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Svensk cykelsports
historiska utmaning
I snart hundra år har svensk cykel försökt skapa något som liknar Tour 
de France eller Giro d´Italia. Men efter Sexdagars och Postgirot finns 
det ingen efterträdare. Utmaningen att skapa ett stort internationellt 
etapplopp kvarstår.  

De n s t o r a u t m a n i n g e n  för svensk 
cykelsport från början av 1920-talet var 
konkurrensen med de klassiska etapplop-
pen Tour de France och Giro d´Italia (1). 
Det var tävlingar som startades när förra 
seklet var ungt och snart befästes loppens 
starka traditioner. Tour de France, 
populärt kallad Touren, startades och 
arrangerades av tidningen L´Auto. Valet 
av bansträckning inspirerades av ”le 
grand tour”, alltså kungarnas färd genom 
”la belle France” samt av dåtidens gesäll-
vandringar som gick från Paris, runt hela 
landet och sedan tillbaka till huvudstaden. 
Vartefter förstärktes också loppets 
attraktivitet genom till exempel mål-
gången på Champs Élysées, införandet av 
den gula ledartröjan och reklamkaravanen 
som åker framförcyklisterna. Tävlingsti-
den förlängdes också så att tävlingen 
skulle pågå även under nationaldagen 14 
juli. 

I Italien sökte man på olika sätt komma 
så nära Touren som möjligt. Ledartröjan 
blev rosa och så vidare. Även i ”la bella 
Italia” stod en tidning bakom projektet, 
nämligen La Gazetta dello Sport, som 
fortfarande trycks på rosa papper. Men 
bansträckningen såg lite annorlunda ut. 
Girot var till exempel först med egentliga 
bergsetapper. I Italien har loppet haft en 
viktig nationellt enande roll. Landet har ju 
varit splittrat alltsedan enandet för 100 år 
sedan. 

Cykelfabrikanternas lopp
Särskilt Touren har lockat författare och 
filosofer. Hemingway har i boken Paris en 

fest för livet berättat att han gärna ville 
skriva om loppet men att han aldrig kom 
till skott. Han fick nöja sig med hästkapp-
löpningarna. Filosofen Roland Barthes 
har försökt tolka loppet och beskrev det 
som ”en enda sammanhängande och 
fascinerande myt som befriar fransmän-
nen” (2). Det som var speciellt med dessa 
lopp när de etablerades var att de hade 
privata finansiärer i form av cykelfabri-
kanter bakom sig. De var redan från 
starten integrerade i loppets organisation. 

Cykelfabrikanterna, alltså Peugeot, 
Bianchi med flera (som framför allt 
tillverkade standardcyklar), var entrepre-
nörer som påfallande ofta var instrument-
makare eller hantverkare i grunden. Eller 
bysmeder, för att använda en svensk 
beteckning. Att bygga en cykel var ett 
hantverk som snart kunde omvandlas till 
massproduktion genom ny teknik och 
fordistiskt utformade arbetsorganisatio-
ner, hämtade från den framväxande 
bilindustrin. Bakom flera av de kända 
märkena stod tidigare proffscyklister. Det 
gällde särskilt i Italien där dessa män 
(fäder och söner) utgjorde ett eget nät-
verk. Eller som den italienske cykelhisto-
riken Paolo Facchinettis kallade dem: 
”made in Italy clan” (3). Det var alltså allt 
detta som den svenska cykelsporten och 
cykelindustrin utmanades av under 
mellankrigstiden.

Sexdagars och amatörstadgan
År 1924 startade Sexdagars i Sverige. 
Snart visades det sig att loppet var på väg 
att bli en formidabel publiksuccé. Det var 
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inte heller några problem att finna en 
hugad tidning (Dagens Nyheter) att ställa 
upp, i hopp om att loppets popularitet 
skulle ge stigande upplagor. Cykelförbun-
det, som fortfarande hette Velocipedför-
bundet, var däremot tveksamt till DN:s 
inblandning, men var senare fullt ut med 
på noterna. Cykelfabrikanterna, som var 
entreprenörer precis som i Italien och 
Frankrike, gnuggade förstås händerna och 
såg möjligheterna att sälja sina standard-
cyklar genom reklam om sina racermodel-
ler. Flera av dem som exempelvis Cres-
cent, Fram, Hermes och Nordstjernan 
tillverkade redan stora volymer cyklar. 
Monark kom lite senare in i bilden. 

Cyklisterna ville givetvis vara med, 
fattades bara annat. Mälaren runt, som då 
var det stora loppet, var inget etapplopp 
utan en endagstävling och hade inte alls 
samma prestige som det krävande Sexda-
gars. Detta lopp var något helt annat och 
mer lik Touren och Girot. Det stora 
problemet som arrangörerna DN och 

förbundet fick brottas med under hela 
loppets 50-åriga historia var den svenska 
idrottens amatörstadga. Stadgan vilade på 
en ohelig allians mellan överklasspersoner 
och sportsligt naiva folkrörelseideal. Den 
förbjöd uttryckligen professionella cyklis-
ter från att vara med och den förbjöd 

överhuvudtaget kommersiell 
professionalism. Amatörstadgan fick 
konsekvenser som tidigare forskning om 
svensk sport inte riktigt förstått omfatt-
ningen av. 

Ett annat problem för svenskarna var de 
professionella cyklisternas normsystem, 
alltså hur och på vilket sätt man skulle 

Sedan Postgirot gick i graven år 
2002 har det saknats ett stort 
etapplopp i Sverige. Planer finns 
nu på att ta nya tag. Det har 
spekulerats i ett skandinaviskt 
lopp. Kanske får vi snart se 
proffsen på låga växlar över 
norska berg, och färgglada 
klungor som slingrar sig runt 
danska åkrar och svenska sjöar.

”Amatörstadgan fick
konsekvenser som tidigare 
forskning om svensk sport 
inte riktigt förstått omfatt-
ningen av.”
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tävla med varandra under ett långt och 
krävande etapplopp. Cyklisterna levde ju 
under samma villkor och alla var profes-
sionella med sammanfallande intressen 
gentemot arrangörerna. Lagen eller 
”stallen” hade också en mycket viktig och 
avgörande roll i de professionella etapp-
loppen. Utan ett uppoffrande stall i 
ryggen fanns ingen reell möjlighet att 
vinna ett av de stora loppen. För de 
professionella cyklisterna var sporten i 
grunden kollektiv till sin karaktär och inte 
ensidigt individuell som man länge trodde 
i Sverige. Om man vill kan man säga att 
cykelsporten varken är individuell eller 
kollektiv, utan både och. Det är också det 
som gör sporten fascinerande, särskilt 
under etapploppen. Loppen har en stark 
kollektiv präglel, men vinnaren är indivi-
duell. Samtidigt delas lagpris också alltid 
ut. Denna syn på sporten skapades förstås 
inte av svenska amatörer på våra grusvä-
gar runtom i landet, utan av proffsen på 
Touren och Girot och det redan tidigt 
under förra seklet.

Makttriangeln
Arrangörerna för Sexdagars, DN och 
Svenska cykelförbundet/Velocipedförbun-
det, var i princip helt beroende av cykelfir-
mornas goda vilja att samverka på arrang-
örernas villkor. Tävlingen skulle bygga på 
amatörpremisser där kommersialismen 
inte fick framgå så tydligt som cykelfabri-
kanterna önskade. Firmorna ställde upp 
som sponsorer och med cyklister från 
deras egna stall. Av källmaterialet i 
förbundets arkiv, i fabrikanternas skilda 
arkiv och av artiklar i DN framgår med all 
önskvärd tydlighet hur stora motsättning-
arna var mellan främst förbundet och 
cykelfirmorna. DN:s sportjournalister och 
vd fick agera medlare många gånger 
under årens lopp. Men när det till exem-
pel blev tydligt att ”firmaåkare” favorise-
rades på ett otillbörligt sätt stod DN:s 
reportrar på förbundets sida mot firmas-
tallen. 

För att förstå och förklara hur 
Sexdagars organiserades och genomfördes 
under hela denna långa period, från 
1920- till 1970-talet, kan man rentav tala 
om en makttriangel mellan de tre samver-
kande parterna. Alla var beroende av 
varandra och måste samverka för att 
kunna nå sina respektive mål. Makt 

utövades, det var ingen tebjudning precis. 
Men organisationen stod länge pall för 
påfrestningarna och trycket från den 
professionella världens normsystem. Till 
slut föll allt på att cykelindustrin (läs 
Monark som nu i princip var ensamma på 
täppan) inte längre såg sig kunna hålla 
stall, göra kostsamma reklamannonser 
eller på andra sätt sponsra loppet. Då 
drog sig DN ur och förbundet hade inget 
Sexdagars längre.

Firmakriget
Det finns åtminstone tre viktiga normer 
att följa inom cykelsporten: solidaritetsre-
geln (exempelvis sakta in och vänta på 
varandra efter en vurpa, oberoende av 
vilket stall man tillhör), samverkansregeln 
(turas om att ligga längs fram i klungan 
och dra) och den hierarkiska regeln (varje 
stall har en kapten, en ledare, som de 
övriga i laget ska skydda och hjälpa fram 
till seger). 
    Det var framför allt de två sista nor-
merna som Cykelförbundet, medierna, 
publiken och cyklisterna hade svårt att 
förstå och acceptera i Sverige, vilket var 
hämmande för sporten och för Sexdagars. 
De ansåg helt enkelt att normerna var 
osportsliga och stred mot idrottens 
grundidé om att bäste man eller bästa 
kvinna ska vinna. Ett lopp ska avgöras av 
de tävlande själva och inte av tränare och 
sportchefer i bakomliggande bilar. Under 
de år som Sexdagars pågick uppstod en 

Mellankrigstiden 
Flaggskeppet Sexdagars startar år 
1924. Cykeln blir var kvinnas och 
mans ägodel. Entreprenörer skapar 
en cykelindustri och får en huvudroll 
i sportens utveckling.

Guldåren 
Från andra världskrigets slut till 
början av 1960-talet. Sexdagars 
rullar vidare. Firmakriget bryter ut. 
Massproduktionens samhälle växer 
fram, men cykeln är fortfarande ett 
viktigt transportmedel.

Utplaningen 
Startar på 1960-talet. Firmorna 
lägger ner sina cykelstall och svenska 
cyklister söker sig till Italien trots att 

SVENSK CYKELS FYRA FASER

amatörstadgan tas bort. Sexdagars 
går i graven. Postgirot Open startar 
på 1980-talet och håller sporten vid 
liv. Cykelsportens professionella 
normsystem etableras. I slutet av 
perioden börjar mountainbike locka 
ungdomen. 

Den nya vågen 
Postgirot Open läggs ner år 2002. 
Inget nytt storlopp startar. Istället 
ökar populariteten bland främst 
motionärer som kör både i terräng 
och på landsväg. Eurosports 
cykelsändningar driver intresset för 
de stora internationella loppen. 
Nystartade tidskrifter hänger på. 
Cykelförsäljningen ökar och cykelca-
féer och nya butiker öppnas.

Den rosa ledartröja som Tommy Prim 
bar i Giro d´Italia 1983 efter att ha 
vunnit den första etappen av det 
klassiska loppet. Gösta ”Fåglum” 
Pettersson är den ende svensk som 
har tagit hem en totalseger i Girot. 
År 1971 vann han utan att segra i 
någon enskild etapp.
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strid om dessa normer. Banerförare för 
normsystemet var danska tränare, exem-
pelvis Frode Sörensen och Henry Hansen. 
Danskar har alltså både lärt oss att spela 
fotboll och att cykla professionellt (4). 

De danska tränarna togs hit eller blev 
kvar efter sina cykelkarriärer och anställ-
des av de stora cykelfirmorna – Nymans 
(Crescent, det gula laget) och Monark (det 
blåa laget). De sökte tillämpa normerna, 
särskilt gentemot varandras cyklister och 
mot de mindre lagen. Det blev ett rama-
skri, och om det fanns några traditioner i 

Sexdagars var det i så fall detta krig 
mellan tränarna, cykelfabrikanterna och 
deras cyklister å ena sidan och å andra 
sidan förbundet och mediernas självut-
nämnda experter. Striden som utkämpa-
des under hela mellan- och efterkrigs-
krigstiden kom att kallas för 
”firmakriget”. 

Rit-Olas helt underbara teckningar 
som publicerades i DN under loppen 
blev nog också närmast en tradition. I 
loppet skapades också fixstjärnor. Två av 
dem, som kom direkt ur folkdjupen, var 
springschasen och cykelbudet Sven 
”Svängis” Johansson från Stockholm och 
Bollnässonen och målaren Yngve Lundh.  

En epok går i graven
Cykelfirmorna hade naturligtvis stora 
och genuint affärsmässiga bekymmer 
med den utvecklingshindrande amatör-
stadgan. De stod sig slätt mot de utländ-
ska kollegorna i Italien och Frankrike 
och kunde inte hålla sig med professio-
nella cyklister. De försökte på olika sätt 
att undgå regeln genom att anställa 
cyklisterna på sina fabriker eller som 
butikssäljare. Det var ju avgörande för 
cyklisternas framgångar att de kunde 
lägga ned mycket daglig tid på träning. 
Det var ungefär som vissa bruksföretag 
gjorde för att stödja ortens fotbollslag. 
De fick möjlighet träna på arbetstid och 
klubbarna vände därmed 
amatörbestämmelsen till sin egen fördel 
(5). Cykelfirmorna höll även andra 
cyklister med cyklar och utrustning och 
bekostade deras träning. Monark och 
Nymans, eller rättare sagt de verkstäl-
lande direktörerna Tage Warborn 
respektive Gustaf Grahn, ingick även i en 
kartell för att kontrollera kostnader för 
cyklisterna, reklamen i tidningarna och 
sponsring.

Den stora svenska cykelepoken tog så 
slut i mitten av 1960-talet när firmorna 
till slut fusionerades efter en lång tid 
som konkurrenter och när försäljningen 
av cyklar började stagnera. Vid den tiden 
togs även det skyddande importförbudet 
på utländska cyklar bort som funnits 
sedan andra världskriget och den 
svenska marknaden öppnades för billiga 
importcyklar av sämre kvalitet. Därmed 
kunde inte de svenska firmorna konkur-
rera och en epok sjönk ner i historiens 

Thomas Lövqvist är den senaste 
svensk som fått äran att bära den 
rosa ledartröjan i Giro d´Italia. 
Året var 2009. Bara en svensk har 
någonsin vunnit en etapp i Tour de 
France, Magnus Bäckstedt.
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töcken. I det skedet sökte sig också de 
bästa svenska amatörcyklisterna till 
Italien för att bli proffs. Den så kallade 
Fåglumepoken inleddes med stora 
svenska framgångar för Gösta ”Fåglum” 
Pettersson, Tommy Prim och Bernt 
Johansson, särskilt på Girot. De svenska 
proffsframgångarna var en icke avsedd 
konsekvens av den bjudande amatör-
stadgan.

Postgirot Open
Vad gjorde då Svenska cykelförbundet 
när den framgångsrika tiden var över? 
Min forskning har visat att förutsättning-
arna för fortsatta framgångar var stora i 
Sverige. Men under de första åren stod 
amatörstadgan fortfarande i vägen, 
särskilt omhuldad av Riksidrottsförbun-

det och av aristokratiska kretsar som 
länge styrde cykelförbundet. Publikin-
tresset var stort – omkring 100 000 
personer hade följt målgången för 
Sexdagars i Stockholm – och intresse-
rade företag med cykelfirmorna i spetsen 
hade säkerligen gärna sett ett nytt stort 
internationellt lopp i Sverige. Cykel, 
särskilt det italienska Girot var populärt, 
tv sände tävlingarna och svenskar var 
framgångsrika. I slutet av 1960-talet 
avskaffades så amatörstadgan. Nu var 
det fritt fram att låta cykelproffsen vara 
med på startlinjen.

En idé till ett nytt storlopp kom från 
Postgirot i början av 1980-talet. På 
statliga Postgirot insåg man att här hade 
man verkligen någonting spännande på 
gång för att kunna marknadsföra sin 
produkt. Sagt och gjort, kontakter togs 
med förbundet och år 1982 var man 
igång med en kompetent ledning och 
organisation och det första loppet kunde 
gå av stapeln. De bästa bjöds in. Flera 
gånger lyckades man också locka namn 
som Jopp Zoetemelk, Laurent Fignon 
och Lance Armstrong. 

Det var viktigt att placera loppet i tid 
mellan Girot och Touren, så åtminstone 

några kända publikdragande namn och 
stall kunde vara med. Gentemot proffsen 
var tävlingen även öppen för landslag 
och regionala lag. Mixen blev lyckad och 
tävlingen växte i anseende internationellt 
sett. Två svenskar vann loppet flera 
gånger – Michael Andersson hela tre 
gånger och Tommy Prim två gånger. 
Bland övriga vinnare finns den i dag 
mycket framgångsrike norske spurtaren 
Thor Hushovd som vann 2001 års 
upplaga. Men när Postgirot övertogs av 
Nordea drog banken in sponsringen och 
förbundet blev tvunget att lägga ned 
även detta lopp. Den sista tävlingen 
kördes år 2002. Närmare än så har 
aldrig svensk cykelsport varit de stora 
etapploppen.     

Framtida skandinaviskt storlopp
Vad bör nu göras för att svensk cykel-
sport ska kunna komma tillbaka till en 
ny storhetstid? Mitt svar är entydigt: 
arrangera till att börja med ett nytt 
storlopp på samma grund som Postgirot, 
alltså en tävling som är öppen för alla 
både för framstående proffs i stall och 
amatörer i landslag. Loppet ska vara 
längre och hårdare än föregångarna och 
dessutom ha bergsetapper. Ett sådant 
lopp skulle i förlängningen skapa entusi-
asm och locka ungdomar att satsa på en 
cykelkarriär. 
    I medierna har det förekommit 
rapporter om försök från det svenska 
förbundets sida att skapa ett lopp på en 
skandinavisk bas. Det är en mycket bra 
idé. Problemet som återstår att lösa är 
att hitta sponsorer. Entreprenören 
Salvatore Grimaldi med bland annat 
många kända cykel- och andra varumär-
ken i sin portfölj borde här kunna göra 
en insats. I dag finns det nog ingen 
tidning som kan ta på sig detta, det är en 
roll som måste tas av andra. Om spon-
sorfrågan kan lösas bör loppet kunna bli 
en succé. Möjligheterna finns där och då 
kan svensk cykelsport, med hjälp av sina 
skandinaviska vänner, återigen anta 
utmaningen från Tour de France och 
Giro d´Italia. Jag ser tiden an.

 

”Danskar har alltså 
både lärt oss att spela 
fotboll och att cykla 
professionellt.”


