
 
 

RAPPORT Kulturmiljø registrering  
 
G/BNR: 65-2 obs! oppdatert gnr/bnr fra liste 
Navn: Bærums gamle meieri 
Adresse: Ringeriksveien 202 
Type kulturmiljø: Næring og industri/vassdrag 
Rapportdato: 14/08-14 
Registeringsdato: 18/08-14 
 
 
 
 

 
 
 



Evaluering av kulturmiljø – 65/2 Bærums gamle Meieri 
 
Omgivelser 

 
Meieriet ble grunnlagt i 1887 på en tomt fra Kveise ved Ringeriksveien.  
 
Oldnorsk kveise, betyr byll. Rund forhøyning. Skrives Kveisze i 1449. 
Halvgård. Kveise hørte til Nesøyagodset og senere til Bærums Verk. 
Gården har siden skiftet eiere. Kveises eiendom gikk før i en teig fra 
Isielva til Ramsås. 

  
  

Bærums gamle meieri / Bærums Meieri og Handelsforening 
 
Bærums Meieri og Handelsforening (Ica Skui) tidligere kolonialforretning 
og meieri på eiendommen Kveisengen, åpnet lille julaften 1886 av 65 
lokale gårdbrukere. L. Bjerke var første formann. Virksomheten ble 
forpaktet bort inntil 1895, da den ble overtatt på egen regning, med O.J. 
Ekornrud, senere Sandvika-kjøpmann, som bestyrer. Smestad 
Landhandleri ble kjøpt opp og drevet som filial 1902–08. 

  
Meieriet holdt egne hester frem til 1915, da melk- og varekjøringen ble 
satt bort til andre. Samme år ble det installert elektrisk lys og varme. En 
lastebil ble anskaffet i 1920. En helt ny butikk ble oppført i 1935–36. 
Meieriet utvidet inn i de tidligere butikklokalene. I 1946 overtok 
Fellesmeieriet driften av meieriet, som ble nedlagt i 1949. 

  
Kolonialforretningen ble drevet av Evald og Aslaug Hagen 1957–65, da de 
overtok Evje Landhandleri. Anders Liestøl leide driften frem til 1976, da 
Torbjørn Myhre overtok. Han kjøpte eiendommen av Aslaug Hagen i 1982, 
og utvidet gården i 1988. Butikken T-Mat var særlig kjent for sitt store 
utvalg av øl og brus. Myhre var alene på Østlandet om flere av ølmerkene 
han kunne levere. Myhre ble Rimi-kjøpmann i 1992, og solgte til 
dagligvarekjeden i 1995. Forretningen ble Ica Nær i 2002, i desember 
2006 ble virksomheten avviklet. Året etter solgte Myhre eiendommen til 
Al-Noor Islamic Centre. 

  
Sefrak-registrert i 1995. Tidligere tilbygg/butikklokale langs husets fasade 
mot nord og vest er fjernet. Deler av gavlvegg mot vest står uten kledning 
og viser til murverk i 1. etg og laft i 2. etg. Bygget er koblet til et nytt 
tilbygg mot øst som utgjør flere kubiske bygningsvolumer. Stor 
kunnskapsverdi. Registrert som unik i kommunens tidl registrering.  

 
 

Evaluering 
 
Bygget/området innehar en stor kunnskaps-/lokalhistorisk verdi. 
Den originale bygnignskroppen er fortsatt synlig, men med 
omfattende endringer i fasade. Flere tilbygg mot sør og vest, og den 
gamle stallen er borte. Vurderes som interessant historisk sett, men 
ikke som kulturmiljø. 



*Gnr/bnr er oppdatert fra 66/76 i liste til 56/2  
         

 


