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Vi tar gärna emot bilder som rör ditt
frågelistsvar. Uppge om möjligt
fotografens namn. Ange också om
arkivet och dess användare får använda
dem i böcker, artiklar och på internet.
Meddela oss om du vill ha tillbaka
bilderna så skannar vi dem och skickar
tillbaka originalen.

Kontaktuppgifter
Arkivamanuens Niklas Huldén
Arkivbiträde Lotta Wessberg
e-post: cultura@abo.fi
Tfn +358 2 215 4396. +358 2 215 4982
Arken, Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Arkivets webbsida:
web.abo.fi/arkiv/cultura

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi

Etnologiska och Folkloristiska
samlingarna

genomfört loppet? Medalj, t-shirt,
diplom, kaffekorg? Cyklar du
motionscykel eller deltar i spinning?
Ägnar du dig åt eller har du utövat
cykelsport? Landsvägscykling,
mountain bike, velodromcykling,
BMX? Är eller har du varit medlem i
någon cykelklubb? Tränar eller
tränade du regelbundet? Berätta om
din cykel, din utrustning och
tävlingar du deltagit i!
Är du intresserad av cykelsport som
åskådare? Ser du på tävlingar? På TV
eller på plats? Berätta om tävlingar
du sett!

Min cykelberättelse
Har du något särskilt cykelminne du
vill berätta om? Det kan vara positivt
eller negativt och det kan vara något
som hände for länge sedan eller
nyligen. Har du andra tankar om
cyklar och cykling? Berätta!

Arkivet är öppet enligt överenskommelse

Frågelistan är utarbetad vid Lunds universitet, Folklivsarkivet
(LUF 236) 2012 och något bearbetad av Kulturvetenskapliga arkivet
Cultura vid Åbo Akademi 2016.



Min första cykel
Berätta om din första cykel! Hur såg
den ut? Vilken färg hade den? Vilket
märke var det? Vad kostade den? Fick
du den och i så fall av vem? Köpte du
den själv? Var det en ny cykel eller en
begagnad? Hur gammal var du?
Kunde du cykla? Hur och när lärde du
dig det?

Att cykla
Brukar du cykla? Hur ofta, vart och
varför? Cyklar du till arbetet? Till
skolan? Till affären? Till
fritidsaktiviteter? Ut i naturen? Till
bio, teater, föreläsningar? När du
besöker vänner? Varför väljer du cykel
i dessa sammanhang? Har du cyklat
tidigare men gör det inte nu? Eller
cyklar du tvärtom mer idag än
tidigare? Varfor har du förändrat ditt
cyklande? När cyklar du helst och när
undviker du att cykla? Vilken roll
spelar vädret? Trafiken? Tidpunkten
på dygnet? Har du åkt på
cykelsemester?
Vad är positivt med att cykla? Vad är
negativt? Berätta hur det känns att
cykla!

Att ha en cykel
Hur många cyklar finns i ditt hushåll?
Vad är det för slags cyklar? Har du
själv fler än en cykel? Vad är det för
märke/märken och hur är den/de

utrustade? Har du t ex cykelkorg,
växlar, handbroms, barnsits,
pakethållare, kjolskydd, lampor,
stingpinne, cykeldator, bockstyre,
kedjeskydd? Använder du cykelhjälm?
Klär du dig på särskilt sätt när du
cyklar? Var parkerar du din cykel när
du inte använder den? Står den
inomhus eller utomhus? Är din cykel
gammal eller ny? Varför har du just
denna cykel? Lyssnar du på musik eller
talbok i hörlurar när du cyklar?
Vad gör du om cykeln går sönder?
Lagar du själv punkteringar? Finns det
någon särskild cykelreparatör du
anlitar? Har du någon försäkring för
cykeln? Har du varit med om att din
cykel blivit stulen? Hur reagerade du
när du upptäckte att cykeln var borta?
Var stod den parkerad? Polisanmälde
du stölden? Fick du ersättning från
försäkringsbolag? Kom cykeln till
rätta? Hur skyddar du din cykel mot
stöld?

Att gå, cykla eller åka bil
De flesta människor är också
fotgängare och en stor del kör även bil.
Ser du några skillnader i hur du tänker
och förhåller dig beroende på vilket
sätt du rör dig? Även om du använder
dig av företrädesvis ett fortskaffnings-
medel har du säkert tankar gällande
det här. Berätta om dina erfarenheter!

Du kan också skriva ned dina
cykelminnen och erfaren-
heter i vår nätenkät på
adressen:

https://survey.abo.fi/lomakk
eet/7704/lomake.html

Cykeln som arbetsredskap
Använder du eller har du använt
cykeln i ditt arbete? Vilken slags arbete
är/var det? (sjuksköterska, polis,
brödutkörare, militär, brevbärare...)
Hur använder du cykeln? Är det en
särskild arbetscykel eller din privata
cykel? Är den utrustad på något
särskilt sätt: växlar, cykelkorg,
pakethållare, flak och så vidare? Vilket
märke är den?

Trafik och säkerhet
Hur är trafiksituationen där du cyklar?
Finns det cykelvägar på din hemort?
Känner du dig trygg och säker? Eller
orolig och ängslig? Tycker du att det
ur trafiksynpunkt har blivit bättre eller
sämre att cykla under ditt liv? Har du
hjälm när du cyklar? Varför/varför
inte? Har du råkat ut för någon
cykelolycka? Vad hände och hur gick
det? Fick du uppsöka läkare? Fick det
några följder? Medicinska, juridiska,
känslomässiga?

Motionscykling och cykelsport
Har du deltagit i motionslopp? Vilka?
Hur långa var de? Var det nyligen eller
länge sedan? Cyklade du ensam eller
tillsammans med andra? Vilken slags
cykel använde du? Hur var du klädd?
Tävlade du, mot dig själv eller andra?
Eller var det cyklandet i sig som var
målet? Fick du något pris när du
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