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Bakgrunn 
Denne eiendommen huser en lang historie over et viktig kapittel i Sandvikselvas liv. Eiendommen, og 

personene som bodde her og på annet vis var knyttet til «sykkelsmia», har en svært interessant 

historie å fortelle. All aktivitet som har foregått her opp gjennom årene, verkstedsvirksomheten med 

produksjon av ulike produkter og gjenstander, og stedets betydning for utvikling og opprettholdelse av 

de gode lakse- og sjøørretforekomstene i Sandviksvassdraget, fortjener sin historie skrevet ned. 

Fortsatt er mange av «historiebærerne» blant oss og det er på tide å få dokumentert alt dette.  

Vi i Bærum Elveforum er opptatt at alle aspekter knyttet til våre vassdrag, og ikke minst de historiske. 

Vi har tidlige utarbeide turbrosjyrer i hendig papirformat som ligger gratis på alle Bærums Bibliotek. 

Disse kan også leses elektronisk: 

Opplevelser langs Lysakerelva: https://tinyurl.com/zw6s4weu 

Opplevelser langs Isielva: https://tinyurl.com/y5mca3y3 

Opplevelser langs Øverlandselva: https://tinyurl.com/ws7l8h5 

Opplevelser langs Lomma: https://tinyurl.com/u7upbf8 

 

Vi holder nå på å dokumentere alle Teinestedene som tidligere var viktige økonomiske inntektskilder 

til folk langs Sandvikselva og Isielva. Her er en midlertidig versjon av: 

«Teinesteder, stryk og høler» kan leses her (link). 

 

Nå ønsker vi altså å dokumentere livet rundt «Sykkelsmia» for ettertiden. Eiendommen, bygningene, 

aktivitetene, produksjonen, fisket, teinestedet, stedes betydning for det viktige lakse- og sjøørretfiske i 

Sandviksvassdraget mm. På de neste sidene følger noen bilder undertegnede har i og ved Sykkelsmia, 

når jeg var der en gang sammen med Morten Merkesdal og Harald Kolstad (tidl. Leder av Asker og 

Bærum lokalhistorielag). 

  

https://tinyurl.com/zw6s4weu
https://tinyurl.com/y5mca3y3
https://tinyurl.com/ws7l8h5
https://tinyurl.com/u7upbf8
https://portal.styreweb.com/api/files/3788973/UDlCcQ2kiUWbV3kkTi6qzQ/Teinesteder%20TB%20v07.pdf?DocLinkId=16109&ref=%2finformasjon%2fnyheter%2fvis%2f%3fT%3dxxx-dummy-artikler-for-ekstern-eksponering%26ID%3d5731%26af%3d1
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Morten Merkesdal (t.v) og Harald Kolstad (t.h.) der de viser frem en fullt brukbar teine som tidligere 

ble benyttet på teinestedet som var her (se bilde under). I bakgrunnen ses «Sykkelsmia». 
Foto Terje Bøhler 

 
Her demonstreres hvordan teinen ble plassert på teinestedet som tilhørte sykkelsmia. 

I bakgrunnen ses «Sykkelsmia». Foto Terje Bøhler 
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Morten Merkesdal viser her frem rester etter produksjonen av sluk til bruk til laksefisket i elva. 

Foto Terje Bøhler 

 
Denne sluken er produsert her i Sykkelsmia. Foto Terje Bøhler 
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Mål for arbeidet 
Mål for dette arbeidet er å få dokumentert som mye som mulig av historien rundt «Sykkelsmia». Med 

det hører også gamle bilder av ulike aktiviteter knyttet til livet her. Fisket ha stått spesielt i fokus og 

det er mye fiskerelaterte gjenstander som skal dokumenteres (avfotograferes) og beskrives. Det 

samme gjelder verkstedet som i dag står omtrent slik det gjorde for 100 år siden. Her står mange 

gamle mekanisk drevne maskiner som fikk sin mekaniske vannkraft fra elva. Disse skal avfotograferes 

og produktene skal beskrives. 

Etter at en PDF er produsert (det er det denne søknaden gjelder) kan vi kanskje gå videre å lage denne 

PDF’en i bokform.  

 

Gjennomføring 
Undertegne har sondert terrenget litt da jeg (tidligere) var usikker på om jeg fikk kontakt med «de 

rette» personer, de som kjenner historien best. Og, ikke minst, om de ville være interessert i å dele sin 

historie med meg. Jeg har nå vært i kontakt med Kari Gro Tveito, datter-datter til Sverre Olsen som 

drev stedet tidligere. Hun fortalte at hun var tidligere eier av eiendommen, men solgte den til Bærum 

Kommune. I den forbindelse tok hun med seg esker med (personlige) eiendeler som hadde vært på 

Sykkelsmia. Den esken er intakt og hun ville mer enn gjerne gå gjennom dette materiale med 

undertegnede. Hun synes dette var en strålende ide og var oppriktig glad for at undertegnede viste 

interesse for dette og ønsket å dokumentere stedet og virksomheten her som var så viktig for svært 

mange. Et sted og en tid som ligger hennes hjerte nær. Dette var hun veldig interessert i å være med 

på. 

 

Organisering og medvirkning 
Under min samtale med tidligere eier spurt jeg om hvilke andre personer som også kunne vite noe 

mer om stedet, og som kunne tenkes å ha bilder og historier og annet som kunne belyse og berike 

historien. Til det svarte hun Morten Merkesdal og Petter Birkheim. Begge fiskere med sterk tilknytning 

til stedet. Morten Merkesdal driver bl.a. klekkeriet på Hamang – Norges eldste fortsatt eksisterende 

klekkeri. Etablert i 1857. Den delen må også få sin historie. Prof. Bjørn Rosseland er også en 

ressursperson som har sterk forankring i fiskermiljøet i Sandvikselva. Jeg er sikker på at disse 

personene vil være med i en slik referansegruppe. 

 

Prosjektleder  Terje Bøhler, Bærum Elveforum (tekstforfatter, fotograf, koordinator…) 

Referansegruppe: 

• Kari Gro Tveito (barnebarn av Sverre Olsen som drev «Sykkelsmia» 

• Morten Merkesdal (er sterkt knyttet til eiendommen og «familievenn» med mye kunnskap) 

• Petter Birkheim (ressursperson med inngående kjennskap til stede og alt med fisket i elva) 

• Prof. Bjørn Rosseland (han og hans far vært sterkt knyttet til dette miljøet og 

fiskeforvaltningen i elva) 

• Harald Kolstad (tidligere leder av Asker og Bærum lokalhistorielag) 

• Andre etter behov 
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Budsjett 
Prosjektet antas å bruke 1.5 manne-måneder. 

Vi søker om kr. 60.000.- i støtte til prosjektet, og estimerer en egenandel tilsvarende kr. 15.000.- 

 

Fremdriftsplan 
Prosjektet regnes å ferdigstilles ca. tre måneder etter at tilstrekkelig midler er på plass. 
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