Cykelmärket Rover och John Kemp Starley

Så föddes den moderna

Det finns en unik ramkonstruktion, som
verkligen revolutionerat cykelvärlden.
Den kom att inleda utvecklingen av dagens s k ”säkerhetscyklar”. Mannen
bakom innovationen kom från England
och hette John Kemp Starley.
Text / Bild : GUNNAR SVARTENGREN
● Coventry var från
1860-talet
cykelindustrins nav i England och
världen. Och Coventry
Machinists Company var
den första och största
tillverkaren. Men andra
fabriker som Singer,
Hillman,Humber, Quinton och Premier startade
också cykelproduktion tidigt. Och det fanns
även andra orter i England med betydande tillverkning, t ex Wolverhampton (Sunbeam) och
Nottingham (Raleigh).
John Kemp Starley (JKS) föddes 1854 och
var son till den äldre av bröderna Starley.
Hans farbror var James Starley (1831-1881)
”Cykelindustrins fader”, som startade tillverkningen av cyklar i Coventry 1868. James
Starley introducerade diffrentialen på trehjulingar 1877. Han utvecklade stålekrade hjul
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och konstruerade de första tangent-ekrade
hjulen. Dessutom patenterade han mängder
av andra nya innovationer.
Höghjuling i stål inledde
Brorsonen JKS visade tidigt teknisk begåvning.
Som 17-åring började han arbeta hos farbrodern
på cykel- och symaskinsfabriken Smith, Starley
& Co. Fabriken tillverkade Ariel – en höghjuling helt i stål och utrustad med stålekrade hjul.
1874 såldes denna fabrik till förmännen Henry Haynes och Joseph Jefferies och de fortsatte
tillverka Ariel. James Starley fortsatte produktion i egen regi av ekrade tangent-hjul, som levererades till era fabriker och han utveckla
samtidigt olika patent. 1879 ck Haynes &Jefferies ekonomisk problem. Fabriken övertogs
av George Woodcock och utvecklades senare
till Rudge Company. JKS startade då egen
verksamhet tillsammans med manufakturhandlaren William Sutton. De satsade på de populära
trehjulingarna – först Meteor och sedan 1884
den trehjuliga Rover. Och 1885 kom genombrottet med säkerhetscykeln.
JKS hade några grundläggande tankar, när
det gällde cykelns konstruktion: Cyklisten
skulle benna sig på lagom höjd över marken
och det skulle vara möjligt att variera utväxlingen. Sadeln skulle sitta riktigt i förhållande
till pedalerna och den skulle gå att justera.

Hjulen skulle vara lika stora – tvärtemot höghjulingarnas princip.
Konstruktionen visades i London på Stanley
show i januari 1885. Den första modellen hade
indirekt styrning, men JKS frångick snart detta
och konstruerade en modell med direktverkan. I
den klassiska ”cykelbibeln” Bartleets bok, som
publicerades 1931, beskrivs tre modeller Rover.
Bartleets klassicering har varit vägledande för
katalogisering av Rovers modeller. Dock är presentationen inte helt korrekt. Nick Clayton har
klarlagt modellutvecklingen, som gick i era
steg. Där den, som kallas nummer tre, är den
som blev genombrottsmodellen.
JKS var förutseende och ökade intresset för
sina konstruktioner, genom att marknadsföra
dem med hjälp av tecknaren George Moores.
Den klassiska bilden som ofta publicerades, avbildade en Rover tävlande med en Kangaroo -där Rovern vinner med en hjulsbredd. Populariteten och försäljningssiffrorna medförde att
Rover på vissa språk blev synonymt med ordet
cykel. Utvecklingen fortsatte med bl a en Premier-modell tillverkad av Hillman, Herbert &
Cooper. Den hade korsram och konkurrerade
med Rover, men föga framgångsrikt. Det var
först när Humber kom med sin ”femkantsram”
1889, som dagens förhärskande ramtyp för åtminstone ett århundrade framåt uppstod. JKS
avled 1901.

cykeln
Hur var det i Sverige då? Jo, det importerades Rover-cyklar från Coventry. Importör
var Andersson & Sjöberg i Malmö, enligt en
annons i Hjulsport. I Stockholm sålde Rovermodellerna av Helmer Langborgs Idrottsmagasin på Birger Jarlsgatan.
På Mälaren Runt 1893 deltog två Rovercyklister. Den cykel, som i olika sammanhang
uppvisats som Gustaf Fjästads velociped, kan
ha varit en av dem. Gustaf vann det första
loppet runt Mälaren 1892 på en Wiklund-modell. Fjästad hade 1893 problem, efter att han
fått punktering i Södertälje och där fått överta
Oskar Kraepelins hoj. Men han blev tvungen
att bryta loppet ändå alldeles innan Strängnäs
p g a knäbesvär.
Bröderna Langborg kom att spela en betydande roll i utvecklingen för både cyklar, bilar, motorbåtar och gummidäck. Helmer
Langborg var intresserad cyklist, precis som
brodern Gunnar – och den tredje brodern Per
drev Idrottsmagasinet. Gunnar importerade
gummidäck från Goodyear i sitt företag Amerikanska Gummi-importen.
Helmer blev framgångsrik med sitt företag
Maskinaktiebolaget Helmer Langborg. Företaget importerade motorer till båtar, bl a från
USA – exvis fabrikatet Buffalo. Senare kom
försäljning av Albin-motorer från Kristinehamn att dominera. De tre bröderna Langborg
var också intressenter i Smedsuddens varv på
Kungsholmen i Stockholm, där man bl a
byggde Pettersson-båtar.
Haparanda–Ystad 1894
Bröderna var framgångsrika både inom
bilsporten (KAK) och under motorbåtstävlingar (KMK). Helmers bedrift att cykla Haparanda-Ystad 1894 användes i marknadsföringen för Rover. I Kalmar annonserade 1894
fältskären Fredrik Friberg om ”New Popular
Rovers” förträfighet. Den populära turistmaskins. 200 mil på 9 dygn 15 tim talar för en
häpnadsväckande effektivitet. Annonsen hänvisar till Helmer Langborgs ritt HaparandaYstad i juni 1894. För övrigt slogs Helmers rekord 14 dagar senare av John Larsson (”the
terrible swede”) på 8 dagar 13 tim 10 min. Han
trampade en Nordstjärnan (Wiklunds fabrikat).
Rover-cyklarna blev den konstruktion, som
förvandlade de riskabla höghjulingarna till vad
cyklandet är idag. JKS var föregångaren för utvecklingen av ramkonstruktionerna. Rover slutade producera cyklar 1925. Dock kom en
LandRover-modell (samma märke som dagens
bilar) i produktion under några år på 1990-talet,
men det var då en Moulton-variant (fackverkskonstruktion), tillverkad av Pashley. Även det
en unik rammodell i JKS:s anda.
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