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Ny bok berättar Skeppshultcykelns 111-
åriga historia 
Den nya boken ”Vägen - berättelsen om Skeppshultcykeln” berättar 
Skeppshultcykelns fantastiska historia och skildrar samtidigt Sveriges slingrande 
väg in i det moderna. 

Albert Samuelsson i Skeppshult började tillverka cyklar 1911. Det året fanns omkring 70 större 
eller mindre cykeltillverkare i Sverige. I dag, 111 år senare, finns endast en enda tillverkare kvar 
i landet som omfattar hela produktionsprocessen från den svetsade ramen till färdig cykel. Det 
är cykelfabriken i Skeppshult. Arvet förvaltas i dag av bröderna Jonas och Magnus Andersson, 
som tagit Skeppshultcykeln in i en ny tid utan att göra avkall på tradition, kvalitet och hantverk. 

Denna spännande berättelse skildras i ”Vägen – berättelsen om Skeppshultcykeln”, utgiven av 
Förlaget Näringslivshistoria och skriven av teknik- och näringslivshistorikern Anders Houltz. 
Han har intervjuat och researchat på plats i Skeppshult och i arkiv runt om landet – och fram 
kom en berättelse som utöver att skildra ett envist företagande lika mycket är en skildring av 
Sveriges slingrande väg från 1800-talets fattigland till det moderna 2000-talet. 

Boken kommer distribueras via Skeppshultcykeln men finns i begränsad upplaga även att köpa 
i allmänna bokhandeln från 25 november 2022. 

Information om boken 
• Författare: Anders Houltz 
• Titel: Vägen - berättelsen om Skeppshultcykeln 
• Förlag: Förlaget Näringslivshistoria 
• F-pris: 110 
• ISBN: 9789198516197 
• Redaktör: Johan Rosell 
• Art Director: Patrik Sundström 
• Tryck: Hylte Tryck 

 
För mer information  
- om boken och för recensionsexemplar 

Cecilia Klynne, Förlaget Näringslivshistoria, cecilia.klynne@naringslivshistoria.se 

- om Skeppshultcykeln och dess verksamhet 

Malin Boman, telefon 0371-36816, malin@skeppshult.se 
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Om Skeppshultcykeln 
Skeppshultcykeln är Sveriges ledande tillverkare av kvalitetscyklar. 2022 firar vi hundraelva år 
som företag. Ända sedan starten har vi varit ett familjeföretag. Vi tillverkar kvalitetscyklar 
under varumärket Skeppshult samt förser Sveriges fackhandel med kvalitetstillbehör från 
ledande leverantörer, i huvudsak från Europa. Se vidare www.skeppshult.se. 
 
Om Centrum för Näringslivshistoria 
Förlaget Näringslivshistoria drivs av Centrum för Näringslivshistoria, ett av världens ledande 
näringslivsarkiv. Sedan 1974 hjälper man företag att ta hand om sitt historiska material genom 
professionella arkivlösningar, fysiska och digitala. Företag erbjuds även stöd i att aktivt 
använda sin historia som en strategisk och affärsstödjande tillgång. Dessutom bedriver 
Centrum för Näringslivshistoria, via sitt forskningssekretariat, oberoende forskning och 
initierar projekt i tvärvetenskaplig samverkan. Centrum för Näringslivshistorias huvudman är 
en ideell förening och de kommersiella tjänsterna erbjuds via ett helägt servicebolag. Besök 
gärna www.naringslivshistoria.se.  
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