S K E P P S H U L T C Y K E L N

S K E P P S H U LT C Y K E L N - F R Å N A t i l l Ö
1911 - Albert Samuelsson börjar tillverka cyklar i mindre skala.

1992 - Vår kanske mest kända cykel lanseras. Skeppshult Natur,

1920 - Albert Samuelsson & Co grundas. Cykeltillverkningen tar

en tidlös cykel som senare inspirerat många andra tillverkare.

fart på allvar.

1993 - Skeppshultcykeln bli kunglig hovleverantör. Under 90-

1925 - En ny fabrik har nyligen invigts. Cyklarna byter namn från

talet utvecklas Skeppshultcykeln stadigt. Modellprogrammet

Skogsstjärnan till Smålands Original.

förfinas alltmer. ARC-cykeln lanseras, ett nytt cykeltänkande

1930 - De blå och röda trehjulingarna i stål lanseras (de leder

tar form.

senare till många kopior).

1994 - Skeppshult Sports rullar ut ur fabriken. Vacker och omta-

Barncyklarna lever i över sextio år....

lad entusiastcykel tillverkad i bara 525 exemplar (vi får fortfa-

1934 - Albert Samuelsson avlider hastigt. Brodern Arvid tar över.

rande förfrågningar från hugade spekulanter).

1945 - Dagen D, eller året som Smålands Original blir

1997 - Fabriken byggs ut för... vi vet inte vilken gång i ord-

Skeppshultcykeln.

ningen. Ny avdelning för pulverlack är nyligen installerad (1996).

1948 - Produktionen går på högvarv. Mer än 40.000 trehjulingar

Miljötänkandet går som en röd tråd genom företaget.

tillverkas. Modellprogrammet växer stadigt, bl a med en ny barn-

1998 - Z-cykeln, formgiven av Björn Dahlström, belönas med

modell (nr 108) varav 12.000 produceras.

Utmärkt Svensk Form som första cykel någonsin. Visas på

1952 - En helt ny damcykel, S-52, lanseras. Även en barncykel

utställningar i bl a Paris och Milano. Internationell trendpress

med namnet S-40.

visar Z i reportage.

1966 - Lennart Samuelsson (brorson till Arvid) och Åke Ottoson

1999 - Vi bygger ut vår lackavdelning ytterligare. Pulverlack

(måg) tar över företaget.

ersätter den lösningsmedelsbaserade färgen helt. Vi visar vårt

1970 - En ny närmast historisk barncykel ser dagens ljus.

nya modellprogram inför millenniet, med helt nya cyklar för unga,

Bulldog, en av de första riktiga cyklarna för barn. Säker, hållbar

bl a ett spännande ess.

och stabil. En cykelboom, i samband med oljekrisen, leder till att

Vi närmar oss millennieskiftet, då vi blir åttio år. Då som nu till-

efterfrågan överstiger tillgången.

verkar vi alla våra cyklar, givetvis även ramarna. Faktum är att vi

1989 - Ägarbyte. Peo Helge och Kjell Sture, med rötter i bygden

är den enda cykelfabrik i Sverige som oavbrutet tillverkat ramar

tar över Albert Samuelsson & Co.

för våra cyklar...
Framtiden ser mycket ljus ut...
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LIVSCYKEL

BEGYNNELSEN

1920, då fattade Albert Samuelsson det definitiva beslutet. Under tio år hade han tillverkat cyklar i liten skala. Ifrån början
mer som en teknisk mångsysslare med uppfinnarambitioner.
1920 tog han så steget och bildade Albert Samuelsson & Co....
Sedan dess har det givetvis hänt en del, men det är ändå förvånansvärt mycket som är sig likt.
Ambitionen och viljan att göra ett gott hantverk. Och inte minst den där speciella känslan för cykel, även om vi under krigsåren kompletterade vår produktion med allehanda ting. Eller vad sägs om pianoramar och barnmöblemang i stål?
1934 avled Albert Samuelsson hastigt och brodern Arvid tog över.
Arvid, som under en period varit i Amerika, var mer en entreprenör och samhällsbyggare.
Han blev även en bygdens son och såg bland annat till att Skeppshult fick både skola och poststation.
Det stora genomslaget, om man kan kalla det så, kom i samband med lanseringen av vår trehjuling i stål.
Du kanske minns de blå och röda trehjulingarna med flak?
Det gör du med all säkerhet om du växte upp under 50-, 60 eller 70-talet. Det här var en riktig klassiker som vi tillverkade i över
femtio år till en bit in på 90-talet.
Vi var även pionjärer med vanliga tvåhjuliga barncyklar. Ifrån modeller där tramporna satt på framhjulet, till de mer traditionella
varianterna.
1945 bytte vi namn på våra cyklar. Smålands Original blev Skeppshultcykeln.
Än idag lever och verkar vi på samma ställe; i Skeppshult, granne med järnvägen. Även om fabriken byggts ut i omgångar
finns huvudbyggnaden kvar. Men framförallt lever den där alldeles speciella känslan för cykel vidare. Samma känsla som fanns i
begynnelsen för mer än åttio år sedan, då Albert tog steget och bildade Albert Samuelsson & Co.

MÄNNISKAN

Det är tidig morgon hos oss på cykelfabriken i Skeppshult. Vi är i fabriken, mitt i händelsernas centrum.
De första stålrören har precis lagts på plats. Nu väntar först kapning, därefter bockning och fräsning.
Alla viktiga moment i kedjan att tillverka en cykel.
När detta är klart tar svetsningen vid. Det är just här du kan se hur en cykel växer fram.
Det är faktiskt en upplevelse att se hur ramen till en Skeppshult Natur formas.
Hur stålrör sakta förvandlas till en mjuk och vacker cykelram av vana hantverkare.
Många här har levt med cykel ända ifrån barnsben, andra har varsamt skolats in. Här möts generationer, gammal och ung. Men
här möts även hantverk och maskiner. Vår filosofi är lika enkel som självklar; vi nyttjar maskiner där så krävs för att nå absolut
bästa resultat. Därför samsas de manuella svetsstationerna med ett antal svetsrobotar. Hantverk och ny teknik behöver inte stå i
motsats till varandra. Beviset finns här.
Det går inte att leva i det förflutna. Man måste ständigt våga prova nya vägar. Vägar där människan och den nya tekniken
kan mötas, på människans villkor.
Efter svetsmomenten skickas de färdiga ramarna vidare till efterbearbetning. Så småningom hamnar de i vår lackavdelning...

KUNSKAPEN

Man brukar skämtsamt säga att kunskapen sitter i väggarna. Och det

Samtidigt som ramarna löper in på en helt ny och automatisk linje, så målar,

är kanske ändå inte helt fel.

eller rättare sagt, randar vi skärmar för hand i rummet precis intill. Med både

För på något vis förmedlas kunskap, nästan med automatik, genom en lång

precision och snabbhet målas tunna guldränder på blanksvarta skärmar.

tradition.

Skärmar som senare ska monteras på Natur Original.

Vi värnar om den kunskap som vuxit och fortfarande växer i huset. Men

Den helautomatiska lackanläggningen och hantverket, två motpoler, men

det räcker ändå inte om vi ska utvecklas och ligga längst fram. Då måste vi

ändå två bra och belysande exempel på vad vi menar med kunskap.

också hämta inspiration och kraft utifrån. Följa med och se hur den nya tek-

Under tiden som vi befunnit oss i lackavdelningen har en hel del annat

niken utvecklas. Hur den kan användas när vi tillverkar våra cyklar, men även

hänt.

hur vi kan nyttja den för att förbättra och vårda vår miljö. Ett bra exempel är

Bland annat har hjulen ekrats. Det är något vi gör själva. Anledningen

vår nya lackavdelning, nästa station vi ska besöka. Det här är en av Sveriges

är enkel; vi har mycket höga krav när det gäller rundhet och hållbarhet.

renaste anläggningar, med bara något år på nacken.

Dessutom vill vi ha kontroll på så många delar som möjligt i processen.

Utsläppen av lösningsmedel från lackavdelningen har försvunnit helt (när vi bytt

Vi stannar och tittar några minuter...

till pulverbaserad lack). Detta samtidigt som förbrukningen av vatten sjunker

Vi fortsätter sedan vår rundvandring in i monteringen. Rakt framför oss står

kontinuerligt. Vår syn på miljön är även en bra illustration till hur vi tänker och

färdiglackerade ramar på långa ställningar. Det känns som ett konstverk, där

fungerar i ett större plan. För oss är ett varumärke mer än bara yta. Det är ett

både färg och form möts.

outtalat löfte till dig som kund. Helt enkelt att vi lever som vi lär, för att använda
ett talesätt. Vi har en lång historia och en tradition att vårda.

Innan vi kikar närmare på hur en cykel sätts samman är det dags för en
kaffepaus. Vi sätter oss tillsammans med montörerna...

Hur definierar man själ?
Kan man förklara vad själ är?
Vi tror det inte. Själen i något eller hos någon måste du själv uppleva.
När du står ute i vår slutmontering kan du definitivt känna själen i våra cyklar.
Nu har alla delarna samlats på ett och samma ställe. Ramarna är färdiglackerade. Hjulen ekrade.
I bakgrunden hänger färdiglackerade skärmar på rad. I lådor på båda sidor
ligger delar färdiga att monteras. Pedaler, sadlar, kedjor samsas med styren och drev. Det påminner inte så lite om en gammaldags cykelverkstad.
Överallt vilar den där speciella doften av olja och gummi. Inte påträngande,
snarare ger den en trygg inramning av allt som sker
framför oss.
Mitt i händelsernas centrum står våra montörer. På ett ställ, framför varje
montör, är en cykelram upphängd. Fingrarna rör sig snabbt och vant. Hjulen
kommer på plats. Man provar växelsystemet fram och tillbaka.
Sakta men säkert växer cykeln fram. Det här är hantverk i ordets rätta
bemärkelse.
Efter en rad moment är det slutligen dags att sätta fast S-märket, vårt
signum.
Nu är cykeln i princip färdig för leverans, det återstår egentligen bara ett
moment; avsyningen, eller slutkontrollen. Nästan en liten ritual..

SJÄLEN

Cykeln inspekteras noga. Sitter allt som det ska?
I det här momentet gör vi inte avkall på något. För än en gång, här har vi ett arv att
förvalta. En historia och en tradition att leva upp till. En tradition som sträcker sig
närmare åttio år bakåt i tiden.
Värderingarna lever alltjämt. Viljan att göra ett riktigt gott hantverk. Att tillverka en cykel
som lever länge.
En cykel som förmedlar en känsla, eller själ om du så vill, när du sätter dig på sadeln.
En livscykel.
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