Spana in den nya modeflugan –

”Bike watching”
de sista två rubrikerna kan du förslagsvis söka
efter cykelpolo, tweed rides, cyklar med vagnar
eller rökande cyklister.

I våras damp det ner en bok i en NCT-medarbetares brevinkast. Denne hade visserligen blivit förvarnad, att han skulle få en ny ”hobby” med posten. Men boken
hade ingen tryckt titel på omslaget – i stället stod det “Bike watching – an explorers guide” på ett klistermärke. Hade man bara glömt att trycka omslaget eller
var detta ett medvetet konstnärligt grepp?
Text / Foto: MARCUS BROGEBY
● Det fanns inte mycket till sammanhängande
text i boken. Den hade inte ens en författare –
bara en ”illustratör” – David Sparshott. Varje
uppslag hade endast ett namn och en bild. Boken var indelad i fem kapitel och varje kapitel
hade en färg – blå, röd, svart, gul eller grön.
”Guiden” hade alltså världsmästar-ränderna,
när man betraktade den från sidan. De fem olika
kapitlen behandlade cyklar, tillbehör, komponenter, event och spaningar. Detta skulle alltså
ge inspirationen inför den nya modeugan
”Bike watching”. Du hänger väl med ? Det nns
ju redan geocatching och bird watching – självklart måste även vi cykelintresserade ha något
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att göra på fritiden – utöver att cykla alltså.
Så här är det tänkt att gå till. Varje bokuppslag
har ett ord och en handritad bild på en cykel eller ett cykelrelaterat objekt. Det nns totalt 42
olika objekt att ”observera” och många sidor i
boken är helt blanka, så att du själv skall kunna
fylla på med egna prylar och cykelmodeller.
Bland de senare fanns några specika modeller
nämnda, som Cervelo S1 och generella ”kategorier” – som “xie” och “curvy lo-pro”. Tillbehören var mer specika – här gäller det t ex att
hitta en ”Bic-keps” eller en rödprickig bergspriströja. Bland komponenter kan du t ex leta
efter ”Dura-ace” och olika ringklockor. Under

Bike watching svårt på samma plats
Hur fungerar då Bike watch-andet i praktiken?
Under sommaren vandrade och cyklade jag runt
i Göteborg och försökte bocka av objekten i boken. Några gick förhållandevis snabbt att hitta,
som t ex Brooks B17 – jag har ju en på min egen
cykel. En cykelvagn hade jag också. Andra
nämnda objekt var nog mycket ovanliga i Sverige – vad är exempelvis en ”ying gate”. Det
känns som att BW-boken har en engelsk målgrupp. Sakerna man skall spana efter verkar tillhöra en cykelkultur med bas i London och med
sin storhetstid runt år 2010.
Ett problem med Bike watching, till skillnad
från train-spotting eller plane-spotting, är att
BW är svår att lokalisera till ett visst ställe. Tåg
och ygplan rör sig mer förutsägbart. Att spana
efter cyklar är mer som fågelskådning. Jag har
provat på att både sitta still vid någon vältrakerad cykelbana och att trampa runt på jakt efter
kryssobjekt. Det senare är klart jobbigare än att
gå på ett tågmuseum.
Hur själva dokumentationen skall gå till, har
jag inte riktigt fått kläm på ännu. En av cykelmodellerna, Cervelo S1, fanns med bland dem
som trampar samma motionsrunda som jag
själv. Där skådar man normalt mest vanliga räcercyklar, men en och annan modell är mer originell. Men under ett motionspass har jag förstås inte med mig boken – så jag har svårt att
notera samtidigt.
Svårt plåta cyklister i farten
Ibland på vägen till jobbet möter jag en n Colnago. Fast jag vet inte om det är en Master, som
boken frågar efter. Och det nns aldrig tid att
kolla efter. Det nns inte heller något bra tillfälle att fota cykelobjekten, när de ständigt rör
sig. Man kanske endast skall försöka komma
ihåg – och skriva upp vad man såg senare, när
man kommit hem.
Att fotografera cyklar är mycket svårare än
vad jag först anade. De rör som sagt ständigt på
sig, så det krävs att man är snabb. Och de kan t
ex komma ut ur motljus eller hamna i skugga,
som gör att bilden blir helt fel. De intressantaste
modellerna verkar också framföras snabbare än
medelcykeln, vilket ställer ännu högre krav. Att
fotografera parkerade cyklar borde teoretiskt
vara lättare, men man verkar inte våga ställa
ifrån sig de intressantaste objekten på stan. Bil-

Bristande
vägunderhåll
ger fler olyckor
● Detta är ju inte någon sensationell nyhet – att
brister i underhållet på gc-vägnätet leder till er
olyckor. När dessutom 70-85 % av cykelolyckorna är singelolyckor och ertalet dessutom inträffar på våra cykelvägar, borde det vara god
ekonomi att satsa här – men så görs inte.
Endast nio av landets 60 största kommuner
får betyget ”god kvalitet” i ämnet drift och underhåll av eget gc-nät. Åtgärder som borde leda
till lönsamhet omgående. Men man verkar inte
känna till var bristerna nns eller vad områdets
cyklister betraktar som brister.
Ett sätt att delvis åtgärda detta, vore ett enklare system för inrapportering från dem som
dagligen drabbas. Ett system som dessutom tilllåter brukarna, att kontrollera om något verkligen blivit gjort eller planeras att göras. Detta
kunde stimulera till ömsesidigt engagemang.
Ett sådant system är Infracontrol Online.
Vanliga orsaker till cykelsingelolyckor på
gc-nätet är annars vinterishalka, vårgrus,
höstlöv, potthål, ojämnheter rent allmänt,
skymmande växtlighet, dålig sikt i cykeltunnlar, avspärrningar av olika slag, dålig mörkerbelysning etc.
❑

der på cyklar i cykelställ blir också plottriga,
eftersom så många står så tätt. Fotograferandet
har jag därför lämnat åt dem med mer tålamod.
Kanske kan man fundera på, vad som skulle ingå
i en sådan här bok – ifall den vore skriven i Göteborg. Något, som jag ofta noterat i gatubilden här,
är de vikbara Brompton-cyklarna. Som av någon
anledning inte nns med i BW-boken, trots deras
engelska ursprung. Det går inte en dag, utan att man
ser en vikbar låghjuling här på stan i Göteborg.

Man kanske skall tolka syftet med BW-boken, som ett försök till dokumentation över
vissa objekt – som uppnått viss status inom cykelkulturen, snarare än som en mängdlista att
bocka av på. Eller som ett tidsdokument på området. BW-boken kan säkert inspirera till att notera omgivningen lite noggrannare, men det är
kanske något denna tidnings läsare gör ändå.
Bike watching är i alla fall senaste mode – något
för dig som vill hänga med.
❑

Ny modul
för parkering
I centrala Umeå nns just nu 1.800 cykelparkeringsplatser av skilda slag. Man har uppskattat,
att det skulle behövas ytterligare 600. Och kommunen testar nu en ny modell, som samtidigt
skall tillåta förvaring av både hjälm, regnkläder
och andra småprylar.
Det är rma Team Tejbrant som tagit fram konstruktionen och staden som upplåter utrymme på
Renmarkstorget. Man har testat under sommaren
och skall nu utvärdera resultaten. Fem ställ med
tio platser är det som gäller just nu.
❑
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