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SYKLING
Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og blir brukt av
forskere i dag og i fremtiden. Brukere av materialet må forplikte seg til å verne opphavspersonens og eventuelt andre personers integritet.
I over hundre år er sykler blitt brukt av unge og gamle, kvinner og menn, i byen og på landet,
i arbeid og i fritid. Nå ber vi om hjelp til å få innblikk i syklingens historie. Vil du dele
sykkelhistoriene dine med oss? Svarene vil blant annet bli brukt i forskningen til historiker
Magne Brekke Rabben.
Det er din erfaring som er viktig. Skriv gjerne fritt og selvstendig. Skriv gjerne lange og
detaljerte svar. Dersom det er spørsmål du ikke kan svare på, er det bare å hoppe over dem.

Audun Kjus

Norsk etnologisk gransking

Meg som syklist
Her kan du skrive en liten innledning om hva slags forhold du har til sykler og sykling.
Hva bruker du og hva har du brukt sykler til? Når, hvor og hvorfor sykler du? Hva
slags sykkel har du og hva slags sykkel foretrekker du? Bruker du egne sykkelklær
eller annet utstyr? I så fall hva? Har du sykkel som du ikke bruker?
Tenk på dette som en kort presentasjon av deg som syklist. Du kan skrive fyldigere
etterpå.

Sykler jeg husker
Hvordan så din første sykkel ut? Hvilken farge hadde den? Hvilket merke var det?
Hvordan fikk du den? Hvordan lærte du deg å sykle? Hvor gammel var du? Hva
brukte du sykkelen til? Hvor dro du?
Har du hatt noen andre sykler du aldri glemmer? Hva var det spesielle med dem?

Sykkeltur
Har du vært på sykkelferie eller på andre lengre sykkelturer? Når og hvor?
Hvor lenge varte reisen og hvor langt syklet du? Reiste du sammen med noen?
Hvordan var sykkelen pakket og hvordan overnattet du/dere? Hvordan opplevde/
opplever du landskapet når du sykler?
Møtte du noen utfordringer på reisen?

Stell og mekking/sykkeltyveri
Hva har du gjort når sykkelen går i stykker? Har du lappet punkterte dekk selv? Har du
brukt en fast sykkelreparatør? Hvordan har du stelt med sykkelen?
Har du opplevet at sykkelen ble stjålet? Hvordan reagerte du? Hvorfor tror du den ble
stjålet? Politianmeldte du tyveriet? Hvordan har du beskyttet sykkelen mot sykkeltyver?
Hvor har du oppbevart du sykkelen?

Trening og konkurranser
Har du brukt sykkelen til regelmessig trening? Har du deltatt på spinning? Hvordan
liker du å bruke sykkel til trening?
Hva med mosjonsritt? Hvilke/hvor lange? Konkurrerte du mot deg selv eller mot andre
deltakere? Hva var utbyttet av å delta?
Har du deltatt aktivt i sykkelidrett? Landeveissykling, mountain bike, velodromsykling, BMX, triksing med sykkel? Fortell om sykkelen, utrustningen, treningen og
konkurransene.

Trafikk og sikkerhet
Bruker du sykkel som reisemåte? Når sykler du og når bruker du andre fremkomstmidler? Hva med bysykler og andre utleiesykler?
Hva skal til for at du sykler eller lar sykkelen stå? Eksempler kan være vurdering av
effektiv reisetid, terrenget eller vær.
Tenker du på miljøet når du velger å sykle?
Hvordan er trafikken lagt opp for sykling der du ferdes? Er sikkerheten og fremkommeligheten blitt bedre eller dårligere med tiden? Hva tenker du om forholdet til
andre trafikanter, som bilister, fotgjengere og andre syklister?
Bruker du hjelm? Når/hvorfor begynte du med hjelm? Har du opplevd sykkelulykker?
Hva skjedde?
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Fylles ut og sendes inn sammen med svaret.
Navn og adresse blir ikke gitt videre til de som skal forske på svarene.

Navn:
Adresse:
Hvor bor du (fylke/kommune):
Fødselsår:
Yrke (evt. før pensjonsalder):

Opplysningene er hentet fra (fylke/kommune):

