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Fortellinger, tro og tradisjon:

Skiberg ble utskilt fra Nordre Kolstad (gnr. 2, bruksnr. 1) i 1952, og huset ble bygd i 1952 

av Johan Lysaker og var bolig, sportsforretning og sykkelverksted. Lysaker hadde 

tidligere, i årene etter 2. verdenskrig, vært ansatt i sportsforretning i Tønsberg. På 

slutten av 1940-tallet startet han  sykkelverksted i smia til Bjarne Haugen. Lysaker 

forhandla sykler og reparerte sykler. I tillegg solgte han alt av skiutstyr og hjalp kundene 

med montering og preparering av ski. Denne virksonheten var en forløper til 

sportsforretningen han drev på Skiberg fra 1952.                                                                                            

I 1964 fikk Johan Lysaker ansettelse i sportsforretning i Sandefjord. Dette gjorde at han 

valgte å leie ut forretningen og huset Skiberg til Vermund Kvilhaug. Ansvarlig for 

forretningens drift var Vermunds sønn Sigmund, som hadde handelsbrev. Forretningen 

ble fortsatt på samme måte som før med sportsartikler, gaver og reparasjoner av sykler 

etc.  I 1966 brant huset ned med

hele varebeholdningen. Det eneste som sto igjen på branntomta var kjelleretasjen som 

var i mur. I 1968 kjøpte så byggmester Svein Kolstad tomta og det som sto igjen av 

kjelleretasjen. Han bygde nytt hus med leilighet og kontorlokaler hvor han hadde siden 

sitt kontor fram til ca. 1980. Da ble hele bygningen solgt til firma Haavik som startet salg 

og reparasjoner av motorsykler og motorisert hageredskap. Drift fram til 1991. 

Bygningen ble solgt til Spinning Wheel v/M. Kvilhaug som til dags dato har  drevet med 

salg og reparasjoner av motorsykler.                                                                                                                                                                                 

(Kilde: Hof bygdebok, s. 61 og Heia Hof, s. 186) 

Johan Lysaker (f. 1917-1996) var en meget aktiv og allsidig idrettsmann siden 1938 

(skytter, sykkelrytter, friidrettsmann og langrennsløper). Han har deltatt i bl.a. 

Skibergløpet (derav navnet på huset?),  i  Holmenkollrenn, Norgesmesterskap på ski og 

Birkebeinerrenn, vært skinstruktør og hatt uttalige kurs og samlinger. Han var i tillegg en 

ivrig amatørfilmskaper med opptak fra idrett og natur.                                                                                                                                                                                                                    

(Kilde: Hof bygdebok og Heia Hof )                                                                                     

Forretningen og sykkelverkstedet var et spennende oppholdssted for sportsinteresserte 

naboguttunger. På eget initiativ drev han langrennstrening på jordet for dem. Skiberg ble 

et møtested og samlingspunkt. Han kunne være en festlig mann og hadde ofte en 

morsom replikk. En gang han fikk øye på en god kunde og venn på vei inn i butikken, så 

sa han:” Hvis  -- -- kommer innom, så si jeg itte er hime”. Det synes jo en guttunge var 

veldig morsomt. For ikke å trekke det altfor langt, tar jeg med et 60-års minne:

Johan var jo på alle måter en fargeklatt i lokalmiljøet, men også videre utover i rekkene 

av de som var interessert i skiidrett spesielt. Han var viden kjent, alltid full av liv, hadde 

en spesiell replikk til alt, som regel med en ekstra snert.   Han var full av sitater, uttrykk 

og historier, alt framført  på en spesiell og morsom måte, ofte med svensk innslag, og så 

var han en mester i å deklamere.

Min historie er fra et tidlig stadium av forretningens historie, altså tidlig på   50 tallet.

Historiske opplysninger:
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Jeg skulle være med i Skibergløpet som turløper for første gang. Alltid foran slike store 

hendelser i bygda samla flere seg i butikken til Johan på kveldene. Han hadde jo 

åpningstid som andre, men det var fristende å gå til Johan å få tips og hjelp i alt som 

hadde med ski å gjøre. Mitt ærend hos Johan denne kvelden et par dager før 

Skibergløpet,  var å få preparert skiene. Jeg ser for meg Johan der han står i blå 

lagerfrakk

i bakrommet i butikken der han hadde verksted. Der står han med det skarpskårne 

ansiktet, med svart bakoverstrøket hår med skill i midten. Han har en tube klister i den 

ene handa, i den andre blåselampa på full speed. Den ene skia mi står fastlåst i 

skrustikka hans på reparasjonsbordet.  Han preker og

forteller samtidig som han med øvede hender svinger lampa og smøringstuba. Så ser han 

opp med funklende øyne og med sterk, skjelvende røst deklamerer han Einar 

Skjæraasens "Du ska itte trø i graset, spede spira lyt få stå " osv.Mens alt dette skjer 

sviver eimen av varm tjære og smelta parafinvoks som  ei sky oppunder taket og setter 

seg i klærne. Når jeg nå, som stivbeint gamling, mimrer om denne hendelsen klarer jeg 

ikke å unngå en liten tåre i øyekroken.

Jeg skulle være med i Skibergløpet som turløper for første gang. Alltid foran slike store 

hendelser i bygda samla flere seg i butikken til Johan på kveldene. Han hadde jo 

åpningstid som andre, men det var fristende å gå til Johan å få tips og hjelp i alt som 

hadde med ski å gjøre.

 Mitt ærend hos Johan denne kvelden et par dager før Skibergløpet,  var å få preparert 

skiene. Jeg ser for meg Johan der han står i blå lagerfrakk

i bakrommet i butikken der han hadde verksted. Der står han med det skarpskårne 

ansiktet, med svart bakoverstrøket hår med skill i midten. Han har en tube klister i den 

ene handa, i den andre blåselampa på full speed.Den ene skia mi står fastlåst i skrustikka 

hans på reparasjonsbordet. Han preker og forteller samtidig som han med øvede hender 

svinger lampa og smøringstuba. Så ser han opp med funklende øyne og med sterk, 

skjelvende røst deklamerer han Einar Skjæraasens "Du ska itte trø i graset, spede spira 

lyt få stå " osv.Mens alt dette skjer sviver eimen av varm tjære og smelta parafinvoks 

som  ei sky oppunder taket og setter seg i klærne. Når jeg nå, som stivbeint gamling, 

mimrer om denne hendelsen klarer jeg ikke å unngå en liten tåre i øyekroken.

Det var tider. Sånn var Johan og butikken hans. Mange søkte dit bare for 

underholdningens skyld. Han piska opp stemningen foran hendelser i bygda,Denne 

gangen var det Skibergløpet. Vi som skulle delta ble så oppigla at vi starta fra Eidsfoss på 

søndagsmorgenen med full innsats og topp motivasjon, noe som forårsaket at vi halvveis 

opp til Skibergfjell ikke hadde mere å gi, og etter noen timer med intenst slit karra oss 

over målstreken i Hvittingfoss.  Forberedelsene til løpet starta hos Johan i mange år og  

var alltid et like verdifullt innslag i vintersesongen. Da Johan flytta til Sandefjord ble han 

savna av oss som hadde vår jevnlige omgang i butikken til Johan. For oss i Hof var han 

Johan, for skiløpere og interesserte fra andre steder var han "Lysaker`n". Jeg er sikker på 

at  mange eldre sitter igjen med utallige historier om og av Johan.
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Datering:

Eldre fotografier/kart:

Dato:

Informator:

Digitalisert av/dato:

1952-1966

2013-01-09

Fotografier - A :

Inger R. Hvål 2013-01-09

Objekt nr.: HOF-13-048

Kolbjørn Grønseth og Sigmund Kvilhaug

Fotografier: 

Fotografi - C :Fotografier - B :                                                                                      
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Kvalitetssikret dato:

Kvalitetssikret av:

Status:

Kategori (12K-kart)

MIS. nr. (=kulturminnetype)

Sefraknr./ Riksantikavrens 

"Lokid":

Suplerende opplysninger:

Fotografier - H : Fotografier - I :

Fotografier - D :

Fotografier - F : Fotografier - G :

Kvalitetssikring

24. Bygning

OK

Kontrollørens bemerkninger: etter konfirmasjon kjøpte jeg min første sykkel hos Lysaker

Knut Svebakk-Johansen

05.05.2015 - 2016-02-08

Fotografier - E :
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