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Fix Markus Bernsen Hent PDF Tusinder af fixiecykler er de seneste ti år begyndt at suse gennem storby-gader

over hele kloden. De er ikke praktiske, de har ingen bremser, men de kan, måske, bringe os tættere på
friheden. I dette personlige essay udforsker Markus Bernsen en ny cykelkultur, der fortæller noget vigtigt om,

hvem vi er. Vi kommer tæt på byens legendariske cykelbude, de ulovlige alleycats og oprøret mod
mainstreamkulturen, der selv måtte overgive sig til markedskræfterne. Vi møder den globale og hastigt

voksende subkultur, der ser cyklen som en halvspirituel frihedsmaskine. Og vi følger skribenten til Hamburg,
Seoul og gennem København, når han selv udforsker cyklen uden bremse – midt i hverdag, voksenliv og en

tvillingefødsel, der ikke gik efter planen. Indkapsler fixie-kulturen individets regelløse, anarkistiske
frihedsræs over for det brede samfunds kollektive, velordnede cykelstier? Hvad sker der, hvis vi alle sammen
dropper bremsen? Dette er en historie om liv og død, om zen og fast nav, og om en urrytme i kroppen, vi

aldrig helt har glemt.
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