
Bambuscyklen 
Opfundet: 2008 
Kendetegn: Stellet er lavet af bambus  
Er bedst til: Al slags cykling  
Bonusinfo: Bambus er lige så stærkt som stål og godt for 
klimaet

Banecykel 

Opfundet: 1890erne 

Kendetegn: Tynde dæk og clips på pedalerne 

Er bedst til: Konkurrencer på cykelbaner 

Bonusinfo: Cyklen har ingen bremser. Man bremser ved 

at holde igen med fødderne. 

BMX 

Opfundet: 1970erne 

Kendetegn: Lille cykel med brede dæk 

Er bedst til: Leg, tricks og sport 

Bonusinfo: BMX betyder ”Bicycle Motocross” (cykel 

motocross) 

CYKELSTAMTRÆ



Bycykel 

Opfundet: 1995 

Kendetegn: Robust stel og nem at indstille i højden 

Er bedst til: Turister, korte ture og sightseeing 

Bonusinfo: I nogle byer har bycyklen elmotor 

Børnecykel med kæde 

Opfundet: 1950erne 

Kendetegn: Lille stel og to hjul 

Er bedst til: Børn og små mennesker 

Bonusinfo: P.g.a. de små hjul skal børn skal træde mere i 

pedalerne for at køre lige så hurtigt som voksne 

Christiania ladcykel 

Kendetegn: 3-hjulet cykel med lad 

Er bedst til: At cykle med børn og store ting  

Bonusinfo: Cyklen er en moderne Svajercykel (stor 

budcykel) 

Cruisercykel 

Opfundet: 1960erne 

Kendetegn: Højt styr, brede dæk og stort sæde 

Er bedst til: At se sej ud 

Bonusinfo: Cyklen ligner lidt en motorcykel 



Draisine 

Opfundet: 1817 – verdens første cykel 

Kendetegn: Cyklen var lavet af træ og havde ingen 

pedaler 

Er bedst til: Var det hurtigste transportmiddel, der ikke 

blev trukket af en hest 

Bonusinfo: Draisinen blev opfundet i Tyskland af Karl von 

Drais. I England blev den kaldt Hobby-hest. 

Dursley-Pedersen 

Opfundet: 1897 

Kendetegn: Høj cykel med hængekøje-sadel 

Er bedst til: Al slags cykling 

Bonusinfo: Cyklen fik sit navn efter den danske opfinder 

Mikael Pedersen, der boede i Dursley i England. 

Et-hjulet cykel 

Opfundet: 1870erne 

Kendetegn: Cyklen har kun ét hjul og intet styr 

Er bedst til: Cirkus og leg 

Bonusinfo: Cyklen er svær at balancere på, og den har 

ikke frihjul. 

Foldecykel 

Opfundet: 1970erne 

Kendetegn: Cyklen kan foldes sammen 

Er bedst til: Kan tages med i tog, bil og på ferie som 

håndbagage 

Bonusinfo: Det tager under et minut at folde cyklen 



Itera-plastikcykel 

Opfundet: 1982 

Kendetegn: Den er lavet af plastik 

Er bedst til: Stellet ruster ikke  

Bonusinfo: Navnet betyder ”evighed”. Men cyklen var 

dårlig at køre på og firmaet lukkede efter 3 år.

  

 

 

 

Liggecykel   

Opfundet: 1893 

Kendetegn: Lav cykel med ryglæn 

Er bedst til: At cykle behageligt og meget hurtigt 

Bonusinfo: Liggecyklen kan køre meget stærkt på lange 

lige strækninger 

  

 

 

  

Leitra kabinecykel 

Opfundet: 1980 

Kendetegn: Cykel med kabine - tag over hovedet 

Er bedst til: Regnvejr og at køre hurtigt 

Bonusinfo: Leitra er en forkortelse af ”Let individuel 

transport”. Cyklen kan være svær at styre i blæsevejr. 

 

 

 

 

Longjohn 

Opfundet: 1929 

Kendetegn: Lang cykel med lad 

Er bedst til: At køre med ting 

Bonusinfo: Longjohn-cyklen blev især brugt af 

købmandens bude, dengang der ikke var supermarkeder

   

    



Løbecykel  

Opfundet: 1997 

Kendetegn: Børnecykel uden pedaler 

Er bedst til: Når man skal lære at cykle 

Bonusinfo:  Verdens første cykel var også en løbecykel 

(Draisinen)  

 

 

 

 

Minicykel   

Opfundet: 1962 

Kendetegn: Små hjul og højt styr 

Er bedst til: At se smart ud på korte ture 

Bonusinfo: Minicyklen er moderne igen  

    

 

 

 

Moderne Longjohn 

Opfundet: 2008 

Kendetegn: Lang cykel med lad 

Er bedst til: At køre med ting 

Bonusinfo: Cyklen er en moderne udgave Long John, 

som cykelbudene brugte i gamle dage  

 

 

 

 

 

Mollers Autocykel 

Opfundet: 1936 

Kendetegn: Cykel med rat 

Er bedst til: At lege, at man kører bil  

Bonusinfo: Cyklen blev også lavet til to personer

  

 



Monocykel 

Opfundet: 1860erne 

Kendetegn: Cyklen har kun et kæmpestort hjul – man 

sidder inde i hjulet 

Er bedst til: At se sjov ud 

Bonusinfo: Cyklen bliver også kaldt for ”hamstercyklen”

  

 

 

 

Mountainbike 

Opfundet: 1970erne 

Kendetegn: Brede dæk, mange gear og gode bremser 

Er bedst til: At cykle i skoven og på veje med huller i 

Bonusinfo: Mountainbike betyder ”bjergcykel” - den 

kører godt på en stejl og ujævn vej 

 

 

 

 

Pedersen-cykel   

Opfundet: 1979 

Kendetegn: Høj cykel med hængekøje-sadel 

Er bedst til: Al slags cykling 

Bonusinfo: Cyklen er en moderne udgave af Dursley-

Pedersen  

 

 

 

 

 

Racercykel  

Opfundet: 1890erne 

Kendetegn: Tynde dæk og racestyr 

Er bedst til: At køre stærkt 

Bonusinfo: Cyklen blev lavet til cykelryttere, men nu kan 

alle bruge dem 

 



Rickshaw  

Opfundet: 1920erne 

Kendetegn: Cykeltaxi med bagsæde til passagerer 

Er bedst til: At transportere mennesker rundt i byen 

Bonusinfo: Det er kun den forreste person, der træder i 

pedalerne 

 

 

 

Safety-cykel 

Opfundet: 1885 

Kendetegn: Ligner meget nutidens cykler. Den har kæde 

og luft i dækkene. 

Er bedst til: Al slags cykling til skole og arbejde 

Bonusinfo: Cyklen blev drillende kaldt for Forsigtigper af 

dem, som cyklede på Væltepeter 

 

 

 

 

  

Socialcykel 

Opfundet: 1880erne 

Kendetegn: Cykel med to siddepladser 

Er bedst til: Når man vil tale sammen, mens man cykler 

Bonusinfo: Cyklen findes også med 4 hjul 

 

 

 

 

 

 

Svajercykel  

Opfundet: 1900 

Kendetegn: Cykel med meget stort lad 

Er bedst til: At køre med store og tunge ting 

Bonusinfo: En Svajer er et cykelbud. Cyklen var meget 

populær dengang, der ikke var så mange biler 



 

Tandem 

Opfundet: 1890erne 

Kendetegn: Lang cykel med to siddepladser 

Er bedst til: At man både kan tale sammen og køre 

stærkt 

Bonusinfo: Man kan også få tandemcykler til både 3, 4 

og 5 personer 

 

 

 

To-delt ladcykel 

Opfundet: 2002 

Kendetegn: Cykel, klapvogn og ladcykel i-ét 

Er bedst til: At cykle med børn og indkøbsvarer. 

Bonusinfo: Cyklen kan deles, så cykel og klapvogn kan 

køre videre hver for sig 

 

 

 

 

Trehjulet børnecykel  

Opfundet: 1890erne 

Kendetegn: Lille cykel med tre hjul, som er i familie med 

Væltepeteren, fordi den ikke har luft i dækkene 

Er bedst til: Små børn 

Bonusinfo: Cyklen er god, når man ikke har lært at holde 

balancen på to hjul  

 

 

 

Tricycle 

Opfundet: 1876 

Kendetegn: Trehjulet cykel lavet af stål. Meget tung. 

Er bedst til: At cykle langsomt med store kjoler og 

skørter, som kvinder brugte i gamle dage 

Bonusinfo: Man mente, at den var bedst til kvinder og 

”ældre” mænd over 30 år.  



 

Velocar   

Opfundet: 1933 

Kendetegn: Cykel med ryglæn 

Er bedst til: At lege, at man kører bil med pedaler 

Bonusinfo: Cyklen blev også lavet med tag 

 

 

 

 

 

Velocipede  

Opfundet: 1861 

Kendetegn: Cyklen var lavet af metal og træ 

Er bedst til: Leg og underholdning   

Bonusinfo: Den blev kaldt for Knogleryster og 

Væltepeter 

 

 

 

 

Væltepeter  

Opfundet: 1871   

Kendetegn: Stort forhjul og lille baghjul  

Er bedst til: Sport og konkurrencer  

Bonusinfo: Cyklen blev kaldt for Bicycle [Bi-sikl]. Den var 

meget dyr 




