
Nymans, en cykelfabrik i Uppsala 

KERSTIN BERG 

"På framgaffeln satt märket, "Jupiter"; över märket brann en stor röd stjär

na, och den föreställde planeten med samma namn, som rullade omkring 

bland andra himlakroppar i världsrymden. Nu skulle cykelns hjul rulla. Cy

keln kom och förändrade hans gamla liv, som hade varit orörligt och bundet 

vid hemtrakten. "Jupiter" var en stjärna, en planet, en hel värld; den kom in 

i Valters värld och vidgade den ." Citatet är hämtat från Vilhelm Mobergs ro

man Soldat med brutet gevär, och det ger en levande bild av vad cykeln kun

de betyda för en ung man vid 1910-talets mitt. Det tolkar också något av den 

varumärkets mystik, som spelar så stor roll i vår samtid. I Mobergs roman 

skymtar även en damcykel av märket "Ceres". Både det "väl inarbetade mär

ketJupiter" och märket "Ceres" är väl sprungna ur diktarens fantasi, men de 

är valda med säker känsla för det namnskick, som tillämpades när en cykel 

döptes. 

Under en lång följd av år tillverkades i Uppsala vid Nymans Verkstäder, 

sedermera Nymanbolagen, en cykel med varumärket "Hermes". En bild av 

denne gudarnas snabbe budbärare fanns på cykelns framstång, som också 

pryddes av vingarna från Hermeshjälmen. Nymans cyklar salufördes redan 

från första början under namnet Hermes . Senare tillkom varumärket "Cre

scent". Det adopterades av Nymans Verkstäder i samband med att företaget 

år 1931 inköpte Velocipedaktiebolaget Lindblad i Stockholm, som tillverkade 

Crescent-cyklar. 
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När cykeln kom vidgades världen. Med den kunde man nå utanför hemtrakten. Foto från 1917 ur 
Upplandsmuseets arkiv. 

Tillverkningen av cyklar i Uppsala började i mycket blygsam skala. År 

1873 startade Anders F Nyman en instrumentverkstad med adress Dragar

brunnsgatan 25 . Han var finmekaniker och tillverkade bl a kirurgiska instru

ment åt Akademiska sjukhuset. På 1880-talet började så en och annan "bicy

kel" visa sig på gatorna i Uppsala, och om en sådan behövde repareras läm

nades den gärna till Anders Nyman. Han kom därför att intressera sig mer 

och mer för cyklar, och år 1888 tillverkade han själv en cykel, en " höghjul

ing". När Anders Nyman dog år 1889, övertogs verkstaden av hans båda sö

ner, Adolf Fredrik och Janne . De fortsatte med att göra instrument åt Akade

miska sjukhuset, men sysslade även med annat, t ex rörmokeri, och de fort

satte också med cykeltillverkning i liten skala. År 1893 lär de ha lagt upp en 

serietillverkning av tio cyklar. 

Med ökad efterfrågan på cyklar utvidgades cykeltillverkningen och under 

förra delen av 1890-talet byggdes en ny verkstad . År 1895 kunde man läsa i 

Tidningen Upsala: "En fabrik för velocipedtillverkning m m är för närvaran

de under uppsättning i hörnet av Dragarbrunns- och Klostergatorna. Det nya 

etablissementet, som kommer att inrymma bröderna Nymans renommerade 

affär, utgöres af ett högt envåningshus med facaden mot Klostergatan . Där 

141 



Vid sekelskiftet byggde bröderna Nyman en ny fabrik vid S:t Persgatan, och företaget fick nam
net AB Nymans Verkstäder. Foto ur Upplandsmuseets arkiv . 

sysselsättas ett tjugotal manliga arbetare och dessutom ett tiotal fruntimmer, 

vilka förfärdiga luftringar." Det är intressant att kunna konstatera att den 

engelske veterinären Dunlops uppfinning från år 1888 av " luftringar" redan 

1895 fått fabriksmässig tillämpning i Uppsala. 

Mot slutet av 1880-talet blev det högsta mode att vara "hjulman" och med 

lindade ben "idka distansritter" utefter landsvägarna. Försäljningen av cyk

lar ökade och vid sekelskiftet hade Nymans verkstad vid Klostergatan blivit 

för liten. Bröderna Nymans verkstadsföretag ombildades och blev 1898 AB 

Nymans Verkstäder med Adolf Fredrik Nyman som verkställande direktör 

och Janne Nyman som fabrikschef. Företaget hade då 72 anställda. År 1899 

byggde man en ny fabrik vid S :t Persgatan 28. Den nya fabriken var i tre vå

ningar och efter dåtida förhållanden stor. Det fanns de i staden som ruskade 

på huvudet åt bröderna Nymans byggenskap. "Bygga ett sådant stort hus för 

tillverkning av cyklar!" Det blev också en del ekonomiska problem för företa

get till en början, men den djärva satsningen visade sig vara riktig. Efterfrå

gan på cyklar bara växte och fler och fler arbetare anställdes. Fabriken bygg

des ut i olika etapper. Ungdomens intresse för cyklar var stort, berättar en 
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I de nya lokalerna blev tillverkningen mer fabriksmässig, och produktionen ökade. Foto från av
syningen, 1900-talets början. Ur Upplandsmuseets arkiv. 

gammal arbetare och jämför med senare tiders intresse för andra tekniska ny

heter. "Det var många som sökte arbete vid Nymans för den intressanta till

verkningens skull, och en del också för att lättare bli ägare till en velociped. 

När de fått sin stora dröm uppfylld, åkte de med berättigad stolthet ut i staden 

åtföljda av många avundsamma blickar." 

Så länge Nymans låg kvar vid Klostergatan skedde cykeltillverkningen 

ganska hantverksmässigt. I den nya fabriken vid S:t Persgatan drevs tillverk

ningen allt mer fabriksmässigt. Många nya maskiner kom till, och så små

ningom var man färdig att tillämpa det löpande bandets princip. En arbetare 

berättar: "I slutet av 1920-talet inträdde den radikalaste förändringen för oss 

montörer. Då infördes det löpande bandet, på vilket sedan all montering av 

cyklar skedde . Då var ett långt steg taget från verkstaden på Klostergatan, 

där en man hade göra en hel dag med att montera en cykel. På löpande ban

det kan ett 20-tal man plocka ihop bortåt halva tusentalet cyklar under sam

ma tid." Siffran 500 cyklar om dagen avser dock snarare 1950-talet, då upp

teckningen gjordes, än 1920-talet. Men det är ingen tvekan om att införandet 

av det löpande bandet ökade produktionskapaciteten kraftigt. Under slutet av 
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Montering av Hermes-cyklar på ett löpande band. Det löpande bandet innebar att arbetstakten 
ökade och produktionen steg. Foto från 1943 ur Upplandsmuseets a rkiv. 

1920-talet och början av 1930-talet, som präglades av en världsvid depres

sion, växte inte efterfrågan på cyklar i takt med tillverkningskapaciteten. Det 

blev en bekymmersam tid för cykelbranschen med personalpermittering och 

avkortade arbetsveckor. Krisen ledde också till sammanslagningar av konkur

rerande cykelfabriker. En tjänsteman som arbetade på Nymans då säger: 

"Det var kärva tider då ett tag. För hela branschen. Det var därför det skedde 

fusioner. Nymans köpte upp andra cykelfabriker." 

Efter depressions- och fusioneringsåren i början av 1930-talet ökade cykel

tillverkning och försäljning drastiskt. "Åren 1933-34-35 tog de in så mycket 

grabbar. Man kände många som började samtidigt", berättar en arbetare . 

Under år 1933 ökade antalet anställda vid Nymans från 362 till 664 och vid 

1937 års utgång var antalet arbetare 864. Efterfrågan på cykla r fortsatte att 

vara stor, och när andra världskriget bröt ut ökade efterfrågan ytterligare. 

Bristen på drivmedel gjorde cykeln till ett viktigt transportmedel. Den svens

ka armen behövde många cyklar och även den finska armen köpte cyklar från 

Sverige. Nymans tillverkade också krigsmateriel. Expansionen under kriget 
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Ett nytt stort fa brikskomplex i hörnet av Sa laga tan och S:t Olofsgatan invigdes 1947 . Foto: G un
na r Sundgren, U pplandsmuseets arkiv . 

förde med sig att antalet anställda ökade till 1500-1600. Staten ställde maski

ner till förfogande på förmånliga villkor genom s k låneköp , och på så sätt 

kunde Nymans under kriget förnya sin maskinpark "nästan gratis". Även om 

krigsårens avstängning skapade många och svåra praktiska problem, så gick 

företaget med förstärkta krafter ur krigsperioden. Ett nytt stort fabriksomplex 

byggdes i hörnet av Salagatan och dåvarande Järnbrogatan (nu S :t Olofsga

tan). "Det var då vi gjorde vår stora satsning'', berättar en tjänsteman, "ett 

jättekomplex efter dåtida mått med en mycket fin personalmatsal, det var 

nytt då , med takträdgård och terrass". Den nya verkstaden var på toppen av 

modernitet och en sevärdhet för sakkunniga enligt personaltidningen. År 

1947 ombildades Nymans Verkstäder och bytte namn till Nymanbolagen AB . 

Dotterbolagen upphörde som fristående juridiska enheter. 

Nymans tillverkade en mängd olika cykelmärken. Som nämnts var Ny

mans märke från första början Hermes. Sedan Nymans Verkstäder köpt Ve

locipedfabriksaktiebolaget Lindblad i Stockholm år 1931 tillverkades också 

deras märkt> Crescent. Från Östergötlci.nds Velocipedfabrik som köptes 1933 
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~ NYMANBDUllEN AB 

Ur "Inom ramen " , Nymanbolagens tidning, 1947. 

kom cykelmärket Vega och från Wiklunds Velocipedaktiebolag i Stockholm 

som köptes 1939 märket Nordstjärnan. Men Nymans tillverkade också cyklar 

åt andra företag . Små firmor beställde cyklar som tillverkades av Nymans 
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men pryddes med beställarens eget märke, t ex Hinden, Minerva, Olympia, 

Fyris. Men det var noga med att dessa cyklar inte hade samma kvalitet som 

Nymans egna cyklar av märket Hermes eller Crescent. "Det var en viss lyx 

på Hermes, som inte fanns och inte fick finnas på de andra, t ex tredje 

hjulet." Tredje hjulet är ett ornament på kedjeskyddet, som var typiskt för 

Hermes och senare övertogs av Crescent. Det är tre ringar som går i varand

ra . Enligt en teori har dessa ringar samband med de olympiska ringarna, som 

de påminner om, och kom till när Harry Stenquist år 1920 blev olympisk 

mästare på en Hermes-cykel. När rostfria delar, t ex rostfria ekrar, började 

införas, fick de först användas enbart på Hermes-cyklar. På de andra cyklar

na var det vanliga förnicklade ekrar. "Då köpte folk naturligtvis Hermes även 

om de var 20-30 kronor dyrare." 

Konkurrensen mellan cykelmärkena var hård, och det lades ned mycket ar

bete på reklam av olika slag. Reklamen för försäljning av cyklar lades ofta 

upp kring märkets framgångar inom cykelsporten. Redan i början av 1900-

talet blev det vanligt att cykeltillverkarna anställde framstående tävlingscy

klister. "Proffsen, de stora stjärnorna, var anställda". En del arbetare tyckte 

att cyklisterna inte gjorde annat än tränade . ''De gick som friherrar inom fö

retaget". 

På Nymans förstod man tidigt cykelsportens värde som reklam för cykel

försäljningen, och förutom att företaget hade egna stjärncyklister, så bidrog 

företaget frikostigt till olika tävlingsarrangemang. Cykelklubbarna i Uppsala, 

UCK, UNI och Fyrishof, hade alla goda kontakter med Nymans, som bl a 

skänkte vandringspris och pokaler till klubbarnas tävlingar. 

1920- och 30-talen var en storhetstid för cykelsporten i Uppsala. Cyklister 

som Erik "Orsa" Bohlin, Ragge Malm, Harry Stenqvist, Gunnar Sköld och 

A W Persson blev legendariska namn i svensk cykelsport, liksom Folke Nils

son, Gösta Karlsson, Martin Lundin, Hjalmar Pettersson, Gösta Björklund, 

Halle Janemar och Harry Jagneus, och gav Uppsala tillnamnet cykelns hu

vudstad eller Cykelsala. 

Nymans tillverkade särskilda cyklar till tävlingscyklisterna. En arbetare be

rättar: "Nymans gjorde cyklar åt "Svängis" Johansson, det var en stjärna. 

Han var nere och beställde, och cykeln gjordes särskilt för honom. Han var 

kort, och det skulle vara kortare ram och en lutning på styret." Sådana cyklar 

testades särskilt, för att de skulle hålla för påfrestningarna. "Sedan läste jag 

om den i tidningen varje söndag och tänkte : håller den?" 
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Nymans anställde egna 
tävlingscyklister. Foto ur 
Upplandsmuseets arkiv. 

I N ymanbolagens tidning - Inom ramen - refereras resultaten i svenska 

och internationella cykeltävlingar där segrarna vunnit på cyklar tillverkade av 

Nymanbolagen och de egna tävlingscyklisternas resultat. Stora tävlingar som 

svenska och skandinaviska mästerskap, sexdagarsloppet och arrangemang 

som Mälaren runt och Slottsrundan väckte stort publikintresse och uppmärk

sammades mycket i pressen. Nymans ordnade tidvis egna tävlingar som Her

mesloppet och Crescent Cup. Mängder av åskådare kantade vägarna vid de 

stora landsvägsloppen. "Det var vanligt att hela familjen åkte ut och hejade 

på cyklisterna. Man tog matsäck med sig och satte sig i en backe utefter ba

nan", berättar en arrangör. Cykelindustrins toppar gav glans åt tävlingarna, 

och företagens reklam ropade ut framgångarna och präglade slogans som 

"Det är på Crescents segrar som Ni vinner". 
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1920- och 30-talen var en storhetstid för cykelsporten i Uppsala. Foto från cykelloppet "Uppland 
runt " år 1932. Foto: Paul Sandberg, Upplandsmuseets arkiv. 

Crescent övertog under årens lopp Hermes roll som Nymans viktigaste cy

kelmärke . "Crescent var det populära namnet. Det slog ut Hermes." År 1948 

vann Harry Snell världsmästerskap på en Crescent-cykel, och Nymans lanse

rade beteckningen världsmästarcykeln för Crescent. Snart tyckte man det var 

orationellt att göra lika mycket reklam för Hermes som för Crescent. "Det 

första som hände var att vi slopade hela tävlingsstallet för Hermes-cyklar. Så 

fick de åka Crescent. Vi hade två stall förut och det blev dyrt. Vi slopade det. 

Då uteblev annonseringen med segrar för Hermes-cyklar. Det blev ingen 

ordentlig reklam , tyckte försäljarna . Vi gjorde samma broschyr som för Cre

scent, men med namnet Hermes. Då tappade de intresset." 

Under åren efter andra världskriget sjönk efterfrågan på cyklar. Motorcy

keln, bilen och mopeden blev möjliga alternativ till cykeln. För att kompense

ra för bortfallet i försäljningen blev det viktigt för cykelfabrikerna att ta upp 

tillverkning av andra produkter än cyklar. Det gjorde också Nymans. "Med

detsamma efter kriget började motorcykelepoken. " Men bilen blev snart en 

allvarlig konkurrent till motorcykeln och även försäljningen av motorcyklar 
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Den nya mopedmodellen 
Crescent 2000 lanserades 
1955 och blev mycket po
pulär. Foto ur Upplands
museets arkiv. 

gick ner. För en tid kunde Nymans finna en ersättning i tillverkningen av mo

peder, sedan en ny lag år 1952 gjort trafik med mopeder tillåten utan körkort. 

Först tillverkade man påhängsmotorer men från 1953 "riktiga" mopeder. 

Den första modellen kallades "Autopeden". En annan modell, Crescent 

2000, blev mycket omtyckt. "Den kallades Månraketen för den var så väldigt 

populär", berättar en arbetare, medan det i personaltidningen står att den 

fick namnet på grund av "sina extrema linjer". 

Det var emellertid svårt för Nymans att finna motåtgärder för att möta 

nedgången i cykelförsäljningen . I verksamhetsberättelsen för 1955-56 skri

ver styrelsen: "Bilismens fortsatta utveckling har starkt påverkat bolagets rö

relse under det gångna verksamhetsåret. Försäljningen av cyklar har sålunda 

nedgått. Bolagets andel av den svenska marknaden beräknas dock ha stigit. 

Den svenska motorcykelmarknaden har i likhet med övriga europeiska län

ders kännetecknats av fortsatt tillbakagång. Mopedförsäljningen har utveck-
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lats gynnsamt, men även här har genom modelländringar och utländsk kon

kurrens vinstmariginalerna starkt beskurits ." 

"För bättre utnyttjande av bolagets fabriksanläggningar", som det står i 

Nymanbolagens verksamhetsberättelse, köpte bolaget år 1956 företaget M 

Berlin & Co i Värnamo. Berlins tillverkning av Apollo-cyklar, mopeder och 

motorcyklar överfördes till Uppsala. Även AB Cykelfabriken Monark i Var

berg var spekulant på bolaget i Värnamo. Cykelfabriken Monark och Ny

manbolagen var vid denna tid arga konkurrenter både på cykelmarknaden 

och på tävlingsbanorna. 

När utrymmet för cykelproduktion minskade, och moped- och motorcykel

försäljningen stagnerade eller minskade, försökte man på Nymans utveckla 

andra produkter, som kunde ersätta eller komplettera dem. Man saluförde en 

utombordsmotor med namnet NY-Marin, som var en utveckling av Nymans 

mopedmotor, man modifierade motorn så att den kunde användas i en gräs

klippare, och man konstruerade en motorsåg "som var revolutionerande". I 

verksamhetsberättelsen för år 1955- 56 framhåller man att "utvecklingsarbe

tet på nya produkter avsedda att kompensera företaget för minskad fordons

försäljning bedrivs intensivt." En tjänsteman som var med på den tiden sä

ger: "Det var en intressant tid - men jobbig. Det var inga begränsningar på 

arbetstiden." 

År 1958 var det 70 år sedan Anders Nyman tillverkat den första cykeln, och 

Nymans hade sedan dess hunnit producera 4 miljoner fordon . Detta firades 

med ett stort jubileum, och en omfattande reklamkampanj drogs igång med 

slagord som "Kvalitet och precision är Nymans tradition". Framtiden för Ny

manbolagen som ett lönsamt, självständigt företag tedde sig relativt ljus, men 

det skulle inte dröja många år innan situationen drastiskt förändrades genom 

att Nymanbolagens argaste konkurrent, AB Cykelfabriken Monark i Var

berg, genom aktieköp skaffade sig ett bestämmande inflytande i företaget, ge

nomförde en fusion och bildade koncernen Monark Crescent AB (MCB-bo

lagen), med ledningen förlagd till Varberg. 

Den 14 juni 1960 tillkännagavs att Monark köpt Nymans. "Det var då den 

stora bomben slog ner. Man grät nästan på Nymans. Då tyckte vi att vi var 

inne i en expansionsperiod. Båtmotorer och gräsklippare hade expanderat 

och cykelproduktionen var låg men ganska konstant. Vi hade fått fram en 

motorsåg som var revolutionerande. Den var lätt och smidig att arbeta med. 

Vi hade haft den ute i marknaden ett endaste år." Att slå samman de två före 
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detta konkurrenterna var inte lätt. "Det var en svår period." 

År 1964 omorganiserades MCB-koncernen så att den kom att bestå av ett 

antal sektioner, som var relativt självständiga och hade var sin chef som an

svarig för utvecklingen inom sin sektion . Tillverkningen och monteringen av 

cyklar vid fabriken i Uppsala upphörde . Cykel- och mopedsektionen flyttades 

till Varberg, dit även sektionen för båttillverkning förlades . Tre sektioner blev 

kvar i Uppsala, nämligen båtmotorsektionen, trädgårdssektionen och lego

sektionen . Alla tre sektionerna flyttades från den gamla fabriken vid S:t Pers

gatan-Salagatan till en nybyggd fabrik i Boländerna , Uppsalas södra indu

striområde. Den nya fabriken stod färdig år 1966. I samband därmed övertog 

Monark Crescent tillverkningen av utombordsmotorerna Archimedes och 

Penta från Elektrolux . Den nya fabriken sysselsatte 600 personer och var 

Uppsalas största metallindustri. "Den forna cykelfabriken har blivit Europas 

största tillverkare av båtmotorer'', stod det i ett reportage i Arbetarbladet. På 

fabriken tillverkades också motorgräsklippare och diskmaskiner, förutom en 

omfattande legotillverkning bl a för bilindustrin . 

År 1973 övertogs fabriken i Boländerna av Volvo, som fortsatte tillverk

ningen av båtmotorer och legotillverkningen. Monark Crescents tillverkning 

av gräsklippare och jordfräsar överflyttades till Varberg, men trädgårdssek

tionens administration, försäljning och produktutveckling låg kvar i Uppsala 

på Kålsängsgränd 4. När denna sektion år 1978 köptes av Primus svenska 

försäljningsaktiebolag och lades ned, upphörde Monark Crescent Bolagens 

verksamhet i Uppsala. 

Den sista anknytningen till Nymanbolagen försvann 1979, då Volvo-Pentas 

tillverkning av båtmotorer upphörde, och fabriken i Boländerna övertogs av 

Rune Hjalmarsson & Söner, som tillverkar vattenautomater till djurstallar. 

150 av de anställda fick fortsatt arbete hos Hjalmarsson & Söner. 

Cykeltillverkningen i Uppsala hade upphört . Genom åren hade man till

verkat närmare 5 miljoner tvåhjulingar. Gamla cyklar är slitstarka, och säkert 

finns det ännu många i Uppsala tillverkade cyklar, som är fullt brukbara. 

Kanske skänker ännu en och annan "Hermes" sin ägare något av den frihets

känsla, som Valter Sträng i Mobergs roman upplevde så starkt. 

Källor 
Artikeln bygger på intervjuer och annat material som insamlats i samband med Upplandsmu
seets dokumentation av Nymans verkstäder. 
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