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Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen.
Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge.
For mer info om bruk, formater og spesialvarianter, se designmanual.
NB; husk å gjøre navnet om til “outline” før du lagrer den nye logoen.
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Brenner for klassisk,
dansk sykkelkultur

Øystein Eikeskog:
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Fremmer klassisk 
sykkelkultur

 

Det startet med terrorbombingen i London i 2005. Da T-baner og busser ble bombemål, flyktet folk fra offentlig 
transport, og sykkel ble redningen for mange. Men City-funksjonærer i nålestripet dress på offroadsykler i London, 

det ble helt feil.

De to danske revisorkameratene Christian Linde 
og Kenneth Bødiker jobbet i sentrum av Lon-
don. Etter terrorbombingen ble de ble vitne til 
fenomenet med forretningsfolk som syklet på 
offroadsykler i dress, og så hvor feil det var. Da 
gikk det opp for dem at det var et hull i marke-
det. Begge hadde vokst opp i den skandinaviske 
sykkelkulturen, som nå ble en forretningsidé. 
London manglet stilige sykler, og nå var tiden 
inne. Det skapte en dansk designkomet, Velor-
bis - sykler, som nå har forgreining til Gamle 
Stavanger. 

TIDLØSE SYKLER
– Velorbis er en nisjebutikk, og vi håper den er 
liv laga, sier Øystein Eikeskog som er ansvarlig 
for butikken i Øvre Strandgate 66 B.
Dette er ikke hovedgeskjeften min, men en hob-
by, sier han, som til daglig er ingeniør i olje-
bransjen – med et brennende engasjement for å 
spre den danske sykkelkulturen.
 – Det har overrasket meg at du sitter en time på 
flyet, og så er sykkelkulturen så annerledes enn 
her hjemme. Er det virkelig bare fordi Danmark 
er flatt? Nei, jeg tror ikke det, svarer han på sitt 
eget spørsmål.   
– Jeg ble forundret over de store forskjellene, til 
og med i Sverige selger de flere klassiske sykler 
enn i Norge. Da holder ikke argumentet med at 
Danmark er flatt, mener han.
 
MOUNTAIN BIKE
Fram til siste halvdel av 80 tallet syklet folk 
mer eller mindre utelukkende på klassiske syk-
ler til vanlig bruk. Men så kom Mountain bike-
syklene, forteller Eikeskog. Uten skjermer, uten 
bagasjebrett, uten lys, uten lås og med offroad-
dekk. Det førte til en total endring i hvordan 
folk så på sykkel som fremkomstmiddel. Mount-
ain bike skapte et behov som ikke var der. De 
var konstruert for å sykle i terrenget men fleste 
som hadde dem syklet bare på asfalt.
I Norge selges sykler i sportsbutikker, men er 
virkelig en sykkel bare et treningsapparat?
– For meg er det et fremkomstmiddel, som du 
kan bruke i vanlige klær og i allslags vær, sier 
han. Sportsbutikker fokuserer også ofte mest på 
menn som skal kjøre ritt, og som er opptatt av 
karbongaffel og slike ting. Menn bruker som 

kjent mye penger på interessene sine, og da er 
en rittsykkel til 40- 50 000 kroner greit.

MANGE RITT 
Øystein Eikeskog snakker seg varm når han for-
teller om at vi her i landet har et sykkelritt i 
hver en bygd, og at folk kjøper seg dyre sports-
sykler som står rundt i kjellere – kanskje brukt 
i ritt en eller to ganger. Da er de klassiske syk-
lene hvor du sitter oppreist og sykler, et viktig 
poeng. Du sitter med rett rygg og rett nakke og 
får dessuten god utsikt og et godt overblikk i 
trafikken. Du kan nyte naturen og  hilse på folk 
du sykler forbi. Så må du regne med en god del 
kommentarer når du kommer syklende på den 
staselige sykkelen!
  
BILLIGSALG 
– Det fascinerer meg hvordan vi nordmenn 
hopper på trender. I Norge, men også i Vesten 
generelt, er det mye billige varer fordi det meste 

som tilbys er masseprodusert i Østen. Så lenge 
en vare er billig nok er det lett å selge og folk 
tenker i mindre grad på hverken kvalitet eller 
miljøet. Dette gjelder både, klær, møbler, verk-
tøy og ikke minst sykler. Enkelte land, som 
Danmark, er kanskje flinkere til å ta vare på 
sine tradisjoner sier han og viser til både dansk 
møbeldesign og sykkelkultur.

Når du kjøper sykler til 2-3000 kroner vet du at 
de sannsynligvis ikke varer lenge.  
– Det handler om at her i Norge har vi egentlig 
god økonomi. Likevel velger mange å handle på 
lavpriskjeder. Da blir det et bruk og kast sam-
funn hvor det til slutt blir miljøet som taper, 
sier Eikeskog. 

Velorbis sykkelbutikk 
Øvre Strandgate 66B

Innehaver Øystein Eikeskog

Ingeniør i oljebransjen
Entusiastisk bysyklist

Har syklet både Nordsjørittet
og Birken (1995)

Åpningstider: Torsdager 17-19
Lørdager: 11-15

Nettbutikk: velorbis-bikes.no

– Disse syklene skal 
repareres – og skal vare 

livet ut før de arves.
Øystein Eikeskog, 

innehaver av sykkelbutikken Velorbis

KVALITET
Han viser fram Velorbis-modellene som er pro-
dusert i Tyskland og satt sammen av europeiske 
kvalitetskomponenter. Alle syklene leveres med 
forlykt og baklykt, støtte, godkjent lås, forskjerm, 
bakskjerm og bagasjebrett. Standardutstyr er 
eksklusive, håndlagde skinnseter fra Brooks,  
som er laget på samme måte siden 1866, skinn-
håndtak og skvett-lapp i skinn. Syklene har 7 
gir, mer enn det trenger du ikke, sier Eikeskog.   
– Disse syklene skal repareres – og skal vare li-
vet ut før de arves, sier han. Vi gjør enkle repa-
rasjoner her i butikken, men ellers anbefaler jeg 
de andre sykkelverkstedene som er i området.   
– Hvem er kundene?  
– Alle, både damer som ønsker seg en nostal-
gisk sykkel med god design og kurv foran sty-
ret. (Mange vil ikke prøve sykkelen en gang, 
men har bestemt seg for at en slik vil de ha), og 
så menn, selvfølgelig. Også de som kjører ritt og  
kanskje har 2-3 sykler i garasjen, men ikke har 
en sykkel til å sykle i byen med. Ettersom kan 
vi kan skreddersy syklene etter behov, har vi 
også bedriftskunder. Dette kan være lånesykler 
til hoteller, solide sykler til industrien eller sy-
kler til butikker som ønsker profilering.

OGSÅ NETTBUTIKK 
– Det er to år siden sykkelbutikken ble startet i 
Gamle Stavanger. Nå har de pusset opp lokalene, 
malt og tapetsert. Det er som å gå tilbake i tiden 
når en kommer inn i lokalene. 
– Vi har blitt en liten turistattraksjon sier han. 
Cruiseturistene tar bilder med syklene vår som 
står utenfor butikken. Vi har ikke så mange drop-
in-kunder her i butikken, men de som kommer 
hit, er de som virkelig har ventet på en slik syk-
kel. Ellers er det munn-til-munn metoden, de som 
har kjøpt snakker om det på jobben, blant ven-
ner – og så går ordet videre. 
Men nettbutikken vår selger sykler over hele 
landet fra Finnmark til Oslo, til og med Sval-
bard. Men aller mest i Oslo.  

– Selv om vi satser på klassiske sykler, satser vi 
nå også på el-sykler. Sykkelen får et klassisk ut-
seende, og det kommer til å bli Norges fineste 
el-sykkel!
 
Av Ingrid Milde      Foto: Monica Larsen
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1. Syklene kan skreddersys etter behov
2. Lærremmer på håndtakene

3. Spesialdesignede sykkelvesker fra Velorbis hører med
4. Øystein Eikeskog er en ivrig sykkelambassadør

5. ”Verktøykasse” i lær
6. Eget opphengsystem for vesker

7. Skinnbag fra Velorbis
8. Sykkelkurv er prikken over i-en

9. Eksklusive, håndlagde skinnseter fra Brooks.


