1999
Glen Norcliffe och Rob van der Plas (redaktörer)
Cycle History 9.
San Francisco, CA: Van der Plas Publications. Nr 1160
Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 15 uppsatser presenterade vid konferen-
sen den 19-21 augusti 1998 i Ottawa, Canada. Författarna 
är Glen Norcliffe, Phillip Gordon Mackintosh, Brian Kinsman, 
David Monaghan, Walter Ulreich, Nick Clayton, Rüdiger 
Rabenstein, Gabor Konrad, Alan Bernstein, Nicholas Oddy, 
Bruce Epperson, Raymond Henry, Frank Berto, Hans-Erhard 
Lessing samt Gert-Jan Moed.
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Proceedings of the 10th. International Cycle History 
Conference; 2000
Cycle History 10.
San Francisco, CA: Van der Plas Publications. Nr 0995

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 19 uppsatser presenterade vid konferen-
sen den 22–24 september 1999 i Nijmegen, Nederländerna. 
Författarna är Nick Clayton, Jan Králík och Jaroslav Vozniák, 
Bruce Epperson, Alastair Dodds, Walter Ulreich, Geertjan 
Moed, Otto Beaujon, Hans-Erhard Lessing, Roger Street, Theo 
Stevens, Volker Briese, Ron Shepherd, Scotford Lawrence, 
Jacoba Steendijk-Kuypers, Frank Berto, Ulrike Rossmeissl, 
Nicholas Oddy, Stephanie Rothemund samt Gertjan Moed.

Proceedings of the 11th. International Cycle History 
Conference; 2001
Andrew Ritchie och Rob van der Plas (redaktörer)
Cycle History 11.
San Francisco, CA: Van der Plas Publications. Nr 1161

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 24 uppsatser presenterade vid konferen-
sen den 23–25 augusti 2000 i Osaka, Japan. Författarna 
är Gertjan Moed, Iain Boal, Roger Street, Hans-Erhard 
Lessing, Outsu Yukio, Bruce Epperson, Walter Ulreich, 
Kajiwara Toshio, Tony Hadland, Saito Toshihiko, Frank Berto, 
Nakamura Hiroshi, Takata Nozomu, Alastair Dodds, Yagami 
Shiro, Chester Kyle, Kouno Hiroyuki, Gábor Konrád, Andrew 
Millward, Rüdiger Rabenstein, Nicholas Oddy, Ron Shepherd, 
Patrik Chen samt Ross Petty.

X Proceedings of the 12th. International Cycling History 
Conference; 2002
Andrew Ritchie och Rob van der Plas (redaktörer)
Cycle History 12.
San Francisco, CA: Van der Plas Publications. Nr 1684

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 19 uppsatser presenterade vid konferensen 
den 25–28 september i San Remo/Pigna, Italien. Författarna 
är Roger Street, Jacques Graber, Andrew Ritchie, Nick 
Clayton, Duncan Jamieson, Patrick Chen, Scotford Lawrence, 
Giuseppe Genazzini, John Pinkerton, Alberto Minetti, Paola 
Zamparo, Frank Berto, Stephanie Rothemund, Theo Stevens, 
Chester Kyle, Nicholas Oddy, Raymond Henry, Alastair Dodds 
samt Marcello Doniselli.

Proceedings of the 13th. International Cycle History 
Conference; 2003
Nick Clayton och Andrew Ritchie (redaktörer)
Cycle History 13.
San Francisco, CA: Cycle Publishing/Van der Plas Publications. 
Nr 1162

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 23 uppsatser presenterade vid konfe-
rensen den 12–14 september 2002 i Muenster, Tyskland. 
Författarna är Otto Beaujon, Les Bowerman, Volker Briese, 
Carl Burgwardt, Patrik Chen, Thomas Flaeschner, Giuseppe 
Genazzini, John Green, Duncan Jamieson, Jan Králik, Mikko 
Kylliäinen, Scotford Lawrence, Hans-Erhard Lessing, Amir 
Moghaddaas Eesfehani, Nakamura Hiroshi, Nicholas Oddy, 
Rüdiger Rabenstein, Arnfried Schmitz, Norbert Stellner, Roger 
Street, Toni Theilmeier, Arndt van Bon samt Hans van Vliet.

X Proceedings of the 16th. International Cycling History 
Conference; 2006
Andrew Ritchie (redaktör)
Cycle History 16.
San Francisco, CA: Cycle Publishing/Van der Plas Publications. 
Nr 1685

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 17 uppsatser presenterade vid konferensen 
den 7–10 september 2005 i Davis, California. Författarna är 
Iain Boal, David Takemoto-Weerts, Aaron Wilcher, Jonathan 
Botkin, Bob Sommer, Peter Zheutlin, Nick Clayton, Paul 
Rubenson, Sally Helvenston Gray, Michaela Peteu, Bruce 
Epperson, Robert Kossuth, Kevin Wamsley, Thomas Burr, 
Nicholas Oddy, Ross Petty, Gary Sanderson, Karen Fox samt 
John Weiss.

Proceedings of the 17th. International Cycle History 
Conference; 2006
Cycle History 17.
San Francisco, CA: Van der Plas. Nr 1443

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 20 uppsatser presenterade vid konferensen 
den 6–7 juli 2006 i York, Ontario, Canada. Författarna är 
Edward Albert, Frank Berto, Jonathan Botkin, Nick Clayton, 
Peter Cridland, Michael Grµtzner, Jinya Huang, Alun Hughes, 
Kevin James, Jan Králík, Chester Kyle, Scotford Lawrence, 
Phillip Gordon Mackintosh, Glen Norcliffe, Nicholas Oddy, 
Brian Reynolds, Brian Rosenberg, Gary Sanderson, Lorne 
Shields och Ari de Wilde.

X Proceedings of the 18th. International Cycling History 
Conference; 2008
Rob van der Plas, Nicholas Oddy och Nick Clayton (redak-
törer)
Bicycle History 18.
San Francisco, CA: Cycle Publishing/Van der Plas Publications. 
Nr 1686

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 21 uppsatser presenterade vid konferen-
sen den 1–4 augusti 2007 i Tampere, Finland. Författarna 
är Mikko Kylliäinen, Tina Männistö-Funk, Sheila Hanlon, 
Thomas Burr, Volker Briese, Nick Clayton, Keizo Kobayashi, 
Hans-Erhard Lessing, Stephen Ransom, Michael Grützner, 
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Simon Jackson, Scotford Lawrence, Lorne Shieldes, Nicholas 
Oddy, Roger Street, Les Bowerman, Gunnar Svartengen (!), 
Ville Laamanen, Annemarie Driver, Leon Arundel, Markku 
Lahtinen, John Green samt Brian Rosenberg.
 Gunnar Svartengren bidrar med ”Early bicycle manufactu-
rers in Sweden and their connections with competitive 
cycling på sidorna 107–112. Synnerligen läsvärt!

X Proceedings of the 19th. International Cycling History 
Conference; 2009
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne and the 
Federation Française de Cyclotourisme (redaktörer)
Cycle History 19.
Förlagsort okänd: The John Pinkerton memorial publishing 
fund. Nr 1743

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 31 uppsatser presenterade vid konfe-
rensen den 25–28 juni 2008 i Saint-Etienne, Frankrike. 
Författarna är Gary Sandersson, Hans-Erhard Lessing, 
Matthias Kielwein, Mikko Kylliäinen, Jan Králík och Robert 
Sterba, David Herlihy, Keizo Kobayashi, Scotford Lawrence, 
David Buchanan, Henri Bosc, Raymond Henry, Stéphen 
Merle, Dries Vanysacker, Jean-Paul Bourgier och Gérard 
Staron, Renate Franz, Patrieck Geldhof, Cölaude Reynaud, 
Nick Clayton, Glen Nordcliffe, Bernard Chaussinand, Roger 
Street, Jean-François Brun, Arnost Nezmeskal, Philippe 
Prigent, Ron Thompson, Arnfried Schmitz och Tony Hadland, 
Thomas Burr, Nicholas Oddy, John Harland, Francis Robin, 
Marc-André Elsig.

X Proceedings of the 20th. International Cycling History 
Conference; 2010
Gary Sanderson (redaktörer)
Cycle History 20.
Förlagsort okänd: The John Pinkerton memorial publishing 
fund. Nr 1744

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: 32 uppsatser presenterade vid konferen-
sen den 30 juli – 1 augusti 2009 i Freehol, New Jersey, USA. 
Författarna är Andrew Ritchie, Kewin Hayes, Philip Eckman, 
Nicholas Oddy, Renate Franz, Carl Burgwardt, Floris van der 
Merwe, Greg Sile, Daniel Platt, Evan Friss, Ross Petty, Andrew 
Sanderson, Daniel London, Lorenz Finison, John Allen, 
Alan Lovegreen, Karl Kane, Norman Batho, Lorne Shields, 
Gary Sanderson, Pryor Dodge, Pierre Bernier, David Herlihy, 
Nicholas Clayton, Honathan Bodkin, Linda Lennon och Mary 
McGinn och Junelynn Sadlowski, Gen Norcliffe, Ross Hill, 
Bruce Epperson, Robert McCullough, Carey Williams, Les 
Bowerman.

Proteus, Paul; 1976 (1975)
The Proteus framebuilding handbook. A guide for the novice 
bicycle framebuilder.
Förlagsort saknas: Proteus Press (eget förlag). Nr 1342

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Här sägs faktiskt en hel del vettigt för den 
som vill bygga sig en egen ram av 1970-talstyp. Men vem 
vill det?

Provenzano, Jim; 2007
Cyclizen.
Förlagsort saknas: Eget förlag. Nr 1440

Sökord: engelska, novell

Sammanfattning: ”Cyclizen” is the tale of a bicycle couri-
er, living in San Francisco, recounting his life in New York 
City during the heyday of ACT UP and other protest groups. 
Provenzano accomplishes the seemingly miraculous task of 
spinning a yarn that is simultaneously meandering and as 
on-point as an arrow loosed from an over-taut bow. Readers 
can never be sure where this book is heading, but it’s one 
hell of a trip from point A to point B, filled with rich vo-
cabulary and occasional forays into clever wordplay.
 Many passages stand out and could stand alone as short 
stories in their own right: awkward attempts at being 
friends with an ex-boyfriend, a sad interlude with a friend/
fuck buddy, fictional HIV-poz porn star Jake Stallion, plus 
numerous one-night-stands with guys Kent hopes will be 
’the one.’ Is there a gay reader who wouldn’t see parts of 
himself in Kent’s stories? 
 One scene particularly resonates in the light of all the 
AIDS deaths we endured. Kent tries to explain to his parents 
why he’s so unaffected by the death of his 81-year-old aunt. 
He tells Mom and Dad of all the memorials he’s attended. 
He tries to explain to them what it’s like seeing someone 
die before they’re 30, weighing less than 100 lbs. But Mom 
and Dad either don’t get it, or don’t want to hear it. This 
sequence is beautifully, poetically written.

Pruden, Donald; 1980 (1975)
Around-town cycling.
Mountain View: World Publications. Nr 0041
Sökord: engelska, cykelteknik, vardagscykling

Sammanfattning: En frejdigt skriven bok som behand-
lar mycket av det nybörjaren undrar över. Donalds tips 
och glada tillrop är läsvärda även för den vane cyklisten. 
Kapitelrubrikerna är Swearing off cars; Getting ready to roll; 
Lightening the load; A greased cone lowers the cost. Rip-
proofing your bike; Goodies for around-town cycling.

Pullen, Alan och Cyril Rapstoff; 1966
A Spoke in the Wheel.
London: Ernest Benn Limited. Nr 0237

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Sam and Lin live in a big city. Their world 
is a world of popgroups, of backyard pigeon-fanciers, of 
scrap yards, canals, railway sidings and demolition sites. 
You will enjoy reading about their adventures … undrar sa 
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flundran.

Punch Library of Humour; 1905(?)
Mr Punch Awheel.
London(?): Educational Book. Nr 0533

Sökord: engelska, humor

Sammanfattning: När biblioteket fick ett erbjudande om att 
köpa ”Mr Punch Awheel” var det bara att slå till. Det gick 
inte att motstå 192 sidor med illustrerade lustigheter häm-
tade från tidskriften ”Punch”. Bilderna är från 1841 fram till 
våra dagar. Boken är inte daterad men gissningsvis är ”våra 
dagar” cirka 1905. Det framgår av de stillsamma skämten att 
tiden gått – men däri ligger charmen.
   I ”Mr Punch Awheel” framträder storheter som Phil May, 
L. Raven-Hill, Bernard Partridge, Tom Browne, A. S. Boyd, 
H. M. Brock, C. E. Brock, Gunning King, Charles Pears, G. 
D. Armour, G. H. Jalland, Fred Pegram, F. H. Townsend, G. 
L. Stampa och Lance Thackeray. Säger inte det något så 
finns alltid möjligheten att låna boken. (Nya cykeltidningen 
1996, nr 4, s 14)

Q
Quackenbush, Robert; 1985
Bicycle to Treachery.
London: Simon & Schuster. Nr 0845
Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar 
en viktig roll.

Qvist, Leif; 2006 (1999)
Handbok för trädgården. Mer än 50 praktiska och för-
skönande projekt.
Stockholm: Prisma. Nr 1595

Sökord: svenska, snickeri

Sammanfattning: Här fanns det obligatoriska cykelstället 
redan på sidan 18. Då slapp vi läsa längre …

R
Raatma, Lucia; 2004
Bicycle Safety.
Chanhassen, MN: The Child’s World. Nr 1087

Sökord: engelska, barnbok, cykelteknik

Sammanfattning: Explains the importance of being safe on a 
bicycle, whether alone or in a group, on the street or in the 
park, and points out specific things one can do to remain 
safe while cycling. 
   En rejält töntig bok om en viktig sak.

Rabbetts, Mike; 1990(?)
A Century Awheel 1889–1989. A History of the De Laune 
Cycling Club
Förlagsort och förlag saknas. Nr 0637

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En cykelklubbs historia som har en bety-
dande amatörmässig charm.

Rafoth, Richard; 1988
Bicycling Fuel. Nutrition for bicycle riders.
Mill Valley (California): Bicycle Books. Nr 0011

Sökord: engelska, kokbok, näringslära

Sammanfattning: This concise and convenient book is the 
most authoritative source of nutritional advice for recrea-
tional and competitive bicycle riders. It answers all your 
questions about food and drink for the active bicycling ath-
lete.
   Covers subjects ranging from basic nutrition to health 
food diets, vitamins, electrolites and energy supplements. 
Shows you what to eat and what to drink to stay healthy 
and fit. Including complete recipe section for food to pre-
pare at home or on the way.

X Ramsby, Åge (redaktör); 2001
Årsbok 2001. Skånsk idrotts historia.
Malmö: Idrottsmuseets vänner. Nr 1733

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: ”Cykel för mer än 100 år sedan” av Thure 
Petersson (inledning) och Sten Fristedt (presentation) åter-
finns på sidorna 31–36. Illustrerad med ett par fotografier.

Ratcliffe, Chris och Elaine Connell; 1991
Cycling in search of the Cathars.
Yorks: Pennine Pens. Nr 0158

Sökord: engelska, cykelresor, Frankrike

Sammanfattning: The Cathars thrived in Languedoc, now 
part of SW France. They were vegetarians and pacifists who 
believed in reincarnation and equality for women. In the 
13th century, Crusaders were sent by the Roman Catholic 
Church to wipe them out. Today, much of the tourist indus-
try of SW France is based upon the region’s association with 
the Cathars.
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   Chris Ratcliffe and Elaine Connell spent several months 
cycling around the mountains and valleys of the area. Their 
aim was to find out more about these medieval heretics with 
modern ideas.

Rauck, Max J. B., Gerd Volke och Felix R. Paturi; 1979
Mit dem Rad durch zwei Jahrhunderte.
Stuttgart: AT Verlag Aarau. Nr 0482

Sökord: tyska, historia

Sammanfattning: En av de allra mest välillustrerade och 
omväxlande böcker om cykelns historia som har skrivits. 
Definitivt läsvärd även för den som glömt det mesta av sin 
tyska. Foliant i stort format illustrerad med fotografier och 
teckningar.

Rauschenbach, Erich; 1991
High Pedality 1.
Bielefeld: Bielefelder Verlagsanstalt, BVA. Nr 0377

Sökord: engelska, cykelkonstnärer, humor

Sammanfattning: ”High Pedality 1” och ”High Pedality 2”. 
De är namnet till trots två tyska böcker sammanställda av 
Erich Rauschenbach. Böcker är prydligt bundna, i A4 format 
och innehåller skämtteckningar i färg eller svartvitt ofta i 
A4 eller A5 format. En stor mängd kända och mindre kända 
tecknare har bidragit. I de flesta fall klarar man sig helt utan 
eller med mycket begränsade kunskaper i det tyska språket.
   ”High Pedality” är den givna läsningen i hängmattan och 
på badstranden. Det var länge sedan jag hade så roligt. (Nya 
cykeltidningen 1994, nr 3, s 6)

Rauschenbach, Erich; 1991
High Pedality 2.
Bielefeld: Bielefelder Verlagsanstalt, BVA. Nr 0378

Sökord: engelska, cykelkonstnärer, humor

Sammanfattning: ”High Pedality 1” och ”High Pedality 2”. 
De är namnet till trots två tyska böcker sammanställda av 
Erich Rauschenbach. Böcker är prydligt bundna, i A4 format 
och innehåller skämtteckningar i färg eller svartvitt ofta i 
A4 eller A5 format. En stor mängd kända och mindre kända 
tecknare har bidragit. I de flesta fall klarar man sig helt utan 
eller med mycket begränsade kunskaper i det tyska språket.
   ”High Pedality” är den givna läsningen i hängmattan och 
på badstranden. Det var länge sedan jag hade så roligt. (Nya 
cykeltidningen 1994, nr 3, s 6)

Rawlings, Marilyn och Jane Taylor; 1985 (1984)
Picture knits. 20 patterns plus how to design your own.
London: Guild Publishing. Nr 0588

Sökord: engelska, sömnad, stickning

Sammanfattning: En fantastisk skrift! Den urtöntiga model-
len … och vilka tröjor. Tungt! Mycket nöje även för oss som 

inte vill sticka en väst med cykelmotiv.

Ray, John; 1984
Cycling Today. An Instructive Guide to the New Revival.
London: Madison Books. Nr 0436

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Kommer inte på något gott att skriva om 
denna bok. Träiga texter och trista bilder som nästan alla 
visar samma cyklister. På baksidan står följande lögn – John 
Ray, a perceptive eye … and a delightfully eccentric sense 
of humour. His enthusiasm for the new revival is truly infec-
tious. Highly informative … Cycling Today is also an excel-
lent read.

Read, Lorna; 1987
On wheels of love.
London: Pan Books. Nr 0757

Sökord: engelska, kärleksroman, flickbok

Sammanfattning: En hel del cykel är det i ”On wheels of 
love” av Lorna Read. Den handlar om Terry som bara älskar 
en sak (?) mer än sin cykel. Det är Tom West. Men Tom är 
mer än lovligt intresserad av den sofistikerade Lorraine. Alla 
tre cyklar de genom Dartmoor för att få ihop pengar till 
en läkarbehandling som ska rädda livet på ett barn. (Cykel 
1989, nr 2, s 19)

Reinarth, Axel; 1935
På cykel genom 16 länder.
Stockholm: Harriers Bokförlag. Nr 0049

Sökord: svenska, cykelresor, Danmark, Tyskland, Holland, 
Belgien, Frankrike, Schweiz, Italien, Libyen, Egypten, 
Israel (Palestina), Syrien, Turkiet, Bulgarien, Jugoslavien, 
Österrike, Tjeckoslovakien

Sammanfattning: Under många år hade Axel Reinarth närt en 
önskan att få göra en resa till det Heliga landet. Ekonomiska 
skäl hade hindrat honom från att realisera planen. Lösningen 
blev att ta sig fram på cykel. I boken På cykel genom 16 
länder skildras en imponerande resa på 18.000 kilometer 
tillryggalagda under 6 månader. En gråkall aprildag 1928 tog 
dock färden sin början.
   ”Var för sig skaffade vi oss nödig utrustning. Tält, sprit-
kök, kokkärl, kaffepanna, stekpanna, termos- och vatten-
flaskor m. m. Vi ämnade nämligen endast i nödfall anlita 
hotellen men i stället bo i tält samt själva stå för matlag-
ningen. Menuen blev dock synnerligen enkel. Den omfattade 
oftast blott bröd och smör med något kallskuret samt kaffe, 
som stundom utbyttes mot thé eller choklad. Utökades den 
någon gång med sill och potatis eller någon kötträtt, var 
det fest i lägret.”
   Illustrerad med 67 foton som tyvärr mestadels visar redan 
sedda sevärdheter.
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Renck, Maria (redaktör); 2000
Mountain Bike. Tuffa sporter.
Stockholm: Bonnier Utbildning. Nr 0998

Sökord: svenska, terrängcykling, barnbok

Sammanfattning: ”Mountain Bike” riktar sig till de riktigt 
unga terrängcyklisterna. Boken behövs eftersom barn som 
börjar intressera sig för terrängcyklister har massor av frå-
gor. Tyvärr ger ”Mountain Bike” inga (!) svar. Boken är ma-
ger till innehållet, dåligt faktagranskad, pratig och taffligt 
skriven. 

Renner, Michael; 1988
Rethinking the role of the automobile. Worldwatch Paper 84.
Washington, DC: Worldwatch Institute. Nr 0023

Sökord: engelska, trafikpolitik, miljö, bilar

Sammanfattning: Worldwatch institutet är en oberoen-
de, inte vinstdrivande forskningsinstitution som bevakar 
miljö- och omvärldsfrågor. Man ägnar sig inte åt direkt 
aktion som Greenpeace eller grandiosa kampanjer som 
Världsnaturfonden. Istället publicerar man små häften på 
teman som nedsmutsning av våra vatten, kärnkraftens faror, 
återvinning och trafik. Skrifterna är kanhända lite torra men 
lättlästa alla fakta till trots. Worldwatch förtjänar större 
uppmärksamhet än de hitintills fått i de nordiska länderna. 
(Cykel 1990, nr 3, s 6)
   Rapport nummer 84 behandlar biltrafikens omfattning 
och utveckling. Intressant är att inte bara de högindustria-
liserade länderna behandlas. Bensinens miljöaspekter och 
alternativa bränslen behandlas noga. Slutsatsen är att de 
problem biltrafiken leder till inte kan lösas med mer effek-
tiva och mindre miljöfarliga bilar. En diskussion av trans-
portfrågorna i ett helhetsperspektiv avslutar rapporten.

Rennert, Jack; 1973
100 Years of Bicycle Posters.
London: Hart-Davies, MacGibbon. Nr 0333

Sökord: engelska, cykelkonstnärer, historia

Sammanfattning: Omkring 96 cykelaffischer i stort format 
(28 x 41 cm). Bilderna beledsagas av intressanta om än 
korta förklarande texter.

Renwick, George; 1909
Romantic Corsica. Wanderings in Napoleon’s Isle.
London: T Fisher Unwin. Nr 0065

Sökord: engelska, cykelresor, Korsika, Frankrike

Sammanfattning: Boken är ett måste för den som planerar 
en cykeltur på Korsika – och för alla andra! Fem centimeter, 
333 sidor, 67 illustrationer och en karta.

Rhodes, Russel; 1983

Tricycle. The Squeal of its Wheels was the Chilling music of 
Death.
London: Hamlyn. Nr 0103

Sökord: engelska, roman, cykelskräck

Sammanfattning: The boys at Talbot Academy called him 
Simple Simon. The weird little kid on the tricycle … The one 
with the strange eyes. But they liked Simon’s mother. She 
tantalised them, seduced them, amused herself with their 
young strong bodies. Such beautiful boys … and three of 
them killed in such tragic freak accidents.
   And now there was a new teacher – handsome, brilliant, 
blind Christopher. But he’d better leave Mummy alone, or he 
would have to be punished. Punished in a sightless night-
mare. Punished by a vengeful demon. Punished by the last 
sound his dying brain would know – SQUEAK … SQUEAK … 
SQUEAK … En ruggig bok!

Richards, Brant och Steve Worland; 1997
The Complete Book of Mountain Biking.
New York, NY: HarperCollins. Nr 0896

Sökord: engelska, terrängcyklar, cykelteknik

Sammanfattning: En alldeles utmärkt bok med mycket färg-
gala foton. Lysande – inte tu tal om det. Och hur tråkig som 
helst.

Ricketts, Barry; 1988
The Mountain Biking Handbook.
London: The Arena Press. Nr 0066

Sökord: engelska, terrängcyklar, cykelteknik, historia

Sammanfattning: Mountain biking took just ten years to 
emerge from suicidal downhill slalom in southern California 
and become one of the world’s fastest-growing adventure 
sports. The public demand for mountain bikes (also known 
as all terrain bikes) – now light years away from the first 
recommissioned ’clunkers’ to descend Repack Hill – has been 
astonishing.
   This colour handbook – explains the sport and its technol-
ogy; helps you choose the right machine; shows you how 
and where to ride; provides a unique history of mountain 
biking; gives both elementary and expert advice on mainte-
nance, competition, survival and adventure.
   En bra bok inom sitt specialområde!

Riemer, Christoph och Ulrich Herzog; 1994
Das Fahrrad-Kochbuch. Prima Küche für reisende Radler.
Kiel: Moby Dick. Nr 0585

Sökord: tyska, kokbok

Sammanfattning: Välordnad och välfylld kokbok för cyklis-
ten. Var rätt åtföljs av ett lämpligt litteraturcitat.
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Ries, Richard; 1997
Building Your Perfect Bike. From Bare Frame to Personalized 
Superbike.
Osceola, WI: Motorbooks International. Nr 0839

Sökord: engelska, cykelteknik, terrängcyklar

Sammanfattning: En riktigt inspirerande bok för den som 
funderar på att plocka ihop sin egen supercykel. Trots bra 
illustrationer och helt OK text är det dock mycket som inte 
står här. 

Ritchie, Andrew; 1975
King of the Road. An Illustrated History of Cycling.
London: Wildwood House Press. Nr 0349

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En av de mer kända historieböckerna skri-
ven av en mycket kunnig författare. Trots stort format och 
många svartvita illustrationer är boken lite tråkig.

Rivas, Wences; 1993
Resan mot värdigheten.
Stockholm: Cirrus Förlag. Nr 0758

Sökord: svenska

Sammanfattning: Vårt sätteri eller snarare det sätteri vi bru-
kar anlita har en ojämn belastning. För att utjämna dalarna 
har man startat förlaget Cirrus och gett ut en första egen 
bok. Det är den helt fantastiska Resan mot värdigheten av 
Wences Rivas. För oss som tycker Pockettidningen R var som 
bäst när det närsynt skildrade det bortglömda Sverige och 
att LOs rättviserapporter är bäst när de fylls med intervjuer 
som lyfter fram orättvisorna är detta en bok värd att läsa 
och titta i. Det fina bildmaterialet borde dessutom kunna ge 
boken en bredare spridning. 
   Resan mot värdigheten skildrar Susebobarken i Upplands 
Väsby och dess gäster. Här finns i bild och text en nära av 
alkoholister och andra missbrukare. Deras försök att organi-
sera sig, ordna en vernissage och i några fall ta sig ur sitt 
missbruk ställer inte samhället eller oss medelsvenssöner i 
den bästa av dagrar … (Nya cykeltidningen 1994, nr 1, s 
28)

Roberts, Derek (redaktör); 1990
The Verses in Fellowship News. FCOT.
Stencil på eget förlag (?). Nr 0474

Sökord: engelska, cykelpoesi

Sammanfattning: This is a collection of all the verses 
published in the first hundred issues of Fellowship News. 
Läsvärt!

Roberts, Derek (redaktör); 1990 (second edition)
The Invention of the Safety Bicycle. 
Stencil på eget förlag(?). Nr 0312

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Correspondence in the weekly magazine 
Cycling from 1 September 1900 to 15 December 1900 plus 
extracts from Cycling and Bicycling News. En insändardebatt 
som tydligt visar att H. J. Lawson inte uppfann säkerhets-
cykeln. 

Correspondents in Cycling: Henry Bate, A. de N., H.H. Griffin, 
G. Lacy Hillier, Chas Jarrott, John Keen, H.J. Lawson, George 
H. Monk, C.W. Nairn, Spectator, John M. Starley, J. Wareing, 
A.J. Wilson, R.E.J. Wilks.

Roberts, Derek; 1991
Cycling History – myths and queries.
Birmingham: Pinkerton Publishing. Nr 0759

Sökord: engelska, historia, Årets cykelbok

Sammanfattning: ”Cycling History – myths and queries” är 
skriven av Derek Roberts som 1955 grundade ”The Veteran 
Cycle Club”. Då var det några få som ägnade sig åt cykelns 
historia. På senare år har det blivit populärt även bland 
cyklister att gräva efter sina rötter. Derek Roberts ställer 
och besvarar 167 frågor i anslutning till det vi tror oss veta 
om cykelns historia. Han gör det på ett kunnigt och intres-
seväckande sätt.
   Derek Roberts hör till den handfull personer i världen 
som vet mest om cykelns historia i världen. Vi är många 
som länge väntat på att ha ska dokumentera sitt kunnande. 
”Cycling History” är en bok som helt säkert kommer att bli 
en klassiker och viktig referens på området. Den har bara 
svartvita teckningar och språket är en lite självgod och fak-
taspäckad engelska. Trots det utnämndes boken till ”Årets 
cykelbok 1992” av Nya cykeltidningen.
   Det finns ett rättningsblad av Nick Clayton. Det har under 
årens lopp kommit ut ett flertal böcker om cykelns historia. 
Många faktaböcker om cyklar har också ett inledande av-
snitt om cykelhistoria. De myter Derek Roberts skriver om 
upprepas och upprepas åter i dessa böcker. En felaktig his-
torieskrivning är vanligare än en riktig. Derek Roberts har 
tagit som sin uppgift att rätta dessa cykelböcker. Till en 
stor mängd cykelböcker finns därför ”Correction Notes” av 
Derek Roberts. Till hans egen bok har Nick Clayton skrivit 
ett mycket bitskt rättningsblad. Derek själv har också rättat 
sin egen bok och Claytons rättningar …
   ”Cycling History” har föranlett det längsta rättningsbladet 
hitintills. Det beror inte på att boken innehåller många fel 
utan på att den inte kan förbigås. ”Cycling History” är re-
dan en omtalad klassiker. Är man det minsta intresserad av 
cyklar och cykelns historia är denna bok nödvändig att läsa. 
(Nya cykeltidningen 1992, nr 3, s 10)

Robinson, David och John Holmes; 1990 
Rough Rides. Off-Road Bike Routes in Britain.
Over 50 classic routes for mountain bikers.
Ashbourne: Moorland Publishing Co. Nr 0396

Sökord: engelska, terrängcykling, turbeskrivningar, England
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Sammanfattning: En mängd turförslag åt den som av någon 
anledning vill cykla i engelsk terräng. Turerna är ordnade 
geografiskt. Beskrivningarna förefaller korta men använd-
bara.

Robinson, Kim Stanley; 1990 (1989)
Escape from Kathmandu. Hilarious high-adventure in the 
Himalayas.
London: Unwin Hyman. Nr 0226

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: In this exciting, hilarious, fantastic book, 
Kim Stanley Robinson creates an experience that comes 
somewhere between Raiders of the Lost Ark and the adven-
ture tales of H. Rider Haggard – a wonderfully entertaining 
read.
   Boken köptes i tron att det var en reseskildring …

Robinson, Robert Burton; 2006
Bicycle shop murder.
Goodyear, Aizona: Diggorypress. Nr 1430

Sökord: engelska, deckare

Sammanfattning: Greg Tenorly is selected as a juror for a 
murder trial in a small East Texas town. Bufford Bellowin, 
a hegh-powered Dallas attorney, has his sites set on the 
governor´s mansion. But the outcome of the murder trial 
could jeopardize his plans. So, he uses a beautiful redhead 
to manioulate Greg to sway his fellow jurors. But after the 
mysterious deaths of a witness and a fellow juror, Greg real-
izes his life is in danger. But, who can he trust?

X Robinson, Marileta och Leslie Morrill; 1984
Cabbage Patch Kids. The Big Bicycle Race.
Förlagsort saknas: Parker Brothers. Nr 1837

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: The Cabbage Patch kids celebrate the 
fourth of July with a picnic and a bicycle race that has a 
surprise winner.
   Det är nu så länge sedan att ingen minns. Men Cabbage 
Patch Kids var en landsplåga i dockform, tecknat och i böck-
er. Här skämmer både textförfattaren (Marileta Robinson) 
och illustratören (Leslie Morrill) ut sig.

Roché, Henri-Pierre; 1963
Jules and Jim.
London: Pavanne, Pan Books. Nr 0359

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: They met in Paris and became friends. 
The sort of friends who share everything … even a wom-
an. The woman was Kate. First the wife of Jules. Then the 
lover of Jim and finally the wife of Jim. Two men and the 

woman they love … pawns on a chess board of a tragic 
destiny.
 The novel that became the classic Truffaut screen tri-
umph.

X Roche, Stephen med Peter Cossins; 2013
Born to ride.
London: Yellow Jersey Press. Nr 1848

Sökord: engelska, biografi, cykelsport

Sammanfattning: In 1987 Stephen Roche touched greatness. 
In June he won the Giro d’Italia, fighting a ferocious battle 
against not only his rivals but also against his teammates 
and an angry, partisan Italian crowd. In July Roche secured 
the yellow jersey in the Tour de France, blacking out shortly 
after crossing the line following a superhuman effort. In 
September, victory at the World Cycling Championships in 
Austria won Roche a near-unprecedented ’triple crown’. Born 
to Ride, Stephen Roche’s first full autobiography, takes this 
extraordinary year as the starting point to explore the rest 
of his life. He doesn’t hold back as he examines the ups and 
downs of his time on and off the bike, scrutinising victories, 
defeats, rivals, serious injury, doping allegations and ago-
nizing family breakdown.

Rockwell, Anne; 1987
Bikes.
Harmondsworth: Puffin Books, Penguin. Nr 0847

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cyklar med och 
utan motor spelar en viktig roll. 

X Roffey, Monique; 2009
The white woman on the green bicycle.
London: Simon & Schuster. Nr 1615

Sökord: engelska, Trinidad, roman

Sammanfattning: En utmärkt roman om svårigheten att vara 
gift och Trinidad snarare än om cykling – tror bibliotekarien. 

Rogers, Paul och Emma; 1989
Boneshaker.
London: Puffin Books, Penguin. Nr 0090

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: ”What?” gasped Oliver’s Mum … ”You’re 
not going to spend all your savings on that old thing!”
   She’s old, a bit dusty and a bit rusty, but Oliver knows 
she’s a very special bicycle. For Boneshaker has a mind of 
her own. With a bike like her, life’s bound to be exciting, 
and these four stories are full of races, rescues and breath-
taking rides!
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Rogers, Paul och Emma; 1989
Boneshaker Rides Again.
London: Puffin Books, Penguin. Nr 0219

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Is the scary noise Oliver hears by the 
conker tree really a ghost? Boneshaker, Oliver’s very special 
bike, knows.
   Med trevliga illustrationer av Maureen Bradley

Rolf, Anita (redaktör); 1987 (?)
Fahrrad Atlas. Die schönsten Radwanderungen in 
Deutschland.
Ostfildern: Mairs Geographisher Verlag. Nr 0760

Sökord: tyska, turcycling, cykelturer, Tyskland

Sammanfattning: 166 traumhafte Radwander-Touren 
durch die schönsten deutschen Lande. Fahrrad-Rund- und 
Streckenwanderungen durch herrlichste Natur in Stadt-Nähe 
und Stadt-Ferne, zu Ausflugs-Zielen in Wiesengrün und 
Waldeseinsamkeit.
   Mit Routen-Karten, Weg-Beschreibungen, Übernacht
ungsmöglichkeiten und vielen Fotos der interessante-
sten Sehenswürdigkeiten – komplett für Sie zusammen-
gestellt. Außerdem, Grundkursus in Fahrrad-Technik und 
– Ausrüstung, Reparatur-Hinweise, Verzeichnis von Fahrrad-
Verleihern, Wetterkunde und Gesundheits-Tips.
   Habil, mycket välgjord och urtråkig. 

Roll, Bob; 1995
A ride on the wild side of cycling.
Boulder, CO: VeloPress. Nr 0566

Sökord: engelska, cykelsport, terrängcykling

Sammanfattning: Bob Roll is an odd combination of profes-
sional mountain and road bike racer, writer, and philosopher 
all rolled into one; a bit of a poet, a bit of a mad man, sly, 
a little dirty, beyond gonzo when it’s hammer time, calling 
it like it is all the way down the line.
… definitivt läsvärd!

Rombach, Björn; 1993
Ut och cykla! Handbok för barn och vetgiriga vuxna. 
Stockholm: Alfabeta. Nr 0761

Sökord: svenska, cykelteknik, ungdomsbok

Sammanfattning: ”Ut och cykla”, som vänder sig till landets 
alla cykelälskare, är en lättfattlig handbok i hur man vårdar 
och underhåller sin cykel och hur man gör enklare repara-
tioner (lagar punktering, justerar bromsar, riktar hjul och 
byter ekrar etc). Boken är illustrerad i svartvit med instruk-
tiva teckningar [Erika Eklund] samt fotografier från Svenska 
Cykelsällskapets arkiv. Det börjar med lite cykelhistoria och 
slutar med ”Lästips och adresser”, där förutom cykelböcker 
från de senaste åren även Cykelfrämjandets och Svenska 
Cykelsällskapets tidskrifter presenteras. Att göra långa och 

korta cykelturer, ensam och i grupp, och att cykla i stads-
trafik diskuteras också, liksom hur man gör ett klokt cykel-
köp. Denna faktamässigt tillförlitliga cykelbok, skriven av 
en passionerad cyklist, kan både barn och vuxna ha nytta 
av. (Bibliotekstjänsts sambindningsrecension, juli 1993)
   Bibliotekets bästa bok!

Romberg, Hans; 1964
Den gröna cykeln. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. Nr 1306

Sökord: svenska, ungdomsbok

Sammanfattning: En deckare för unga.

Rooney, Chris; 1989
Mad Dogs and Cyclists … on two wheels through 
Northumbria.
Warkworth: Sandhill Press. Nr 0111

Sökord: engelska, cykelresor (?), kåserier, teckningar

Sammanfattning: ”Land dipped and rolled and flowed by. 
Ahead, the road reached a crest and then dived, and we fol-
lowed it, lying low on our bikes, gears purring.”
   Chris Rooney skilfully combines rich, lyrical prose and 
humorous anecdote, to relate stories of the joys of cycling. 
Join him and his friends, including the indefatigable Roger, 
as they cycle the byways of Northumbria.
   With cartoon drawings by Peter Millen.

Rooney, Chris; 1993
A Pedaller’s Tales. Return of the Border Bikers.
Durham: Casdec Ltd. Nr 0337

Sökord: engelska, cykelresor (?), kåserier

Sammanfattning: Småskojiga historier från några cykeltu-
rer.
   Med ojämna (fler dalar än berg …) teckningar av Mark 
Nuttall.

Rooth, Hans, Lage Stone och Jakob Sørensen; 2004
Utemat. Kokbok för strand, picknick och trädgård – den 
goda utematen.
Förlagsort okänd: Novo nordisk. Nr 1548

Sökord: svenska, kokbok

Sammanfattning: En bok om finmat som kan ätas utomhus 
och till del möjligen lagas utomhus. Dock inget för cyklisten 
utan köket i kärran.

Roques, Pierre; 1976
Du soleil dans mes rayons.
Paris: Denoë. Nr 1360
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Sökord: franska, cykelresor (?)

Sammanfattning: Detta skulle kunna vara en reseskildring 
eller något helt annat.

de la Rosa, Denise M. och Michael J. Kolin; 1979
The Ten-Speed Bicycle. Understanding, maintaining, and 
riding.
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 0456

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: The Ten-Speed Bicycle has: More than 
150 photographs and illustrations; Troubleshooting charts 
to help you pinpoint a problem; Guides to choosing equip-
ment and components; Shortcuts to bicycle maintenance; 
Step–by–step photo guides to key repairs; Lists of work-
shop tools (and how to use them); Dozens of time-saving 
tips from bike mechanics. Plus it will tell you – How to 
choose a comfortable saddle; How to repair any kind of 
bicycle tire; How to set up a bike for your size and riding 
style; How to put a bike together from the carton; How to 
shift gears; How to recognize a quality bike; How to ride a 
bike efficiently; How to select the right cycling clothing; 
How to build a bicycle wheel; How to select the best com-
ponents for your bike.

Rosén, Bo; 1978
Allemansrätt – allemansskyldighet. Tredje omarbetade upp-
lagan.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 0762

Sökord: svenska, miljö

Sammanfattning: Sverige har en oskattbar tillgång i alle-
mansrätten, som ger alla möjligheter att färdas och vistas 
i markerna. Men det måste ske med hänsyn till naturen och 
allt levande. Det finns också lagar och förordningar man är 
skyldig att följa. Att respektera allemansskyldigheten är en 
förutsättning för att vi ska få ha kvar allemansrätten.

Rosén, Bo, Gösta Frohm och Birgitta Grauers; 1978
Gröna friluftsboken.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 1326

Sökord: svenska, friluftsliv, hälsa, turcykling

Sammanfattning: En småtrist bok om friluftsliv för den som 
inte varit ute så mycket. På sidorna 175-178 finns ett av-
snitt om cykel och moped(!).

Rosen, Michael; 1992 
A spider bought a bicycle – and other poems for young chil-
dren.
London: Kingfisher. Nr 1028

Sökord: engelska, poesi

Sammanfattning: En dikt säger mer än … två dikter? A spi-
der bought a bicycle – And had it painted black – He started 
off along the road – With an earwig on his back – He sent 
the pedals round so fast – He travelled all the day – Then he 
took the earwig off – And put the bike away (Nya cykeltid-
ningen 2002, nr 2, s 27)

Rosen, Paul; 2002 
Framing Production. Technology, Culture, and change in the 
British bicycle industry.
London: MIT Press. Nr 1466

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: A study of technological, sociological, 
and cultural changes in the British bicycle industry from the 
1870s onwards. It explores the complex ways in which pro-
duct design, production methods, industrial organization, 
and the cultures of cycling have interacted to create a suc-
cession of sociotechnical frames for the bicycle.

Rosengren, Annette; 1979 
När resan var ett äventyr. Om resor i Sverige under tusen år.
Stockholm: Natur och kultur. Nr 1324

Sökord: svenska, historia, cykelcamping

Sammanfattning: Annette Rosengren, som arbetat med ut-
ställningen ”Resa i Sverige” på Nordiska museet, har i denna 
rikt illustrerade exposé låtit sin innehållsrika skildring kryd-
das av citat från resenärer genom tiderna. Nåja – boken 
känns väl så gråtrist.  Men på sidorna 149-154 finns ett 
trevligt avsnitt om cykelcamping på 1930- och 1040-talet.

Ross, Alan; 1965 (1959)
The Onion Man.
London: Hamish Hamilton. Nr 0408

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Boken om den cyklande lökförsäljaren.
   Med illustrationer av Raymond Briggs.

Rottböll, Grethe och Jeanette Milde; 2009
Häng med i trafiken.
Stockholm: Rabén & Sjögren. Nr 1550

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Barn kan inte lära sig cykla säkert genom 
att läsa böcker. Knappast förvånande eftersom vuxna inte 
kan lära sig köra bil med hjälp av bara teorilektioner. ”Häng 
med i trafiken” är dock en riktigt bra cykelteoribok för de 
yngre. Viktigt är bara att de vuxna som läser den inser att 
trafiken är livsfarlig för barnen även efter det att de klarat 
första trafikmärket i boken. (Nya cykeltidningen 2010, nr 
3, s 14).
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Rottböll, Grethe och Erica Jacobson; 2010
Häng med på cykel.
Stockholm: Rabén & Sjögren. Nr 1587

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Av Grete Rottböll har vi sedan tidigare 
(och med annan illustratör) ”Häng med i trafiken” (2009) i 
våra samlingar. Barn kan inte lära sig cykla säkert genom att 
läsa böcker. Knappast förvånande eftersom vuxna inte kan 
lära sig köra bil med hjälp av bara teorilektioner. ”Häng med 
i trafiken” är dock en riktigt bra cykelteoribok för de yngre. 
Viktigt är bara att de vuxna som läser den inser att trafiken 
är livsfarlig för barnen även efter det att de klarat första 
trafikmärket i boken.
   ”Häng med på cykel!” av samma författare riktar sig till 
något större barn som tänks cykla själva i lättare trafik. Men 
till skillnad från föregångaren är denna bok verkligen inte 
bra. Den är skriven på ett sätt som lockar till läsning och 
användning av barn som är på tok för unga för att klara det 
som författarna lär ut. Varning! (Nya cykeltidningen 2010, 
nr 3, s 14).

X Rottböll, Grethe och Erica Jacobson; 2010
Häng med på cykel.
Stockholm: Rabén & Sjögren. Nr 1587

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Av Grete Rottböll har vi sedan tidigare 
(och med annan illustratör) ”Häng med i trafiken” (2009) i 
våra samlingar. Barn kan inte lära sig cykla säkert genom att 
läsa böcker. Knappast förvånande eftersom vuxna inte kan 
lära sig köra bil med hjälp av bara teorilektioner. ”Häng med 
i trafiken” är dock en riktigt bra cykelteoribok för de yngre. 
Viktigt är bara att de vuxna som läser den inser att trafiken 
är livsfarlig för barnen även efter det att de klarat första 
trafikmärket i boken.
   ”Häng med på cykel!” av samma författare riktar sig till 
något större barn som tänks cykla själva i lättare trafik. Men 
till skillnad från föregångaren är denna bok verkligen inte 
bra. Den är skriven på ett sätt som lockar till läsning och 
användning av barn som är på tok för unga för att klara det 
som författarna lär ut. Varning! (Nya CykelTidningen 2010, 
nr 3, s 14).

Roullard, Pierre “Spokes”; 1974
Basic bicycle guide.
Watertown, Massachusetts: American publishing corpora-
tion. Nr 1475

Sökord: engelska, cykelteknik, historia, vuxenbok

Sammanfattning: Detta är kanske det mest extrema tidsdo-
kumentet i samlingarna. Det bär den försåtliga titeln ”Basic 
Bicycle Guide” och beskrivs på omslaget som en amerikansk 
”How to” bok. Och det är precis vad det är. En småtråkig 
bred cykelinstruktion från 1974. I samma serie finns böcker 
som ”Basic Tennis” och ”Basic Golf”.
 Så långt allt väl. Men slår man upp boken så ser vi att 

kvinnan som illustrerar alla momenten är mer eller min-
dre naken på alla bilder (och boken är väl illustrerad!). 
Häpnadsväckande på min ära och knappast säljbar till andra 
än cykelbibliotek idag. (Nya cykeltidningen 2008, nr 3-4, s 
42-43)

Rowell, Andy och Malcholm Fergusson; 1991
Bikes not fumes. The emission and health benefits of a mo-
dal shift from motor vehicles to cycling.
Godalming: Cyclists’ Touring Club. Nr 0134

Sökord: engelska, trafikpolitik

Sammanfattning: This report evaluates the potential envi-
ronmental and health benefits of a significant modal shift 
from motor vehicles to bicycles in the United Kingdom.
   26 faktaspäckade och tunga A4-sidor.

Rowell, Harvey; 2009 (1898)
Manual of instruction in hard soldering, with an appen-
dix on the repair of bicycle frames; notes on alloys and a 
chapter on soft soldering.
Tryckort och förlag saknas. (Men troligen – Charleston, SC: 
BiblioLife) Nr 1569

Sökord: engelska, historia, teknik

Sammanfattning: En klassiker i nytryck. Beundransvärda ini-
tiativ. Alltid!

Rudebjer, Lars; 2005
Aj, sa Tigris.
Bromma: Opal. Nr 1333

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Egentligen en bok om att skada sig lite 
lagom och bli frisk igen. Med trevliga illustrationer av för-
fattaren. Poängen att det är bättre att cykla med stödhjul är 
dock riktigt korkad. 

Ruhnbro, Rune; 1990
Den cyklande hoffotografen. Samuel Lindskogs bilder.
Stockholm: Carlssons. Nr 0449

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Rune Ruhnbros bok ”Den cyklande hof-
fotografen” är visserligen 190 sidor nästan helt befriade 
från cyklar. Men tanken att Samuel Lindskog (1878-1953) 
per cykel tagit sig runt och tagit alla dessa underbara bilder 
känns bra i tider när minsta utflykt kräver en bil. Boken är 
mycket vacker och texten läsvärd. Fotografierna är väl valda 
och bra avbildade. Väl värd att låna!

X Författare saknas; 1991
Rupert and the cloudmobile
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Balmoral: Brtainwaves. Nr 1834

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En formklippt bok i styv papp med en re-
jält töntig plot för de minsta. 

Rutter, Frank; 1908 (?)
The Path to Paris. The rambling record of a riverside prom-
enade.
London: John Lane. Nr 0173

Sökord: engelska, cykelresor, Frankrike

Sammanfattning: … Thus was the path chosen, and though 
we knew that on it lay Hartfleur, Tancarville, Caudebec, 
Jumièges, Rouen, Les Andelys, Giverny, Vétheuil, Mantes, 
St. Germain, and many another city and hamlet famed in 
the annals of art or war, we wisely, as I think, set out with 
no fixed list of halting-places, but only the determination 
to push our way from Havre along the Seine, aiming at the 
capital, but pausing wherever we listed as long as it seemed 
good so to do. (s 19)
 Läsbar och läsvärd – men inte så välskriven som man kun-
de ha hoppats. Med 68 småtråkiga teckningar av Hanslip 
Fletcher.

X Rydefält, Elvi; 1932
Med cykel mot Indalsälvens källor.
Stockholm: Norstedt. Nr 1692

Sökord: svenska, turförslag, reseskildring

Sammanfattning: Elvi Rydefälts ”På cykel mot Indalsälvens 
källor” är en läsvänlig bok. Inte därför att det är en tunn 
liten skrift på lätt svenska. Även om det är bra. Utan därför 
att turen lockar och tidsandan är fint fångad. Möjligen kan 
naturvänner komma att kritisera förtjusningen i reglerade 
vatten. Hade gissat att denna uppstod först senare … (Nya 
CykelTidningen 2012, nr 4, s 22)

X Rydell, Marie Bosson och Jessica Lindholm; 2009 (2002)
Kråke i trafiken.
Malmö: Gleerups. Nr 1613

Sökord: svenska, barnbok, illustrerad

Sammanfattning: Med hjälp av Kråke och hans familj får 
vi lära oss bra saker att tänka på ute i trafiken – var vi ska 
korsa gatan, på vilken sida av vägen vi ska gå, var vi inte ska 
leka, hur vi kan skydda oss och mycket mer. 
 Kråkeserien är svår att tycka om. Jessica Lindholms 
teckningar är så hemskt glada och Marie Bosson Rydells text 
så hemskt duktig – men kanske det går bättre om man är 
3-7 år.

Ryle, Martin; 1992
Bicycle Breaks Between London and the Sea.

London: Impact Books. Nr 0153

Sökord: engelska, turförslag, England

Sammanfattning: Bicycle Breaks Between London and the 
Sea will help you find your way onto quiet byroads and leafy 
lanes. A dozen routes – day trips and short breaks, starting 
and finishing at easily accessible points – explore Norfolk, 
Suffolk, Kent and Sussex. Clear, practical directions and de-
tailed evocative descriptions make the book a pleasure to 
use and read.

Räftegård, Börje; 2002
Från cykelstyret.
Sävedalen: Warne Förlag. Nr 1149

Sökord: svenska, kåserier

Sammanfattning: Marknaden rosas definitivt inte med cy-
kelböcker på svenska. Så när någon ges ut rekommenderar 
vi alltid osett till inköp. Detta gäller självfallet även ”Från 
cykelstyret” av Börje Räftegård. Köp den! Väl det är sagt 
får man lov att konstatera att Börje Räftegårds bok inte är 
något vidare.
   ”Från cykelstyret” är visserligen en snygg volym i det lilla 
formatet 12 x 21 cm, cirka 100 sidor). Den innehåller också 
en mängd kåserier om cykling. Ofta upptar dock kåserierna 
inte mer än en sida. Läsningen av dessa snuttar blir snabbt 
tröttsam. Möjligen hade de passat bättre var för sig i en 
veckotidskrift. Samlade på detta sätt hade det krävts mer 
omväxling både i stil och vad gäller motivvalen. 
   Även illustrationerna av Ulf Svenningson blir snabbt ena-
handa. Det är grovhuggna landskapsbilder i tvåfärg som bara 
någon enstaka gång visar en cykel. Illustrationerna förstär-
ker textens brister snarare än bjuder på avbrott. Trist på det 
hela taget. (Nya cykeltidningen, 2005, nr xx, s xx)

Röda Korset, redaktör Bertil Nordenfelt; 1949
Hälsa och friluftsliv.
Förlagsort saknas: Eget förlag (?). Nr 1045

Sökord: svenska, uppslagsbok, hälsa

Sammanfattning: På sidorna 557-566 hittar vi ”På cy-
kel Sverige runt” av Hans Backman och på sidorna 567-
574 ”Tävlingscykling och -cyklister” av Lennart Herlin. 
Lättsamma artiklar med flera trevliga illustrationer. (Nya 
cykeltidningen, 2003, nr 1, s 26)

X Röhsska museet, redaktörer Karl Gustavson och Yngve 
Nygren; 1995
Design in sports.
Göteborg: Eget förlag (?). Nr 1689

Sökord: svenska, idrott, konst, estetik

Sammanfattning: En utställningskatolog om idrottens este-
tik med fyra sidor om cykel som handlar om Lotus sports 
carbon road från 1994. Småtrist!



144 SCCB – Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek – Lista B

S
Salomonsson, Anita; 2004
Armade cykel.
Stockhom: Norstedts. Nr 1323

Sökord: svenska, roman

Sammanfattning: Boken handlar om de strävsamma små-
brukarna Hjalmar och Frida, under nittonhundratalets första 
hälft. I ett anfall av överdåd köper Hjalmar en cykel på post-
order. Cykeln blir både hans lycka och hans förbannelse. 
   En rätt trist historia på det hela taget.

Saltin, Bengt, Göran Agnevik, Gunnar Grimby, Inger 
Hallbäck, Rune Hedman, Åsa Kilbom, Göte Sundqvist och 
Irma Åstrand; 1971 (tredje upplagan)
Regelbunden motion, medicinsk-fysiologisk värdering av 
träning i medelåldern. 
Stockholm: Trygg-Hansa, Fysiologi rapport nr 6. Nr 1602

Sökord: svenska, hälsa, idrottsfysiologi

Sammanfattning: Lite gammal och träig. Men innehåller en 
hel del information om nyttan med att träna även i medel-
ålder.

Sandberg, Karl Josef (KJ); 1986
KJ Sandbergs minnen.
Umeå?: ABF Västerbotten. Nr 1323

Sökord: svenska, självbiografi

Sammanfattning: K. J. Sandberg (1888-1964) var en av 
arbetarrörelsens banbrytare i Västerbotten. Som agitator i 
idéernas och rörelsens tjänst genomkorsade han länet per 
cykel och sparkstötting från norr till söder i flera årtionden, 
höll möten och grundade organisationer. Detta är ett utdrag 
ur hans efterlämnade minnen.

Sandell, Kaj och Steiffert Förlag AB; 1993
Se ditt Södermanland.
Stockholm: Stiftelsen Sveriges Landskapsvapen och Steiffert 
Förlag. Nr 0763

Sökord: svenska, turförslag(?)

Sammanfattning: Se ditt Södermanland ger sig ut för 
att vara en utflyktsguide. Det är det knappast. Frågan 
är dock vad man ska kalla denna publikation. På drygt 
120 sidor rusar man igenom allt det som är värt att se 
och det som är värt att göra i Södermanland. Det blir lite 
om väldigt mycket. Det fina bildmaterialet till trots blir 
Se ditt Södermanland snarare en lång lista än en bok. 
Kartmaterialet är dessutom jämförelsevis svagt och du-

ger knappast för annat än grov orientering. Det hela ger 
intrycket av inbunden turistbroschyr. Man kan fråga sig 
om det kommer att finnas köpare till en rikstäckande se-
rie landskapspresentationer av detta slag. (Nya cykeltid-
ningen 1994, nr 1, s 28)

Sandblom, Clas-Göran; 1994
Ingemund. Cykelarbetaren som blev talman.
Varberg: Förlag Utsikten. Nr 1156

Sökord: svenska, biografi, Ingemund Bengtsson

Sammanfattning: Den legendariske talmannen, Ingemund 
Bengtsson, berättar för journalisten Clas-Göran Sandblom 
om sitt innehållsrika liv – långa skolvägen från torpet i 
Hallands skogsbygd, som cykelarbetare, flitig fritidsstude-
rande och …

Sanders, Nick; 1983
Journey to the Source of the Nile.
Glossop (Derbyshire): Nicholas Sanders Publishing. Nr 0308

Sökord: engelska, cykelresor, Burundi, Egypten, Ruanda, 
Sudan, Uganda

Sammanfattning: En lättsam historia som dock inte är något 
litterärt mästerverk. Med foton av Ian Woolams.

Sanders, Nick; 1988
The Great Bike Ride. Around the World in 80 Days.
Southampton: Ashford Press. Nr 0030

Sökord: engelska, cykelresor, Nederländerna, Tyskland, 
Österrike, Italien, Grekland, Turkiet, Syrien, Israel, Egypten, 
Indien, Thailand, Malaysia, Singapore, Australien, USA

Sammanfattning: In the summer of 1985 Nick Sanders, lat-
ter-day adventurer and explorer, set of in an attempt to 
create a world record for travelling around the world – on a 
bicycle. The Great Bike Ride is the story of the mental and 
physical preparation and extraordinary self-discipline which 
enabled Nick to fulfil his personal ambition – to ride the 
13,000 miles around the world in 80 days.
   Despite months of careful preparation, the success of the 
journey was constantly threatened by the bureaucracies of 
the countries concerned, mechanical problems with the bike 
and Nick’s own physical breakdown caused by such extreme 
duress.

Sanders, Nick; 1989
Short Summer in South America.
Southampton: Ashford Press. Nr 0033

Sökord: engelska, cykelresor, Argentina, Chile, Peru, Ecuador

Sammanfattning: Nick Sanders is well known for his world 
record-breaking cycling adventure around the world in 80 
days (den boken finns också i SCCB). In Short Summer in 



SCCB – Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek – Lista B  145

South America the feat is not less impressive – 6,000 miles 
of desert and mountain along the Pan American Highway 
from the southern- most tip of South America to the Equator 
– but the style and purpose of the journey is reflective rath-
er than ’heroic’.
   With a combination of anecdote both humorous and poign-
ant, with descriptions of people met and places visited, all 
the essence and colour of Latin American culture is viv-
idly conveyed. From Ushuaia, on Tierra del Fuego, through 
Patagonia, the Andes, the Atacama Desert and Macchu Pichu 
to Quito, in Ecuador, the adventure unfolds.

Sanders, Nick; 1991
Bicycle: the image & the dream.
London(?): Red Bus Book. Nr 0059

Sökord: engelska, kåserier (?)

Sammanfattning: Bicycle – the image and the dream is lav-
ishly illustrated in full colour and presents in an original 
manner, stories from the incredible world of cycling.
   The Bicycle – a ’Gladiator of Time’, Belgium’s ’Sportsman 
of the Century’ Eddy Merckx talks about the ’business’ of 
the bicycle and gives his views about Tour de France winner 
Greg LeMond. Greg, in turn, talks about the psychological 
requirements needed to win one of the greatest sporting 
events in the world.
   The Image – the globalisation of the bicycling industry 
has spawned a selling technique that could be considered 
an artform. Beautiful posters art from turn of the century 
artisans compares with the images portrayed by state of the 
art advertising.
   The Dream – an invention of genius, the spirit of the bicy-
cle is everywhere; from the surreal epoch of ’flying bicycles’ 
to the adventures of their ground based counterparts, the 
’Dream Merchants’. And argued in ’Bicycle – a Vehicle for a 
Small Planet’, the role of the bike as a simple tool should be 
given a place in the environment of the highest order.
 En helt fantastisk bok om cyklar och cykling. Omöjlig att 
beskriva. Måste ses och läsas! (Se anmälan i Cykel 1991, nr 
3, s 18)

Sandklef, Albert; 1946
Birger Svensson den fattige pojken som blev Sveriges cy-
kelmonark.
Stockholm: Saxon & Lindström. Nr 0418

Sökord: svenska, biografi

Sammanfattning: Detta är en bok om hur en fattig pojke 
från Halland blev Sveriges cykelmonark. Han ägde intet mer 
än sitt goda huvud, ett stort mått energi och väldig arbets-
förmåga då han började. Han slutade sin verksamma levnad 
som mångmillionär och storföretagare.
   På det hela taget en trevlig beskrivning av Sten Otto 
Birger Svenssons uppväxt, liv och karriär. Självklart finns här 
mången skönmålning men boken saknar dessa till trots inte 
intresse. Definitivt läsvärd!

Sandström, Eric; 1974
Att cykla är nödvändigt.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 0112

Sökord: svenska, cykelpolitik

Sammanfattning: En bok om de dolda, omedvetna, etiska, 
estetiska, praktiska, ekonomiska, förnuftsstyrda och käns-
lomässiga motiven till att det är nödvändigt att cykla. En 
lättsam om än emellanåt väl moraliserande bok. Läsvärd!

X Sarnoff, Jane och Reynold Ruffins; 1973
A great bicycle book.
Harmondsworth: Penguin Books. Nr 1840

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En välläst biblioteksbok vi kom över. Den 
innehåller vad man behöver veta om skötsel av cyklar från 
1972. En hel del gäller fortfarande.

Saroyan, William; 1953 (mcmliii)
The Bicycle Rider In Beverly Hills.
London: Faber & Faber Limited. Nr 0123

Sökord: engelska, memoarer (?)

Sammanfattning: This book is without beginning or end. 
Had I not started until I had come to the beginning I could 
never have started. Had I not stopped until I had come to 
the end I could never have stopped. For the subject of the 
book is not so much myself, now and some time ago, as it 
is the action of the human soul, to which there is no start 
or stop.

Saroyan, William; 1988
Madness in the Family.
New York, NY: New Directions Books. Nr 0329

Sökord: engelska, novellsamling

Sammanfattning: What a delight to find seventeen of 
Saroyan’s uncollected stories within one cover!
   En av historierna heter ”What a World, Said the Bicycle 
Rider”. Den kan knappast vara bokens bästa.

X Sathre-Vogel, Nancy; 2011
Bicycle touring with children. A guide to getting started.
Boise, Idaho: Old stone publishing. Nr 1648

Sökord: engelska, turcykling

Sammanfattning: Alltså. Detta är ingen vanlig bok om hur 
man turcyklar med barn. Nancy och hennes man och två 
söner cyklade från Alaska till Argentina. En tur som tog tre 
år. Men givet att du tänkt dig en längre tur så finns här en 
del tips. Synd att det inte blev mer än 50 sidor.
   Nancy Sathre-Vogel är mycket mera känd för boken ”What 
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were we thinking? Bicycling the backroads of Asia” skriven 
ihop med John Vogel. Denna bok saknar vi tyvärr ännu i 
samlingarna.

Saugstad, Even (redaktör), Bjørn Kummeneje, Rasmus Leiri 
och Ann Myhre; 1995
Sykkelturer i Oslomarka.
Oslo: Syklistenes Landsforening. Nr 0936

Sökord: norska, turcykling

Sammanfattning: 13 korta turbeskrivningar och lite annat. 
Helt OK.

Saugstad, Even ; 2001
Sykkelturer i skog og fjell.
Oslo: Frie Fuglers Forlag. Nr 1006

Sökord: norska, turcykling, terrängcyklar

Sammanfattning: Turförslag (dock inga rundturer) för MTB-
cyklister i krävande miljö och ofta på mycket knöligt un-
derlag. En turbok av högsta kvalitet helt i fyrfärg med fin 
layout och mängder av färgbilder. (Nya cykeltidningen 2001, 
nr 3, s 24)

Saugstad, Even ; 2003
Sykkelturer i Oslo.
Oslo: Frie Fuglers Forlag. Nr 1102

Sökord: norska, turcykling, Norge

Sammanfattning: En riktigt bra Osloguide.

Saunders, David (redaktör); 1971
Cycling.
Förlagsort saknas: Wolfe Publishing. Nr 0053

Sökord: engelska, cykelsport, turcykling, historia

Sammanfattning: En liten trevlig bok som innehåller föl-
jande artiklar – ”Pedallers of the past – how cycling began” 
J. B. Wadley; ”Safety on the road” E. T. Bannister; ”The 
economics of cycling” Ken Evans; ”Why tour on a bicycle?” 
Ken Evans; ”The racing machine” Ken Evans; ”Cycle Racing” 
David Saunders; ”Racing tactics” David Saunders; ”How to 
become a racing cyclist” Brian Jolly; ”The great races” David 
Saunders; ”Cycling organisations” Roy Green.

Savage, Barbara; 1988 (1983)
Miles from Nowhere. A Round the World Bicycle Adventure.
Seattle: The Mountaineers. Nr 0209

Sökord: engelska, cykelresor, Algeriet, Canada, Egypten, 
England, Frankrike, Grekland, Italien, Indien, Irland, Kina, 
Luxemburg, Marocko, Nepal, Nya Zeeland, Portugal, Spanien, 
Thailand, Tyskland, USA, Österrike (och några länder till …)

Sammanfattning: For the reader interested in travel, in cy-

cling, or just in a rollicking good story where something’s 
always happening, this is an adventure not to be missed.
   As this book was going to press, author Barbara Savage 
died from head injuries suffered in a cycling accident near 
home in California. En ovanligt läsvärd reseskildring!

Scannell, Vernon; 1991
On your Cycle, Michael. A fast-paced collection of poems 
about travel.
London: Red Fox. Nr 0598

Sökord: engelska, cykelpoesi

Sammanfattning: Resepoesi skriven för barn. Biker’s Haikus 
och ett par cykeldikter. En helt underbar bok med teckningar 
av Tony Ross.

SCB; 1989
Miljövär(l)den. 2:a upplagan.
Örebro: SCB Förlag. Nr 0764

Sökord: svenska, miljö

Sammanfattning: Miljövär(l)den är ett litet häfte (9 x 14 
centimeter) med statistik från ECEs och OECDs miljöstatis-
tiska kompendier. Intressant!

Schiefferdecker och Schumacher (förnamn saknas); 1900
Das Radhfahren und seine Hygiene (Dr. med. Schiefferdecker).
Das Recht des Radfahrers (Professor Dr. jur. Schumacher). 
Nr 0290

Något kortad faksimilupplaga återutgiven av 
Lessing, Hans-Erhard; 1982
”Fahrradkultur 1. Der höhepunkt um 1900”
Hamburg: Rowohlt.

Sökord: tyska, historia

Sammanfattning: Der leicht gekürzte Neudruck des 
Schiefferdecker-Schumacher von 1900 soll die wichtigste 
deutsche Stimme in der internationalen Fahrradliteratur je-
ner Tage wieder zur Geltung bringen. Vor unseren Augen rollt 
noch einmal der Siegeszug der smarten Maschine und ihrer 
emanzipierten Fahrerinnen und Fahrer über die unheilige 
Allianz von Provinzbeamten und Kutschern, von Kirche und 
Ärzten vorüber.
   En bok i samma stil som Adolf Östbergs ”Hjulsport” från 
1889. Men kortningen och inledningen av Hans-Erhard 
Lessing skämmer boken.

Schantz, Peter och Ulf Silvander (redaktörer); 2004
Forskning och utbildning inom friluftsliv.
Hägersten: Frisam. Nr 1302

Sökord: svenska, utredning

Sammanfattning: En utredning med förslag på området forsk-
ning och utbildning inom friluftsliv. En rätt vattnig soppa.
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Schmalenbach, Werner; 1991 (1976)
Fernand Léger.
London: Thames and Hudson. Nr 0206

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: En av våra stora konstnärer som också fått 
med en och annan cykel. En i högsta grad sevärd och läsvärd 
bok. (Nya cykeltidningen 1996, nr 3, s 8–9)

Schmidt, Jeremy; 1998
Mountain Bike Training for beginners and professionals. 
Oxford: Meyer & Meyer Sport. Nr 0999

Sökord: engelska, terrängcykling, träning

Sammanfattning: ”Mountain Bike Training for beginners and 
professionals” skiljer sig från mängden. Böcker på området 
har normalt större format, mycket (mycket!) färgbilder och 
är inte tjocka. Schmidts bok har få illustrationer som alla 
är svartvita, den är i romanformat och 220 sidor tjock. Jag 
hade gärna skrivit att det är den bästa boken på området. 
Men det är den inte. För den som vill lägga upp ett seriöst 
träningsprogram på egen hand ger den dock många tips. 
Men är man så pass intresserad är frågan om man inte bör gå 
med i en klubb. Nåväl – ointressant är boken inte.

Schmidt, Jeremy; 1991
Himalayan Passage. 
Seven months in the high country of Tibet, Nepal, China, 
India, and Pakistan.
Seattle: The Mountaineers. Nr 0240

Sökord: engelska, cykelresor, Indien, Kina, Nepal, Pakistan, 
Tibet

Sammanfattning: This is the story of two young couples 
– experienced adventure travellers and mountaineers – who 
embarked on a journey through Tibet, Nepal, China, India, 
and Pakistan. They travelled by whatever methods seemed 
appropriate at the time – mountain bike, foot, truck, bus, taxi 
and donkey chart – not attempting to predict or control their 
path, but seeking continuity from the mountains alone.
   Winner of the first Barbara Savage Memorial Award.

Schmid, Matthias; 1982 (1981)
Vorfahrt für das Fahrrad.
Frankfurt am Main: Fischer Verlag. Nr 0230

Sökord: tyska, cykelteknik

Sammanfattning: Cykelteknik på tyska – helt OK men inget 
extra …

Schneider, Peter; 1978 (?)
Das Zweirad im Wandel der Zeit.
Neckarsulm: Deutsches Zweiradmuseum. Nr 1348

Sökord: tyska, historia

Sammanfattning: En tvåhjulingshistoria som bygger på sam-
lingarna i Deutsches Zweiradmuseum i Neckarsulm. Boken 
är småtråkigt, inte helt korrekt och innehåller mest motor-
cyklar.

Schnell, Jane; 1990
Changing Gears. Bicycling America’s Perimeter.
Atlanta, Georgia: Milner Press. Nr 0241

Sökord: engelska, cykelresor, USA

Sammanfattning: In Changing Gears, Jane Schnell tells the 
amazing story of her retirement adventure, a bicycle trip 
around the perimeter of the United States. Schnell began 
her journey at the age of 55, when she trade her desk chair 
at the Central Intelligence Agency for the saddle of a tour-
ing bicycle.
   Schnell set of the trip with a companion because she 
thought she wouldn’t enjoy travelling by herself, but ended 
up covering more than half of the 12,000 miles alone. Along 
the way she explored the borders of thirty-one states, met 
Americans who live and travel there, and learned to love 
life in the out of doors. Her story is a celebration of the 
American landscape and a personal triumph, a retirement 
adventure by a woman on her own.

Schubert, John; 1993
The Tandem Scoop. An Insider’s Guide to Tandem Cycling.
Eugene, Oregon: Burley Design Cooperative. Nr 0452

Sökord: engelska, cykelteknik, tandem

Sammanfattning: Tandems are fast. And fun. And differ-
ent from single bikes in many wonderful but not-so-obvi-
ous ways. If you think you’re ready to try out a tandem 
– or ready to try chasing one down – here’s the book for 
you. Even the most expert of cyclists will enjoy and benefit 
from the collection of wit, advice, and technical information 
found here. 
   The Tandem Scoop är inte så illa. Men lite för ytligt för 
den mer intresserade cyklisten (Nya cykeltidningen 1995, 
nr 1, s 6)

Schubert, Karl; 1994
Das Tandem.
Kiel: Moby Dick. Nr 0416

Sökord: tyska, cykelteknik, tandem

Sammanfattning: Förvånande är även denna tandembok 
skriven av en Schubert som här bär förnamnet Karl. Är det 
månne samma person som likt en tvättmaskin byter namn 
på olika marknader? Är John och Karl bröder eller rör det sig 
bara om en slump? Även om Karls bok är fylligare än Johns 
ovan mättar den inte den tandemintresserade (Nya cykeltid-
ningen 1995, nr 1, s 6)
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Schwartz, David M.; 1991
Supergrandpa.
New York, NY: Lothrop, Lee and Shepard Books. Nr 0243

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: At the age of 66, Gustaf Håkansson de-
cided to enter the 1000 mile ’Tour of Sweden’ Bicycle Race. 
Because of his age his application was turned down, but he 
was a stubborn old man who felt young enough. Why should 
he take ”No” for an answer … So he pedalled the 600 miles 
to the starting line and unofficially joined the Race. (Cycle 
Clips 1993, nr 2, s 21)
   Med usla illustrationer av David M. Schwartz.

Schwartz, John Burnham; 1989
Bicycle Days.
London: Heinemann. Nr 0120

Sökord: engelska, cykelroman

Sammanfattning: Bicycle Days is the story of Alec Stern, 
fresh out of Yale and just arrived in Tokyo. Alec has a job 
with an American-run company in the city and a room in 
the house of a Japanese family, and he believes that this 
assignment means freedom at last from oppressive family 
ties and disturbing memories. But instead …

Schweitzer, Pascal; 1993
Fahrradgeschichten.
Berlin: Byblos Verlag. Nr 0379

Sökord: tyska, noveller

Sammanfattning: En sammanställning av cykeltexter av 
Thomas Bernhard, Henry Miller, Uwe Timm, Karl Valentin, 
Thomas Mann, Lillian Jacobsen, Emile Zola, Irene Dickers, 
Peter Vogt, Alan Sillitoe, Luigi Bartolini, Jerome K. Jerome, 
Flann O’Brian, Franz Kafka, Roger Paloma, Martin Ros och 
Dino Buzzati. En underbar bok för den som gillar litteratur-
klipp och kan tillräckligt med tyska.

Schweikher, Erich och Paul Diamond (redaktörer); 2007
Cycling’s Greatest Misadventures.
Solana Beach, California: Casagrande Press. Nr 1442

Sökord: engelska, essäer

Sammanfattning: Boken innehåller tjugosju sanna berät-
telser. Här bjuds allt från skrämmande upplevelser via rena 
komiken till det bisarra. Texten innehåller berättelser från 
proffscyklister men också vardagsanvändarna kommer med. 
De egendomliga händelser som kan inträffa är allt från djur 
som attackerar till idiotiska beslut och de mest kusliga up-
plevelser så att man bara tappar hakan. Berättelserna kom-
mer från många delar av världen men USA dominerar. (Nya 
cykeltidningen 2008, nr 1, s 7)

Scioscia, Mary; 1983
Bicycle Rider.
New York, NY: Harper Collins Publishers. Nr 0310

Sökord: engelska, cykelsport, historia, barnbok

Sammanfattning: Marshall Taylor became the fastest bicy-
cle rider in the world. Nicknamed Major Taylor because he 
stood so straight, he was the first black person to partici-
pate in national bicycle races that were integrated. His first 
professional race in 1896 was at Madison Square Garden in 
New York City. During the years from 1896 to 1910 he raced 
in the U.S.A., Europe, and Australia. Several times he won 
American and World Championships.
   En utmärkt barnbok med spännande teckningar av Ed 
Young och Major Taylor.

Scott, Alastair; 1995
Native Stranger. A Journey in Familiar and Foreign 
Scotland.
London: Little Brown and Company. Nr 0426

Sökord: engelska, reseskildring, Scotland

Sammanfattning: The story of one man’s rediscovery of his 
own country. With clarity and humour Alastair Scott reveals 
a personal vision of the Scottish consciousness today; ex-
amining its nature, its importance, its potential for future 
change.

Scott, Hugh; 1993 (1990)
The Haunted Sand.
London: Walker Books. Nr 0382

Sökord: engelska, ungdomsbok

Sammanfattning: There’s something creepy in the church-
yard. there’s something deathly down the sand. Darren feels 
it. Frisby hears it, George thinks it’s a bit of laugh. But 
there’s nothing funny about murder …
   Med flera cyklar på omslaget och enligt uppgift i texten.

Scott-Stokes, Natasha; 1993
The Amber Trail. 
A journey of discovery by bicycle, from the Baltic sea to 
the Aegean.
London: Weidenfeld & Nicolson. Nr 0406

Sökord: engelska, reseskildring, Grekland, Jugoslavien, 
Polen, Tjeckoslovakien, Tyskland, Ungern, Österrike

Sammanfattning: Lite tröttsamt med ännu en reseskildring 
om Östeuropas fall …

Screvelius, Lars; 1951
Sagan om Stålfarfar. 
Hälsingborg: Förlaget Kärnan. Nr 1581
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Sökord: svenska, historia, barnbok

Sammanfattning: En trevlig barnbok om Stålfarfar. Suveräna 
fotografier! Framsidan har blivit kladdig och lite skadad.

Searle, Ronald; 1980
The King of the Beasts & other creatures.
London: Allen Lane, Penguin. Nr 0136

Sökord: engelska, cykelkonstnär

Sammanfattning: En mycket trevlig bilderbok som dock helt 
saknar cyklar.

Seaton, Matt; 2002
The escape artist.
London: Fourth Estate. Nr 1110

Sökord: engelska, självbiografi

Sammanfattning: Matt Seaton heter den skrivkunnige unge 
man (född 1965 … ) som står bakom ”The escape artist”. 
Det handlar om den passion även amatörcyklister kan känna 
och vad som kan få en att ägna mindre tid åt det man gillar 
bäst. Läsvärt! Och en bok som ”Daily Telegraph” beskriver 
som ”As poignant an elegy as I have ever read” skämmer ju 
inte ut en om den ligger framme. Särskilt som just detta står 
på framsidan. (Nya cykeltidningen 2005, nr 3-4, s 19)

Seth, Lennart; 1967   
Eric Hallström. Sveriges Allmänna Konstförening. Publikation 
LXXVI.
Stockholm: Sveriges Allmänna Konstförening. Nr 0607

Sökord: svenska, konstnär   

Sammanfattning: Eric Hallström föddes 1893 och gick bort 
redan 1946 enbart 52 år gammal. Eftersom väl så många 
idag inte känner till hans konstnärskap skulle jag gärna 
skriva att han var en högt älskad konstnär när det begav 
sig. Men Lennart Seth – som borde veta eftersom han skrivit 
flera böcker om Eric Hallström – skriver att den konstnär-
liga och ekonomiska framgången följde först efter hans död. 
Ivar Lo-Johansson nämner Eric Hallström i sina memoarer 
när han berättar om en vernissage 1935 … Där var Eric 
Hallström, skönlockig och vänlig och av många betraktad 
som den främste av färgochformmålarna fast han aldrig fått 
något riktigt erkännande.
   Kirre som Eric Hallström kallades bland vännerna var 
uppväxt i Stockholm. 24 år gammal debuterade han på 
Nya konstgalleriet på Strandvägen. Från början var han 
naivist och Stockholmsskildrare. Han målade enkelt och 
färgglatt om vardagen och sin tids Stockholm med om-
nejd. Berättarglädjen finns där. Man känner igen sig fast 
inte mycket finns kvar av det som skildras och blir glad 
när man ser målningarna. Fram på 1930-talet påverkas Eric 
Hallströms måleri av expressionisterna. ”Vitalism” brukar 
1930-talets expressionistiska naturalism kallas av de ism-
älskande konstvetarna.

   Men det är inte bara Stockholm som skildras. Det finns 
exempelvis mycket Norrland och Italien på dukarna. Som 
gammal Sundbybergare fastnade jag särskilt för Motiv från 
Sundbyberg från 1930 men det är klart att Begravning i 
Solna från 1918 är underbar den med. Sundbyberg är för 
övrigt med på flera målningar. Knappast förvånande när 
konstnären under några år bodde i hörnet Sturegatan och 
Stationsgatan.
   Målningarna skildrar dock på inget sätt Eric Hallströms 
uppväxt. Hemmet var trist och slutet. Han berättade högst 
ogärna om den tiden så det vi vet är till stor del hämtat 
från systern Edith. Uppväxten präglades av armod samt den 
terroriserande och psykiskt sjuke fadern. Ingen av syskonen 
fick gå i skolan utan undervisades av modern Erika. Eric var 
för övrigt döpt till Efraim men tog namnet efter mamman 
som han var mycket fäst vid. 
   Det egna familjelivet blev långt lyckligare även om Eric 
Hallström var en orolig själ han med och finanserna inte 
de bästa. Han kedjerökte cigaretter och tog alla kvinnorna 
i famn, medan alla visste att hans fru som vanligt satt 
hemma och vaktade småbarnen skriver Ivar Lo-Johansson. 
Och det är klart med ansvar för de nio barnen kunde Märta 
nog inte följa med på så många av vernissagerna. Att få 
pengar och tid att räcka till för familjen tog mycket av 
Eric Hallströms energi. Men det är också familjen som gett 
mycket av inspirationen till bilderna. Den och resor till 
Italien och Norrland – men ingenstans cyklas det som i 
Stockholm.
   1945 målar Eric Hallström sin kanske mest kända cykelbild. 
Vid ett besök hos några vänner skymtar han cyklisterna på 
väg runt Mälaren. Visst ser man spåren av allmogekonst de 
från perspektivet lösta figurerna och den utfyllande dekora-
tionen som Lennart Seth skriver. En underbar bild gjord un-
der konstnärens sista levnadsår. Sommaren efteråt gick han 
bort i en misskött halsfluss som ledde till hjärtförlamning. 
(Nya cykeltidningen 1998, nr 4, s 24-25)

Seth, Lennart; 1988   
Eric Hallström. Liv och konstnärsskap.
Stockholm: Raster förlag. Nr 0608

Sökord: svenska, konstnär   

Sammanfattning: se ovan.

Selby, Bettina; 1984
Riding the Mountains Down. A Journey by Bicycle to 
Kathmandu.
London: Victor Gollancz. (Uncorrected Book Proof. Not for 
publication). Nr 0427

Sökord: engelska, cykelresor, Indien, Pakistan

Sammanfattning: Bettina Selby, mother of three grown-up 
children, decided to tackle an adventurous project and cy-
cle alone and unsponsored from Karachi to Kathmandu. The 
journey took five months and was full of hazards …
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Selby, Bettina; 1985
Riding to Jerusalem.
London: Sidgwick & Jackson. Nr 0093

Sökord: engelska, cykelresor, England, Schweiz, Italien, 
Turkiet, Syrien, Jordanien, Israel

Sammanfattning: When Bettina Selby set out to ride her 
bicycle, Evans, to Jerusalem, she did so for various rea-
sons. On the face of it, here was a journey of adventure 
through strange and often exotic lands, an appropriate fol-
low-up to her bicycle ride from Kathmandu to Karachi in 
1982. But the lands through which she was now planning to 
ride were those of the Bible, Old Testament and New, end-
ing in Jerusalem, that supreme meeting-place of the three 
great religions of the West: Judaism, Christianity and Islam. 
Moreover, the routes she had chosen were those travelled 
centuries before by pilgrims like the eight-century English 
monk, St Willibald, and by crusading knights on their mis-
sion of glory and military zeal to recover the Holy Places 
from the Infidel.
   Taking the path of those medieval knights, she cycled first 
through Western Europe to Venice and by sea to Istanbul. 
Her route through Turkey took her into ancient classical 
provinces with evocative names like Wild Lycia and Rough 
Cilicia. Passing into Syria, she describes the great military 
strongholds like Krak des Chevaliers, and into Jordan the 
fabulous Petra, ’the rose-red city’. Finally she bears chilling 
witness to the problems that face any traveller moving from 
Arab lands into Israel – made worse for traveller accompa-
nied by such a sinister mode of transport as a bicycle.
   But Bettina’s story is not just a tale of history. Throughout 
her long and varied journey she notes with great vividness 
the sights met along the way, and her encounters with the 
kind and compassionate as well as those less well-disposed 
towards a lone woman in a Moslem land. All these threads 
are interwoven to produce a book that is full of spiritual 
reflection and worldly pathos, adventure and humour.

Selby, Bettina; 1988
Riding the Desert Trail. By bicycle to the source of the Nile.
London: Chatto & Windus. Nr 0162

Sökord: engelska, cykelresor, terrängcykling, Egypten, Sudan, 
Uganda

Sammanfattning: One wet and windy day in the British 
Museum, Bettina Selby decided, almost on an impulse, to 
travel the length of the Nile Valley, from the Mediterranean 
Sea to the mysterious Mountains of the Moon and the great 
lakes of central Africa. She designed a special, bright-red 
’all terrain’ bicycle for the journey; and suitably equipped 
with insect repellents, sun hat, and invaluable filter pump 
for purifying the waters of the Nile, a Swiss army penknife 
and an impracticable aerosol spray for keeping rabid dogs 
at bay, she set off on her 4500-mile adventure. It took her 
from the Pyramids, the great temples of Luxor, the Valley of 
the Kings and all the magnificence and romance of Egypt, to 
the empty burning sands of the Nubian Desert; from Cairo’s 
congenial bustle, and the hospitality of remote Nile-side 
villages, to the starving refugee camps of war torn southern 

Sudan; from the world of international aid to the terrifying 
child-soldiers of Uganda – the ruined paradise where the 
journey ends.

Selby, Bettina; 1989
The Fragile Islands. A Journey through the Outer Hebrides.
Glasgow: Richard Drew Publishing. Nr 0106

Sökord: engelska, cykelresor, terrängcykling, England

Sammanfattning: With an ’all-terrain’ bicycle and a small 
tent she sets out on a leisurely tour following forgotten 
tracks and byways into remote deserted corners. Camping 
amid spectacular island scenery, teeming with bird life, 
Bettina Selby finds that neither wild weather nor midges, 
nor even an ankle in plaster can dampen her enthusiasm for 
this fascinating threatened habitat.
   Her interest in the people of the islands, their history and 
traditions is equally strong and the pages are filled with a 
range of characters, from those whose families have crafted 
and fished for generations, to ’white-settlers’ from the South 
who have come to seek an alternative life-style to 20th 
century materialism.
   She did not care for all she saw. In controversial and thought-
provoking comments she ponders the future of these marginal 
lands. Who are the new inheritors? The crofters propped up 
with EEC grants? The in-comers with their new enthusiasm? 
Or foreign absentee land owners? Is crafting as a way of life 
already dead? Does religious bigotry exert a stranglehold on 
the population? Does it split the communities? Why are there 
no fresh vegetables? Why is so much land lying Waste? And 
who needs quite so many sheep?
   With a shrewd insight and a laconic humour Bettina Selby 
gives an informed and unsentimental outsider’s view. And 
through it all shines her love and concern for these Fragile 
Islands, and compassion for a people’s ’unenviable history’.

Selby, Bettina; 1990
Riding North One Summer.
London: Chatto & Windus. Nr 0108

Sökord: engelska, cykelresor, England

Sammanfattning: Well-known and rightly admired for her 
marathon bicycle rides along the Himalayas, to Jerusalem 
and down the Nile, Bettina Selby decided, in the summer of 
1988, to explore a country that was, on the face of it, all 
too familiar, yet turned out to be as beautiful, as exotic and 
as unexpected as anything she had come across in remote 
places. Riding her trusty eighteen-gear bicycle, Evans, and 
carrying with her a tent, a sleeping-bag and as little as 
she needed for her outdoor life, she left London in search 
of the continuing England that lies beyond the motorways, 
the suburbs and the great conurbations. Her outward jour-
ney took her through the Cotswolds, the Welsh Borders, 
Staffordshire and the Peak District – but the purpose of her 
journey was to explore the North …
   Entertaining, vividly written, wonderfully evocative of 
open-air adventure at its best. Riding North One Summer 
is also a perceptive and often sobering insight into English 
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life today.

Selby, Bettina; 1991
Frail Dream of Timbuktu.
London: John Murray. Nr 0097
Sökord: engelska, cykelresor, terrängcykling, Mali, Niger, 
Nigeria

Sammanfattning: Bettina Selby first started cycling to re-
mote parts of the world when her children grew up and left 
home; here she recounts her latest journey, the most exotic 
and challenging of them all, to explore the land of ancient 
African empires along the southern fringes of the Sahara.
   Following the course of Africa’s third longest river, the Niger, 
from Niamey through the fabled city of Timbuktu and on to 
Djenne and Segou, she reveals a lost world of cities founded 
centuries ago on the rich profits from trade in salt and spices, 
gold and slaves. It was not only the siren call of these cities 
that drew Bettina to the Sahel, but the harsh beauty of the 
land and curiosity about the people living there now.

Selby, Bettina; 1993
Beyond Ararat. A Journey Trough Eastern Turkey.
London: John Murray. Nr 0285

Sökord: engelska, cykelresor, Turkiet

Sammanfattning: Bettina Selby’s latest journey takes her to 
the cradle of civilization, where the Tigris and the Euphrates 
rise. It is a corridor of ancient invasion fought over by 
Persians, Armenians, Greeks, Romans, Byzantines, Turks, 
Arabs, Kurds and Mongols, with today’s survivors living un-
easily together under Turkish rule.
   Småseg …

Selby, Bettina; 1994
Pilgrim’s Road. A Journey to Santiago de Compostela.
London: Little, Brown and Company. Nr 0398

Sökord: engelska, cykelresor, Spanien, Frankrike

Sammanfattning: Ännu en skildring av en cykelresa längs 
dessa klassiska vägar. Läsbar. En mycket kortare berättelse 
från samma resa finns med i ”Maiden Voyages”.

Selby, Bettina; 1996
Like Water in a Dry Land. A Journey into Modern Israel.
London: HarperCollins Publishers. Nr 0546

Sökord: engelska, reseskildring, Israel

Sammanfattning: ”Like Water in a Dry Land” är bibliotekets 
nionde bok av eller med Bettina Selby. Denna gång cyklar 
hon runt i Israel. Det är inte min favoritbok men Bettina 
Selbys beundrare kommer att känna igen sig och säkert gilla 
den. (Nya cykeltidningen 1997, nr 2, s 23)

von Seth, Carl Magnus; 1976
bi-dur. En bi-cykel.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 0900

Sökord: svenska, poesi
Sammanfattning: En massa om dikter om bin. Må vara en 
cykel men ingen av den typ som intresserar cyklisten. 

Setterberg, Elsie; 1995
Första hjälpen på väg.
Stockholm: Liber. Nr 1514

Sökord: svenska, säkerhet, hälsa

Sammanfattning: Bland de bästa instruktioner om första 
hjälpen som kommit på svenska. Kort och tydlig. Alla borde 
läsa den!

Severin, Göran (redaktör); 1998
Från Gästrikland 1998. Gästrikeidrotten före 1950.
Gävle: Gästriklands kulturhistoriska förening. Nr 1383

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Blandad idrotshistoria. På sidorna 107-
112 återfinns ”Cykel i Gävle från 1890-talet” av Sten Birger 
Larsson. Illustrerad med fem fotografier. På sidan 113 finns 
en kort presentation av ”Sveriges meste 6-dagarscyklist” 
Olle Wickholm. Den är skriven av Kaj Annebrant.

Sharp, Archibald; 2003/1997 (1896)
Bicycles & tricycles.
Mineola, New York: Dover Publications. Nr 1084

Sökord: engelska, historia, cykelteknik

Sammanfattning: Until the publication of this book in 1896, 
no complete work existed on the science, design, and me-
chanics of the bicycle – och följaktligen ett måste i cykel-
biblioteket. En intressant bok om än hopplöst teknisk …

Shaw, Reginald C.; 1967 (1953)
Teach Yourself Cycling.
London: The English Universities Press Ltd. Nr 0189

Sökord: engelska, historia, cykelteknik

Sammanfattning: En mycket trevlig skrift i det lilla formatet. 
Reginald C. Shaws bok bekräftar att inte mycket nytt hänt 
sedan 1950-talet. Snarare har en del glömts bort som för-
tjänar att återupptäckas. Läs avsnittet om ”fun and games” 
och inspireras. Boken blir inte sämre av att flera fina teck-
ningar av Frank Patterson finns med.

Shaw, Reginald C.; 1971 (1953)
Cycling.
London: The English Universities Press Ltd. Nr 0959
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Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: This book aims to introduce the reader to 
the pleasures of cycling, to show you how to get the best 
out of your machine. There is much sound advice …
   Boken är en reviderad version av ”Teach Yourself 
Cycling”.

Shaw, Reginald C. (redaktör); 1975
The Raleigh book of Cycling.
London: Peter Davies. Nr 0514

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: A unique and comprehensive work, this 
book is designed for cyclists and would-be-cyclists of all 
kinds and all ages. 
   Med kapitel av E. T. Bannister, Rex Coley (turcycling), 
David A. Crick (lagar och regler), Harry Hall (bygga racercy-
kel), R. W. Hill (växlar, utväxling och underhåll), Tim Hughes 
(cykellekar), Reginald C. Shaw (cykelstigar och cykelvägar), 
J. B. Wadley (cykelsport), Leslie C. Warner (framtiden) och 
Christopher Woodard (hälsa). Trots bra namn och goda am-
bitioner är boken inte särskilt bra.

X Shimer, Porter; 2000 (1998)
I form med støvsuger, cykel og seng.
Århus: Modtryk. Nr 1015

Sökord: danska, träning, hälsa

Sammanfattning: En massa god råd för den som vill täcka in 
motionsbehovet genom rörelser i vardagen. Men vill någon 
detta nuförtiden? Vi vill väl inte motionera i hjemmet eller 
på rejsen. Vi vill gå på gym och berätta det för alla andra.

Shipway, H. S.; 1930-talet
Post Office Cycles.
The Post Office Green Papers Number II. Nr 0114

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Ett ovanligt och mycket eftersökt häfte 
(16 sidor). Här står allt som är värt att veta om det brittiska 
postväsendets cyklar från det de började användas omkring 
1880 till cirka 1930. Häftet är illustrerat med flera intres-
santa foton och skisser.

Sidwells, Chris; 2008 (2004)
Ta hand om din cykel.
Stockholm: Bonniers. Nr 1482

Sökord: svenska, teknik

Sammanfattning: Det kommer inte ut särskilt många cykelte-
knikböcker på svenska. Så oavsett kvaliteten är ”Ta hand 
om din cykel – reparationshandboken för alla cykelägare” 
ett välkommet tillskott. Men även i konkurrens skulle Chris 

Sidwells bok (från 2005) i översättning av Mattias Göthe 
klarat sig väl. Detta är en riktigt bra reparationshandbok.
 Trots att ”Ta hand om din cykel” är en bred reparation-
shandbok är anvisningarna relativt noggranna. Mycket av 
det som beskrivs kan också göras med boken som hjälp. 
Så är det inte alltid! Boken har många illustrationer men 
författaren har inte hemfallit åt att också illustrera det helt 
självklara. En bra handbok ekonomiserar både med ord och 
med bilder. Dorling Kindersley som gett ut originalet kan 
sina saker.
 Översättningen är bra på det stora hela. Plasthammare 
låter konstigt för oss som är vana vid gummiklubba. Men 
Chris använder faktiskt plasthammare. Och visst ska det heta 
blocknyckel – men alla säger väl fast nyckel? Pedalmekanism 
låter inte heller rätt men … 
 En del råd som bokens författare kan man tveka inför. Ska 
verkligen sadeln på en barncykel vara parallell med marken? 
Men alla anmärkningar är små detaljer och smaksaker. Det 
är bara att gratulera Bonniers till en mycket bra cykelrepara-
tionshandbok. (Nya cykeltidningen 2008, nr 2, s 30)

X Sigfridsson, Torsten; 2007
Springschasen. Gatans cykelryttare.
Strömstad: Eget förlag. Nr 1866

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Torsten Sigfridsson är en småkul författare 
som utforskat än det ena och än det andra. Boken är illa 
formgiven och tyvärr också illa skriven. Det rika bildmateri-
alet är också svårt misshandlat. Men värd att blada igenom 
är boken hursom och den fyller en lucka i vårt bibliotek.

Silvester, John och Anne Mobbs; 1994 (1991)
A Catland Companion. Classic cats by Louis Wain & many 
others.
London: Michael O’Mara Books. Nr 0138

Sökord: engelska, konstnär

Sammanfattning: Tecknade katter som gör allt möjligt. På 
sidan 48, 52 och 53 cyklar de. En underbar bok! Utöver Louis 
Wain medverkar bland annat Helena Maguire och Henrietta 
Ronner.

Sinclair, Helen; 1985
Cycle Clips. A history of cycling in the north east.
Tyne and Wear County Council Museums. Nr 0254

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Snarare en bok på närmare 60 sidor än 
en utställningsfolder. Fotografierna är den största behåll-
ningen. Den lokala anknytningen gör texten levande men 
möjligen mindre intressant.

Sirota, Mike; 1991
Bicycling Through Space and Time.
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New York, NY: ACE Books. Nr 0133

Sökord: engelska, cykelroman

Sammanfattning: Historien om Jack Miller som upptäcker 
att hans 21-växlade Nishiki Pinnacle mountain bike har 
en 22:a växel. När denna överväxel läggs i rör sig cykeln 
obehindrat (nåja …) genom tid och rum. Det är verkligen 
en skojig och läsvärd bok. (Nya cykeltidningen 1992, nr 
1, s 23)

Sirota, Mike; 1992
The Ultimate Bike Path.
New York, NY: ACE Books. Nr 0200

Sökord: engelska, cykelroman

Sammanfattning: Jack Miller’s back. He’s the guy whose 21-
speed Nishiki Pinnacle mountain bike has a 22nd gear that 
moves him through time and space on the Ultimate Bike 
Path. And when Jack gets moving, he makes Captain Kirk 
look like a homebody.
 This time around, Jack visits a race of giant babies and 
their midget parents … stays overnight in a house of hor-
rors … has a close encounter with Sharra, Queen of the 
Amazing Women … and more!
 But biking across the universe isn’t all glory and Gatorade. 
Jack may lose his life – or his mind – or both! (Nya cykeltid-
ningen 1992, nr 4, s 26)

Sirota, Mike; 1993
The 22nd Gear.
New York, NY: ACE Books. Nr 0473

Sökord: engelska, cykelroman

Sammanfattning: Det höll inte för en trilogi …

Sisson, Mark; 1984 (1983)
Triathlon – den nya utmaningen.
Stockholm: Manus förlag. Nr 0596

Sökord: svenska, cykelsport, träning, triathlon

Sammanfattning: Runners World’s träningsbok översatt. Väl 
seriös och lite gammal. Men definitivt ett måste för den 
triathlon-intresserade.

X Sjögren, Yngve; 1989
Rundturer i Vallentuna. Med bil, cykel och till fots. Färdledare.
Vallentuna: Eget förlag. Nr 1757

Sökord: svenska, turförslag

Sammanfattning: Två cykelturer som förefaller trevliga. Med 
färgbilder på sevärdheter som passeras.

Sjöström, Thorvald; 1986
Visst minns du dom …

Malmö: Eget förlag. Nr 0997

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Inte minns du Otto me tänderna, Blag-Ivar 
eller Kal de Snöar. Och inte gör det så mycket. Men Cykel-
Oskar borde vi minnas. Han finns med i Thorvald Sjöström 
sammanställning ”Visst minns du dom …” från 1986 inte att 
förväxla med boken Minns du dom än … från 1985. Boken 
finns att låna från SCCB.
   Berättelserna i ”Visst minns du dom …” bygger på tele-
fonsamtal från radiolyssnare om original och profiler från 
tiden då seklet var ungt. Thorvald Sjöström har fyllt ut tex-
ten något och illustrerat med värdelösa teckningar han gjort 
själv. Inte ens berättelsen om Cykel-Oskar är något vidare. 
Fast han lär ha varit en kul typ värd att minnas. (Nya cykel-
tidningen 2001, nr 3, s 10)

X Skafte, Ulrik och Thomas Balle; 2011
Antons nya cykelhjälm.
Stockholm: Turbine förlag. Nr 1719

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Anton och pappa ska köpa en ny cykel-
hjälm till Anton. Anton vill helst ha en grön cykelhjälm. 
Men en sådan hjälm har inte cykelhandlaren. Det blir Anton 
lite ledsen över. Men plötsligt får han syn på en cykelhjälm 
med en röd lykta och med gröna hundar på. Den är fin. Den 
cykelhjälmen vill han gärna ha.
   Ulrik Skafte skriver texter till bilderböcker om viktiga 
saker. Bland böcker om handhygien och sängvätning har 
cykelhjälmen också en plats. Charmigt illustrerad av Thomas 
Balle.

Skid- och friluftsfrämjandet; 1944
(redaktörer: Kerstin Gellerstedt, Lars Gellerstedt, Stig 
Hogdal, Carl M:son Mannerfelt och Folke Thörn)
Friluftsboken.
Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag. Nr 1520

Sökord: svenska, friluftsliv, turcykling, historia

Sammanfattning: En småtrist och grön föregångare till den 
”Gröna friluftsboken” (nr 1326) som kom 1978. På sidorna 
140–153 har Sven Wintzer bidragit med ett väl illustrerat 
och riktigt läsbart avsnitt om cykelsport (vilket visar sig 
betyda turcykling).

X Skid- och Friluftsfrämjandet; 1946
(redaktionsnämnd: Ivar Holmquist och Carl Nordenson)
Årsbok 1946. På skidor. 
Eget förlag. Nr 1702

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: I denna årsbok kan vi läsa ”På cykel längs 
snapphanestigar” av Sven Wintzer. Två fina cykelfotografi-
er illustrerar det korta bidraget som avslutas med ett antal 
moralismer som är lika tokiga än i dag. (Nya CykelTidningen 
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2012, nr 4, s 22-23)

X Skid- och Friluftsfrämjandet; 1947
(redaktionsnämnd: Ivar Holmquist och Carl Nordenson)
Årsbok 1947. På skidor. 
Eget förlag. Nr 1790

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: I denna årsbok kan vi läsa ”På cykel och till 
fots bortom allfartsvägarna i Dalarnar” av Hj. Leonardsson 
(sidorna 121-129). Ett flertal fotografier dock tyvärr utan 
cyklar illustrerar artikeln. 

X Skid- och Friluftsfrämjandet; 1953
(redaktör: Bo Rosén)
Årsbok 1953. På skidor. 
Eget förlag. Nr 1703

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: I denna årsbok hittar vi först inte de ut-
lovade cyklisterna. Men visst cyklas det i ”Vår på Kilsbergen” 
av Olle Sjöberg. ”Under lindarna står ett ungt par med lätt 
packning på cyklarna och spanar mot Kilsbergen …”. Bättre 
blir det inte. (Nya CykelTidningen 2012, nr 4, s 22-23)

X Skid- och Friluftsfrämjandet; 1957
(redaktör: Bo Rosén)
Årsbok 1957. På skidor. 
Eget förlag. Nr 1696

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Om vi bladar igenom denna årsbok så hit-
tar vi ”Semester på cykel” av Olle Thörnqvist. En mycket 
underhållande text med massor av tidstypiskt goda råd. 
På ett par sidor täcker han in cykelsemester i lättcyklade 
Mellansverige och det mer strapatsrika norr. Även om mycket 
framstår som klokt kan man undra om inte alla dessa råd 
snarare skrämde bort de som tänkt sig cykla en semestertur. 
(Nya CykelTidningen 2012, nr 4, s 22-23)

Skott, Staffan; 1978 (?)
Tidens Cykelbok. En handbok för alla sorters cyklister.
Förlagsort saknas: Tidens Förlag. Nr 0765
Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: Köpråd, cykelns historia, växlarnas mys-
terier – allt detta och mycket mera behandlas i instruktiva 
och utförliga kapitel. Både ägare av standardcyklar och am-
bitiösa motionärer med tioväxlade racercyklar finner här råd 
om skötsel och underhåll, om de reparationer en någotsånär 
händig cyklist kan göra själv. Mer än 180 illustrationer gör 
det möjligt att följa de enskilda arbetsmomenten steg för 
steg.
   Långfärdscyklisten finner alla tips han behöver om pack-
ning, cykelval och färdvägar. Motionscyklisten får praktiska 

råd om cykelteknik, om hur ett motionslopp går till, vad 
som krävs för att ge sig ut på en Vätternrunda och hur man 
använder cykeln för att ta sig till och från arbetet – upp till 
15 kilometer är ingen orimlig sträcka hävdar författaren.
   Tja – Skott kan bli lite tröttsam. Men detta är utan tvekan 
den bästa bok om cykling som getts ut i Sverige.

Skott, Staffan; 1983
Tidens Cykelbok. En handbok för alla sorters cyklister.
Förlagsort saknas: Tidens Förlag. Nr 0766

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: Skott är fortfarande lite tröttsam. Men 
ändå är detta den bästa bok om cykling som getts ut i 
Sverige. En del har tillkommit och en del utvecklats sedan 
1978 års upplaga.

Skott, Staffan; 1988
Till Hjuls. En CykelEnkcyklopedi.
Stockholm: Bonniers. Nr 0077

Sökord: svenska, kåserier

Sammanfattning: En cykelordbok med höga berg och djupa 
dalar. En del är mycket roligt. Väl mycket är inte roligt alls.

Skott, Staffan; 1994
Tidens Cykelbok. En handbok för alla sorters cyklister.
Förlagsort saknas: Tidens Förlag. Nr 0767

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: Min första handbok på cykelområdet var 
”Tidens Cykelbok”. Den var skriven av Staffan Skott i samar-
bete med Carl-Edvard Gavenius. När jag köpte mitt exemplar 
1978 eller 1979 var boken något helt fantastiskt. Intresset 
för mer avancerade cyklar av racertyp var på uppgång. Vi var 
många som ville veta mer. ”Tidens Cykelbok” täckte på drygt 
300 sidor det mesta. Författaren framstod kanske som lite 
dryg och som handbok hade boken brister – men äntligen 
fanns det en ordentlig bok för oss som var på väg att byta 
till en bättre cykel. För barn, ungdomar och vardagscyklister 
var boken knappast skriven.
   Mycket har hänt på cykelmarknaden sedan slutet på 1970-
talet. Mycket har också skrivits inte minst på engelska. Fjärde 
upplagan av ”Tidens Cykelbok” är sig däremot lik. Visst har 
den reviderats här och där, arbetats om en del, försetts med 
några färgbilder och förlängts. Många svagheter består trots 
dessa ansträngningar. Exempelvis är avsnittet om cykelns 
historia fortfarande inte korrekt, teknikavsnitten har förbli-
vit pratiga och föga instruktiva och långfärdsavsnittet är 
pinsamt dåligt. På sina håll är den fjärde upplagan rentav 
sämre än den första. Exempelvis har Skott gett upp ambi-
tionen att introducera annan cykellitteratur. På det stora 
hela är dock ”Tidens Cykelbok” från 1994 samma bok som 
vi känner sedan 1978.Någon oumbärlig standardbok för alla 
cyklister är det trots reklamen knappast fråga om. Tvärtom 
skulle jag vilja säga. 
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   Kanhända har det blivit omöjligt att få med allt i en enda 
cykelbok. Området har växt sig för stort. ”Tidens Cykelbok” 
påminner om gamla tiders varuhus. Där fanns massor för 
andra men aldrig något för mig. Bara man gör sig besväret 
att läsa engelska finns ett rikt urval speciallitteratur av hög 
kvalitet. Vill man absolut ha en bok som täcker allt finns 
även sådana i behändigare format och till lägre pris. Ska 
man försöka definiera den potentiella läsekretsen för ”Tidens 
Cykelbok” får det bli racercykelmotionärerna. Sådana fanns 
1978 och finns säkert 1994 även om de inte kan vara många. 
(Nya cykeltidningen, 1994, nr 3, s 7)

Skjöldebrand, Ingerlise och Agneta Hyllén (redaktörer); 
1973
Det bästa i virkat – sticka till hemmet – knyt makramé.
Stockholm: Semic i samarbete med Åhlén & Åkerlund. Nr 1399

Sökord: svenska, pyssel

Sammanfattning: På sidorna 36-37 knyts en cykelkorg i mak-
ramé. Korgen passar också utmärkt som handskorg i hallen!

Skrivargruppen; 1988
Skandiaverken 1899–1984. Cykelverkstaden som blev 
motorindustri..
Munkedal: Munkreklam. Nr 1589

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Undertiteln lovar mer än boken kan hålla. 
”Cykelverkstaden som blev motorindustri” är en typisk min-
nesskrift – opersonlig och fylld med namn och årtal. Boken 
hade kunnat vara så mycket bättre! Exempelvis kunde någon 
petat dit ett avsnitt om cyklar ... (Nya cykeltidningen 2010, 
nr 3, s 15)

X Slinn, Mathew; 2010
Build your own electric bicycle.
New York: McGraw Hill. Nr 1809

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: En läsvärd bok om hur man själv kan om-
vandla en standardcykel till elcykel. Färdiga kitt finns att 
köpa som dock kräver en viss ihärdighet. Om boken kan sä-
gas att den är så lång (260 sidor) att el-entusiasmen riskerar 
att falna halvvägs igenom. (Nya CykelTidningen 2014, nr 3, 
s 15)

X Sloane, Eugene; 1980
The all new complete book of bicycling 
New York: Fireside book. Nr 1846

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Första upplagan kom 1974. Denna är från 
1980. Vad ska man säga. En klassisk bok som tänker sig att 
vara komplett. Och det var den nog när det begav sig.

Smith, Alexander McCall; 1991 (1990)
The Ice-Cream Bicycle.
London: Penguin Books. Nr 0228

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Misipo’s uncle sells ice-creams from a very 
special bicycle. Misipo and his friend are thrilled to be al-
lowed to spend a Saturday helping him. But the bicycle is 
stolen when they are supposed to be looking after it.

Smith, Barbara och Wally; 2002
Bicycling Cuba.
Woodstock, Vermont: backcountry Guides. Nr 1095

Sökord: engelska, turbeskrivning, reseskildring, Kuba

Sammanfattning: Alla talar om Cuba. Varför inte ta en cykel-
semester där när nu landet har blivit en mer lättillgänglig 
(diktatur)? Skulle frågan bli aktuell rekommenderar vi boken 
”Bicycling Cuba” av Wally och Barbara Smith. Den är en ak-
tuell (2002) och informationstät samling turbeskrivningar 
av olika längd. Wally och Barbara vistades sex månader på 
Cuba och cyklade 8.000 kilometer där under arbetet med 
boken. Så de vet vad de talar om. 
   Även om boken på många sätt är en 300 sidors handbok 
för den som verkligen ska göra Cuba per cykel finns det en 
del att läsa för oss som tycker att Sörmland duger bra i år 
igen. (Nya Cykeltidningen 2004, nr 4, s 23) 

Smith, David och Eugene Gaston; 1979 (by the editors of 
Bicycling magazine)
Get fit with bicycling.
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 1343

Sökord: engelska, hälsa

Sammanfattning: Written by two medical doctors, this book 
offers an abundante of practical advice on making cykling a 
safe, beneficial, and pleasant way to stay fit for a lifetime.

X Smith, Dwight; 2004
One mile at a time. Cycling through loss to renewal.
Golden, Colorado: Fulcrum Publishing. Nr 1167

Sökord: engelska, reseskildring, USA, hälsa

Sammanfattning: Dwight Smith förlorade sina bägge söner i 
två olika bilolyckor och senare sin fru som var relativt ung. 
Han gick då i pension och började cykla runt USA. Detta är 
berättelsen om de dryga 22 000 kilometrarna.

Smith, Robert A.; 1972
A Social History of the Bicycle. Its Early Life and Times in 
America.
London: American Heritage Press. Nr 0527

Sökord: engelska, historia
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Sammanfattning: This is the engaging and revealing story of 
the bicycle in America, its early and bizarre variations, and 
its impact on American life.
 … måste läsas av den cykelhistoriskt intresserade.

Smith, Roff; 2000
Cold Beer and Crocodiles. A bicycle journey into Australia.
Washington, DC: The National geographic Society. Nr 1056

Sökord: engelska, reseskildring, Australien

Sammanfattning: Robert Smith hur han lätt överviktig och 
otränad lämnad bekvämligheten för att cykla Australien runt. 
Det blev nio månader och 10.000 miles på cykel. Robert 
Smith är journalist och har skrivit en bok om sitt äventyr 
man gott kan läsa. Vi har den självfallet i biblioteket. 
   Men som så ofta känns det lite påklistrat att etikettera cy-
kelturen ”äventyr”. Man cyklar gatan fram med kamera och an-
teckningsblock. Man åker iväg väl försörjd, försäkrad, sponsrad 
och garanterad en plats när man återvänder. Bara idén att åter-
vända till utgångspunkten gör det inte mycket till äventyr. Och 
varför måste allt upplevt dokumenteras och förmedlas?
   Vill vi höra om moderna äventyrsresor får vi nog vända 
oss till flyktingarna. De flyr från faror, möter nya faror och 
kastas ut i det okända. Cykelcampig med biltrafiken nästan 
inom hörhåll är knappast ett äventyr – men det får mig att 
längta till sommaren. Och i bilden av sommaren är det all-
tid sol, fred varhelst och de som flyr blir hyggligt bemötta 
– fantasier alltihop. (Nya cykeltidningen, 2003, nr 1, s 26)

Smolik, Hans-Christian och Stefan Etzel; 1997
Das Grosse Fahrradlexikon.
Bielefeld: Bielefelder Verlagsanstalt, BVA. Nr 0591
Sökord: tyska, cykelteknik, lexikon

Sammanfattning: ”Årets cykelbok 1997” blev ”Das Grosse 
Fahrradlexikon” som innehåller cirka 2000 uppslagsord och 
mer än 1400 illustrationer presenterade på dryga 600 sidor 
om 195 x 230 mm. Boken är välgjord, texterna välskrivna och 
illustrationerna välvalda. Allt är gjort med tysk noggrannhet 
men också med pedagogisk skicklighet och känsla för cykeln. 
   Das Grosse Fahrradlexikon är en helt oumbärlig uppslags-
bok! Ett måste i var cyklists bokhylla … På alla frågor jag 
kom på fanns där ett svar. Som alltid när det gäller upp-
slagsverk är många svar korta – men utrymmet tillåter fak-
tiskt författarna att säga det viktigaste. Det måste ligga 
oändligt mycket arbete bakom.
   Ska något negativt sägas om ”Das Grosse Fahrradlexikon” 
är det att man i sin strävan att hålla priset under DM 100 
inte kostat på färgbilder. Det hade varit trevligt men säkert 
minskat försäljningen. För en del är säkert tyskan ett pro-
blem. Texten är tekniskt orienterad och fackuttrycken dug-
gar tätt – men med ett lexikon bredvid och lite fantasi till 
hjälp kommer man väl så snart över den tröskeln. Skoltyska 
räcker. (Nya cykeltidningen 1998, nr 1, s 12)

X Snyder, Amy; 2011
Hell on two wheels. An astonishing story of suffering, tri-
umph and the most endurance race in the world.

Chicago, Illinois: Triumph Books. Nr 1894

Sökord: engelska, extremsport, USA

Sammanfattning: För de flesta av oss framstår extremsporter 
som onödig. Varför skulle man bry sig? Här har vi en skil-
dring av ett cykellopp tvärs över USA. Först i mål vinner. 
Det gäller alltså att trampa på och helst inte sova på en 
dryg vecka. Onödigt! Men konstigt nog blir boken relativt 
intressant.

Southern Transvaal Schools Cycling Association 
(S.T.S.C.A.); 1981
All you need to know to start Cycle Racing.
Johannesburg: S.T.S.C.A. Nr 0944

Sökord: engelska, cykelteknik, cykelsport

Sammanfattning: Här står säkert en hel del av det junioren 
frågar sig. Men allt är att ta i!   

X Sparshott, David; 2012
Bike watching. An Explorer’s Journal.
London: Laurence King. Nr 1819

Sökord: engelska, övrigt

Sammanfattning: Enligt baksidestexten är ... This journal is 
designed to champion a new type of activity: bike watch-
ing! David Sparshott’s inspiring illustrations celebrate bike 
culture in all its diverse and colourful glory, from stylish 
accessories and beautiful components to quirky gatherings 
and classic races. Inspired by birdwatching logs and the very 
British tradition of trainspotting, this journal gives users 
room to record and sketch all kinds of strange, exciting and 
surprising wheeled events. (se också Nya CykelTidningen 
2014, nr 3+4, s 14-15)

Spolander, Krister (sekreterare); 1985
Säkrare cykling. Problemanalys och förslag till åtgärder. 
VTIrapport 280.
Linköping: Väg- och Trafikinstitutet. Nr 0768

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: Mot bakgrund av ökande olyckstal för cy-
klister och motorcyklister beslöt regeringen i slutet av 1983 
att tillsätta en utredningsgrupp och tre arbetsgrupper med 
uppgift att föreslå åtgärder för att öka dessa trafikantgrup-
pers säkerhet. Cykelsäkerhetsgruppen har utarbetat denna 
rapport.

Spolander, Krister; 1994
Att köra bil. Körkortsutbildning för säkrare trafik och bättre 
miljö.
Stockholm: Liber. Nr 0769

Sökord: svenska, körkortsutbildning, trafikpolitik?
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Sammanfattning: Bibliotekarien är mer tveksam än recen-
senten var (se Nya cykeltidningen, 1995, nr 1, s 21). Men 
när nu författaren är cyklist och ambitionen är att lära unga 
bilförare större hänsyn till oskyddade trafikanter och miljö 
– och resultatet inte är så illa … 

Spolander, Krister; 1997
Planera för cykeln. En idésamling för bättre cykelmiljö.
Stockholm: NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande. Nr 0770

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: ”Planera för cykeln” är en påkostad tryck-
sak på 150 sidor i 4-färg med spiralpärm. Det är en ex-
empelsamling för goda cykeltrafiklösningar från olika håll i 
Europa. Meningen är inte att anmärka på brister utan peka 
på möjligheterna, vilka inte alltid behöver vara så kostsam-
ma. Verket vänder sig till gatukontorens planeringsansva-
riga, trafiksäkerhetsfolk, politiker, konsulter debattörer med 
flera – ja, till alla som är intresserade av god cykelmiljö. 
(Nya cykeltidningen 1997, nr 4, s 16–17)

Spolander, Krister; 1999
Staden, bilen, farten.
Stockholm: NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande. Nr 1433

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: Det är inte lätt att se någon linje i Krister 
Spolanders verksamhet på trafiksäkerhetsområdet. Han fram-
står som en konsult bland andra som säger dett uppdragsgi-
varen vill höra. Det hindrar inte att ”Staden, bilen, farten” 
är en viktig bok där kunskaper om nyttan av fartdämning i 
stadsmiljön samlats. Bilens fart är som alla vet orsaken till 
många olyckor och mycket av personskadorna. Här visas hur 
små effekter på transporttiderna som en fartdämpning har 
och hur lätt vi kan åstadkomma den. För övrigt en mycket 
snygg layout …

Spolander, Krister; 2003
Äldre, mobilitet och nollvision.
Stockholm: NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens 
Främjande. Nr 1103

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: Hur ska vi klara vår mobilitet när vi blir 
äldre? Och hur ska det gå till att förverkliga nollvisionen 
för äldre? Intressanta frågor som behandlas i en trist och 
tafatt bok.

Sporrong, Ulf och Hans-Fredrik Wennström (temaredaktö-
rer); 1990
Sveriges Nationalatlas. Sveriges kartor.
Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker. Nr 0771

Sökord: svenska, kartor

Sammanfattning: En mycket vacker bok i stort format. Boken 
är rikt illustrerad med kartor och bilder i fyrfärgstryck. I 
boken presenteras det rika utbud vi har av moderna kartor 
i olika skalor och utföranden samt den kulturskatt vi äger i 
form av ett enastående rikt historiskt kartmaterial.

Spowers, Rory; 1995
Three men on a Bike. A Journey through Africa.
Edinburgh: Canongate Books. Nr 0512

Sökord: engelska, reseskildring, Botswana, Zimbabwe, 
Zambia, Malawi, Tanzania, Kenya, Sudan, Egypten

Sammanfattning: Är det någon därute som är gammal nog 
att minnas The Goodies? Ni vet de där tre lite småroliga 
killarna som föll av sin trandem i TV på 70-talet. Gör det 
samma … På Goodies gamla cykel för tre (trandem) kall-
lad Goodloid plus en terrängcykel har fyra yngre män cyklat 
genom Afrika. Säkert ett stort steg för dem men av tveksamt 
intresse för oss andra. Ändå blev reseskildringen läsbar. (Nya 
cykeltidningen 1996, nr 3, s 9)

Spurdens, Dave; 1983
BMX.
London: Hamlyn. Nr 0224

Sökord: engelska, BMX

Sammanfattning: En bra BMX bok i stort format. Illustrerad 
med fina fotografier av författaren.

Spurdens, Dave; 1984 (1983)
BMX.
London: Hamlyn. Nr 0307

Sökord: svenska, BMX

Sammanfattning: En bra BMX bok i stort format. Illustrerad 
med fina fotografier av författaren.
   En svensk översättning av boken ovan inköpt för 5 kro-
nor vid utförsäljning från Stockholms Stadsbibliotek. Nästan 
alla sidor har blivit lösblad.

Spurdens, Dave; 1984
BMX Freestyle.
London: Hamlyn. Nr 0167

Sökord: engelska, BMX

Sammanfattning: En trevlig bok i stort format. Massor med 
foton på BMX åkare och trick. Ritningar för både liten och 
stor ramp finns med.

Spurgeon, Maureen; 1985
BMX Bikers.
London: Dragon Books. Nr 0184

Sökord: engelska, barnbok, BMX
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Sammanfattning: Ben’s holiday job looking after Mrs 
Caldicott’s plants didn’t sound much fun, until he saw the 
fantastic new BMX in her sun room. It had been left there 
by one of her grandchildren, Robbie.
   Ben was sure his job must include looking after the BMX 
– and that would mean riding it! In fact, if he could bor-
row the bike and make up a team for the BMX rally with his 
friends, maybe he’d even have a chance to win a BMX of his 
own. But would the mysterious Robbie agree?

Spurgeon, Maureen; 1985
BMX Bikers and the Dirt-Track Racers.
London: Dragon Books. Nr 0402

Sökord: engelska, barnbok, BMX

Sammanfattning: den fristående fortsättningen …

Stables, Gordon; 1984 (1885-86, 1875-76 felaktigt angivet 
i boken)
The Gentleman Gipsy. Journal of the ’Land Yacht Wanderer’
Waddesdon, Buckinghamshire: Kylin Press. Nr 0448

Sökord: engelska, historia, cykelresor, England

Sammanfattning: This remarkable diary records journeys of 
1300 miles in 1885 of the 2 ton Land yacht Wanderer, a 
Pullman carriage and a Victorian drawing-room drawn by 
two bay horses. Its ’crew’ – Gordon Stables; his 20 year old 
valet cum cook Foley who road ahead on a Ranelagh Club 
tricycle …
   En läsvärd bok av husvagnssemesterns fader.

Staff, Ragged (signatur för Rex Coley); 1946 (?)
Cycling is such fun!
London: Skeffington and Son. Nr 0044

Sökord: engelska, kåserier, (engelsk!) humor

Sammanfattning: Few men are better qualified to write of 
the humorous side of cycling than the author of these sto-
ries who has toured in every British and Irish county and 
confesses to no other hobby than that of riding a bicycle. 
Rex Coley’s cycling adventures cover a space of twenty years 
and 1946 finds him still revelling in what millions of British 
people regard as the finest of all athletic pursuits. Under 
his pen-name ”Ragged Staff,” Rex Coley’s light-hearted yet 
instructive writings are known and appreciated throughout 
Britain and the U.S.A. In whatever company ”Ragged Staff” 
finds himself, laughable complications invariably result, 
and the reader of these amusing reminiscences alternates 
between laughter at the rebuffs the authors frequently re-
ceives and admiration of the manner in which he describes 
Britain’s incomparable countryside.
   Illustrerad med trevliga teckningar av A. J. Charles.

Staff, Ragged (signatur för Rex Coley); 1953
Joyous Cycling.

London: John Long. Nr 0045

Sökord: engelska, kåserier, (engelsk!) humor

Sammanfattning: The success of this author’s previous book 
of short stories Cycling is such fun!, made a follow-up inevi-
table. ”Ragged Staff” possesses the enviable knack of see-
ing the bright side of everything that comes his way, and 
his description of adventures met with during his lengthy 
cycling life acts as an incentive to others to follow in his 
wheel marks and discover for themselves the Joyous Cycling 
of which he writes so glowingly.
   Therein lies the author’s secret – he writes of people and 
places in a style that is always down to earth and happily 
nostalgic
   Illustrerad med trevliga teckningar av A. J. Charles.

Stamp, Jørgen; 2005
Kalles nya cykel.
Stockholm: Berghs. Nr 1334

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En trevlig barncykelbok med illustrationer 
av författaren. Härligt med ett litet försök till social träning 
istället för den vanliga cykelsäkerhetspedagogiken.

Starischka, Stephan; 1992 (1989)
Träna dig vacker. Kvinnans nya kroppsmedvetande.
Malmö: Richters. Nr 1436

Sökord: svenska, träning

Sammanfattning: Undertiteln borde skrämt bort oss. På en-
gelska hette boken ”Ladyfittness”. Och bildmaterialet. Man 
häpnar. Men det finns ett uppslag (sidorma 48–49) om ”kon-
dition genom att cykla”. Detta är förvisso oanvändbart men 
råden har ett betydande underhållningsvärde och kan med 
fördel läsas högt framför brasan. Exempelvis ”Stig av i starkt 
kuperad terräng och led cykeln. Du behöver först lära dig 
hur proffsen cyklar uppför.”

Starrs, James E (redaktör); 1982
The Noiseless Tenor. The Bicycle in Literature.
London: Cornwall Books. Nr 0198

Sökord: engelska, antologi, noveller

Sammanfattning: This book, the first anthology devoted ex-
clusively to the bicycle, is a treasure trove of lively and 
dramatic poems, short stories, excerpts from novels, and 
factual accounts, all of which reflect the pervasive influence 
of the bicycle in literature.
   En helt fantastisk bok med bidrag av Marcel Aymé, Samuel 
Becket, Daniel Behrman, Gavin Casey, Stephen Crane, Sir 
Arthur Conan Doyle, Will & Ariel Durant, J G Farrell, John 
Galsworthy, Giovanni Guareschi, Ernest Hemingway, Aldous 
Huxley, P D James, Alfred Jarry, Jerome K Jerome, Uwe 
Johnson, Ring Lardner, D H Lawrence, John D MacDonald, 
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Bob Mace, John E Mack, Edward Marjoribanks, W Somerset 
Maugham, Henry Miller, Paul Morand, Christopher Morley, 
Iris Murdoch, Vladimir Nabokov, R K Narayan, Flann O’Brian, 
James Reany, Frederic Remington, Alain Robbe-Grillet, 
William Saroyan, Bruno Schulz, Alan Sillitoe, Monica Starrs, 
Stijn Streuvel, Dylan Thomas, Mark Twain och H G Wells.

Steadman, Ralph och Bernard Stone; 1972
Quasimodo Mouse.
London: Andersen Press. Nr 0581

Sökord: engelska, konstnär, barnbok

Sammanfattning: Tyvärr den enda boken med cykelanknyt-
ning som Ralph Steadman illustrerat. En lysande bilderbok 
för barn med text av Bernard Stone. Läsvärd även för vuxna. 
(Nya cykeltidningen 1997, nr 3, s 28)

Stefaniterna; 1941
Stefaniterna’s Jubileumsskrift 1916–1941.
Stockholm: Eget förlag. Nr 0956

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: En kort historia med få illustrationer.

X Stenmark, Jan; 2005
U-sväng inslagen i folie.
Stockholm: Kartago. Nr 1847

Sökord: svenska, konstnär, fotografier

Sammanfattning: Åren 1999–2004 cyklade Jan Stenmark 
runt i Stockholm och fotograferade med en polaroidkam-
era (det var längesedan och var en findyr kamera som efter 
knäppet direkt levererade en pappersbild av sämre kvalitet). 
Bilderna är här samlade och försedda med var sin typisk 
beskrivning. En underbar bok som dock i princip helt saknar 
cyklar på bilderna.

Stevens, Thomas; 1984 (1887)
Around the World on a Bicycle.
Tucson: Seven Palms Press. Nr 0075

Sökord: engelska, cykelresor, klassiker, USA, England, 
Frankrike, Tyskland, Österrike-Ungern, Jugoslavien (Servia), 
Bulgarien, Turkiet, Asien, Persien, Afghanistan, Indien, 
Kina, Japan,

Sammanfattning: Klockan åtta på morgonen den 22 april år 
1984 startade Thomas Stevens sin jorden-runt resa på hög-
hjuling. 1987 utkom två volymer i vilka resan skildrades i 
ord och teckningar. Dessa böcker utgör förmodligen världens 
mest kända och eftertraktade skildring av en cykelresa.
   Hundra år efter färdens start gavs denna vackra volym 
ut. Boken innehåller utdrag av originaltexten och ett urval 
av originalillustrationerna. ”Around the World on a Bicycle” 
gavs ut i 1.000 numrerade exemplar varav SCCB lyckats för-

värva nummer 166. Boken är i högsta grad läsvärd även om 
längtan efter att få läsa originalvolymerna snarare ökar än 
minskar.

X Stigell, Erik; 2011
Assessment of active commuting behaviour – walking and 
bicycling in Greater Stockholm
Örebro universitet: Örebro studies in sport sciences 12. Nr 
1658

Sökord: engelska, resvanor

Sammanfattning: En doktorsavhandling som förblivit oläst. 
Syftet låter intressant. Vad jag såg vid genombladningen var 
den relativt mätmetodorienterad.
   The aims of this thesis is to explore gender and mode 
choice differences in commuting behaviours in terms of dis-
tance, duration, velocity and trip frequency, of a group of 
adult commuters in Greater Stockholm, Sweden, and fur-
thermore to develop a criterion method for distance meas-
urements and to assess the validity of four other distance 
measurement methods.

Stjernström, Gustaf; 1910
Sommarboken. En vägledning för ung och gammal.
Stockholm: Chelius. Nr 1533

Sökord: svenska, turcykling, historia

Sammanfattning: En klassisk guide till ”frilufts- och idrotts-
lif för alla”. På sidorna 164–176 skriver Gösta Drake under 
rubriken ”Cykelturer”. Mycket av det som står där gäller än i 
dag för lyckade turistcykelturer:
”För färder i Lappland gör du klokt i att medtaga såväl myg-
gflor som beck- eller näfverolja för ingnidning på händer 
och ansikte.”
”Ät, så du blir mätt, men öfverlasta ej din mage.”
Med underbara vignetter och talrika illustrationer av Ernst 
Österberg.

Stockton, Frank Richard; 2006 (1900)
A bicycle of Cathay. A novel.
Boston, Massachusetts: IndyPublisher. Nr 1388

Sökord: engelska, novell, historia

Sammanfattning: It was a beautiful summer morning when 
slowly I wheeled my way along the principal street of the 
village of Walford. A little valise was strapped in front of my 
bicycle; my coat, rolled into a small compass, was securely 
tied under the seat, and I was starting out to spend my 
vacation … 
   Upplagan saknar tyvärr ilustrationer av Orson Lowell.

Stockholms stad; 2007
Smultronställen i Stockholm.
Stockholm: Eget förlag. Nr 1431
Sökord: Svenska, turbeskrivningar, Stockholm
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Sammanfattning: En komplett oanvändbar cykelguide! 
Stockholms stad borde skämmas. (Nya cykeltidningen 2007, 
nr 3, s 12)

Stone, Howard; 1982
Short Bike Rides In Greater Boston and Central Massachusetts
Chester: The Globe Pequot Press. Nr 0772

Sökord: engelska, turcykling, USA

Sammanfattning: From downtown Boston’s skyscrapers 
to the rich tobacco fields of Holyoke and Deerfield, this 
thoughtfully planned book of rides leads cyclists through 
and impressive network of historic streets and back roads.
   Encompassing all of Boston, its western suburbs, Cape 
Ann and the South Shore, the 108 rides presented here also 
wind through Amherst, Plymouth, Worcester, New Bedford 
and over 250 small towns. Full descriptions of each ride 
come complete with food stops, points of interest, route 
extensions, shortcuts, terrain information and much more.

Storrusten, Erling; 1999 (?)
Hurtigruten. Verdens vakreste sjøreise.
Narvik: Hurtigruten. Nr 1456

Sökord: norska, turbeskrivning

Sammanfattning: En mycket trevlig bok om en sjöresa alla 
bör göra. Någon cykel behövs dock inte. OBS att en VHS med 
samma titel finns i samlingarna som nr 0973.

X Strandberg, Mikael; 1989
På cykel från Chile till Alaska.
Malung: Dalaförlaget. Nr 1652

Sökord: svenska, reseskildringar, Chile, Peru, Ecuador, 
Colombia

Sammanfattning: En väl så trist reseskildring. Någon borde 
avrått …

Strandberg, Mikael; 1991
På cykel genom Afrika.
Malung: Dalaförlaget. Nr 0897

Sökord: svenska, reseskildringar, Marocko, Algeriet, 
Niger, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken 
(C.A.R.), Zaire, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, 
Zimbabwe, Sydafrika

Sammanfattning: … är en storslagen och romantisk skild-
ring av en cyklande äventyrares möten med de sägenom-
spunna pygméerna, Saharas tuareger, masajkrigare, häxdok-
torer, rytande lejon, nyfikna elefanter, aggressiva babianer 
och manshandsstora giftiga skorpioner.
   … må så vara. Fast tyvärr skriver han illa.

Strandberg, Mikael; 1996
På cykel från Nya Zeeland till Kairo.
Malung: Dalaförlaget. Nr 0898

Sökord: svenska, reseskildringar, Nya Zeeland, Australien, 
Indien, Pakistan, Iran, Turkiet, Syrien, Jordanien, Saudi-
Arabien, Egypten

Sammanfattning: Han är den förste som cyklat genom både 
den Nya och Gamla världen, dalkarlen Mikael Strandberg 
som i denna sin tredje bok berättar om äventyrliga möten 
med saltvattenkrokodiler i Australien, stamkrigare på Nya 
Guinea och stenkastande herdar i Pakistan.
   Men färden från vulkanerna på Nya Zeeland till pyrami-
derna i Kairo var för Mikael även ett fortsatt sökande efter 
svaren på de stora livsfrågorna. Och på det mer jordnära 
planet en prövning av hur livskraftigt förhållandet var mel-
lan honom och hans älskade Lejoninna.
   Boken innehåller också en uppslagsdel för alla framtida 
äventyrscyklister med praktiska råd om utrustning, förbere-
delser och uppträdande under cykelfärder i tredje världen.
   … må så vara. Fast tyvärr skriver han fortfarande illa.

Strandberg, Mikael; 1999
Sigge – vildhunden från Patagonien.
Stockholm: Alfabeta. Nr 1304

Sökord: svenska, reseskildringar, undomsbok(?), Patagonien

Sammanfattning: Detta är ingen cykelbok. Det framstår som 
ett försök till ungdomsbok om en allt tamare vildhund. Men 
den är inget vidare på det hela taget.

Strandh, Sigvard (redaktör); 1968
Dædalus 1968. Tekniska Museets årsbok.
Stockholm: Tekniska Museet. Nr 1400

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: ”Hopfällbar cykel” av Gunnar Lindmark, 
sidorna 110-111.

X Strandh, Sigvard (redaktör); 1974
Dædalus 1974. Tekniska Museets årsbok.
Stockholm: Tekniska Museet. Nr 1734

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Ett antal cykelbilder från museets 50-års-
firande återfinns på sidorna 175 och framåt.

Streb, Marla; 2006
Bicycling Magazine´s Century training program.
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 1428

Sökord: engelska, träning, hälsa

Sammanfattning: Marla is fast, funny, and wise. She´s the 
rare pro bicycle racer who can explain how she accomplishes 
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what she does on a bike an how you can train to ride a 
Century (100 miles) in 100 days. She explains how to pedal, 
match your body to your bike, how to find the champion 
within yourself, and more.

Street, Roger T.C.; 1979
Victorian High-Wheelers. 
The social life of the bicycle where Dorset meets 
Hampshire.
Sherborne, Dorset: Dorset Publishing. Nr 0251

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: A close view of the Christchurch Bicycle 
Club which was in existence from 1876 to 1884 on the 
borders of Hampshire and Dorset. Although it is prima-
rily a history of one individual early bicycle club, it also 
serves as a good example of the picture generally at this 
date.

Street, Roger T.C.; 1998
The Pedestrian Hobby-Horse. At the dawn of cycling.
Christchurch, Dorset: Artesius Publications. Nr 0580

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: The detailed story of the forerunner of the 
pedal bicycle in Britain has not previously been told. The 
present work … aims to rectify this omission. 
   En läsvärd bok – mycket nära att bli ”Årets cykelbok 
1998”.

X Streeter, April; 2012
Women on Wheels. A handbook and how-to for city cyclists.
Portland, OR: A Serious Press. Nr 1858

Sökord: engelska, vardagscykling

Sammanfattning: En helt OK bok för den kvinna som vill kom-
ma igång med cyklandet. Ofta går dock detta väl så bra även 
utan bok. Innehållet är det inget stort fel på. Ospännande är 
ordet jag söker. Designen är desto mer spännanden. Många 
sidor i mycket litet format (10 x 15 centimeter) gör den 
svårläst. Ofta är det bättre tvärtom. Ett spännande innehål 
och mera standardiserad utformning.
   Nåbväl. April Streeter har någon familjekoppling till 
Sverige. Vilken vet vi inte. Men hon cyklar en enväxlad blå 
Monark när hon är på besök. Och det talar ju för att boken 
är lokalanpassad.

Strickland, Bill; 1997
The Quotable Cyclist. Great Moments of Bicycling Wisdom, 
Inspiration and Humor.
New York City: Breakaway Books. Nr 0623

Sökord: engelska, cykelcitat

Sammanfattning: Visst är det bra ofta man verkligen skulle 

behöva ett smart citat. Man vill säga något klokt, locka till 
skratt eller teckna ner några rader. Citatet kan vara det hela 
eller början på något eget. I denna bok finns det 358 sidor 
citat uppdelade på alla ämnen en cyklist behöver. Eller vad 
sägs om följande av Arthur Conan Doyle från 1896. Lika sant 
mer än 100 år senare. 
   ”When the spirits are low, when the day appears dark, 
when work becomes monotonous, when hope hardly seems 
worth having, just mount a bicycle and go out for a spin 
down the road, without thought on anything but the ride 
you are taking.” (Nya cykeltidningen 1999, nr 2, s 23)

Strickland, Bill; 1997 (by the editors of Bicycling magazine)
The Nobles Invention. An Illustrated History of the Bicycle.
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 1125

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: ”The Noblest Invention” är en tjock foliant 
i det lilla formatet. Där finns jättefina bilder och lättsmält 
text. Lite om allt brukar inte vara det bästa uppslaget för 
en lyckad bok. Men här fungera det mycket på grund av en 
mix av duktiga skribenter och välfunna illustrationer. Boken 
har ett förord av Lance Armstrong vilket kan vara en styrka 
för en del och en svaghet för andra. Som jag ser det är ”The 
Noblest Invention” den ideala boken för höstens kaffep-
auser. Den är dessutom en tjusig inredningsaccessoar! (Nya 
cykeltidningen 2005, nr 3-4, s 19)

Strub, Susanne; 1990
Lulu on her bike.
London: Hamish Hamilton. Nr 0868

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar 
en viktig roll. 

Stuart, Robin och Cathy Jensen; 1994
Mountain Biking For Women.
New York, NY: Acorn Publishing. Nr 0561

Sökord: engelska, terrängcykling

Sammanfattning: ”Mountain Biking for Women” vänder sig 
till kvinnor som på allvar vill prova på terrängcykling. Boken 
är värd att låna. Författarna kan sin sak. Synd att förlaget inte 
kostat på färgbilder. (Nya cykeltidningen 1997, nr 3, s 15)

Sturmey, Henry; 1970(?) (1885)
Sturmey’s Indispensable Handbook to the Safety Bicycle, 
Treating Safety Bicycles, their Varieties, Construction & Use.
Birmingham: Pinkerton Press. Nr 0638

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: The title is as grand as the book. In the 
100 plus pages Henry Sturmey, later to be involved with the 
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hub gear, discusses the Safety in all of its forms of 1885.

Ståhlberg, Knut; 1995
Storklockan i Paris
Stockholm: Norstedts. Nr 1039

Sökord: svenska, självbiografi, Frankrike

Sammanfattning: Knut Ståhlberg kom till Paris 1945. Han 
kom med cykel och en väska med livsmedel …

Suber, Margareta; 1946
Solkatt på Frankrike.
Stockholm: Norstedts. Nr 1031

Sökord: svenska, cykelresor, Frankrike

Sammanfattning: En dag i våras installerade sig Margareta 
Suber på en båt, vars destinationsort var Rouen – hon ville 
ge sig ut på en upptäcktsfärd genom det Frankrike, som hon 
tidigare grundligt lärt känna med som sedan dess fått ge-
nomgå det andra världskrigets skärseld. Tillsammans med sin 
son startade hon per cykel sin färd, som kom att beröra stora 
delar av det franska landet. Hon kom i beröring med fransmän 
av de mest skilda kategorier, från den fashionabla publiken 
i Sorbonnes föreläsningssalar till de ljusskygga individerna 
nere i Marseilles gränder. Hennes bok ger ett tvärsnitt genom 
Frankrike, men den ger först och främst en mycket charmfull, 
omedelbar och levande skildring av en strapatsfylld och även-
tyrsrik resa. (Nya cykeltidningen 2002, nr 2, s 23)

Sumner, Lloyd; 1978
The Long Ride. Around-the-world adventures of a self-pro-
pelled optimist.
Cameron: Stackpole Books. Nr 0032

Sökord: engelska, cykelresor, USA, Canada, Hawaii, Fiji, Nya 
Zeeland, Australien

Sammanfattning: Early one morning in November 1971, Lloyd 
Sumner pedalled his bicycle due west from Charlottesville, 
Virginia in pursuit of a persistent dream – to travel the 
world under his own power. Four years later when Sumner 
finally returned home to Virginia, the odometer on his bike 
read 28,477.9 miles. What Lloyd had done was wheel around 
the world – with some help across the oceans and an occa-
sional lift from an elephant, ostrich, or some other unusual 
transport.
   As if his long ride was not challenging enough, he explored 
along the way the depths of Australia’s Great Barrier Reef, 
climbed the summits of McKinley, Blanc, and Kilimanjaro, 
criss-crossed thick jungles, open seas, monsoons, volcanoes, 
north country tundra, African plains, and boiling bush coun-
try. Better still, he experienced all this on his own terms, 
pausing whenever he chose to, spinning his wheels when he 
felt it was time to travel on.
   This is the true, detailed account of a young American who 
was not an experienced cyclist to begin with, but who had 
the courage, will and stamina to pitch his tent in a jungle 

or ride all day without eating.

Sumner, Philip; 1980 (1966)
Early Bicycles.
London: Hugh Evelyn. Nr 0262

Sökord: engelska, historia, cykelkonstnär

Sammanfattning: Boken innehåller visserligen några sidor 
cykelhistoria av Philip Sumner. Men denna har skrivits bättre 
och mer korrekt av andra. Det som gjort boken känd är 12 
underbara teckningar i formatet 26 x 38 centimeter av Alan 
Osbahr. Teckningarna är som gjorda för att plockas ur boken 
och ramas in.

X Sund, Bill; 2012
Backe upp och backe ner. svensk cykelsport och cykelhisto-
ria i ett internationellt perspektiv.
Malmö: Malmö högskola, idrottsforum.org. Nr 1720

Sökord: svenska, cykelsport, historia

Sammanfattning: Bill Sund kan säkert sin sak. Men här har 
för mycket blivit fel. Småfelen irreterar och upprepningarna 
är många. Referenserna är ofullständiga och det saknas reg-
ister. Några foton finns inte med och resultatlistor får man 
söka efter på Google. 
   Man ska vara glad att det ges ut cykelböcker på svenska 
och att någon intresserar sig för den allt mindre cykelspor-
ten. Men Sunds bok tar bara upp det vi ändå vet mest om: de 
stora loppen, de stora märkena och tiden efter världskriget. 
Vän av ordning undrar också varför omslaget inte visar en 
cyklist i svenskt landskap. (Nya CykelTidningen 2015, nr 1, 
s 8-9)

Sundfeldt, Jan; 1996
På cykel i Europa. 22 turer i norr och söder.
Stockholm: Rabén Prisma. Nr 0519

Sökord: svenska, reseskildring

Sammanfattning: 22 inspirerande cykelturer runt om i 
Europa – bland annat på Toscanas kullar, längs Mosel i vin-
skörd och rallarnas lappländska materialväg, över pilgrimers 
pass i Pyrenéerna, högt ovan Themsen på Europas äldsta 
väg och i Madeiras svindlande utförsbackar. (se även Nya 
cykeltidningen 1996, nr 3, s 29)

Sundqvist, Roland; 1970
Cykeln. Handbok för cykelägare och cykelköpare.
Stockholm: Allt om hobby. Nr 0083

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: Allt fler inser fördelarna med att cykla för 
att spara tid och för att få motion och avkoppling. I dag, 
med växande avstånd i städerna och mycket stillasittande 
arbete, är cykeln viktigare än någonsin.
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   I denna bok ges utom direkta råd för val och skötsel av cy-
kel, även trafikråd, och vidare påtalas en del besvärligheter 
som cyklister utsätts för bland annat till följd av olämpliga 
åtgärder från ”de styrande”.
 En svensk klassiker!

Sundqvist, Roland; 1980
Cykeln. Del 1 och 2. Handbok för cykelägare och cykel- 
köpare.
Stockholm: Allt om hobby. Nr 0773

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: Roland Sundqvist’s klassiker med ett tilläg 
på 18 sidor. 
   Sedan boken skrevs har åtskilligt hänt som motiverar en 
aktualisering i form av ett tillägg. Mångväxlade cyklar har 
blivit mycket vanliga och utländska cyklar har fått en allt 
större del av marknaden. Med detta tillägg bör boken vara 
”up to date”. (allt enligt författaren)

Sundqvist, Roland; 1982
Nya Cykelboken.
Göteborg: Bokskogen. Nr 0082

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: Det är inte märkvärdigt att cykla. Cykeln 
är ett förnuftigt komplement till – fötterna. Man kan nästan 
överallt ta sig fram per cykel. – Eller borde kunna. Man cyk-
lar därför att det är bekvämt, när andra sätt att ta sig fram 
är för tidsödande och kostsamma. Makthavarna har inte in-
sett detta utan skövlat våra städer till bilismens fromma. 
Cykeln är också utmärkt som sport- och tävlingsdon, men är 
främst ett bruksredskap.
   Det finns många slag av cyklar och en cykelköpare gör 
klokt i att inte köpa första bästa som erbjuds, utan försöka 
ta reda på vad som skiljer cyklar åt, och om de är prisvärda. 
Den som inte är nöjd med den valda cykeln har gjort ett 
dåligt köp – oavsett vad den kostade.
   Cyklar fordrar ringa skötsel, men det de fordrar bör de 
också få. En bra cykel kan med lämplig skötsel hålla nästan 
hur länge som helst. Utan skötsel kan den ”ta slut” på några 
få år.
   I denna bok, som främst riktar sig till dem som i cykeln 
ser ett praktiskt bruksredskap, ges råd till cykelköpare och 
cykelägare om sådant de bör veta före och efter köpet. Den 
innehåller också trafikråd för att göra cyklingen så säker den 
kan bli i vår hårda och absurda motortrafik.
   Misslyckad layout och ”hackig” text. Synd på en så pass 
kunnig skribent och väl inbunden bok.

Sutherland, Louise; 1973 (?)
I follow the wind.
London: Southern Cross Press. Nr 0043
Sökord: engelska, cykelresor, Nya Zeeland, Australien, 
England, Skottland, Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland, 
Schweiz, Italien, Trieste, Jugoslavien, Grekland, Cypern, 
Israel, Jordanien, Syrien, Libanon, Irak, Indien, Pakistan, 

Ceylon, Egypten, Fiji, Hawaii, Canada, USA, Mexiko, 
Danmark, Sverige, Norge, Nordkap, Lappland, Finland

Sammanfattning: Egentligen var det bara tänkt att bli en 
semesterresa i England. Men den envisa motvinden och det 
engelska vädret fick Louise att cykla åt motsatt håll. Hon 
fortsatte cykla tills hon tagit sig jorden runt. En fantas-
tisk resa av en ensam flicka på standardcykel med en stadig 
kärra. Trevligt illustrerad med suddiga foton och teckningar 
av Pat Andrew.

Swahn, Jan Henrik; 2004 (2003)
Lingonkungen.
Stockholm: Bonniers. Nr 1320

Sökord: svenska, roman

Sammanfattning: Någon sa att det cyklas I boken …

Swallow, Mark; 1990
Teaching Little Fang.
London: Macmillan. Nr 0410

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: Circumcision, fire-crackers, jellied dog 
and sparrow hunts – this is the provincial Chinese city of 
Yanzhou at its most lively. But for little Fang it is freezing, 
isolated and frustrating as he weaves through the traffic-
crowded streets on his Flying Pigeon bicycle determined to 
escape to ”somewhere or something utterly splendid”.
   Med flera teckningar (av författaren) som visar cyklar.

X Swann, Jenny; 2013 (2009)
Ten poems about bicycles.
Arnold: Candlestick. Nr 1794

Sökord: engelska, poesi

Sammanfattning: En bok i serien ”Instead of a card”. En 
lysande idé! Vem vill inte hellre ha en tunn bok. Säljs med 
passande kuvert till. Denna bok innehåller dikter av Andrew 
Barton Paterson, Connie Bensley, James Roderick Burns, 
Jonathan Davidson, Derek Mahon, Helena Nelson, Michael 
Donaghy, Paul McLoughlin och Phyllis Flowerdew. Lysande!

Sweeney, Joyce; 1991 (1989)
The Dream Collector.
New York, NY: Bantam Books. Nr 0264

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: A thoughtful story about the bittersweet 
sideeffects of fulfilled wishes …

Svendsen, Linda; 2002   
Bicycle. Around the world.
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Layton, Utah: Gibbs Smith. Nr 1065

Sökord: engelska, fotografier, cykelkonstnär

Sammanfattning: En helt underbar bok! Bara cykelfoton från 
hela världen. Inget att läsa men väldigt mycket att titta på 
och glädjas åt.

Svenska BMX Förbundet; 1984
Handbok BMX.
Märsta: Svenska BMX Förbundet. Nr 0774

Sökord: svenska, BMX

Sammanfattning: Boken har följande kapitel – vad är BMX?; 
BMX cykeln; personlig utrustning; körteknik, underhåll av 
BMX cykeln; BMX banan; reglemente. Bra inte minst om 
bygge av en egen BMX bana.

Svenska Cykelförbundet; 1950
Kalendern 1950.
Redigerad av xxx. Nr 0818

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1951
Svenska cykelkalendern 1951.
Redigerad av xxx. Nr 0819

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

X Svenska Cykelförbundet; 1963
Nils Velin, Knud Jacobsen och Lennart Aspholm
Instruktionsbok för tävlingscyklister. Nr 1818

Sökord: svenska, cykelsport, historia

Sammanfattning: Titeln säger egentligen allt. En vägledning 
förbi de fel och misstag som göres av alla (som inte läst 
detta häfte …).

Svenska Cykelförbundet; 1968
Svenska cykelkalendern 1968.
Redigerad av Thure Petersson. Nr 0901

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1969

Svenska cykelkalendern 1969.
Redigerad av Thure Petersson. Nr 0902

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1970
Svenska cykelkalendern 1970.
Redigerad av Thure Petersson. Nr 0903

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1971
Svenska cykelkalendern 1971.
Redigerad av Thure Petersson. Nr 0904

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1972
Svenska cykelkalendern 1972.
Redigerad av Thure Petersson. Nr 0922
Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1973
Svenska cykelkalendern 1973.
Redigerad av Thure Petersson. Nr 0885

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1974
Svenska cykelkalendern 1974.
Redigerad av Thure Petersson. Nr 0923

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1975
Svenska cykelkalendern 1975.
Redigerad av Thure Petersson. Nr 0924

Sökord: svenska, historia, cykelsport
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Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1976
Svenska cykelkalendern 1976.
Redigerad av Thure Petersson. Nr 0925

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1977
Svenska cykelkalendern 1977.
Redigerad av Thure Petersson. Nr 0926

Sökord: svenska, historia, cykelsport
Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1978
Svenska cykelkalendern 1978.
Redigerad av Thure Petersson. Nr 0927

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1981
Svenska cykelkalendern 1981.
Redaktör Thure Petersson. Nr 0920

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1982
Svenska cykelkalendern 1982.
Redaktör Thure Petersson. Nr 0921

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1995
Cykelkalendern 1995.
Redaktör Thure Petersson. Nr 0912

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalen-
der som innehåller allt av vikt för den intresserade.

Svenska Cykelförbundet; 1999
Cykelkalendern 1999.

Redaktör Thure Petersson. Nr 1486

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Cykelförbundets officiella kalender 
som innehåller allt av vikt för den cykelsportintresserade.

Svenska Cykelsällskapet; 1990
Upptäck Sverige på cykel. Rapport 1990:2.
Stockholm: Sveriges Turistråd. Nr 0776

Sökord: svenska, cykelturism, utredning

Sammanfattning: En presentation av förutsättningar och 
förslag för cykelturismen i Sverige utförd av Svenska 
Cykelsällskapet i samråd med cykelorganisationerna, STF, 
Sveriges Turistråd och Svenska Kommunförbundet. 
   Rapporten är intressant, faktaspäckad, välskriven, nyda-
nande och trevligt illustrerad. Med andra ord en typisk SCS-
produkt.

Svenska Cykelsällskapet; 2007
Sverigeleden – Norra delen, 1A+B
Stockholm: Liber. Nr 1409

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Sverige

Sammanfattning: En kraftigt uppdaterad och uppdelad 
(1409, 1410 och 1411) upplaga av Sverigeboken. Med led-
beskrivningen kan man sitta hemma och planera kortare 
utflykter eller en hel Sverigesemester. När det väl är dags 
att ge sig ut fungerar ledbeskrivningen som lots och infor-
mationsguide.
 Huvuddelen av ledbeskrivningen utgörs av kartor samt 
beskrivningar av service och sevärdheter i olika delar av lan-
det. Här kan alla med kartornas hjälp finna mängder av att-
raktiva färdvägar. Som en röd tråd genom kartverket löper 
den under 1988 färdigställda och sedan dess flera gånger 
förbättrade Sverigeleden. Leden kännetecknas av ringa bil-
trafik och fina lättcyklade vägar med få backar. Avståndet 
mellan serviceställena är små. Logi under tak finns exem-
pelvis ofta på var 5:e–6:e mil. Allt för att färden ska vara 
njutbar för dem som tar sig fram av egen kraft.
 Ledbeskrivningen är rikt illustrerad och innehåller en 
stor mängd tydliga kartor. Texten är faktatät men ändå in-
tresseväckande och läsvärd. Det går inte att klara sig utan 
denna ledbeskrivning. (Se Nya cykeltidningen 2007, nr 1, s 
20–25)

Svenska Cykelsällskapet; 2007
Sverigeleden – Mellersta delen, 2A+B
Stockholm: Liber. Nr 1410

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Sverige

Sammanfattning: En kraftigt uppdaterad och uppdelad 
(1409, 1410 och 1411) upplaga av Sverigeboken. Med led-
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beskrivningen kan man sitta hemma och planera kortare 
utflykter eller en hel Sverigesemester. När det väl är dags 
att ge sig ut fungerar ledbeskrivningen som lots och infor-
mationsguide.
 Huvuddelen av ledbeskrivningen utgörs av kartor samt 
beskrivningar av service och sevärdheter i olika delar av lan-
det. Här kan alla med kartornas hjälp finna mängder av att-
raktiva färdvägar. Som en röd tråd genom kartverket löper 
den under 1988 färdigställda och sedan dess flera gånger 
förbättrade Sverigeleden. Leden kännetecknas av ringa bil-
trafik och fina lättcyklade vägar med få backar. Avståndet 
mellan serviceställena är små. Logi under tak finns exem-
pelvis ofta på var 5:e–6:e mil. Allt för att färden ska vara 
njutbar för dem som tar sig fram av egen kraft.
 Ledbeskrivningen är rikt illustrerad och innehåller en stor 
mängd tydliga kartor. Texten är faktatät men ändå intresse-
väckande och läsvärd. Det går inte att klara sig utan denna 
ledbeskrivning. (Se Nya cykeltidningen 2007, nr 1, s 20-25)

Svenska Cykelsällskapet; 2007
Sverigeleden – Södra delen, 3A+B
Stockholm: Liber. Nr 1411

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Sverige

Sammanfattning: En kraftigt uppdaterad och uppdelad 
(1409, 1410 och 1411) upplaga av Sverigeboken. Med led-
beskrivningen kan man sitta hemma och planera kortare 
utflykter eller en hel Sverigesemester. När det väl är dags 
att ge sig ut fungerar ledbeskrivningen som lots och infor-
mationsguide.
 Huvuddelen av ledbeskrivningen utgörs av kartor samt 
beskrivningar av service och sevärdheter i olika delar av lan-
det. Här kan alla med kartornas hjälp finna mängder av att-
raktiva färdvägar. Som en röd tråd genom kartverket löper 
den under 1988 färdigställda och sedan dess flera gånger 
förbättrade Sverigeleden. Leden kännetecknas av ringa bil-
trafik och fina lättcyklade vägar med få backar. Avståndet 
mellan serviceställena är små. Logi under tak finns exem-
pelvis ofta på var 5:e–6:e mil. Allt för att färden ska vara 
njutbar för dem som tar sig fram av egen kraft.
 Ledbeskrivningen är rikt illustrerad och innehåller en 
stor mängd tydliga kartor. Texten är faktatät men ändå in-
tresseväckande och läsvärd. Det går inte att klara sig utan 
denna ledbeskrivning. (Se Nya cykeltidningen 2007, nr 1, s 
20–25)

Svenska Cykelsällskapet; 2007
Turist & Cykelguide Gotland
Stockholm: Läsförlaget. Nr 1412

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Sverige

Sammanfattning: En mycket bra cykelguide har blivit ännu 
bättre. (Se Nya cykeltidningen 2007, nr 1, s 9)

X Svenska Cykelsällskapet; 2015

Turist & Cykelguide Gotland
Klintehamn: Gotlandica förlag. Nr 1876

Sökord: svenska, turbeskrivningar, sevärdheter, kartor, 
Sverige

Sammanfattning: En så mycket bättre Gotlandsguide. (Se 
Nya CykelTidningen 2015, nr 1, s 17)

X Svenska Folkrörelser; 1939
Svenska Folkrörelser III Idrott.
Stockholm: Lindfors Bokförlag. Nr 1635

Sökord: svenska, lexikon, historia, cykelsport

Sammanfattning: Innehåller ett kortare avsnitt om cykel-
sport (sidorna 89-95) skrivet av Lennart Herlin. Känns ma-
gert.

Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas 
riksförbunds organisation; 1926   
Svensk idrott 1926.
Stockholm: Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas … 
(?). Nr 1097

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Svenska Velocipedförbundet återfinns på 
sidorna 371-384. En styrelseberättelse och revisionsberät-
telse utan illustrationer eller extras är vad som bjuds.

Svenska Kommunförbundet; 1998
… det finns bara dåliga kläder. Kommunen planerar för ökad 
och säkrare cykeltrafik.
Stockholm: Svenska Kommunförbundet. Nr 0932

Sökord: svenska, cykelplanering, utredning

Sammanfattning: ”Syftet med denna skrift är att ge under-
lag för kommunala diskussioner och beslut om att främja 
en ökad och säkrare cykeltrafik. Med rätt åtgärder kan för-
utsättningarna för cyklandet bli så bra att det enda hindret 
är – dåliga kläder!

X Svenska Turistföreningen; 1930
Cykelfärder i Skåne.
S.T.F:s publ. Nr. 456.
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1640

Sökord: svenska, turförslag, Sverige

Sammanfattning: Ett litet häfte om 16 sidor med 21 turförs-
lag. Med karta på mittuppslaget.

X Svenska Turistföreningen; 1931
Cykelfärder i Dalarna.
S.T.F:s publ. Nr. 475.
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Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1691

Sökord: svenska, turförslag, Sverige

Sammanfattning: Ett litet häfte om 19 sidor med 13 turförs-
lag. Med karta på mittuppslaget

Svenska Turistföreningen; 1930(?), utgivningsår saknas
Cykelfärder längs västkusten.
S.T.F:s publ. Nr. saknas.
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1418

Sökord: svenska, turförslag, Sverige

Sammanfattning: Ett litet häfte om 18 sidor med 23 turför-
slag. Med karta på mittuppslaget.

Svenska Turistföreningen; 1931
Cykelfärder i Västergötland.
S.T.F:s publ. Nr. 474.
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1407

Sökord: svenska, turförslag, Sverige

Sammanfattning: Ett litet häfte om 28 sidor med 39 turför-
slag. Med karta på mittuppslaget.

Svenska Turistföreningen; 1932
Cykelfärder i Gästrikland och Hälsingland.
S.T.F:s publ. Nr. 483.
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 0518

Sökord: svenska, turförslag, Sverige

Sammanfattning: Ett litet häfte om 20 sidor med 21 turför-
slag. Med karta på mittuppslaget.

X Svenska Turistföreningen; 1932
Cykelfärder i Värmland och Dalsland, 2:a upplagan.
S.T.F:s publ. Nr. 596.
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1641

Sökord: svenska, turförslag, Sverige

Sammanfattning: Ett litet häfte om 16 sidor med 12 turförs-
lag. Med karta på mittuppslaget.

Svenska Turistföreningen; 1933
STFs ortlexikon för vandrare, cyklister, bilister och andra tu-
rister.
STF:s publikationer n:r. 578.
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 0941

Sökord: svenska, orter, historia, Sverige

Sammanfattning: En charmig skrift väl värd en kväll i fåtöl-
jen. Slår man upp Hässelby så står det … Hässelby villastad 
(Sthlm) 2.380 inv, köping med villabebyggelse vid en vik av 

Mälaren NV om Stockholm. Stora handelsträdgårdar med bety-
dande grönsaks- och blomsterodling äro förlagda hit. Järnväg: 
stn vid linj. Stockholm–Tillberga. Båt: Stockholm c 1 1/2 tim. 
Buss: Stockholm (N. Bantorget). Bilväg: Stockholm 18 km. 
Pensionat: Fru H. Svenssons pens. Tältplats: Hässelbyskogen. 
Markäg. Sthlms stad. Ing. avg. Bad: Hässelby strandbad med 
sandbotten. Mat- och konditoriservering inom området. 
Sevärdhet: Hässelby slott, som, uppfört 1647 av riksskatt-
mästaren Gustav Bonde, med undantag av en kortare period 
varit i Bondeska ättens uteslutande ägo.

Svenska Turistföreningen; 1934
Cykelfärder i Östergötland och Vätternområdet.
S.T.F:s publ. Nr. 536.
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1089

Sökord: svenska, turförslag, Sverige

Sammanfattning: En mycket liten (knappa 9 x 18 cm) och 
tunn (16 sidor) folder som är ett kul tidsdokument.

Svenska Turistföreningen; 1934
Cykelfärder i Mälarbygden.
S.T.F:s publ. Nr. 537.
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1543

Sökord: svenska, turförslag, Sverige

Sammanfattning: Ett litet häfte om 16 sidor med 17 turför-
slag. Med karta på mittuppslaget.

Svenska Turistföreningen; 1936
Stockholmarnas Cykelbok.
STF:s publ. Nr. 591.
Stockholm: Svenska Turistföreningens Förlag. Nr 0089

Sökord: svenska, turförslag, Stockholm

Sammanfattning: Svenska Turistföreningens klassiska turför-
slag – Stockholm med omnejd. 

X Svenska Turistföreningen; 1936 (?), utgivningsår saknas
Cykelfärder i mellersta Norrland.
S.T.F:s publ. Nr. 593.
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1690

Sökord: svenska, turförslag, Sverige

Sammanfattning: Ett litet häfte om 16 sidor med 10 turförs-
lag. Med karta på mittuppslaget.

Svenska Turistföreningen; 1936(?), utgivningsår saknas
Cykelfärder i Småland och Blekinge.
S.T.F:s publ. Nr. 598.
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1419

Sökord: svenska, turförslag, Sverige
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Sammanfattning: Ett litet häfte om 16 sidor med 16 turför-
slag. Med karta på mittuppslaget.

Svenska Turistföreningen; 1937
Turistföreningens turbok för cyklister.
STF:s publ. Nr. 591.
Stockholm: Svenska Turistföreningens Förlag. Nr 0086

Sökord: svenska, turförslag, Sverige, Norge

Sammanfattning: Svenska Turistföreningens klassiska turför-
slag. I boken beskrivs tjugofem sträckturer genom landet 
samt en rad rundturer jämte övriga turer företrädesvis på 
mindre vägar. Dessutom behandlas fem turer i Norge.

Svenska Turistföreningen; 1938
Göteborgarnas Cykelbok.
STF:s publ. Nr. 678.
Stockholm: Svenska Turistföreningens Förlag. Nr 0968

Sökord: svenska, turförslag, Göteborg

Sammanfattning: Svenska Turistföreningens klassiska turför-
slag – Göteborg med omnejd.

Svenska Turistföreningen; 1937
Cykelturer i Skåne.
STF:s publ. Nr. 632.
Stockholm: Svenska Turistföreningens Förlag. Nr 0335

Sökord: svenska, turförslag, Sverige

Sammanfattning: Svenska Turistföreningens klassiska turför-
slag – Skåne.

Svenska Turistföreningen; 1941
Cykelturer i Dalarna.
STF:s publ. Nr. 774.
Stockholm: Svenska Turistföreningens Förlag. Nr 0088

Sökord: svenska, turförslag, Dalarna

Sammanfattning: Svenska Turistföreningens klassiska turför-
slag – Dalarna.

Svenska Turistföreningen; 1941
Cykelturer kring Vättern.
STF:s publ. Nr. 775.
Stockholm: Svenska Turistföreningens Förlag. Nr 0911

Sökord: svenska, turförslag, Vättern

Sammanfattning: Svenska Turistföreningens klassiska turför-
slag – Vättern runt.

Svenska Turistföreningen; 1943
Cykelturer i Närke och Bergslagen.
STF:s publ. Nr. 281.
Stockholm: Svenska Turistföreningens Förlag. Nr 0593

Sökord: svenska, turförslag, Sverige

Sammanfattning: Svenska Turistföreningens klassiska turför-
slag – Närke och Bergslagen.

Svenska Turistföreningen; 1944
Cykelturer i Värmland och Dalsland.
STF:s publ. Nr. 857. (Häftad)
Stockholm: Svenska Turistföreningens Förlag. Nr 0613

Sökord: svenska, turförslag, Värmland, Dalsland

Sammanfattning: Svenska Turistföreningens klassiska turför-
slag – Värmland och Dalsland

Svenska Turistföreningen; 1944   
Cykelturer i Värmland och Dalsland. 
STF:s publ. Nr. 857. (Bunden)
Stockholm: Svenska Turistföreningens Förlag. Nr 0775

Sökord: svenska, turförslag, Värmland, Dalsland
Sammanfattning: Svenska Turistföreningens klassiska turför-
slag – Värmland och Dalsland

Svenska Turistföreningens årsskrift 1899
Mauritz Boheman (redaktör)
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1530

Sökord: svenska, historia, reseskildring

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”På veloc-
iped genom vårt framtidsland” av L. af Petersens (sidorna 
251–287). Med ett flertal trista fotografier varav inget visar 
någon cykel. Bokens behållning är den fina panoramavyn 
som visar Ångermanälfen vid Kramfors.
   Notera att ”På velociped genom vårt framtidsland” av L. af 
Petersens också finns i samlingarna som Nr 0881.

Svenska Turistföreningens årsskrift 1901
Mauritz Boheman (redaktör)
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1331

Sökord: svenska, historia, reseskildring

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”En cykelfärd 
i det mörkast Västergötland” av Rudolf Kjellén (sidorna 
257–284). Med ett flertal fotografier varav dock inget visar 
någon cykel. Artikeln ”Cyklistmöte i Kalmar i juli 1900” av 
Narbor saknar illustrationer.

Svenska Turistföreningens årsskrift 1902
Mauritz Boheman (redaktör)
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1474

Sökord: svenska, historia, reseskildring

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”En cycletur i 
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Roslagen” av signaturen U.L. (sidorna 297–318). Underbart! 
(Se Nya cykeltidningen 2008, nr 3–4, s 43)

Svenska Turistföreningens årsskrift 1914
Ezaline Boheman (redaktör)
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1538

Sökord: svenska, historia, reseskildring

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”På cykel från 
Rörås till Mattmar” av Lydia Wahlström (sidorna 202–213). 
Med ett flertal fotografier varav inte en enda visar någon 
cykel.

Svenska Turistföreningens årsskrift 1920
Ezaline Boheman (redaktör)
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1350

Sökord: svenska, historia, reseskildring

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”På cykel 
genom Blekinge” av Gunnar Lindén (sidorna 143–152). Med 
ett flertal fotografier och två teckningar varav inte en enda 
visar någon cykel.

Svenska Turistföreningens årsskrift 1928
Ezaline Boheman (redaktör)
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1582

Sökord: svenska, historia, reseskildring

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”På cykel från 
Luleå till Karesuando” av Peder Björck (sidorna 230–239). 
Med ett flertal fotografier och två. På ett av fotografierna 
anar man en cyklist i fjärran eller möjligen en fjällko.

Svenska Turistföreningens årsskrift 1935
Carl Fries (redaktör)
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 0536

Sökord: svenska, historia, reseskildring

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”Cyklist på 
Eriksgatan” av Gustaf Näsström (sidorna 171–215). Med ett 
flertal fotografier.

Svenska Turistföreningens årsskrift 1945
Anders Billow (redaktör)
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1351

Sökord: svenska, historia, reseskildring

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln 
”Husmorssemester på cykel och vandrarhem” av Margit 
Palmær (sidorna 109–128). Med ett flertal fotografier varav 
två riktigt trevliga cykelbilder.

Svenska Turistföreningens årsskrift 1953
Olof Thaning (redaktör)
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1504

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”Cykelsommar” 
av Lars Madsén (sidorna 290–296). Illustrationer saknas.

Svenska Turistföreningens årsskrift 1976
Olof Thaning (redaktör)
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1364

Sökord: svenska, historia, trafikpolitik, Halland

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”Bilskrot 
i Halmstad – cyklar i Varberg” av Eric Sandström (sidorna 
50–62). Med ett flertal fotografier som visar cykelramar.

Svenska Turistföreningens årsskrift 1983
Margareta Elg (redaktör) 
Stockholm: Svenska Turistföreningen. Nr 1365

Sökord: svenska, historia, reseskildring, Östergötland.

Sammanfattning: Bok som innehåller artikeln ”Jag cyklar 
längs kanalvägen” av Anders Åhammar (sidorna 136–147). 
Illustrerad med ett flertal teckningar av Lars Guth varav in-
gen visar någon cykel.

X Svensk Cykling; 2011
Cykelsmart (andra omarbetade upplagan).
Stockholm: Eget förlag. Nr 1663

Sökord: svenska, vardagscykling

Sammanfattning: En motivationsbok från branschen. Inte 
alls så tokig!

Svensk Presshistorisk Förening; 2001
(Lars Runar, redaktör)
Presshistorisk årsbok 2001.
Stockholm: Svensk Presshistorisk Förening. Nr 1007

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: Med intressant artikel om reformdräkter 
och velocipedkostymer av Ellinor Melander (sidorna 75–93). 
(Nya cykeltidningen 2001, nr 4, s 11)

Svenskt Friluftsliv; 2008
Friluftslivet och samhället. Svenskt Friluftslivs friluftspoli-
tiska program.
Stockholm: Svenskt Friluftsliv. Nr 1468

Sökord: svenska, miljö
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Sammanfattning: Ett ambitiöst och bra program från en för-
ening där SCS självklart är en av medlemmarna. (Se Nya 
cykeltidningen 2008, nr 3–4, s 11)

Swenson, Bo; 1991
De va i di dana … Folklivsskildringar från Skåne.
Degeberga: Ultima Thule bokförlag. Nr 1557

Sökord: svenska, folklivsskildring, historia

Sammanfattning: En bok med titeln “De va i di dana …” 
läser normalt ingen. Men bland ditt och datt finns ett kapi-
tel men rubriken ”Lite cykelhistoria” (sidorna 80–102) som 
lockar.
 Allt är inte rätt och illustrationerna är för bedrövliga men 
här finns flera underhållande historier från tiden kring förra 
sekelskiftet. 

Sveriges centralförening för idrottens främjande; 1932
Årsbok 1932. 
Stockholm: Eget förlag. Nr 1521

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: E. von G. och herr och fru K. A. bidrar 
med kapitlet ”Velocipedens renässans på våra landsvägar” 
på sidorna 103–112. Många fina foton. Herr och fru K. A. 
är väl troligen hovjuvelerare K. Andersson med fru som 
bidragit en förteckning på sina cykelfärder.
 Vem E. von G. är framgår inte av texten. Det kan ju 
knappast vara målaren E. von G., född 1844 …

Sveriges kommuner och landsting; 2005
(Text av Michael Koucky och Pelle Envall)
Bilfria Leder på landsbygd. För arbetsresor, rekreation och 
turism. Nr 1380

Sökord: svenska, cykelplanering, utredning

Sammanfattning: Det här är bland det sämsta vi sett i cykel-
utredningväg. Bara Spolander och Kågeson kan röra till det 
värre. Men mycket riktigt är de refererade här. Arbetsresor, 
rekreation och turism kan inte behandlas som en företeelse. 
Bilfria leder på landsbygd är självklart ekonomiskt ogenom-
förbara. Och att bortse från allt som Svenska cykelsällska-
pet gjort … Man häpnar vad konsulter kan blunda för när 
man strävar efter att fylla sin egen kassa. Vi beklagar att 
Sveriges kommuner och landsting inte förmått avstyra at 
detta hafsverk publicerats i deras namn. (Nya cykeltidning-
en 2006, nr 1, s 6)

Söderberg, Bengt G. och Hans Kimberg; Utgivningsår saknas
Stora Guiden för cyklister och bilister.
Förlagsort saknas: Gotlandskonst AB. Nr 0777

Sökord: svenska, cykelturer, Sverige (Gotland)

Sammanfattning: Det finns bättre böcker för cyklister på 

Gotland. Men även om denna bok vore ny och utan konkur-
rens skulle den inte rekommenderas.

X Söderberg, Gustav; 1936
Bohuslänsinteriörer.
Stockholm: Förlaget Filadelfia. Nr 1740

Sökord: svenska, historia, religion

Sammanfattning: En mycket kyrklig skrift där det på sidorna 
46–49 återfinns ett kapitel med rubriken ”På cykel genom 
norra Bohuslän” av Paul Åsberg.

Sønderborg Cykle Klub; 1990(?)   
Jubilæumsskrift 1940–1990.
Förlagsort saknas: Eget förlag. Nr 0942

Sökord: danska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Intressant med en dansk historia. Synd 
bara att klubben är så pass ung.

Sørensen, Henrik Pyndt; 1993   
På cykel jorden rundt.
Lynge: Bogans forlag. Nr 1020

Sökord: danska, cykelresor, Danmark, Polen, 
Tjeckoslovakien, Ungern, Jugoslavien, Grekland, Israel, 
Egypten, Indien, Nepal, Kina, Malaysia, Java, Australien, 
Nya Zeeland, USA, Mexico, England

Sammanfattning: Ja – två år och 30.000 kilometer i sadeln. 
Intrycket är att man kan ha roligare. Boken är även den 
halvljumt ointressant.

T
Talbot, Richard P.; 1984 (1979)
Designing and building your own frameset. An illustrated 
guide for the amateur bicycle builder. Second edition.
Babson Park (Ma.): Manet Guild. Nr 0016

Sökord: engelska, cykelteknik, rambygge

Sammanfattning: Boken kan läsas på flera olika sätt. Den 
är dels en komplett instruktion för rambyggare. Där finns 
instruktiva avsnitt om förarbetet i form av planering och 
konstruktion. Själva bygget och de hjälpmedel som behövs 
är beskrivna och väl illustrerade. Detsamma gäller för efter-
arbetet i form av bland annat slipning och målning.
   Men boken kan också läsas som en instruktion till den 
som ska beställa en handbyggd ram. Ett bra köp kräver att 
man kan fackuttrycken och att man vet vad rambyggaren har 
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för möjligheter. Ett av kapitlen handlar om rambyggandets 
principer. Boken innehåller också en lista på amerikanska 
rambyggare. 
   Slutligen kan man använda Dicks bok som ett besluts-
hjälpmedel. Boken kan få de som funderar på att bygga en 
cykelram på andra tankar … 
   På sidan 59 börjar själva bygget och på sidan 123 är ramen 
målad och klar. Rikligt med foton visar arbetsgången. Boken 
är läsvärd och de som själva vågar sig på ett bygge önskas 
lycka till! (Cykel 1989, nr 4, s 22–23)

Temple, Merfyn; 1991
New Hope for Africa. With a Bicycle from Nairobi to Kariba.
Reading: Taurus Publishing. Nr 0352

Sökord: engelska, reseskildring, miljöfrågor, Kenya, Tanzania, 
Uganda, Zambia

Sammanfattning: Decreasing crop yields and the rising costs 
of fertilisers have led much of Africa into a period of deep 
disillusionment with the chemical-based ’Green Revolution’. 
An alternative for the rapidly increasing population may lie 
in the choice of organic farming methods – cheap, sustain-
able and ecologically sound.
   To explore this possibility Merfyn Temple, retired minister, 
himself a market-gardener and champion of organic farm-
ing, set out with a mountain bicycle on a incredible seventy 
day journey through Kenya, Uganda, Tanzania and Zambia.

Tengström, Emin; 1991
Bilismen i kris? En bok om bilen, människan, samhället och 
miljön.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 0102

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: Det framstår som en självklarhet att bil-
samhället håller på att ta död på jorden och dess invåna-
re. Ingen person vid sina sinnens fulla bruk kan rimligen 
anse att privatbilismen som hittills kan fortsätta att tära 
på resurser och miljö. Självklart kan inte bilen länge till få 
förslava och förtrycka mänskligheten. Just det självklara i 
dessa påståenden gör det så innerligt svårt att på ett in-
tresseväckande och övertygande sätt skriva om bilsamhället 
och förklara vad som drivit oss dit vi nu är. Emin Tengström 
tar sig i sin bok Bilismen – i kris? an denna svåra uppgift. 
Resultatet är en av de mest läsvärda böckerna på det miljö- 
och trafikpolitiska området.
   Bilismen – i kris? är inte avsedd att vara en debatt-
bok även om den definitivt kan läsas som en sådan. Trots 
att författaren i förordet utlovar en tråkigare rapport till 
sina transportforskande kolleger förefaller han rädd att 
denna läsvärda bok inte ska uppfattas som vetenskapligt 
grundad. Det är bara att beklaga transportforskarna om de 
ännu lever i föreställningen att det vetenskapliga är det 
illa skrivna.
   Boken Bilismen – i kris? är en populärt skriven redo-
visning av resultaten från ett forskningsprojekt. Emin 
Tengström är professor i humanekologi och bedriver forsk-

ning om bilismen som ett samhällsfenomen. I boken be-
handlas områden som; bilismens segertåg, bilismens ef-
fekter på människans miljö, bilens symboliska betydelse, 
makten över bilismen, bilismens framtid samt alternativa 
persontransporter i städer.
   Att Bilismen – i kris? blir så intressant beror till stor del på 
att den täcker in både historia, nutid och en tänkt framtid. 
Där finns också en imponerande litteraturgenomgång som 
man kan ta avstamp i för eget botaniserande på området. 
Emin Tengströms presenterar sina förklaringar genomgående 
på ett förståeligt sätt. Roliga, klargörande och tankeväck-
ande exempel bidrar i hög grad till bokens läsvärde. 
   Årets miljöbok 1991. (Cykel 1991, nr 4, s 6)

X Tharlet, Eve; 1992 (1990)
Christmas won’t wait.
London: Studio Little Book. Nr 0579, Boken förkommen och 
ersatt med Nr 1849

Sökord: engelska, barnbok, bilderbok, jul

Sammanfattning: I ”Christmas won’t wait” hinner inte 
Arthur som ska laga tomtens släde bli färdig med detta i tid. 
Han hinner inte ens börja. Att göra presenter tar sådan tid 
att släden blir glömd. Men julaftonen kan inte skjutas upp! 
   Räddningen blir en cykel. Alla paket packas i en låda och 
framför den kopplas en cykel med medar. Arthur trampar och 
tomten styr. Det fungerar perfekt. Väl hemma till den egna 
julmiddagen somnar Arthur visserligen ifrån halva måltiden 
– men vad gör det när julen räddats. (Nya CykelTidningen 
1997, nr 4, s 31)

X Tharlet, Eve; 1992 (1990)
Den snälle julklappsmakaren.
Malmö: Richter. Nr 1849

Sökord: svenska, barnbok, bilderbok, jul

Sammanfattning: Den svenska översättniongen av ”Christmas 
won’t wait” Nr 0579

Tharlet, Eve; 1990
Christmas won’t wait.
London: Studio Little Book. Nr 0579

Sökord: engelska, barnbok, bilderbok, jul

Sammanfattning: I ”Christmas won’t wait” hinner inte Arthur 
som ska laga tomtens släde bli färdig med detta i tid. Han 
hinner inte ens börja. Att göra presenter tar sådan tid att 
släden blir glömd. Men julaftonen kan inte skjutas upp!
   Räddningen blir en cykel. Alla paket packas i en låda och 
framför den kopplas en cykel med medar. Arthur trampar och 
tomten styr. Det fungerar perfekt. Väl hemma till den egna 
julmiddagen somnar Arthur visserligen ifrån halva måltiden 
– men vad gör det när julen räddats. (Nya cykeltidningen 
1997, nr 4, s 31)
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Författare saknas; 2000 (1998)
The Data Book. 100 Years of Bicycle Component and 
Accessory Design
San Francisco, CA: Van der Plas Publications. Nr 1057

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: ”The Data Book” låter inte så lovande som 
titel på en cykelbok. Men lägger vi till ”100 Years of Bicycle 
Component and Accessory Design” så väcks säkert intresset. 
Boken finns att låna i vårt bibliotek. Det är dryga 200 sidor 
med originalteckningar av cyklar men mest cykeltillbehör 
som de tog sig ut fram till 1959. Inte ett ord blir sagt – men 
vem blir inte stum av beundran inför exempelvis 1949 års 
baklysen?(Nya cykeltidningen, 2003, nr 1, s 26)

Thomas, Dylan; 1964 (1966)
Me and my Bike.
London: Triton Publishing. Nr 0322

Sökord: engelska, skönlitteratur

Sammanfattning: One of Dylan Thomas’s ambitions … was 
to write a complete film scenario ”ready for shooting” which 
would give the ordinary reader an absolute visual impres-
sion of the film in words and could be published as a new 
form of literature.
   This is his first – an triumphantly successful – attempt to 
do so. Och det blev en mycket besynnerlig bok!

Thomas, Nigel; 1981
City Rider. How to Survive with your Bike.
London: Elm Tree Books. Nr 0003

Sökord: engelska, trafikpolitik

Sammanfattning: Are you a disillusioned commuter – 
tired of the tube, bored with the bus, cramped in the car 
and weary from walking? Did you know that a brand new 
bike costs less than a season ticket and far less than six 
month’s bus and train fares? In towns and cities a bike is 
speedier, easier to park and far cheaper to run than a car. 
The benefits to your health both in terms of fitness and 
fresh air are immense. Could you be a City Rider, or, to put 
it another way, can you afford not to be? But if the ad-
vantages of cycling are very great, the hazards must never 
be underestimated and this book, written by a keen urban 
cyclist, tells you exactly how to care for and maintain your 
bike, and how to conquer the busy roads and make them 
your own.

Thompson, Graham; 1985
Bikes.
London: Macdonald. Nr 0872

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar 
en viktig roll. 

Thorburn, Jim; 1992
A Pedal with Tweddell.
Förlag och förlagsort saknas. Nr 0211

Sökord: engelska, historia, cykelsport
Sammanfattning: En besynnerligt osorterad liten bok om Ed 
Tweddell som slog en rad hastighetsrekord på tandem och 
trehjuling mellan 1928 och 1958. Definitivt läsvärd!

Thorenfeldt, Kai; 1928
Jorden rundt paa cykle.
København: C. A. Reitzels Forlag. Nr 0940

Sökord: danska, cykelresa, Danmark, Tyskland, Nederländerna, 
Belgien, Frankrike, Italien, Albanien, Grekland, Egypten, 
Saudiarabien, Irak, Indien, Burma, Thailand, Japan, 
Malaysia, Australien, Nya Zeeland, Chile, Brasilien, Uruguay, 
Argentina, USA, England

Sammanfattning: Dette er en Rejsebog. Men, ulig andre 
Rejsebøger, er den ikke et videnskabeligt Arbejde, og den 
beskæftiger sig hverken med Geografi eller Geologi.
   Bogen handler om en ung, fhv. Radiotelegrafist i Marinen, 
som havde læst om de forskellige Forsøg paa at køre 
”Jorden rundt paa Cykle”, der alle var mislykket. Han fik en 
Spejderkammerat overtalt til at tage med paa Turen, og … 2 
år 8 månader och 16 dagar senare var Kai hemma igen. Väl 
värd att läsa.

Thorstensen, HJ; 1924
Cykling.
Kristiania: H. Aschehoug & Co. Nr 0950

Sökord: Norska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Mycket trevlig skrift om cykelns historia i 
Norge och läget kring 1920. Trevligt bunden och väl illustre-
rad med foton. Særtryk av Idrætsboken.

Thunberg, Bo (redaktör); 1987 (?)
Gränslöst miljöhot. Fakta om försurning och luftföroreningar.
Solna: Statens Naturvårdsverk. Nr 0778

Sökord: svenska, miljö

Sammanfattning: Att försurningen hotar vår miljö är numera 
ingen nyhet. Skador på fiskar och andra vattendjur, på träd 
och hela skogsområden och på kulturminnesmärken är bara 
några exempel på vad luftföroreningar och försurning kan 
orsaka. Skadesituationen i Europa har allvarligt förvärrats 
bara på några år.
   Den här boken är en hjälpreda för alla som vill ha aktu-
ella fakta och samtidigt få överblicken och sammanhangen 
klara för sig. En utmärkt liten skrift trots att den är några 
år gammal.

Thörnqvist, Olle; 1975
Cykelboken. Nytta Nöje Motion Rekreation.
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Stockholm: Wahlström & Widstrand. Nr 0064

Sökord: svenska, cykelteknik, turcykling

Sammanfattning: Att kunna ta sig fram kors och tvärs i hela 
landet utan att störa någon och ändå kunna se, höra och 
känna doften av allt som naturen har att erbjuda är något 
enastående i denna buller- och föroreningsdrabbade värld. 
Men det går faktiskt att genomföra – allt du behöver är en 
cykel. Cykeln som fortskaffningsmedel har många fördelar 
– takten bestämmer man själv och cykling är därför något 
man kan ägna sig åt långt upp i åren. Både kroppen och 
själen mår bra av det.
   Det är praktiskt att också veta lite om hur cykeln är 
uppbyggd så att man kan reparera den vid behov, om vilka 
olika cykelmodeller som finns så att man väljer rätt cykel 
vid inköpet, om hur man bör lägga upp sin första långtur 
eller cykelsemester, t. ex. vad beträffar utrustning, lämpliga 
vägar, turernas längd osv. Man bör också känna till något om 
cykellås och försäkringar och om trafikregler för cykel.
   En ”klassiker” som väl försvarar sin plats i ett cykelbib-
liotek. Däremot knappast en bok att rekommendera dagens 
läsare – den sympatiska baksidestexten till trots.

X Tidskrift för genusvetenskap; 2014
TGV 35(2–3).
Karlstads universitet. Nr 1895

Sökord: svenska, tidskrift, våld

Sammanfattning: En alldeles utmärkt tidskrift som i detta 
nummer tar upp cykeln. Lite trist bara att det sker i ett 
temanummer om våld och med en artikel som stampar fast 
välkända positioner utan att riktigt komma någon vart. På 
sidorna 34-54 återfinns artikeln ”Våld i trafiken. Om cyklis-
ters utsatthet för kränkningar, hot och våld i massbilismens 
tidevarv” av Dag Balkmar.

Time-Life (?); 1990 (1988)
Cross Training. Ultimate Fitness.
Amsterdam: Time-Life Books. Nr 0266

Sökord: engelska, cykelsport, träning, hälsa, kokbok, tri-
athlon

Sammanfattning: En trevlig bok för blivande triathlon-mo-
tionärer. (Nya cykeltidningen 1993, nr 3, s 25)

Timm, Uwe; 1984
Der Mann auf dem Hochrad.
Köln: Kiepenheuer & Witsch. Nr 0484

Sökord: tyska, roman, historia
Sammanfattning: Coburg Ende des vorigen Jahrhunderts – 
Ein Mann, der Präparator Schröder, radelt auf einem Hochrad 
durch die Straßen. Diese Pionierart bringt die Kleinstadt in 
Bewegung.
   Läsvärd även för er som inte har era rötter i Coburg.

Tingey, Bruce W.; 1992
Bikes and Trains. Provisions for bicycles made by the rail-
ways of Western Europe.
Köpenhamn: European Cyclists’ Federation (EFC). Nr 0779

Sökord: engelska, trafikpolitik, miljö

Sammanfattning: This survey looks at the various technical 
and organisational aspects of the combination of bicycles 
and trains throughout Western Europe.

Tobey, Peter (redaktör); 1972
Two Wheel Travel. Bicycle Camping and Touring.
New York, NY: Dell Publishing. Nr 0780

Sökord: engelska, turcykling

Sammanfattning: A survivor’s manual for hostellers. 
Techniques and Tours – tires and ten-speeds – gearing and 
brakes – bags and panniers – backpacks and carriers – sleep-
ing bags – credit cards – lightweight foods and roadside 
edibles. Plus magazine and book reviews, maps and guides, 
and a complete camping suppliers index.
   En trevlig och förvånansvärt aktuell bok.

Todd, H. E.; 1967 (1957)
Bobby Brewster’s bicycle.
Leicester: Brockhamton Press. Nr 0781

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: It’s a jolly good thing that Bobby Brewster 
lives so near to me. If he didn’t I doubt if I should ever write 
any new stories, because he gives me all the ideas. As it is, I 
meet him at least once a month, and he tells me how he has 
been getting on. Of course, sometimes nothing in particular 
has been happening, but usually he has had some extraor-
dinary adventures or other. Although he is just an ordinary 
sort of boy, he really does have the most extraordinary ad-
ventures. I wonder why? (H. E. Todd)

X Toivola, Ritva och Ulla Vaajakallio; 1990
Konsta Pyöräilee.
Helsingfors: Sanoma. Nr 1836

Sökord: finska, barnbok

Sammanfattning: En av alldeles för få böcker vi har på finska 
i biblioteket. Ritva Toivolas text får språkkunniga bedöma. 
Men hon har skrivit mycket och fått priser. Ulla Vaajakallio 
har gjort trevliga illustrationer.

Townroe, Stephen; 1977 (1974)
How to mend your bike.
London: Cassell & Collier Macmillan Publishers. Nr 0393

Sökord: engelska, cykelteknik, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: En trist och rätt usel bok om cykelteknik 
för barn och ungdom.
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Tracy, Sam; 2000
How to Rock an Roll. A city Riders Repair Manual.
San Francisco, CA: Black Kettle Graphics. Nr 1030
Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Vem kan motstå en bok som heter ”How 
to Rock and Roll. A city riders repair manual?” Särskilt som 
figuren på framsidan ser ut att bearbeta cykeln med en stor 
stålklubba. Och boken är inte så tokig. Men någon riktigt 
bra guide till hur man verkligen reparerar något är den inte. 
Boken saknar nästan helt illustrationer och anvisningar i 
övrigt är alltför pratiga. Mycket text är det – och det som 
föranlett rock and roll i titeln tycks vara ett avslappnat 
skriftspråk snarare än enkla fräcka lösningar.
   Man ska läsa Sam Tracys bok för hans inställning till cyklar 
och deras underhåll. Avslappnat var ordet. Särskilt för den 
som meckat en hel del är boken hyggligt läsbar. (Nya cykel-
tidningen 2002, nr 2, s 22)

Tracy, Sam; 2006
Bicycle! A repair and maintenance manifesto.
Denver: Speck Press. Nr 1429

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Sam Tracy har skrivit flera böcker om hur 
man lagar sin cykel. Bland anndra ”How to rock and roll A 
city riders repair manual” Bok nr 1030. Men reparationsma-
nualer som denna tenderar till att bli tråkiga och uppre-
pande. (Nya cykeltidningen 2008, nr 1, s 7)

Tracy, Sam; 2008
Roadside bicycle repair. A pocket manifesto.
Denver: Speck Press. Nr 1507

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Boken håller inte vad titeln lovar. Detta är 
verkstad och inte roadside. En besvikelse!

X Trafiksäkerhetsverket, Trafikbyrån; 1985
Exempel på cykeltrafiklösningar.
TSV rapport Nr 5. Nr 11655

Sökord: svenska, trafikplanering

Sammanfattning: Underlag för stadsplanering i syfte att till-
skapa ett sammanhängande gång- och cykelnät med sådan 
genhet och bekvämlighet att det utgör ett bättre alternativ 
för de oskyddade trafikanterna än bilvägnätet.

Trease, Geoffry; 1968 (1954)
Black Banner Abroad.
London: Heineman. Nr 0384

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: In this, the fourth of the popular 

Bannermere books, there are the excitement and humours of 
a school-journey of the South of France, the glamour which 
goes with the stage lighting and grease-paint, besides unu-
sual problem in amateur detection and the very human little 
dramas of modern boy-and-girl friendship which this author 
understands so well. 

Tremblay, Larry; 2005 (2002)
The Bicycle Eater.
Vancouver, British Columbia: Talonbooks. Nr 1337

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: En rätt skojig bok med en tydlig cykelkopp-
ling som dock inte tar så mycket plats i texten. Huvudpersonen 
försökte för ett antal år sedan bevisa sin kärlek till Anna ge-
nom att äta en cykel … och misslyckades. 

X Tuxi (pseudonym för Frans Pettersson); 1926
Cyklisten Henrik Morén och Moreniana.
Stockholm: Förlag saknas. Nr 1401

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Biografiska anteckningar och historier ut-
givna med anledning av 50-årsdagen den 5 januari 1927. 
Läsvärt om en tidig och mycket framgångsrik svensk täv-
lingscyklist. Illustrerad med fotografier.

X Tuxi (pseudonym för Frans Pettersson); 1977 eller senare 
(1926)
Cyklisten Henrik Morén och Moreniana.
Stockholm: Förlag saknas. Nr 1630

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Ser ut som facsimil av Nr 1401 ovan. Men 
har ett tillägg om ett par sidor där bland annat en tidnings-
sida från 1977 återges.

Tuxi (pseudonym för Frans Pettersson); 1928
Cykelboken.
Swings instruktionsböcker VI
Stockholm: Swings. Nr 1479

Sökord: svenska, historia, cykelteknik

Sammanfattning: ”Cykelboken av Tuxi” utkom i serien 
Swings instruktionsböcker som nummer VI. De andra böck-
erna i serien rör andra sporter som ”stå i intimt samband 
med tidskriften Swings program” såsom boxning, romerska 
ringar och muskelkontroll.
   Cykelboken är ”rikt illustrerad” enligt dåtidens mått. Nu 
skulle vi väl snarast säga att där finns ett par bilder. Ännu en 
kul bok för den cykelhistoriskt intresserade. (Nya cykeltid-
ningen 2008, nr 3–4, s 42–43)
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X Törngren, Margareta (redaktör); 2006
KB, Kungl. biblioteket i Humlegården och i (cyber)världen.
Stockholm: Kungliga biblioteket. Nr 1682

Sökord: svenska, historia

Sammanfattning: På sidorna 140–149 finns en artikel av 
Christina Zetterlund som heter ”Från velociped till livsstil-
spryl”. En tunn historia.

U
Ude, Christian; 2000
Stadtradeln.
München: Deutscher Taschenbuch Verlag. Nr 0967

Sökord: tyska, cykelutflykter, stadscykling, filosofi, Tyskland 
(München)

Sammanfattning: En mycket trevlig och intelligent kåseran-
de liten skrift om stadscykling. Läsvärd!
   Visst låter följande baksidestext lockande: Wir Radler 
wollen nichts Besonderes sein, sind ja auffällig beschei-
dene Leute; es genügt uns schon vollkommen, einfach 
bessere Menschen zu sein. Wir lärmen nicht, produzieren 
keine Abgase und verbrauchen keine Ressourcen. So ein 
besserer Mensch zu sein, ist einfach ein gutes Gefühl … 
Allerdings sitzt auch unsereins gelegentlich im Auto und 
macht dann durch Windschutzscheibe die entsetzlichsten 
Beobachtungen: Radfahrer sind Gesetzlose, en anarchisti-
sches Gesindel! (Nya cykeltidningen 2001, nr 3, s 10)

Ulreich, Walter; 1995
Das Steyer-Waffenrad.
Graz: Weishaupt Verlag. Nr 0463

Sökord: tyska, engelska, historia

Sammanfattning: Detta är bibliotekets absolut dyraste bok. 
Den är visserligen bunden, på dryga 260 sidor, i formatet 22,5 
x 26,5 centimeter och mycket väl illustrerad. De Österrikiska 
cyklisternas tidskrift ”Drahtesel” (upplaga 22.000) upplät 
hela framsidan i februari/mars numret åt boken. I recensio-
nen beskrevs boken som ett köpvärt standardverk. I tyska 
”Aktiv Radfahren” (maj/juni) fick recensenten en hel sida 
till sitt berömmande. Man kunde skylla på andras övertal-
ningsförmåga – men förklaringen är i första hand värmen 
sommaren 1995.
   Bortser vi från priset är Walter Ulreichs ”Das Steyer-
Waffenrad” ett bra köp. Walter Ulreich besitter ett helt enormt 
historiskt kunnande. I boken skriver han det Österrikiska 
cyklandets historia. Särskild uppmärksamhet ägnas märkena 
”Swift”, ”Waffenrad” och ”Steyer” 1895-1994. Boken är fylld 
med intressanta illustrationer och hela historieskrivningen 
är väl underbyggd. Huvudtexten är på tyska. Men alla bild-

texter står även på engelska. Vart avsnitt på 1-10 sidor av-
slutas dessutom med en engelsk sammanfattning. Väl värd 
att låna och väl värd att läsa. (Nya cykeltidningen 1995, nr 
4, s 19)

Universitas (redaktör saknas); 1950 ??
Universitas Loggbok för Skandinavien.
Uppsala: Universitas. Nr 1047

Sökord: svenska, turistinformation, Danmark, Finland, Norge, 
Sverige
Sammanfattning: Otroligt! En sammanställning av turist-
information från Danmark, Finland, Norge och Sverige. En 
tjock bok som lider brist på illustrationer.

X ”Uppfinningarnas redaktion” (redaktör saknas); 1925
Uppfinningarna. Samfärdsmedlen
Malmö: Baltiska förlaget. Nr 1830

Sökord: svenska, uppslagsbok, cykelteknik, historia

Sammanfattning: En uppslagsbok det inte är så lätt att 
hitta i. Cykeln återfinns i inledningen av bokens andra del 
”Mekaniska landsvägsfordon” från sidan 136 till framåt 
144 det står en hel del som inte är så genomtänkt om 
”Velocipedens utveckling”. ”Den moderna velocipeden” på 
sidan 144-149 är dock ett läsvärt avsnitt. Det inleds med 
att berömma uppfinnandet av frihjulet som en del skäggbur-
na och surdegsälskande innerstadscyklister idag avstår från. 
Med tidstypiska illustrationer.

Urrutia, Virginia; 1987
Two Wheels & A Taxi. A slightly daft adventure in the 
Andes.
Washington, DC: The Mountaineers. Nr 0301

Sökord: engelska, cykelresor, Ecuador

Sammanfattning: Bicycling here and there around the world 
– alone– has never fazed Virginia Urrutia. She’s been doing 
it for 30 years …
   But when she wanted to tour the Andes of Ecuador, the 
prospect seemed daunting – not the hills and mountains; 
she had merely to go over them. However, their where 
friends’ tales of robberies of tourists, and concerns over var-
ious lethal bugs and snakes that inhabited the highlands. 
More to the point, the available hotels where farther apart 
than she could pedal in a day. So Urrutia (70) hired a ”sup-
port vehicle” – one Sr. Angel Goday (35), a local taxi-driver-
cum-guide, occasional translator and, should it be neces-
sary, bodyguard. Together they pedalled and taxied all over 
the Andes …
   This is not a hard-pedalling, nose-to-the-handlebars cycle 
marathon. Rather it’s a tale about an unusual way of explor-
ing, told with a good deal of charm and feeling by a skilled 
observer. 
   Med småtrevliga teckningar av Betsy James.
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V/W
Wacker, Karl Ernst; 1954
Das Fahrrad und was dahinter steckt.
München: Franzis-Verlag. Nr 0481

Sökord: tyska, cykelteknik

Sammanfattning: En trevlig liten skrift om allt man behövde 
veta om cyklar 1954.

Waddington, James; 1998
Bad to the Bone.
Sawtry: Dedalus. Nr 0624

Sökord: engelska, roman, cykelsport   

Sammanfattning: ”Bad to the Bone” is a surreal comedy 
firmly rooted in the technicalities of one of the world’s most 
commercialised sports – cycling.

Wadley, John B.; 1975
Leisureguides Cycling.
London: Macmillan. Nr 0422

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: En liten, trist och primitiv skrift.

Wadley, John; 1978
Halfords Cycling Handbook.
London: Halfords. Nr 0073

Sökord: engelska, cykelteknik, teckningar

Sammanfattning: There’s a brotherhood of cyclists that in-
clude people of all ages and persuasions. Like learning to 
ride – once you have done it, you never forget it – once a 
cyclist, always a cyclist, or at least a sympathiser! Today’s 
tearaway on a Chopper could become tomorrow’s tourist on 
a ten-speed or commuter on a collapsible bike. So whether 
you are learning to ride, buying your first bicycle or return-
ing to cycling after a break, you will need a simple summary 
of running repairs, safe riding and even club racing to intro-
duce you to the world of the bicycle. This book explains how 
to make sure you are off the road as little as possible, and 
safe and secure when you are on it. It also helps you choose 
a bicycle to suit you and select accessories you need; it 
shows you techniques to take effort out of pedalling and 
gives you some new ideas about where and how to go. All 
you need now is the open road!
   Lite gammaldags bok. Mycket av informationen är tecknad 
(drawings by Claude Juillard) i serieform vilket ändå gör den 
läsvärd. Sidorna 68–88 ligger lösa i boken.

Wadley, John; 1978
Cycling. Riding and Touring.
London: Barrie & Jenkins. Nr 0496

Sökord: engelska, cykelteknik, teckningar

Sammanfattning: På det stora hela samma bok som ”Halfords 
Cycling Handbook” ovan. Titel och omslag skiljer böckerna 
åt. Dessutom har referenserna till Halford utgått och flera av 
bilderna på barn bytts mot bilder på vuxna. 

Wagenvoord, James; 1972
Bikes and riders.
New York, NY: Avon Books. Nr 0908

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En medelgod cykelhistoria. Gott om svar-
tvita illustrationer.

Wahl, Jan; 1973 (1968)
The Furious Flycycle.
Harmondsworth: Penguin Books. Nr 0388

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Melvin is a mechanical genius and one day 
he invents a machine that makes his bicycle fly, and be-
comes the toast of the town.
   Med skojiga bilder av Fernando Krahn.

X Walker, Amy (redaktör); 2011
On bicycles. 50 ways the new boke culture can change your 
life.
Novato, CA: New World Library. Nr 1649

Sökord: engelska, teknik, motivation

Sammanfattning: Bike culture is exploding. Whether peo-
ple are riding folding bikes to the commuter train, slipping 
through traffic on streamlined single speeds, or carrying 
children and groceries on their cargo bikes, bicycles are 
making urban life more dynamic and enjoyable — simply 
better.
   On Bicycles has something for everyone who has ever 
ridden a bike. Topics include: cargo bikes, bike parties, a 
history of bike advocacy, the bike-craft boom, folding bikes, 
recumbents, biking with kids, handmade bikes, car-free 
streets, relocalizing, bike style, collective bike shops, wom-
en and bikes, and many more.
   I boken medverkar Terry Lowe, Lars Goeller, Todd Litman, 
Kristen Steele, Stephen Rees, Deb Greco, Carmen Mills, 
Ulrike Rodrigues, Wendell Challenger, Chris Keam, Aaron 
Goss, Finley Fagan, Megulon-5, Martin Neale, Vincent de 
Tourdonnet, Ron Richings, Sarah Ripplinger, Denise Wrathall, 
Mykle Hansen, Shawn Granton, Elly Blue, John Greenfield, 
Jeff Mapes, Dan Goldwater, Bonnie Fenton, Sarah Mirk, 
David Hay, Deb Hubsmith, Lori Kessler, Eric Doherty, Greg 
Borzo och John Pucher.
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   Boken innehåller en del strunt och en del dumheter om 
bland annat säkerhet. Men också flera artiklar (kapitel) som 
är småkul. Femtio (50!) kapitel gör att allt är kort hållet 
vilket ofta bra men ibland inte. (Svenska CykelTidningen 
2012, nr 1, s 13-14)

Wallace, Karen och Judy Brown; 1992
Fearless Fiona and the Mothproof Hall Mystery.
London: HarperCollins Publishers. Nr 0205

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Lord Mothproof’s priceless rubies have 
been stolen, so Fearless goes to the rescue. But what is the 
mystery of the strange red-tongued plants? And what is the 
butler’s shifty secret?
   Med småtrevliga teckningar av Judy Brown

Van Walleghem, Rik; 1996 (1993)
Eddy Merckx. The Greatest Cyclist of the 20th Century.
Boulder, CO: VeloPress. Nr 0568

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: ”Eddy Merckx” är vad den synes vara. 
Ett habilt porträtt av sportens cykelsportens störste. 
Bildmaterialet är rikligt och bra genom att man inte sällan 
valt det lite udda. Tyvärr har man sparat på färgbilderna. 
Formatet är en bit större än A4 och sidantalet dryga 200. 
(Nya cykeltidningen 1997, nr 4, s 25)

Wallin, Esbjörn; 1982
Till Grönland, Färöarna, Island.
Stockholm: Författarnas bokmaskin. Nr 1476

Sökord: svenska, cykelresor, Färöarna, Island

Sammanfattning: Vem kunde ana att boken med den urtrista 
titeln ”Till Grönland, Färöarna och Island” (1982) av Esbjörn 
Wallin är en cykelbok? Först när man håller den i handen ser 
man cykelanknytningen. Titeln bedrar dock bara på sätt och 
vis. Även innehållet är nämligen rejält trist. Boken ser ut 
som så mycket som kom från Författarnas bokmaskin – hop-
plösa typsnitt, för få rubriker och för mycket text på sidor-
na. Reseskildringar dag för dag blir sällan bra – och detta 
är närmast en publicerad dagbok. Men ändå en reseskildring 
där turen på Färöarna och Island gjordes per cykel. (Nya 
cykeltidningen 2008, nr 3–4, s 42–43)

Wallington, Mark; 1987
Destination Lapland. A Journey to the Far North.
London: Arrow Books. Nr 0006

Sökord: engelska, cykelresor, England, humor

Sammanfattning: It was a cold, bleak British summer morn-
ing when intrepid Mark set out to travel the seventeen-hun-
dred miles to Lapland on his bicycle. The land of reindeer 

nomads and the Midnight Sun had him under its spell. The 
true story of one man and his bike … 
   Suitably equipped with new locknut A and pivot bolt B, 
a compass, a pair of sunglasses with only one lens and a 
Norwegian phrasebook, he was soon to discover the joys 
of Central Milton Keynes, win a marathon he never ran in 
Brassington, become stranded on the Yorkshire Dales, pick 
raspberries in Northumbria and finally catch a train from 
Newcastle – back to London! His dreams of obtaining a gen-
uine reindeer hatstand were shattered forever!

Wallington, Mark; 1992
The Missing Postman.
London: Hutchinson. Nr 0155

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: For thirty-five years Clive Peacock has 
been the perfect postman. No one slots letters into boxes 
like Clive.
   Then one day at the sorting office the Optical Speedsort 
machine arrives; a machine that will read addresses, will 
sort 45,000 letters an hour, will do the work of eight people; 
a machine that will mean Clive’s early retirement at the age 
of fifty-two.
   Wonderful news – or so everyone tells him. Early retire-
ment will mean he can spend more time cultivating his 10ft 
by 15ft garden, or wandering the mudflats with a metal de-
tector searching for King Raederik the Viking.
   But Clive already has a hobby; his work is his hobby, and 
while the Post Office may have decided his delivery days are 
over, Clive has other ideas.
   On his final day he makes his last collection, and long-
ingly fingers the envelopes addressed to all over the coun-
try; there’s even an airmail to Italy. He knows there’s only 
one thing he can do. He bags the letters and sets off on his 
bicycle out of town. He’s going to deliver this collection by 
hand. He is Clive Peacock, The missing Postman.
   What follows is a ride atop a wave of self-discovery, and 
when Clive’s story is picked up by the media his journey 
becomes a crusade. Clive Peacock is the people’s postman. 
He’s Don Quixote on a red bicycle. He’s the man who refused 
to give up his job.

En bra bok om en lång tur och en människa som vägrar sluta 
med det arbete han älskar. “The Missing Postman” är en 300 
sidor tjock, inbunden och definitivt läsvärd roman. (Nya cy-
keltidningen 1992, nr 3, s 10)

Walsh, David; 1982
Kelly. A Biography of Sean Kelly.
London: Harrap. Nr 0424

Sökord: engelska, cykelsport, biografi

Sammanfattning: While this book will centre on Kelly’s ca-
reer it also brings to life the sport of professional cycling, 
showing his place in the professional peleton, his attitudes 
to such issues as drug-taking within the sport, the wheeling 
and dealing which takes place between riders during races 
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and the eternal threat of a major injury.

Vance, Patricia; 2000
Bicycle Touring. 
the Complete Book on Touring by Bike.
San Francisco, CA: Van der Plas Publications. Nr 1043

Sökord: engelska, turcykling

Sammanfattning: In this concise account, experienced tour-
ing cyclist Patricia Vance shares the lessons she learned over 
many years on how to plan, prepare for, and carry out a 
successful bicycle tour. Whether you’re travelling light and 
staying in hotels or going of the beaten path complete with 
camping gear, ”Bicycle Touring” will show you in detail how 
to handle each situation, all presented in a lively personal 
style of writing.
   Övertydlig bok med onödig text om självklarheter. Blir 
nästan löjligt … 

Vantress, Sally (with Martin Krieg); 1990
Seeing Myself Seeing the World. 
A Woman’s Journey Around the World on a Bicycle.
Capitola, California: Cycle America. Nr 0242

Sökord: engelska, cykelresor, Australien, Belgien, England, 
Holland, Irland, Italien, Hongkong, Kina, Nya Zeeland, 
Portugal, Ryssland, Spanien, Tyskland, USA

Sammanfattning: Seeing Myself Seeing the World dares the 
reader to share a journey of adventure, excitement, emotion 
and danger as Sally Vantrees cycles the globe. Pedal with 
Sally, a former banker and successful businesswoman, as she 
trades in her house, car, airplane and career for eighteen 
months of selfdiscovery …

Inget vidare om jag får säga det själv.

Ward, Lynda; 1987
Love in tandem.
Richmond: Mills & Boon Limited. Nr 0782

Sökord: engelska, kärleksroman, flickbok

Sammanfattning: På jobbet var Meredit Forrester en duktig 
matematiker. Brandt Dahlberg var hennes chef och mentor. 
De respekterade varandra och höll ett anständigt avstånd 
från nio till fem. Men efter arbetstidens slut var inte allt 
lika förutsägbart. Meredith var en lovande jazz sångerska. 
Brandt var en duktig cyklist på väg att bli en stor stjärna. 
De delade också en ohämmad passion – hela natten lång. 
(Cykel 1989, nr 2, s 19)

Warmbrunn, Erika; 2001
Where the Pavement Ends.
One Woman’s Bicycle Trip through Mongolia, China & Vietnam
Seattle, WA: Mountain Books. Nr 1123

Sökord: engelska, cykelresor, Mongoliet, Kina, Vietnam

Sammanfattning: Läsvärd reseskildring av det ordrikare sla-
get illustrerad med en del bra fotografier.

Vardy, Anne; 1988
Twelve Wheels from Turkey.
A family adventure from Istanbul to Canterbury.
Hants: Marshall Pickering. Nr 0203

Sökord: engelska, cykelresor, Turkiet, Grekland, Italien, 
Schweiz, Frankrike, England

Sammanfattning: saknas …

Watson, Graham; 1989
Visions of Cycling.
Huddersfield: Springfield Books Limited. Nr 0192

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: In Visions of Cycling Graham Watson, one 
of the world’s top cycling photographers, shares the experi-
ence of a decade spent capturing the essence of this ex-
citing and photogenic sport. The reader embarks upon a 
nine-month adventure along windswept roads, up and down 
mountain passes, through snow and rain, blistering heat 
and dust, against a backdrop of some of the most spectacu-
lar scenery in Europe.

Texten är hopplös men några av fotografierna är riktigt bra.

Watson, Graham; 1990
The Tour de France and its Heroes.
London: Stanley Paul. Nr 0208

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: Boken är en besvikelse. Där finns för all 
del några bra foton. Men mycket ser ut att vara idolfoton el-
ler reklambilder. Känslan för Tour de France vill inte infinna 
sig.

Watson, Graham; 1992
The Road to Hell.
Huddersfield: Springfield Books Limited. Nr 0274

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: To compare in any classic race calls for 
special courage and exceptional skill; to win is to have irrev-
ocable confirmation of these qualities. From the cobbles of 
the Wallers-Arenberg forest to the Koppenberg, in Flanders, 
the finest cyclists in the world have battled for position. 
There is no time to recover and the pace is frenetic, to have 
a ruinous ride in a classic is surely to be on the road to hell.
Mycket bra foton!
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Watson, Pamela; 1999
Esprit de Battuta. Alone Across Africa on a Bicycle.
London: Aurum Press. Nr 1026

Sökord: engelska, cykelresor, Senegal, Gambia, Guinea, Mali, 
Niger, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, 
Ekvatorial Guinea, Gabon, Kongo, Zaire, Tanzania

Sammanfattning: Deep in the Abyss of a cold, wet, wintry 
London day, Pamela Watson could take no more – no more 
meetings, no more daily grind, no more rain. ’that’s it!’ she 
thought. ’I’ll cycle across Africa!’ En rätt sympatisk tegel-
sten. Läsbar – men någon vidare värst författare är Pamela 
Watson inte. (Nya cykeltidningen 2002, nr 2, s 23)

Watson, Roderick och Martin Gray; 1978
The Penguin Book of the Bicycle.
Harmondsworth: Penguin Books. Nr 0132

Sökord: engelska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Richly illustrated, entertaining and 
packed with fascinating detail, this is a sparkling cele-
bration of the bicycle, in all its forms and fashions. The 
authors have brought their immense enthusiasm and ex-
perience to bear on every aspect: the social and technical 
evolution of cycling, the dramatic complexities of cycle 
sport, the modern bicycle revival. There are behind-the-
scenes visits to the cycle industry, and many practical in-
sights into buying, assembling, maintaining and riding a 
bicycle. Above all, this is a book about the aesthetic and 
technical beauty of a mechanical contraption that is one 
of the simplest and most perfect (and harmless) that the 
human mind has devised.
   Faktiskt en rätt trevlig bok.

Way, John; 1974 (1973)
The bicycle. A guide & manual.
London: Hamlyn. Nr 1469

Sökord: engelska, teknik, historia

Sammanfattning: ”The Bicycle. A Guide & Manual” av John 
Ray är en typisk ”Allt om bok”. Alltså egentligen ingen bok 
av historiskt intresse. Här finns visserligen 13 sidor om ”The 
story of the bicycle” men där berättas inget nytt om vi bort-
ser från några slarviga felaktigheter. Det som ger boken ett 
visst historiskt intresse är dess egen ålder. Så här såg man 
på cykeln och cyklandet 1973 och så här såg cyklarna och 
cyklisterna ut då. Inte ointressant! (Nya cykeltidningen 
2008, nr 3–4, s 42–43)

Wayne, Jenifer; 1960
Clemence and Ginger.
London: Heinemann. Nr 0394

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: Ser ut att vara en barn/ungdomsbok med 
cykelanknytning med illustrationer av Patricia Humphreys.

Weaver, Susan; 1990
A Woman’s Guide to Cycling.
London: Kingswood Press. Nr 0039

Sökord: engelska, cykelteknik, kvinnor

Sammanfattning: “A Woman’s Guide to Cycling” visar att 
cykling mycket väl kan ses ur ett kvinnoperspektiv. Flera 
av de frågor som berörs brukar inte återfinnas i de manliga 
cykelböckerna. Dit hör sexistiska tråkningar mot kvinnliga 
cyklister, kvinnors hälsa och cykling samt riskerna för kvin-
nor vid turcykling utan sällskap.
   Som föregångare har Susan Weaver valt att prioritera bredd 
framför djup. I “A Woman’s Guide to Cycling” har det mesta 
kommit med. Boken börjar bra med några typiska ursäkter 
för att inte cykla. Därefter behandlas köp av cykel, under-
håll, utrustning, klädsel, träning, lämplig kost, tävlingscy-
kling, turcykling mm. Boken tar också upp svårigheten att 
hitta bra cyklar i rätt storlek för normalstora kvinnor. Hon 
menar att ”for top performance from a bicycle, a diamond is 
a girl’s best friend”. 
   ”A Woman’s Guide to Cycling” kan kritiseras för att den är 
så amerikansk. Att cykla blir en livsstil och inte ett trans-
portsätt. Miljöfrågor och cykelpolitik har därför trots bred-
den i övrigt inte kommit med. Boken känns emellanåt onö-
digt tråkig. Möjligen är de medelmåttiga och svartvita fo-
tografierna förklaringen. Trots detta är ”A Woman’s Guide to 
Cycling” givetvis läsvärd och rekommenderas varmt. (Cykel 
1991, nr 2, s 24)

Vedin, Bengt-Arne; 1983
Alla tiders patent.
Stockholm: Liber. Nr 0537

Sökord: svenska, historia
Sammanfattning: ”Alla tiders patent” vill – osystematiskt, 
men någorlunda allsidigt – belysa det historiens, samhällets 
och kulturens återsken som patenten utgör.

Wehrle, Arnolde (redaktör); 1983(?)
50 Jahre Tour de Suisse. 1933 bis 1983 – Eine Chronik in 
Bildern.
Zürich: NSB Buch. Nr 1005

Sökord: tyska, historia

Sammanfattning: Dieser Bildband vermittelt Ihnen in 
Bild und Wort die reichhaltige Geschichte der populärsten 
Sportveranstaltungen der Schweiz.

Weiers, Ronald M; 1968
Licensed to Kill …the incompetent American motorist and 
how he got that way.
Philadelphia: Chilton Book Company. Nr 0475

Sökord: engelska, trafikpolitik

Sammanfattning: En mycket energisk attack mot den stora 
mängden odugliga bilister. Intressant även om man kan 
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fråga sig om Ronald M. Weiers tar upp det viktigaste pro-
blemet.

Veisz, Lorraine; 2009
Conquering the borderlands. A southern tier journal: San 
Diego to St. Augustine by bicycle.
Bloomington, IN: AuthorHouse. Nr 1574

Sökord: engelska, reseskildring, USA

Sammanfattning: The Borderlands are the territories, from 
”Alta California” to ”La Florida”, that formed the north-
ern frontier of Spain’s New World empire. ”Conquering the 
Borderlands” relates their histories, landscape, and cul-
tures as they unfolded during the author’s Southern Tier 
bicycle journey from San Diego to St. Augustine. Faktiskt 
inte så illa.

Weisbroth, Ericka och Eric Ellman; 1990
Bicycling Mexico.
Edison: Hunter Publishing. Nr 0783

Sökord: engelska, turbeskrivningar, Mexico

Sammanfattning: Here are the best routes, the small 
roadside towns only noticed if you are on a bicycle or 
on foot, the places to seek out or avoid, and a wealth of 
practical tips on cycling in each part of Mexico. Both day 
trips and long-distance tours are outlined, with sugges-
tions on how to combine bus and cycle travel in various 
areas of the country. Special ”Roadnotes” at the end of 
each chapter detail what you can expect to encounter at 
each kilometre of your trip, from recommended hotels to 
back-breaking climbs to roadside ice-cream vendors and 
barbecue stands.

X Weiss, Eben; 2010
Bike snob. Systematically an mercilessly realigning the 
world of cycling.
San Francisco, CA: Chronicle Books. Nr 1891

Sökord: engelska, vardagscykling, cykelpolitik, filosofi

Sammanfattning: Bloggen Bike Snob NYC som bok. Med tris-
ta illustrationer av Christopher Koelle. Jag föredrar bloggar 
som just bloggar. Men annars är detta ingen tokig bok.

X Weiss, Eben; 2012
The enlightened cyclist. Commuter angst, dagerous drivers, 
and other obstacles on the path to two-wheeled transcend-
ence.
San Francisco, CA: Chronicle Books. Nr 1705

Sökord: engelska, cykelpolitik, filosofi

Sammanfattning: “The Enlightened Cyclist” är skriven av 
bloggaren Eben Weiss som står bakom Bike Snob NYC som 
kantänka någon följer på nätet. Han skriver där om sig själv:

While I love cycling and embrace it in all its forms, I’m 
also extremely critical. So I present to you my venting for 
your amusement and betterment. No offense meant to the 
critiqued. Always keep riding!
   Självklart har “The Enlightened Cyclist” recenserats av an-
dra cykelbloggare. Fatcyclist (fatcyclist.com) är förtjust men 
inte överförtjust. Jag kan hålla med. Det är en häftig och 
läsvärd bok om cyklandets filosofi. Den är lättläst, mycket 
välskriven och tänkvärd. Men det är lite mycket på näsan 
och lite lite lämnat åt oss läsaren. Och en del skämt finns 
där som inte gör boken roligare. De är bara ditskrivna. (Nya 
CykelTidningen 2012, nr 4, s 23)

X Weiss, Eben; 2013
Bike snob abroad. Strange customs, increadible fiets, and 
the quest for cycling paradise.
San Francisco, CA: Chronicle Books. Nr 1892

Sökord: engelska, vardagscykling, cykelpolitik, filosofi

Sammanfattning: Bloggen Bike Snob NYC som bok. Denna 
gång med småtrista illustrationer av Shannon May. Jag före-
drar bloggar som just bloggar. Denna bok är klart sämre än 
den som kom 2010 (Nr 1891)

Welander, Glenn; 2001 
Epidemiology and prevention of bicyclerelated injuries in 
Sweden.
Stockholm: Karolinska institutet. Nr 1487

Sökord: enhgelska, säkerhet, trafikpolitik

Sammanfattning: En avhandling om cykelsäkerhet som visar 
att det inte är så lätt att uttala sig om verkligheten med 
hjälp av befintlig statistik. Men också att hjälmanvändning-
kampanjer tycks ge positiv effekt.

Well, Glokar; 1948   
Svenska Idrottshjältar.
Stockholm: Wahlström & Widstrand. Nr 0917

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Boken innehåller drygt 10 kapitel om hjäl-
tar och ett par tre grupporträtt. En av hjältarna är Ragge 
Malm. En av seklets stora svenska cyklister. Inte omskriven 
så ofta. Kul. Och en av grupperna som behandlas är de första 
pedalhjältarna runt Mälaren. En läsvärd bok. (Nya cykeltid-
ningen 2000, nr 2, s 22)

Wellbye, Reginald; 1954
Roadfaring Guides no. 2, South-East England.
London: Phoenix House. Nr 0104

Sökord: engelska, turförslag, England

Sammanfattning: Trots att boken har en del år på nacken är 
den ännu oslagbar när det gäller turförslag i södra England. 
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En bok i det lilla formatet (10x17 centimeter, 124 sidor) 
med 30 utmärkta kartor.

Wellman, Dave; 1993
Challenges. A Life of Adventure for Charity.
Edinburgh: Pentland Press. Nr 0559

Sökord: engelska, resor, England, Nepal, Norge, Sverige, USA

Sammanfattning: Ett par reseskildringar som inte lämnar 
djupare spår. Läsbar men knappast omistlig.

Velocipedes; 1870 (1993)
Brandon, Suffolk: GM Design. Nr 0315

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: The contents of this booklet comes from 
a disbound book with no indication as to the author or the 
publisher. The date is known as 1870 …

Wells, H. (Herbert) G. (George); 1896 (1969)
The Wheels of Chance.
London: J. M. Dent & Sons Ltd. Nr 0988

Sökord: engelska, roman

Sammanfattning: En läsvärd klassiker! (Nya cykeltidningen 
2001, nr 2, s 18–19).  I denna volym ingår också berättelsen 
”The Time Machine”.

X Wells, James Bradley; 2013
Bicycle Poems.
Rhinebeck, New York: Sheep Meadow Press. Nr 1778

Sökord: engelska, poesi

Sammanfattning: Poesi värd att lägga lite tid på. I småbitar 
framför brasan.

Velthuizen -de Vries, Michèle; 1995
Pedalling Unknown Paths.
Sussex: The Book Guild. Nr 0466

Sökord: engelska, cykelresor, HPV

Sammanfattning: Böcker om ryggstödscyklar växer inte på 
träd – varför de nu skulle växa just där. Glädjande nog har 
Michèle Velthuizen -de Vries tillsammans med sin man cyklat 
kors och tvärs över USA på ”recumbent” cyklar. Det råkar nu 
inte vara den mest spännande av resor eller bästa av böcker. 
Men det är klart att 14 månader i sadeln ger en del att be-
rätta. Boken är definitivt läsvärd för den som gillar ryggstöd 
och reseskildringar. (Nya cykeltidningen 1995, nr 2, s 15)

Wennström, Berndt; 1988
Teckningar.

Stockholm(?): Studio 54. Nr 1190
Sökord: svenska, cykelkonstnär

Sammanfattning: Berndt Wennströms är en för många väl-
känd Stockholmskonstnär. Med sin snabba och lite trubbiga 
penna skildrar han möten, avsked, liv och väntan. Ofta finns 
där människor, skuggor och rörelse. Men också den oförän-
derliga södermiljöns melankoli. 
   Teckningar är grunden och basen. De har följt Berndt 
Wennström genom åren. Han iakttar och för hem sina ned-
tecknade intryck till ateljén på Söder. Där målar han. För 
en som inte vet något om konst ser det ut som om han 
färglägger teckningarna. Men inte med fotots grälla färgska-
la utan istället väljer han en som bättre fångar känslan. 
Gruppen metare på omslaget till boken ”Teckningar” från 
1988 är färglagda med Nescafé och några drag av vattnigt 
röd. Vad mer skulle gör saken bättre?
   Utöver stadens långsamma puls och dess invånare fångar 
två motiv hos Berndt åskådarens blick. Fåglarna och … cyk-
lar. Bägge finns där för att de ger staden liv och bidrar till 
att göra den mänskligare. Fåglarna är inte i första hand ett 
utryck för längtan till det naturliga en del tror sig finna 
bortom stadsgränsen. Istället är de en referens bakåt i tiden 
– till uppväxten i närheten av Bromma flygplats. Fåglarna är 
flygplanens föregångare och de enda staden trivs med.
   Även cykeln i Berndt Wennströms konst är hämtad från 
barndomen. Väl den var erövrad kunde han ta sig hur långt 
som helst. Och damcyklar har en oemotståndlig linje. Men 
cykeln är fortfarande närvarande i Berndt Wennströms liv. 
Han cyklar normalt från Hornstull till ateljén på Grevgatan. 
På vägen letar han motiv. 
   Ska något ytterligare sägas om Berndt Wennströms böcker 
så får det bli att de är vackra och väl fyllda med teckningar 
och målningar. Men som så ofta i konstböcker är texterna 
långt svagare än bilden. Sören Engblom har lyckats min-
dre väl med sina förord och Rolf Wohlin skämmer definitivt 
”Suveräna platser för suveräna statister” med sitt självupp-
tagna pladder. I ”Flanörens öga” har Dan Melin däremot 
träffat rätt med sina kortnoveller. Han bidrar med texter som 
precis som bokens bilder säger något om oss genom att visa 
fram andra. (Nya cykeltidningen 2005, nr 1, s 28-29)

Wennström, Berndt; 1996
Flanörens öga.
Stockholm: Carlsson. Nr 1191

Sökord: svenska, cykelkonstnär

Sammanfattning: se ovan.

Wennström, Berndt; 1999
Suverän platser för suveräna statister.
Stockholm: Carlsson. Nr 1189

Sökord: svenska, cykelkonstnär

Sammanfattning: se ovan.

Vernon, Tom; 1981
Fat Man on a Bicycle.
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London: Michael Joseph. Nr 0154
Sökord: engelska, cykelresor, Frankrike

Sammanfattning: En rejält överviktig, filosofiskt lagd, fyr-
tioårig radio och TV-reporter från England valde att cykla 
genom Frankrike. Resultatet blev en radioserie och en riktigt 
trevlig bok.

Vernon, Tom; 1990
Fat Man in Argentina.
London: Michael Joseph. Nr 0182

Sökord: engelska, cykelresor, Argentina

Sammanfattning: With a great deal of his customary humour 
and his own inimitable style, Tom Vernon set off by bicycle 
on a series of hazardous journeys around one of the most 
amazing countries of South America.

West, Colin; 1999
Granddad’s Boneshaker Bicycle.
London: A & C Black. Nr 1033

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En mycket trevlig illustrerad barnbok.

Westell, Frank och Simon Martin; 1991
The Cyclist’s Body Book. A self-help guide for two-wheeled 
athletes.
Huddersfield: Springfield Books Limited. Nr 0157

Sökord: engelska, sjukdom och hälsa, cykelsport

Sammanfattning: For competitive cyclists at every level and 
in all disciplines, this is a comprehensive guide to staying 
fit and healthy as an endurance athlete. It is sports medicine 
made simple – the best massage and stretching routines, 
especially selected for cyclists. Learn to relax to cope with 
competition stress. What to do if you are injured. What food 
you should eat; supplement your diet safely and stay ahead 
of the field. How to use natural remedies and medicine – get 
the most out of yourself and give your personal best.

En mycket användbar bok även för den som aldrig tänkt sig 
att tävla på cykel.

Wheatcroft, Geoffrey; 2003
Le Tour.
A History of the Tour de France.
London: Simon & Schuster. Nr 1071

Sökord: engelska, historia, cykelsport, Tour de France

Sammanfattning: Ännu en bok som vill vara med och fira 
att Tour de France fyllde 100 år. Ser extremtrist ut men är 
faktiskt inte så tokig för den som vill läsa snarare än titta 
på bilder.

Wheeler, Tony; 1998
Chasing Rickshaws.
London: Lonely Planet Publications. Nr 0622

Sökord: engelska, cykelresor, Bangladesh, Burma, Filipinerna, 
Hongkong, Indien, Indonesien, Kina, Thailand, Vietnam, cy-
kelteknik, Årets cykelbok

Sammanfattning: Att utse ”Årets cykelbok 1998” i Nya cy-
keltidningen var minst lika svårt som vanligt. Det gavs ut 
många bra cykelböcker 1998. Uppmärksamheten som priset 
fått har inte gjort det lättare att välja. Och det ska erkännas 
– reaktionerna variera. Ambitionen är inte att få alla nöjda 
utan att helt enkelt utse årets bästa cykelbok. Vi tror dock 
att många håller med oss om att 1998 års cykelbok ”Chasing 
Rickshaws” med text av Tony Wheeler och fotografier av 
Richard I’Anson är en värdig vinnare.
   En ricksha är enligt Bonniers Multimedialexikon från 1998 
en ”lätt, tvåhjulig transportkärra, dragen av en person. Den 
kan ha plats för två personer och är ofta försedd med en 
fällbar sufflett. Den har varit allmän i Östasien, främst i 
Kina och Japan, men har även förekommit i Östafrika. En 
vidareutveckling av rickshan är den pedaldrivna trehjulingen 
pedicab”. Det kan nog stämma även om den pedaldrivna tre-
hjulingen normalt kallas cykel-ricksha. Men namn som tris-
haw, sidecar, cyclo och becak är också spridda.
   Namnet ricksha lär enligt Norstedts uppslagsbok från 1973 
vara en förkortning av kinesiskans jin-riki-sha som bety-
der ”mankraft-vagn”. I ”Chasing Rickshaws” betraktar Tony 
Wheeler och Richard I’Anson denna typ av taxi och trans-
portfordon i tolv asiatiska städer. Oftast är det den pedal-
drivna cykel-rikshan som står i fokus. 
   Vi får följa författare och fotograf till Agra, Beijing, 
Calcutta, Dhaka, Hanoi, Hongkong, Macau, Manila, Penang, 
Rangoon, Singapore och Yogakarta. Bildmaterialet är fan-
tastiskt och rickshorna varierar både till konstruktion och 
utsmyckning. Deras roll i trafiksystemet skiljer sig också åt i 
olika länder. Här finns allt från slitna och grova vardagsfor-
don till rikt utsmyckad turisttaxi.
   Boken innehåller ett kapitel per stad. Det låter inte så 
originellt men fungerar bra. Mot slutet finns en kort historik 
samt lite bok och filmtips. Det är bra även om en lite längre 
historik hade intresserat mig. 
   Formatet är 27 x 24 centimeter och cirka 200 sidor vilket 
ger plats åt det rika bildmaterialet. För det ska sägas att det 
är Richard I’Ansons foton som säljer boken. Bilderna lockar 
och fångar intresset men väl inne i boken visar det sig att 
Tony Wheeler har något att berätta. (Nya cykeltidningen 
1999, nr 1, s 12–13)   

Whitt, Frank Rowland; 1980-talet (?)
The Restoration of Veteran-Cycles. Hints for the Inexperienced
Förlag och förlagsort saknas. Nr 0259

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: This is a book of collected hints on how 
to restore old bicycles, tricycles or other machines using the 
maximum of ”brains rather than brawn” in order to minimise 
effort and get the best results from the maybe limited skills 
possessed by the restorer.
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   Med bidrag av bland andra W. A. Bush, P. N. Hasluck, 
Charles Hobbs, J.W. Hunt, David Pinfold, John Pinkerton, 
John Sharpe, F.R. Whitt och W.G. Wilson.

Whitt, Frank Rowland och David Gordon Wilson; 1974
Bicycling Science. Ergonomics and Mechanics.
London: MIT Press. Nr 0376

Sökord: engelska, cykelteknik, HVP

Sammanfattning: The book is intended to be of interest to 
all mechanically inquisitive cyclists, as well as to teachers 
of elementary mechanics or physiology, and to engineers 
and others working to lessen our dependence on high en-
ergy consuming transport. And it should show all cyclists 
how much scientific work has been put into the exploration 
of just a few of the less obvious aspects of the use of the 
bicycle …
   En helt otrolig bok!

Whittle, Jeremy; 2000 (1999)
Yellow Fever. The Dark Heart of Tour de France.
London: Headline. Nr 1001

Sökord: engelska, cykelsport, historia, hälsa

Sammanfattning: This is the story of the Tour that changed 
everything. The summer of 1998 will forever be remembered 
for the drugs scandals and team expulsions which shocked 
the sporting world and shook the Tour de France to its foun-
dations.
   Jo ”Yellow Fever” är historien om Tour de France 1998 
– dopingskandalernas år. Lite trist särskilt som man ännu 
inte lyckats få bukt med dopingproblemen. Varför inte låna 
boken och ta ställning mot cykelsport för gott? Det är ju 
helt uppenbart att schlager lämpar sig bättre än cykling om 
det nu absolut ska tävlas. (Nya cykeltidningen 2002, nr 2, 
s 23)

Whittell, Giles; 1992
Lambada Country. A Ride Across Eastern Europe.
London: Chapmans. Nr 0159

Sökord: engelska, cykelresor, Tyskland, Tjeckoslovakien, 
Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien

Sammanfattning: Giles Whittell got out at Hanover, jumped 
on a bicycle and as the frontiers of Eastern Europe came down 
began a six month ride from the Baltic to the Black sea.
   Lambada Country is full of stories about another Europe, 
the music of a revolution joyous, frightening, sometimes sad 
and often very funny, before the men from Madison Avenue 
arrived in town. 1990 was too soon to be writing history but 
a great time to be making notes.

X Vi Unga; 1943
Populärteknisk årsbok för ungdom, årgång III.
Stockholm: Åhlén & Åkerlunds, Bonniers. Nr 1634

Sökord: svenska, årsbok, teknik

Sammanfattning: Längs bak (sidorna 87-93) återfinns en ar-
tikel med rubriken ”Är cykeln fullvuxen?”. Med några mindre 
lyckade fotografier.

Vickers, Simon; 1992
Between the Hammer and the Sickle. Across Russia by Cycle.
London: Sinclair-Stevenson. Nr 0163

Sökord: engelska, cykelresor, Sovjet

Sammanfattning: After negotiating with the Soviet author-
ities for one and a half years four men finally secured per-
mission to cross the USSR with a freedom undreamt of since 
1917. Inspired to see the Soviet Union at a time of momen-
tous historical change, they chose to travel by bicycle from 
Leningrad to Vladivostock. Sensing that the current era of 
glasnost might be short-lived they took advantage of the 
first, and what may also prove to be the last, such opportu-
nity to gain and intimate insight into a world divorced for 
so long from Europe.
   In their gruelling 12,000-kilometre journey they crossed 
Russia, Kazakhstan and Siberia, spending three months 
alone in Siberia where black bears roam wild and there are 
no roads at all for 1,200 kilometres.
   The differences in the national characters of the British, 
French, American and Russian team members add a divert-
ing element to a remarkable six-month ride across ten time 
zones from the Baltic to the Pacific. What makes their journey 
so intriguing is that every day they were meeting ordinary 
Soviet citizens, many of whom had never met a European 
before. Frequently guests in Russian people’s homes, they 
gained an insight into their lives, hopes and fears. Through 
their conversations, a picture of Russia emerged different 
both from their expectations and the image we have become 
accustomed to in the West.

Vickers, Simon; 1993 (1992)
På cykel genom ett imperium. Denna sanna berättelsen om 
hur en engelsman, en fransman och en amerikan cyklade 
genom det gamla Sovjet.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 0784

Sökord: svenska, cykelresor, Sovjet

Sammanfattning: För två år sedan införlivades Simon Vickers 
bok ”Between the Hammer and the Sickle” i cykelbibliote-
kets samlingar. Det var en reseskildring bland många, inget 
märkvärdigt och långt från klassen hos de bästa böckerna i 
den stora floden av skildrade cykelresor. 
   Lite förvånande var det därför att Rabén & Sjögren gav 
ut ”den sanna berättelsen om hur en engelsman, en frans-
man och en amerikan cyklade genom det gamla Sovjet” på 
svenska under titeln På cykel genom ett imperium. Det ska 
dock sägas att berättelsen har en viss charm och blir mer 
tillgänglig på hemspråket. Boken finns numera på både eng-
elska och svenska i vårt cykelbibliotek. (Nya cykeltidningen 
1994, nr 1, s 23 och 28)
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X Wielinga, Remmert, Paul Cowcher och Tommaso Bernabei; 
2014 (2011)
Cykling. Den kompletta handboken när du vill bli snabbare 
och starkare.
Lund: Karavan. Nr 1855

Sökord: svenska, träning, cykelsport

Sammanfattning: Det ges ut böcker i parti och minut. Det 
är en marknad där det gäller att sticka ut för att märkas. I 
det läget bör man inte kalla en bok Cykling. Vem skulle köpa 
den? Eller ens bry sig om att kolla på internetbokhandelns 
hemsida vad den kan tänkas erbjuda? Man undrar eftersom 
detta är en bok värd att hitta läsare.
   För den som redan tränat cykling ett tag har Cykling 
inte så mycket att erbjuda. Då är nog det mesta välbekant. 
Avsnittet om utrustning känns rentav lite daterat. Men så 
blir det ofta. Boken skrevs troligen runt 2010, publicerades 
2011 och kom på svenska 2014.
   Men även det som är välbekant förtjänar att samlas och 
upprepas. Avsnittet om kostens betydelse kan exempelvis 
vara väl så viktigt att lyfta fram för yngre cyklister även 
om de tränat ett tag. Och kompletteringsträningens vikt är 
också bra att tjata igenom.
   Allt fler cyklar snabbt till jobbet. I dessa tider av tidsbrist 
(upplevd eller verklig) har det blivit allt populärare att träna 
på vägen till jobb eller utbildning (och hem igen). Riktigt 
bra för miljön är det också. Särskilt som många som cyklar 
på detta sätt har en bil stående jämte cykeln i garaget.
   De snabba vardagscyklarna är en grupp som behöver ökad 
kunskap. Ofta har man nog köpt på sig en bra cykel samt 
funktionella träningskläder och så pressar man på. Man blir 
svettig och det känns säkert toppen i duschen efteråt.
   Men mer kunskap om cykelträning skulle minska risken för 
träningsrelaterade skador och förbättra tränandets effekt. 
Uthållighetssporter är sig lika i en rad avseenden. Men de 
skiljer sig också åt. Cykling är både lika och annorlunda. 
   Vill du slå dina medcyklister med en rejäl spurt nästa 
morgon ni stöter på varandra? I Cykling finns kunskap som 
kan hjälpa dig bli bättre. Men också att må bättre. (Nya 
CykelTidningen 2015, nr 3, s xxx)

X Wieslander, Jujja och Marit Törnqvist; 2010
Du och jag och min lilla cykel.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P. A. Norstedt & Söner). 
Nr 1764

Sökord: svenska, barnbok, sångbok, CD

Sammanfattning: Deta är illustrerad poesi för barn. Eller en 
barnbok med sångtexter av Jujja Wieslander i urval av illus-
tratören Marit Törnqvist. Man borde vara förtjust men dethe-
la är lite väl mesigt. Och cýkellåten ”Ingen bil på vägen” är 
rentav värdelös. Sorry!

Wiklund, Jan (redaktör); 1990
Högklassig kollektivtrafik halverad bilism.
Stockholm: Alternativ Stad. Nr 0079

Sökord: svenska, trafikpolitik

Sammanfattning: En intressant skrift om olika former av 
spårbunden kollektivtrafik som kan ersätta bilåkandet i stä-
der och tätorter. Innehåller konkreta förslag för Stockholm.
   Boken innehåller en lös karta över Stockholm.

Wikström, Fritiof; 1965
Svensk idrottslitteratur 1766/1950.
Stockholm: Gummessons. Nr 1524

Sökord: svenska, bibliografi, historia, cykelsport 

Sammanfattning: En måstebok hos var cykelboksintresserad. 
Sidorna 176–181 tar upp vad Wikström hittat om cykelsport. 
Det blir mycket kalendrar, medlemsblad, foldrar och tidskrif-
ter. Men också böcker vi inte alla har i vårt bibliotek.

Wilcockson, John; 1979 (1972)
Cycle racing. ”Know the Game” Series.
Poole: Blandford Press. Nr 0316

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: Ett litet häfte som rymmer förvånansvärt 
mycket om cykelsportens historia och vardag(1979 …).

Wilcockson, John; 1980
Bicycle. The Total Illustrated Guide to Bicycles and 
Bicycling.
London: Marshall Cavendish. Nr 0443

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Ännu ett försök att rymma allt i en bok. 
Inte särskilt lyckat …

Wilcockson, John; 1985
The pocket guide to cycling.
London: Bell & Hyman. Nr 0551

Sökord: engelska, cykelteknik, cykelsport

Sammanfattning: … tells you everything you want to know 
about this growing leisure activity, whether as participant 
or spectator.

Wilhelm, Tim och Glena; 1980
The Bicycle Touring Book. The Complete Guide to Bicycle 
Recreation.
Emmaus, Pennsylvania: Rodale Press. Nr 0513

Sökord: engelska, cykelteknik, turcykling

Sammanfattning: En rejäl men också lite trist bok om all-
ting. 303 sidor med en rad svartvita fotografier.

Wilkinson-Latham, Robert; 1977
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Cycles in Colour.
Poole: Blandford Press. Nr 0246

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En rikt illustrerad cykelhistoria. Det som 
gjort boken känd är dock författarens dåliga historiska kun-
skaper. (Cykel 1988, nr 1, s 29)

Willard, Frances E.; 1991
How I Learned to Ride the Bicycle.
Sunnyvalle: Fair Oaks Publishing. Nr 0151

Sökord: engelska, biografi, historia

Sammanfattning: In 1893 Frances Willard was at the height 
of her power and influence as leader of the women’s social 
reform movement. It was also a time when bicycles were 
wildly popular. And so, when the doctor recommended she 
take exercise out of doors, Willard was determined to learn 
to ride. It was not easy for a women in her fifty-third year, 
hampered by long skirts, but she was eager for a challenge. 
She saw bicycling as a way for women to gain independence, 
develop confidence, and be seen by men as equals in skill.

Williams, Edward; 1993
The Pocket Bibliography of Cycling Books.
Wolverhampton: Eget förlag. Nr 0284

Sökord: engelska, bibliografi

Sammanfattning: En svårighet som bibliotekarien brottats 
med är att bestämma vad som egentligen är en cykelbok. En 
annan är att få en överblick över den äldre litteraturen. Vad 
finns och vad är värt att köpa in? Flera cykelboksfantaster 
och cykelklubbar världen runt har haft samma bekymmer. 
Då och då har någon tagit sig för att skriva en cykelboks-
bibliografi. Alla har dock misslyckats. Författarna har missat 
på tok för många böcker, gjort omotiverade eller oklara av-
gränsningar och gett eländiga innehållsbeskrivningar.
   ”The Pocket Bibliography of Cycling Books” är det senaste 
tillskotten bland de usla bibliografierna. Boken har alla upp-
tänkliga brister. På första sidan som rymmer 36 cykelböcker 
saknas exempelvis fyra titlar varav SCCB har en. Redan vid 
en första anblick visar det sig att pseudonymer utelämnats, 
undertitlar saknas, förlag och årtal är felaktiga med mera. 
Även om bibliografier av detta slag är felfria kan man undra 
vad de ska tjäna till. Författarnamn, titel, utgivningsår och 
förlag säger inte mycket om huruvida boken är värd att läsa 
eller köpa. (Nya cykeltidningen 1993, nr 2, s 22)

Williams, Edward; 1993
A Bibliography of Cycling Books.
Warwick (?): National Cycle Archive. Nr 0399

Sökord: engelska, bibliografi

Sammanfattning: En uppförstorad variant av ”The Pocket 
Bibliography of Cycling Books” av samme författare. 

Svagheterna är också desamma.

Williamson, Charlotte; 2004
Fordonshandbok för tjejer.
Bromma: Ordalaget. Nr 1322

Sökord: svenska, cykelteknik

Sammanfattning: En fordonshandbok för tjejer är ungefär 
lika dumt som en hushållshandbok för män. Och mycket rik-
tigt har Ordalaget gett ut även en sådan titel. I all välme-
ning(?) förstärker sådana böcker våra fördomar.
   Bortser vi från läsarens kön är ”Fordonshandboken” snarare 
än bil och motorcykelbok än en cykelbok. Motortidningarna 
får dock ta hand om sidorna 6-105. Mitt intryck är dock att 
där i stor utsträckning står sådant var körkortsinnehavare 
vet samt en del ingen behöver veta.
   Cykelavsnittet (sidorna 106-141) är direkt dåligt. Det 
känns urmodigt. Köpråden ger den villrådige ingen ledning 
för val av cykel. Och när det gäller klädsel är de i flera styck-
en direkt felaktiga. Många gymnastikskor är dåliga cykelskor 
och kläder blir inte varmare ju tjockare materialet är …
   Den cykel som där vårdas i boken är en landvägsracer som 
sedan länge är ur bruk. Den förslagna servicenivån är inget 
för vardagscyklisten och råden är dessutom inte avpassade 
för en modern cykel. Detta är en bok som inte gör någon 
glad. (Nya cykeltidningen 2006, nr 1, s 27)

Williamson, Geoffrey; 1966
Wheels Within Wheels. The story of the Starleys of 
Coventry.
London: Geoffrey Bles. Nr 0252

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: Who started us off on bicycles in this 
country? For centuries there had been diverse private ef-
forts to put man on two wheels, but it was James Starley 
of Coventry who was hailed in the 1870’s as ”Father of the 
Cycle Industry”. To James Starley and his descendants we 
not only owe the bicycle as we have it today, but through 
the Rover Cycle Co., the rover car as well. Five members 
of the Starley family produced between them nearly three 
hundred patents, including the differential gear essential to 
every car in the world today.
   This account of their struggles, reverses and successes and 
of their individual contributions to the flourishing cycle, 
motorcycle and motorcar industries makes a fine, inspiring 
story forming as it does a significant core of Britain’s great 
industrial history.
   The illustrations include a fascinating collection of old 
bicycles, showing their evolution and the development from 
the cycle to the early motorcar.

Wilson, Anthony C.; 1959 (1952)
Norman and Henry Bones. The boy detectives.
London: Methuen & Co. Nr 0397

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok
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Sammanfattning: Förefaller att vara en utomförträfflig pojk-
bok med några få illustrationer av Majorie Gill.

Wilson, Bob; 1981
Stanley Bagshaw and the Fourteen-Foot Wheel.
Harmondsworth: Puffin Books, Penguin. Nr 0844

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där ett stort cykel-
hjul spelar en viktig roll. 

Vincent, Paul; 2002
Mountain Bike Maintenance.
London: Hamlyn. Nr 1049

Sökord: engelska, cykelteknik, terrängcyklar

Sammanfattning: En till det yttre trevlig, välillustrerad och 
enkel cykelteknikbok där även den nya tidens standardtillbe-
hör som stötdämpare och skivbromsar behandlas. Tyvärr står 
där för lite om allt vilket gör den hopplös som handbok.

Winkler, Fritz och Siegfried Rauch; 1989
Fahrradtechnik. Konstruktion, Fertigung, Instandsetzung.
Bielefeld: Bielefelder Verlagsanstalt, BVA. Nr 0014

Sökord: tyska, cykelteknik

Sammanfattning: Själv är jag förtjust i tekniska lösningar, 
tabeller och sprängskisser. Min favorit bland handböckerna 
för cyklar är ”Fahrradtechnik” från 1989 skriven av Fritz 
Winkler och Siegfried Rauch. ”Fahrradtechnik” är på nästan 
500 sidor om 190 x 220 mm och innehåller mer än 1200 (!) 
illustrationer. Tonen är torr och teknisk. Författarnas kärlek 
till cykeln går det dock inte att ta miste på. (Cykel 1990, 
nr 2, s 24)

X Winsnes, Birger; 2010
Av egen kraft till Sveriges sju ytterligheter.
Borås: Recito. Nr 1659

Sökord: svenska, cykelresor, Sverige

Sammanfattning: ”Av egen kraft” heter den bok som Birger 
Winsnes skrev efter sin cykeltur till Sveriges sju ytter-
ligheter. Väl så fyndig titel eftersom han först nått dem alla 
av egen kraft och sedan fått ihop en bok om det hela. De 
sju ytterligheterna var:
1. Smygehuk i söder
2. Kristianstad längst ner
3. Stora Drammen i väster (efter paddling)
4. Flataklocken i mitten
5. Kataja i öst (mera paddling)
6. Treriksröset i norr
7. Kebnekaise högst upp (efter klättring)
   I boken redovisas cykelturen om 565 mil från Smygehuk 
till Kebnekaise samt två paddlingar (6 mil) och en rejäl 

promenad (9 mil). Förberedelserna beskrivs noga och på ett 
för oss väl så smickrande sätt:
”Hela det stora motionsrummet i vår villa belamrades med 
prylar, kläder och inte minst kartor som jag i huvudsak köpt 
av Svenska Cykelsällskapet, som märkt ut Sverigeleden. Den 
sträcker sig från söder till norr och kors och tvärs genom 
landet. Leden är markerad med en grön liten skylt med en 
cykel på. Dessa gröna skyltar skulle jag försöka följa så my-
cket som möjligt för att slippa de stora trafikerade vägarna. 
Sverigeleden går fram längs de vackraste småvägarna …” 
(sidan 10)
   ”Av egen kraft” är lite av en dagbok skriven med öp-
pet sinne och gott humör. Bilder bevisar att ytterligheterna 
nåtts. Men fler bilder finns för att lätta upp boken. 
   Visst blir boken lite enahanda emellanåt med en hel del 
prat om väder och ditt samt datt. Och inte är det stor litter-
atur. Men fanns där en amatörklass i Årets cykelbok så skulle 
Birger Winsnes vinna denna. 
   Boken är lättläst och småcharmig. Där finns en riktigt bra 
historia och Birger har ändå smyckat ut dagboken en del. 
Han bjuder till och låter oss komma honom relativt nära. 
Det räcker långt. (Nya CykelTidningen 2011, nr 2, s 24-26)

Winstanley, Albert; 1985
The Golden Wheels.
Brinscall: Countryside Publications Limited. Nr 0095

Sökord: engelska, cykelresor, England, Spanien

Sammanfattning: Samma uppläggning som boken nedan.

Winstanley, Albert; 1991
Golden Days Awheel.
Wigan: OWL Books. Nr 0428

Sökord: engelska, cykelresor, England, Spanien

Sammanfattning: “Golden Days Awheel” is an aptly chosen 
title, capturing as it does, the timeless quality of leisure cy-
cle touring, as seen through the eyes of Albert Winstanley.
 When in 1930, Albert acquired his very first bicycle, it 
was to be the beginning of a love affair with cycling that 
has lasted for well over half a century.
 Together with his constant companions, his pen and cam-
era, he has travelled throughout the British Isles, Ireland, 
France, Norway and the Spanish Pyrenees.
 Stories of his adventures and experiences have, over the 
years, regularly appeared in the pages of the national cy-
cling press and in columns of newspapers and periodicals. 
He additionally lectures to cycling and outdoor organisa-
tions and has broadcast several times on radio.
 His love for and vivid description of the countryside in all 
its seasons shines throughout these pages. Complemented 
by his ’nose’ for matters of local historical interest, mystery 
and folklore, this collection of cycling adventures will keep 
both cyclists and the ’uninitiated’ alike, spellbound from 
beginning to end.
 En läsvärd samling korta reseskildringar.
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Wintzer, Sven och Jacques E. Lamm; 1943
Hur jag sköter min cykel.
Stockholm (?): Tekniska Förlaget. Nr 0524

Sökord: svenska, historia, cykelteknik

Sammanfattning: Ett illustrerat häfte om dryga 30 sidor. 
Omslaget skadat.

Vita, Tricia; 1981 (1979)
Tio-dam-cykeln.
Gävle: Rallarros. Nr 0087

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En fantastisk och emancipatorisk barnbok. 
Boken har underbara bilder av Marion Crezée. Även texten 
kan med utbyte läsas av vuxna. Boken ger dessutom helt nya 
motiv till SCSs idé att cykla tillsammans.

Wittreich, Paul; 2002
Tandem Bicycling America. Border to boarder. Coast to coast.
Two tour tales of togetherness.
New York: Writers Club Press. Nr 1121

Sökord: engelska, reseskildring, USA

Sammanfattning: Reseskildringar i form av dagböcker är helt 
oläsliga. Detta är en sådan …

X Vivanco, Luis; 2013
Reconsidering the bicycle. An anthropological perspective 
on a new (old) thing.
New York: Routledge. Nr 1777

Sökord: engelska, antropologi

Sammanfattning: In cities throughout the world, bicycles 
have gained a high profile in recent years, with politicians 
and activists promoting initiatives like bike lanes, bikeways, 
bike share programs, and other social programs to get more 
people on bicycles. Bicycles in the city are, some would say, 
the wave of the future for car-choked, financially-strapped, 
obese, and sustainability-sensitive urban areas. 
   This book explores how and why people are reconsider-
ing the bicycle, no longer thinking of it simply as a toy or 
exercise machine, but as a potential solution to a number 
of contemporary problems. It focuses in particular on what 
reconsidering the bicycle might mean for everyday practices 
and politics of urban mobility, a concept that refers to the 
intertwined physical, technological, social, and experiential 
dimensions of human movement. 
   This book is for Introductory Anthropology, Cultural 
Anthropology, Cultural Sociology, Environmental Anthro-
pology, and all undergraduate courses on the environment 
and on sustainability throughout the social sciences.

Wockner, Gary; 1993
Sex with a mountain bike and other stories.

Jamestown, CO: B•Store Press. Nr 0468

Sökord: engelska, essäsamling

Sammanfattning: Inte kan bibliotekarien anklagas för att 
normalt utan eftertanke köpa in böcker bara efter deras tit-
lar. Men ibland gör han just precis det. Titeln ”Sex with 
a mountain bike and other stories” av Gary Wockner var 
oemotståndlig. 
   Boken innehåller ett antal korta historier. Författaren till-
hör den stora gruppen halvunga skrivkunniga amerikanska 
män. Den som söker stor litteratur eller uppskattar samman-
hållna historier har inte mycket att hämta. Det här är en 
bok för tunnelbanan, stranden eller en kort paus i fåtöljen. 
De tycks rikta sig till andra halvunga män och för den delen 
– nyblivna fyrtioåringar. 
   ”Sex with a mountain bike and other stories” är emellanåt 
rätt grovkornig. Historien ”Sex with a mountain bike” hand-
lar exempelvis om just det. Det är som Gary Wockner skriver 
i förordet knappast stor konst. Men det är bra historier som 
blandar dikt och verklighet. Några är småmysiga medan an-
dra oroar en aning. I var historia finns det en cykel – ibland 
står den i centrum och pockar på uppmärksamhet medan 
den i andra historier står mer undangömd. (Nya cykeltidnin-
gen 1995, nr 2, s 15)

Voilier, Claude; 1994 (1975)
The Five and the Z-rays.
London: Hodder and Stoughton. Nr 0440

Sökord: engelska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: A strange force attacks the Five … The 
new Z-ray transmitter has been stolen. Does the thief under-
stand its true power? Can the Five retrieve the transmitter 
before it is too late? 
   Skadad på framsidan.

Wolf, Wilhelm; 1980 (1979/1890)
Fahrrad und Radfahrer.
Dortmund: Harenberg Kommunikation. Nr 0293

Sökord: tyska, historia

Sammanfattning: Das Fahrrad erlebt ein Comeback. In wel-
cher Typenvielfalt der Radsport ehedem betrieben wurde, 
zeigt das hier als Nachdruck vorliegende Handbuch von 1890. 
Eine Fundgrube für alte und neue Freunde des Alternativ-
Fahrzeugs. – Nachwort von Hans-Erhard Lessing.
   En bok i samma stil som Adolf Östbergs ”Hjulsport” från 
1889.

Wolf-Watz, Jan; 2006
Tok-Abraham.
Umeå: h:ström – Text & Kultur. Nr 1439

Sökord: svenska, roman

Sammanfattning: Här skildras en av Västerbottens mest 
ryktbara särlingar. Att boken kommit med i samlingarna ber-



188 SCCB – Svenska Cykelsällskapets Cykelbibliotek – Lista B

or på att han som agent åt ett grossistföretag cyklade med 
varor längs Vindel- och Umeälvarna. Inte så illa.

Wood, Neil S; 1991
Evolution of the Bicycle. With Price Guide.
Gas City, In: L-W Book Sales. Nr 0360

Sökord: engelska, historia
Sammanfattning: En mycket underlig publikation. Drygt 200 
sidor i A4 format varav huvuddelen är katalogsidor från 1897 
till 1965. Klart intressant är en samling foton med cyklar 
från 1930- till 1950-talet. 

Woodforde, John; 1970
The Story of the Bicycle.
London: Routledge & Kegan Paul. Nr 0255

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: The Story of the Bicycle finns emellanåt 
på våra folkbibliotek. Det är en acceptabel men småtråkig 
historieskrivning. Boken är inget för vänner av illustrerade 
böcker. (Cykel 1988, nr 1, s 29)

Woodland, Les; 1990
Get Away by Bike. The Essential Guide for Every Cycle 
Tourist.
London: Pelham Books. Nr 0031

Sökord: engelska, cykelteknik, cykelresor

Sammanfattning: Whether you just want to ride to the pub, 
or you plan to go round the world, this is the book for you. 
It contains all the information you will need before you and 
your bike embark on an adventure, either in this country 
[England] or abroad …
   It tells you how to get out of big towns and cities with 
the minimum of hassle; how to ride your bicycle sensible 
and equip yourself adequately, making every excursion as 
pleasurable as possible; which are the best maps and how to 
use them; where to stay when you are touring, with a whole 
chapter devoted to the joys of camping; and how to take 
kids along too, should you wish to make it a family affair.
   There are hot tips for cycling on the Continent, with de-
tailed information, in a country-by-country listing, about 
road systems, maps, accommodation, spare parts, weather, 
currency, useful addresses and more. (Informationen om 
Sverige är ytlig men OK. SCS adress finns med. Informationen 
om övriga länder kan därför också antas vara hygglig).
   Finally, there is advice on which bike to choose if you are 
buying new or second-hand, the components and accesso-
ries to suit your needs, and some practical guidance on how 
to cope with minor technical hitches like punctures, buckled 
wheels, replacing a chain and adjusting brakes and gears.
   Read it now and plan your escape!

Woodland, Les; 1991
A Spoke in the Wheel. A Survival Guide to Cycling.

London: Pelham Books. Nr 0115

Sökord: engelska, cykelsport, historia, humor

Sammanfattning: A Spoke in the Wheel is a moderately ac-
curate account of some of the heroes of cycling, and their 
ordinary counterparts.
   The story takes in numerous world champions, several 
fairly gormless club members, a man who buried his bike 
upright, and a Dutchman who ruined forty tyres in the proc-
ess of falling of the edge of a mountain. It introduces such 
luminaries as Joop Zoetemelk, Cyrille van Hauwaert and 
Abd el Kaader; and also the author’s fondly-regarded cy-
cling companions such as ’Thighs’ Sweeting and ’Back Wheel’ 
Ambrose – not to mention the deliciously nubile Amanda 
Lightbody, a local frozen-cod heiress.
   Readers will find this a fascinating and unrivalled source 
of cycling trivia. For example, why is Beryl Burton famous 
for her association with a liquorice allsorts? What is the 
’bolletjes’ jersey? Who was the racing cyclist who trained 
with the aid of salted fish? After reading this book you may 
not know all the answers to the conundrums of the bicycle 
world, but you will be considerably better informed about 
many aspects of history on two wheels. You will also read 
about the racer who shaved not his legs but a considerably 
more obscure part of his anatomy; about George Bernard 
Shaw’s propensity for drama on a tricycle; and how Sean 
Kelly isn’t really called Jean at all. There are myths and 
legends about all the big races – the Tour de France, the 
Bordeaux to Paris and even the Bessums ’Best for Radiators’ 
End-of-Season Grand Prix.
   The author, a cycling writer of many years’ standing gives 
many useful hints along the way about the more important 
aspects of cycling. A Spoke in the Wheel is a must for bot-
tom-bracket enthusiasts and aspiring Greg LeMonds every-
where.
   … och som om det inte skulle räcka så har Johnny Helms 
bidragit med teckningarna.

Woodland, Les; 1992
England by Bike. 18 Tours Geared for Discovery.
Leicester: Cordee. Nr 0785

Sökord: engelska, turbeskrivningar, England

Sammanfattning: England är ett fantastiskt cykelland. Inte 
bättre än exempelvis Holland eller Tyskland men likväl fan-
tastiskt. En bok med turförslag i England måste därför gi-
vetvis välkomnas.
   Les Woodland är en välkänd cykelboksförfattare. SCCB har 
vi sedan tidigare den trevliga boken ”Get Away by Bike” som 
kom 1990 och den skojiga ”A Spoke in the Wheel” som kom 
ett år senare. En ny bok av Les Woodland är alltid spän-
nande.
   Cordee är en sympatiskt postorderbokhandel i England som 
specialiserat sig på rekreation och friluftsliv. I den senaste 
katalogen erbjuds nästan 100 cykelböcker till bra priser. När 
Cordee skickade ett gratisexemplar av Les Woodlands senas-
te bok var förutsättningarna mycket goda. Boken borde få 
högsta betyg.
   Ändå är ”England by Bike” ingen helt lyckad bok. Den är 
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skriven för en amerikansk publik vilket blir riktigt irriterande 
i bokens allmänt hållna första del. Den som är intresserad av 
vilka amerikanska uttryck som gör sig mindre väl i England 
kan söka informationen på annat håll. Det kan knappast vara 
av allmänt intresse huruvida just amerikanska medborgare 
behöver visum till England. För att nämna några exempel.
   Bokens huvuddel utgörs av turförslag på 18 platser spridda 
över England. Turförslagen passar den som verkligen vill ha 
detaljerade instruktioner. Det blir mycket sväng höger, sväng 
vänster, titta här och titta där. Turerna blir förutsägbara och 
är säkert trevliga. Riktigt lockande blir de dock inte. (Nya 
cykeltidningen 1993, nr 1, s 36)

Woodland, Les; 1995
The CTC Book of Cycle Touring.
Ramsbury, Marlborough: Crowood Press. Nr 0488

Sökord: engelska, cykelteknik, turcykling

Sammanfattning: Fully illustrated throughout, and packed 
with anecdotes and advice gleaned from many years’ ex-
perience, The CTC Book of Cycle Touring shows how to get 
the maximum enjoyment from this inexpensive, healthy, and 
above all, fun leisure activity.
   Nära att bli ”Årets cykelbok 1996”.

Woodland, Les; 2009 (2000)
The unknown Tour de France. The many faces of the world’s 
greatest bicycle race.
San Francisco, CA: Van der Plas Publishing. Nr 1570

Sökord: engelska, cykelsport, historia

Sammanfattning: En välillustrerad och lite kul historieskrivn-
ing i det stora formatet. Men snart vet vi nog allt vi vill veta 
om Tour de France …

Woods, Charlie; 2001
Bikie. A love affair with the racing bicycle.
London: Mainstream Publishing. Nr 1035

Sökord: engelska, cykelsport

Sammanfattning: Bikie lays bare the true heart of cycling. 
Every grass-roots enthusiast, keen racing man and elite 
professional has one thing in common – he loves his bike 
and riding it. The author pinpoints the source of this 
love.
   Läsvärt även för den som inte är så hårt ansatt …

Wooldridge, Frosty; 2007
Bicycling the continental divide. Slice of heaven, taste of hell.
Bloomington, Indiana: AuthorHouse. Nr 1441

Sökord: engelska, resor, USA

Sammanfattning: En rätt trist reseskildring trots en baksi-
da fylld med högtravande beröm av Charles Blackmer, Paul 

Warneke och Jeff Rockford.

Wormell, Chris; 1999 (?)
Kanin blå och hans cykelhjul.
Stockholm: Sjöstrands förlag. Nr 1576

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: En barnbok om en cyklande blå kanin. Den 
kan man både ha och mista.

X Wormell, Chris; 1999
Kanin blå och hans vänner.
Stockholm: Sjöstrands förlag. Nr 1693

Sökord: svenska, barnbok

Sammanfattning: Ännu mer om den cyklande blå kaninen. 
Men inte blir det bättre.

Wray, Fritzwater; 1937
The Kuklos Papers.
London: J. M. Dent and Sons Ltd. Nr 0185

Sökord: engelska, betraktelser, noveller

Sammanfattning: Denna bok är ett måste för den cykelintresse-
rade bokläsaren och för ett välsorterat cykelbibliotek. Fritzwater 
Wray är en mycket sympatisk författare. Ingen kan som han för-
medla en känsla, historia och idé på några få sidor.
 Fritzwater Wray har här samlat och skrivit om några av 
sina bästa tidningsartiklar från början av 1900-talet. Boken 
innehåller några underbara teckningar av författaren signe-
rade ”Kuklos” eller bara ”•K•”.

Wray, Fritzwater; 1937
The Visitor’s Book.
London: J. M. Dent and Sons Ltd. Nr 0129

Sökord: engelska, cykelresor, England

Sammanfattning: I den mån man hittar en gästbok numera 
är det en trist syn. Den brukar innehålla en samling namn 
med datum och orter. I undantagsfall finns det något litet 
budskap nedtecknat i all hast. 
   Förr gick resandet och livet i ett mänskligare tempo. 
Tog man in på ett engelskt värdshus efter en dags vand-
rande eller cyklande fanns det gott om tid att ägna sig åt 
gästboken efter middagen. I gästboken fanns skojiga och 
tänkvärda verser att läsa varefter man själv kunde teckna 
dit sitt bidrag.
   ”The Visitor’s Book” är en samling klipp från äldre eng-
elska gästböcker. Wray Fitzwater cyklade runt i England i 
början av 1900-talet och samlade klipp värda att bevara. 
Författaren har fotograferat och Stanley Herbert har teck-
nat. Resultatet är en helt underbar bok!
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de Vries, Leonard; 1991 (1971)
Victorian Inventions.
London: John Murray. Nr 0462

Sökord: engelska, historia

Sammanfattning: En stor mängd uppfinningar från 1800-ta-
let presenterad i bild och text från den tiden. Det inledande 
avsnittet behandlar cyklar. Tyvärr upptar cyklar bara en min-
dre del av boken.

Wright, Christine; 1989
Best Friends.
London: Scripture Union. Nr 0438

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: Moving house means making new friends. 
Mark and Rosie find that friends can be any age and that 
belonging to God’s family is very special.

Wright, Robert; 1981 (1977)
Building bicycle wheels.
Mountain View, California: Anderson World. Nr 1346

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Av boken framgår att det är fullt möjligt 
att bygga cykelhjul själv. Det är inte så dyrt och framstår 
inte som så svårt. Men hjulet blir inte bättre än det färdig-
köpta. Illustrerad av Karen Lusebrink

X Wright, Robert; 1981 (1977)
Building bicycle wheels.
Mountain View, California: Anderson World. Nr 1346

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Av boken framgår att det är fullt möjligt 
att bygga cykelhjul själv. Det är inte så dyrt och framstår 
inte som så svårt. Men hjulet blir inte bättre än det färdig-
köpta. Illustrerad av Karen Lusebrink.

Wulff, Johannes; 1966
Eventyr i Italien.
København: Gyldendal. Nr 0887

Sökord: danska, reseskildring, Italien, Tyskland

Sammanfattning: En välskriven, lite gammaldags och trevlig 
reseskildring.

Wåhlander, Gösta, Thorsten Thorsell, Axel Eklund, Erik 
Omberg och Frans Pettersson; 1931
(redaktionskommitté)
Minnesskrift vid Uppsala Cykelklubbs 25-års Jubileum 1906-
1931.

Stockholm: Eget förlag. Nr 0957

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: Mycket trevlig historieskrivning.

Värnlund, Holger; 2002
Lagt ord ligger.
Strängnäs: Axplock. Nr 1046

Sökord: svenska, noveller

Sammanfattning: Att ta en kvällspromenad på en nedlagd 
banvall kan ha sina sidor – Det blev ett kuriöst möte, med 
en cykelhandlare som blivit av med en dörrmatta. Härligt 
med denna typ av ostylade privatutgivning.

Y
Yorinks, Arthur; 1990
UGH.
New York, NY: Michael di Capua Books. Nr 0858

Sökord: engelska, barnbok

Sammanfattning: En illustrerad barnbok där cykeln spelar 
skons roll i en askungelik historia. Inget vidare! Illustrerad 
av Richard Egielski.

Young, Jim och Elisabeth; 1940
Bicycle Built for Two.
Portland (Oregon): Bindfords & Mort Publishers. Nr 0296

Sökord: engelska, reseskildring, USA

Sammanfattning: Young American couple ride a tandem 
from American coast to coast – and then back again. True 
account.
   En besynnerligt skriven bok. En den ena och än den andra 
författaren gör små uttalanden. Ibland står bägge för dem. 
Ser ut som en pjäs där två skådespelare tänker högt. Trög 
men läsvärd.

Z
Zetterholm, Finn; 1991
De tre musketöserna.
Stockholm: Rabén & Sjögren (ingår i P.A. Norstedt & Söner). 
Nr 0199
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Sökord: svenska, barn/ungdomsbok

Sammanfattning: ”När vi kom ut till cyklarna drog Gissa på 
bandaren igen.
 – Stäng av det där nu! skrek Millo.
 – Vaddå för? skrek Gissa tillbaka.
 – Folk blir ju störda, sa Millo.
 – Gud vad du är mesig, Millo! ropade Gissa och drog på 
bandaren ännu högre.
 Millo sprang fram och knäppte av bandaren.
 – Låt bli min bandare, knäpphuvud! skrek Gissa och drog 
på den igen.
 – Sluta nu, Gissa, sa jag. Du är barnslig nu.
 – Varför ska alla lyda Millo? frågade Susanna argt.
 – Så vi ska skämma ut oss med allt oväsen! gapade jag. 
Heldumt!
 – Vad ni tjafsar alla tre, sa Millo. Som småungar.
 – Tror du är så himla vuxen själv då! sa jag.
 Det blev bara värre och värre. Solen sken och där stod vi 
och grälade och skrek åt varandra. Folk som gick förbi stir-
rade på oss och skakade på huvudena. Men det brydde vi oss 
inte om, så arga var vi.
 – Om jag vetat det här, hade jag aldrig åkt med er, fräste 
Susanna.
 – Tror du någon hade saknat dej då! röt Millo tillbaka.
 Jag rykte åt mig min cykel.
 – Nu ska jag gå och fika, sa jag ilsket. Sen kan ni göra 
vad ni vill.”
 Det underbara citatet är hämtat från en barn eller kan-
hända ungdomsbok skriven av Finn Zetterholm med skojiga 
teckningar av Lisa Örtengren. Åtminstone upp till 37 års 
ålder kan berättelsen om de fyra tolvåriga tjejernas cykel-
semester på Öland läsas med stor behållning. (Nya cykeltid-
ningen 1992, nr 4, s 26)

Zetterlund, Christina; 2002
Design i informationsåldern
Om strategisk design, historia och praktik.
Stockholm: Raster. Nr 1058

Sökord: svenska, avhandling, design

Sammanfattning: Trevlig när cykeldesign (på sidorna 136-179) 
avhandlas akademiskt. MEN historieskrivningen i boken lämnar 
mycket i övrigt att önska. Den skämmer så pass att man får 
avråda den som vill behålla sitt goda humör från läsning.

X Zinn, Lennard; 2000
Zinn & The Art of Road Bike Maintenance.
Boulder, Colorado: Velo Press. Nr 1788

Sökord: engelska, cykelteknik

Sammanfattning: Som bibliotekarie gillar man ju förfat-
tarnamn som börjar med Z. Det är ovanligt! Boken är däre-
mot av det allra vanligaste slaget. En så mekar du cykel bok. 
Lika OK som alla de andra.

Å
Åhammar, Anders; 1981
På cykel längs Göta Kanal.
Borensberg och Vreta Kloster: Lions Club. Nr 0888

Sökord: svenska, turbeskrivning

Sammanfattning: Ett trevligt litet häfte om cykling längs en 
viss svensk kanal.

X Åkesson, Folke; 1934
Danmark kors och tvärs.
Stockholm: Natur och kultur. Nr 1704

Sökord: svenska, turbeskrivning, Danmark

Sammanfattning: ”Danmark kors och tvärs” är en samling 
”minnen och intryck” från författarens resor ”kors och tvärs 
i Danmark”. Den är skriven som bredvidläsning för skolung-
dom vilket nog lett till att en del äventyr friserats och andra 
lagts till fast det är tveksamt om cykeln följt med. Bilden på 
glassätande cyklister med bildtexten ”de många glassbodar-
na längs vägen utgör en svår frestelse för cyklisten” känns 
dock hur genuin som helst. (Nya CykelTidningen 2012, nr 
4, s 22)

Årestad, Anton; 1976 (?)
Idrotten i Trelleborg genom tiderna.
Trelleborg: Trelleborgs Allehanda. Nr 0918

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: ”Idrotten i Trelleborg genom tiderna” är ingen 
vacker bok. Men den har bra bredd, härliga bilder och innehål-
ler ett par sidor om Trelleborgs cykelklubb (119-123). Vad kan 
man mer begära? (Nya cykeltidningen 2000, nr 2, s 22)

Åstrand, Per-Olof; 1980 (?)
Ergometri – konditionsprov.
Varberg: Monark-Cresent. Nr 1601

Sökord: svenska, hälsa

Sammanfattning: Ett riktigt bra litet häfte om kondition-
sprov på Monarks cykelergometer.
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Ö
Örgryte Velocipedklubb; 1927.
Örgryte Velocipedklubb. Jubileumsskrift 1913–1928
Göteborg: Eget förlag. Nr 0955

Sökord: svenska, historia, cykelsport

Sammanfattning: En lysande lokalhistoria! Här finns en 
intressant minnesruna (Fru Emilia Hagström), klubbvisan, 
bra bilder inte minst på pokalerna och dåliga teckningar av 
Gösta Nilsson-Bjelkebo.

X Östberg, Adolf; 1897.
Hjulridt. En bok för hjulryttare och för dem som ämna bli det
Stockholm: Skoglunds. Nr 1666

Sökord: svenska, historia, klassiker

Sammanfattning: En av de allra första svenska cykelböcker-
na. Mycket trevlig! Rikt illustrerad. Bok i gott skick.

Östberg, Adolf; 1972 (1889, se sammanfattning).
Hjulsport
Stockholm: Rediviva. Nr 0009

Sökord: svenska, historia, klassiker

Sammanfattning: … 1886 hade velocipeden ett mycket stort 
och ett mycket litet hjul och var ”ett underbart lätt och 
elegant instrument”. Det ansåg åtminstone Adolf Östberg, 
författare till avsnittet om hjulsport i ett verk med titeln 

”Idrotternas bok”, som år 1889 publicerades av ”idrottsge-
neralen” Viktor Balck, den svenska idrottens store förkämpe 
och organisatör. ”Idrotternas bok” finns självklart i biblio-
tekets samling.
 ”Instrumentet” beskrivs sedan utförligt av den lika kun-
nige som entusiastiske Adolf Östberg. Han försummar inte 
heller den trehjuliga velocipeden som ansågs särskilt lämp-
lig för damer, han redogör för olika märkens karakteristika 
och propagerar ivrigt för sin älsklingssport. Det är inte alls 
så svårt eller farligt att ”rida” velociped som den oerfarne 
tror, betonar han, och beskriver sedan i detalj både ”upp-
sittning” och ”afsittning” m.m. Velocipedryttaren bör helst 
vara klädd i knäbyxor och långa strumpor, och velociped-
kostymens färg bör väljas så att oljefläckar inte märks så 
mycket – Östberg är en praktisk karl. Man bör emellertid inte 
rida hur som helst, utan rätta sig efter t. ex. Stockholms 
Velocipedförenings regler angående signalering, omkörning, 
samridning och så vidare. Även beträffande konståkning, 
”kappritt” och träning har författaren goda råd att ge, och 
för den sentida läsaren får hans verk ett särskilt behag ge-
nom de tidstypiska och helt förtjusande illustrationerna.

Östberg, Adolf; 1965 (1894)
Den moderna velocipeden och dess ryttare. 
Illustr. handbok för hjulsportens utöfvare.
Stockholm: Fabel. Nr 0046

Sökord: svenska, historia, klassiker

Sammanfattning: Fabels Rariteter – I denna omistliga serie 
utkommer nu Adolf Östbergs pionjärarbete Den moderna ve-
locipeden från 1894, en illustrerad handbok för hjulsportens 
utövare, och det är vår förhoppning att alla velocipedryttare 
skall ha glädje av Östbergs vägledning.
   En trevlig bok på 62 sidor i formatet 9 x 14 cm.


