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Varje seriöst blad vill ha många kontakter med sina läsare – så även NCT. Vi får 
också av och till sådana bidrag, ibland är de ganska långa. Detta är helt OK, men 
även kortare spörsmål, åsikter och kommentarer är välkomna. Dessa tänkte vi sam-
la under denna vinjett. Riktigt vad som helst tar vi väl inte in, men vi har som mål-
sättning högt i tak. Och ingen spalt a la Aftonbladet, där redaktionen skriver både 
frågor och svar, det känns ganska meningslöst. Alltså – hör av dig. Det blir förstås 
några månader mellan inlägg, reaktioner och svar, men det kan ändå bli intressant. 

NCTdirekt
– med Henrik & Gunnar

Ärende – Om cyklars svängradie 
Min granne skröt om vilken liten svängradie 
hans bil har,  jag tror att den var fem meter. Ha, 
svarade jag, min cykel har bara en meters 
svängradie! Nä, nä, nä, sa grannen, den måste ju 
vara minst lika lång som hjulbasen. 

Jag blev delvis svarslös. Hade han rätt? Vad 
är exakt hjulbasen? Och hur stor svängradie har 
en vanlig hoj?

  ”Svängis Johansson” 

Svar direkt
Tack för den originella frågan och för att du valt 
en så fyndig pseudonym! Sveriges kanske po-
puläraste cyklist genom tiderna, svensk mästare 
i fjorton år och sexdagarskung. Han skulle ha 
varit nittioåtta år i år. Men till frågorna.

Hjulbasen är avståndet mellan framnav och 
baknav, eller om man så vill mellan däckens 
markkontaktpunkter. Svängradien är radien i 
den minsta cirkel som fordonet kan köra runt i 
(kom ihåg att radien räknas från centrum och 
alltså är halva diametern). Din granne har rätt i 
att hjulbasen i teorin är den minsta möjliga 
svängradien för en bil. Denna måste då ha fram-
hjulsdrift och kunna vrida framhjulen 90 grader 
åt sidan. Resultatet blir då att ena bakhjulet 
backar lika mycket som det andra kör framåt.

Men när det gäller cyklar har grannen fel! Cy-
kelprofessorn har nu använt geometri, dator, ex-
periment och en halv semesterdag till att nå fram 
till följande resultat – För standardcyklar är oftast 
svängradien någon centimeter kortare än hjulba-
sen. Det beror på att avståndet mellan kontakt-
punkterna minskar när styret vrids, vilket i sin tur 
beror på framgaffelns lutning och slutböj.

        Henrik E, cykelprofessor

Ärende – Varför så fula cyklar 
Det finns säkert cyklister som ser hojen enbart 
som ett transportmedel. Och det finns nog andra 
som ser den som enbart ett träningsredskap. I så 
fall struntar man troligen i utseendet och ser 
bara till pris och funktion. Men sån är inte jag!

För mig är cykeln i första hand något att älska 
och utseendet på ens älskade är inte oväsentligt. 
Alltifrån höghjulingen fram till racern har vi cy-
klister kunnat njuta av flera hisnande sköna ska-
pelser. Men när jag ser dagens mountainbajkar, 
lånecyklar, vikcyklar och annat elände, vänder 
jag tårögd bort blicken. Varför denna monstruö-
sa fulhet?

  Tobias Rydén Sjöstrand

Svar direkt
Du har så rätt, så rätt! Men låt oss glädjas åt den 
skönhet som enligt Tegnér ej kan förgås.

Det sköna är evigt; med fiken håg
vi fiska dess gullsand ur tidens våg.

Om din håg är tillräckligt fiken, föreslår jag 
att du lånar några bilderböcker från Europas 
och kanske världens största specialbibliotek 
på cykelområdet – vårt eget SCCB. Kolla på 
vår webbsida vad som finns. En av våra bästa 
medlemsförmåner är faktiskt lånerätten i det-
ta bibliotek.

                Björn R, ordf + bibliotekarie

l Ja, du har väl knappast kunnat undgå nyheten 
om Lance Armstrong (40), som ju förföljts av 
dopingmyndigheterna under hela sin karriär och 
också åkt fast en gång tidigare, men då skyllde 
han på ”cancer-medicin” och slapp undan. Nu 
menar den amerikanska dopingbyrån USADA 
att det är helt klart att Armstrong dopat sig med 
epo och steroider under hela karriären. Han blir 
nu av med alla sina sju Tour de France-titlar 
(1999-2005) och får livstids avstängning från 
”cykelsporten”.

Detta måste väl vara något av ett inofficiellt 
världsrekord i doping och visar väl att testverk-
samheten läcker som ett såll. Det var ju inte 
länge sedan dansken Bjarne Riis erkände att 
han dopat sig under hela karriären utan att åka 
fast vid ett enda tillfälle. Och som sedan ändå 
valdes att leda ett proffscykelteam (som före-
döme?). Detta kanske säger något om mentali-
teten inom cykelsporten – man vet ju att alla 
segrare testas, men räknar tydligen ändå med att 
slinka igenom. Och gör man inte det tar man 
”straffet”, fortsätter träningen (och dopandet?) 
och kommer tillbaka som om ingenting hänt.

Dödskalle i protokollen ?
Kanske cykelsporten skulle pröva SCS:s förslag 
att den som fällts för doping får en ”dödskalle” 
bredvid sitt namn i alla start- och resultatlistor un-
der hela den fortsatta karriären. Kanske kunde 
detta avskräcka en del. Men flertalet åker ju inte 
fast – dopingkemisterna ligger alltid steget före 
kontrollanterna och är dessa dessutom halvintres-
serade av sin uppgift, så förstår man ju att läget är 
som det är. Samtliga TDF-vinnare under de se-
naste 20 åren har nu åkt fast eller varit klart miss-
tänkta – vilket väl säger det mesta om denna uthål-
lighetstävling –den går inte att vinna utan 
”hjälpmedel”. Alberto Contador är den senaste 
som ”återvänt” och han trampar nu som bäst under 
spanska Vueltan.

Armstrong hävdar att man bedrivit en häxjakt 
på honom och att USADA inte har juridisk rätt 
att straffa honom. Men WADA säger ja och de 
bör väl veta. Armstrong meddelar nu också att 
han ger upp kampen mot myndigheterna för att 
han inte orkar med pressen. Men USADA me-
nar att han bara vill undvika att bli helt avklädd 
offentligt. Man har övertygande bevis och flera 
av hans tidigare lagkamrater är beredda att vitt-
na i rätten (Floyd Landis och Tyler Hamilton –
vilka ju inte är helt fläckfria själva). 

TDF ångar dock på som vanligt. Men man 
frågar sig för hur länge och varför över så 
många dagar och så omänskliga distanser? TV 
har ju kortat ner sina sändningar till en tredje-
del, för det händer ju nästan ingenting under 
loppen – man åker bara och sparar sig för att 
orka i mål.  q

Nytt världs-
rekord i doping

l Alla tätorter med miljöprofil satsar numera på 
att bli ”cykelstäder” – vad man tolkar in i be-
greppet är dock högst individuellt. Och ”super-
cykelvägar” eller ”cykelmotorvägar” (usch) blir 
också allt populärare. Vad detta senare begrepp 
innebär är också ganska oklart – ofta ser dessa 
ut som vanliga gc-vägar – om än lite mer påkos-
tade. De är ofta helt trafikfria, kanske t o m 
planfria och har ibland flera filer i varje rikt-
ning. Och ett grundkrav är väl att de framför allt 
har skilda banor för gång och cykel.

Helsingfors stad har nu fått sin första supercy-
kelväg mellan Finlandia-parken och Gräsviken 
inne i centrum. Den invigdes på Helsingforsda-
gen den 12 juni. Under första veckan provade 
hela 22.000 cyklister banan – man mätte med 
svenska cykelbarometrar. Den finska huvudsta-

den lär få flera liknande projekt, som ju också 
kan ses som en rejäl upprustning av redan befint-
liga cykelstråk.  q

Ny ”supercykelbana” i Helsingfors


