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Fra landhandel til storsenter
Ski — et sentrum for handel i over 100 år
Da Ski fikk jernbane i 1879
gikk bygda inn i ei ny tid.
Det som en gang var et
fredfylt jorde ble etter hvert
forvandlet til et travelt
Kråkstad ILssentrum.
resultater i 1913:
8/6: Kråkstad Det
– Steady
tok3-1riktignok

rundt 20 år
før
de
første
byggene
kom
15/6: Kråkstad B – Steady B 5-1
på plass bak stasjonen. Den
22/6: Kråkstad B – Ski B uavgjort
første bebyggelsen i Ski
sentrum– Kråkstad
kom et2-0annet sted.
6/7: Drøbak Fotballklub

Dette sa Peder
Lobben i 1918.
Hvem han var
og hva dette er
kan du lese om
på side 6-7.

Refsums landhandel, 1910.

Arkivets
åpningstider

På de neste to sidene
kan du lese hvor det
første Ski sentrum lå og
hvilke virksomheter man
kunne finne der.

Ski lokalhistoriske arkiv
holder åpent i
bibliotekets åpningstider.
På enkelte tidspunkt er
arkivet ubetjent. Det vil
da bli gitt begrenset hjelp
i bibliotekets
voksenavdeling.
----Arkivet er vanligvis
betjent disse dagene
og tidene:
Mandag, onsdag,
torsdag og fredag:
kl.10-15.30.
Tirsdag kl.12-19.
----Arkivet er dessuten
ubetjent disse dagene:
mandag 29.september,
18.-27. oktober og
mandag 24.november.

I V

13/7: Kråkstad B – Ski B 1-0

Fotonr.: SKIH 023011.
Fotograf ukjent.
Giver av bildet: Hans Mørck.

I bibliotekets underetasje
kan du denne høsten bli
bedre kjent
R med
e k Skis
l a m e
handelshistorie. Ta turen
innom og se utstillingen!

27/7: Kråkstad B – Snøgg 5-2
10/8: Snøgg – Kråkstad 1-5
24/8: Kråkstad – Ski 6-1 (treningskamp)
7/9: Kråkstad – Greiff 5-1
14/9: Kråkstad – Bækkelagets SPK 3-2
25/9: Kråkstad B – Hobel 5-1
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Vi vet
navnet på omtrent halvparSki storsenter,
2014.
ten av
spillerne
bildet ovenfor.
Fotonr. SKIB 800036. Fotograf:
Dagfinn
W. på
Jakobsen
Mannen lengst til venstre er
ukjent. Han er annerledes kledd
enn de andre. Er dette en lagleder
eller kanskje dommeren? Nummer to fra venstre er Weydahl
(fornavn ukjent). Deretter følger:
ukjent, Petter Berg, ukjent, Ellef
Ruud, ukjent, Karl Weydahl, Olav
Frogner, ukjent, Oscar Weydahl.
Ski lokalhistoriske
arkiv
kommunens
Foran
sitterer
målvakten,
Torolf
hukommelse. HerBerg.
finnes
informasjon
om
Dersom
du vet hvem noen
av disse
ukjente
setter vi stor
Vi ønsker at arkivet skal
være
ener,god
pris på å få vite det.

Ski lokalhistoriske arkiv:
Et bedre sted for deres
arkivmateriale?

mangt som ellers ville blitt glemt.
kunnskapsbase for lokalhistorieinteresserte. Vi tror det fremdeles finnes arkivmateriale som kan være med på å belyse viktige sider ved kommunens
Kinoreklame
fra
historie og kulturliv
ute i private hjem, eller i foreningers og lags egne lokaler.
Kråkstad
kommunale
Kanskje materialet fra din forening vil få det bedre her hos oss? Ta kontakt
kino
med(1956-64).
oss og se hva vi kan tilby! Du finner oss i biblioteket.
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Den første sentrumsbebyggelsen i Ski
Da det første toget rullet inn på Ski stasjon i 1879 var stasjonsbygningen det eneste bygget i Ski
sentrum på østsiden av jernbanesporet. De første husene ble reist på vestsiden, langs det som
etter hvert ble Nordbyveien og det var også her de første butikkene åpnet.
Kvinnene på bildet nede til venstre startet da opp
pensjonat i Sanderborg. Pensjonatet var i drift i
mange år. Huset måtte etter hvert vike plass for
Televerkets nye bygg.
Sørli
Det første bygget som er synlig på høyre side av
veien (på bildet til venstre), er Sørli. Bygget ble oppført av snekker Hans Kristian Skaarud omkring
1910. Kona, Kristine, var jordmor.
Familien bodde i
huset fram til
Nordbyveien, ca. 1915.
1922. Deler av
På slutten av 1800-tallet lå Ski sentrum
i dette området like ved jernbanebrua.
bygget ble leid ut
Fotonummer: 0213-106-0016. Fotograf: Carl Normann
til forskjellige
virksomheter.
Sanderborg
Sommeren 1912
Allerede året før jernbanen startet med ordinær drift
startet K. Torgerpå Smaalensbanen, åpnet Adolf Refsum landhansen opp frisørdel i Sanderborg, like ved jernbanebrua. Sanderog barberforretborg ligger bak gjerdet til høyre på bildet over.
ning her. Han
Refsum drev handel her i 20 år, fram til 1898. Da
Reklame for barber og frisør
drev forretningen
K. Torgersen, 1913.
flyttet han virksomheten til Jernbaneveien.
Torgersen hadde forretning i Sørli i fram til januar
perioden 1912-15. Her ser vi trolig ham 1915. Da overtok
og en ukjent gutt foran huset.
Holger Petersen
Kilde: Øieren 9.juli 1913.
virksomheten.
Også Sleipnæs møbelfabrikk som lå like i nærheten, benyttet lokaler i bygget. De hadde beiseverksted her. Ett av vinduene i fronten ble også
benyttet til å annonsere hvilke filmer som sto på
programmet i kinoen i Folkets hus.
I 1922 flyttet pølsemaker Schou inn i Sørli. Schou
hadde kjøttforretning i Oslo og åpnet altså en filial i
dette bygget. Kjøttforretningen var i drift fram til
rundt 1930. Da flyttet baker Amundsen inn her. Han
hadde bakerforretning i Oppegård og dette ble altså
Sanderborg, 1910.
Eiendommen lå like ved jernbanebrua. Her drev Adolf Refsum en filial.
landhandel i perioden 1878-1898. Deretter overtok disse tre
damene ansvaret og åpnet pensjonat. Fra venstre ser vi:
Karen Amalie Wang, Ellen Anna Dahl og Thora Dehli.
Gutten er ukjent.
Fotonr. 0213-002-0013. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Tulla Bjørnstad.

Bakerforretningen var i drift i åtte år. Da overtok fru
Bredegg. Hun åpnet kolonial i bygget. Kolonialen
var i drift i godt og vel ti år, fram til 1949. Da ble den

Å r g a n g

5 ,

n u m m er

2

erstattet av Gjølbergs moteforretning og systue.

S i d e

3

Ved århundreskiftet flyttet Bjørnstad virksomheten til
nyoppførte Vanaheim som lå i Jernbaneveien, like
bak Ski stasjon. Seinere har blant annet Ski Handelsforening benyttet lokalene i Lundeby.

I januar 1953 overtok Reidar Bjørnstad eiendommen. Han benyttet noe av huset til kontorlokaler.
Butikklokalene leide Strøm. Han hadde manufakturforretning her. På folkemunne ble bygget fra da av
Like nedenfor Lundeby ble Meierigården oppført i
kalt Strømgården.
1912. Hit kom bøndene med melk fra gårdene. Det
meste av melka ble sendt videre til Oslo. I 1926
Lundeby
begynte meieriet også å selge flaskemelk til skiLundeby lå like ved jernbanebrua. Som de fleste
sokningene. Dette ble fort et populært tiltak. Deler
husene i den første sentrumsbebyggelsen, var det
av Meierigården ble revet i 1937. Samtidig ble
også her en kombinasjon av næringsvirksomhet og resten av huset ombygd.
bolig.
Meierivirksomheten varte fram til 1950-tallet. Da
begynte lastebilene å kjøre melka rett til Fellesmeieriet i Oslo. Etter dette har flere ulike virksomheter holdt til her. Bygningene ble revet på 1980tallet for å gi plass til Temabygget der Skeidar holdt
til fram til vinteren 2014 (se nederst på siden).

Meierigården og Lundeby, ca. 1920.
Disse to byggene lå like ved jernbanebrua.
Fotonr. 0213-003-0006. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Klara Austad.

I 1893 la Hans Petter Bjørnstad ned sin virksomhet i
Christiania og flyttet til Ski. De første årene drev han
landhandel i Lundeby og ble dermed en konkurrent
til Adolf Refsum som hadde tilsvarende forretning i
Sanderborg, på andre sida av veien.
Temabygget - et monument
over jappetida
De fleste har trolig fått med seg at
bygget der Skeidar holdt til fram til
i vinter, er under ombygging.
Deler av bygget må vike plass for
utvidelser ved Ski stasjon.

Nordbyveien i 2014
Mye har endret seg siden den første butikkene ble
bygd like vest for jernbanen på slutten av 1800tallet. I våre dager er området preget av stor trafikk
og ombygginger. Det meste av handelen foregår nå
i området øst for stasjonen, i og ved storsenteret.
Trykte kilder:
Ski i gamle dager, bygninger i Ski sentrum, temahefte nr.1, Ski skolekontor – veiledningstjenesten, 1984.
Norsk Kundgjørelsestidende 2. og 7.januar 1893.
Øieren: følgende utgaver: 6.juli 1912, 9.juli 1912, 17.september 1913,
1.oktober 1913, 6.mai 1914, 16.desember 1914, 29.februar 1915.
Nettkilder:
Folketellinger for Ski, 1900 og 1910.
Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld, Ski sokn 1893-1917
Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: arkiv S2-1008, Db0013.

ende tomt. I et par år tronet det
som et moderne spøkelseshus
like ved jernbanebrua. En tid
vurderte Ski kommune å overta
bygget for å bruke det til kulturhus, men innså at det ville bli dyrt
å bygge om huset til dette formålet.

Dette bygget ble opprinnelig kalt
Temabygget. Det ble oppført som
I 1990 overtok Skeidar og flyttet
Temabygget under ombygging, 2014.
Fotonr. SKIB 800 045. Fotograf: Dagfinn W. Jakobsen
et påtenkt kjøpesenter i 1986-87.
inn. Bygget ble da et av Norges
Dette var midt i jappetida og alle piler pekte ukritisk største møbelsenter med en flate på over 7000 kvm
oppover. I 1987 kom imidlertid krakket og plutselig
(inkludert parkering).
var det ingen som ønskte å være leietaker i bygget
Kilder: Aftenposten 14.mai og 20.juli 1990
lenger. Utbygger gikk konkurs og bygget ble stå-
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L i v s i n t e r e s s e
Det hender at man møter mennesker som liksom mig selv, misforstått av alle, særpreget.
virker ferdig med livet og alt. Det er ikke noe
Den dag kom da jeg spilte dundrende fallitt. Jeg
fenomen, det er tvert imot svært alminnelig å
høre folk si: «Hvad er det i grunnen jeg maser og fikk se at hele min innstilling var selvopptatthet og
egoisme. Jeg var aksen hvorom alt skulle dreie
strir for?» I dag det samme som i går og i morgen, hele livet fremover en rekke av gjentagelser, sig! Jeg fikk i en forferdende sum se alle mine
undlatelsessynder. For mig blir alt det jeg «ikke
ingen forventning, intet
hadde gjort» det som
mål. Alle de byrder
bragte mig til sannhets
mennesker bærer inne i
erkjennelse. Livet blir
sig av skuffede forventnytt for mig. Livsninger, av knekkede
interessen våknet, og
livshåp, av brustne
jeg kom litt efter litt ut av
illusjoner! Og er det ikke
selvopptattheten. Jeg
all denne døde ballast
blev opptatt av livet
som dreper initiativ og
istedenfor mig selv, og
all livsglede? Nederdet gikk som et under
lagene og motgangene
opp for mig at alle
blir en knugende byrde
mennesker vedkom mig.
istedenfor en spore,
Blide ungjenter på toppen av Møllebakken, 1928.
noe vi kunde høste
De fem unge jentene er fra venstre: May Lauritzen, Gunvor Og nå er det blitt slik:
Martinsen,
Gunvor Lauritzen, Rakel Olsen og Randi Bruun.
erfaring og visdom av.
Fotonr. SKIH 063 005. Fotograf ukjent. Giver av bildet: Gunvor Andersen. «Det lille jeg, den store
Vi spør ustanselig
verden, de uendelige
hvorfor, og der blir vi stående i selvopptatthet og muligheter!» Hvordan kan da noensinne min livsselvmedlidenhet. Vi skulde heller spørre hvortil – interesse og forventning ebbe ut? Alltid, alltid
kanskje det var sundt for oss at «et håp eller to
strømmer det noe inn. Gjennem motgang eller
blev brutt.» Kanskje vi bygget på illusjoner istemedgang vet jeg at veien går fremover, at jeg er
denfor å regne med virkeligheten?
under forvandlingens lov, at jeg får lov til å være
Vi har våre idealer, men glemmer at det skal dag- med og ikke utenfor. Det er livet.
lige viljeshandlinger til for å omsette dem i
Marja
praksis. Idealer virkeliggjort er gode tanker og
innskytelser levendegjort i mitt dagligliv i dag og
nu i vennskap, i oppgaver, i plikter. Jeg pleide å
Denne teksten finner vi i Norrøna 6.november
rose mig av at jeg ikke hadde en eneste uvenn.
1938 (arkiv P-1002, Fa0006).
Det var sandelig lite å kyte av, for årsaken var
Norrøna var Kråkstad frisinnede ungdomslags
den at hele min livsførsel var mer eller mindre en
håndskrevne avis. Avisa ble ikke trykt opp, men
ble lest høyt på lagets møter som en del av
flukt fra livet og menneskene. Jeg kunde ikke
underholdningen. Første nummer kom i 1902.
komme i konflikt der jeg ingen innsats gjorde, der
Tekstene i avisa var en blanding av
egenprodusert materiale og avskrift av mer
jeg ikke selv var med.
kjente forfatteres verk.
Jeg levde mitt indre liv. Det var enkelte mennesker, noen få utvalgte som jeg dyrket, resten
vedkom mig ikke. De var utenfor mitt livsområde,
utenfor mitt tiltaksområde. Ja, - jeg syntes til og
med at det var et pluss – jeg var en verden for

Ski lokalhistoriske arkiv har bevart Norrøna fra
1917-18 og 1925-56.
Tekstene i denne avisa er til dels godt skrevet og gir et innblikk i hva unge
(i alle aldere) i bygda var opptatt av i første halvdel av 1900-tallet. Vi har
derfor en fast spalte med smakebiter fra Norrøna i våre infoskriv.
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Jacob var netop hjemkommen fra en middelhavstur. Han hadde møtt Anders, barndomsvennen sin, og nu sat de og røkte og pratet nede
på ”Varm og kold bespisning.”

1 9 2 5 :

m a t r o s s k r ø n e
- ”Huff, de va fælt!” ropte Anders.
- ”Du kan tru,” sa Jacob, ”at æ va snar te håp
nere ætter’n å æ fekk håll’n te dem firt ner eit tau
te oss. Da æ hadd fåt’n opp blei’n hæist op i
masten, for at al denner siroppen - æ - æ - denner mannan kunn rinn tå’n.”
- ”Du er jammen ein moti kar!” sa Anders og
blunka.

- ”Åja,” sukket Anders. ”Du har no fåt set noka tå
væla lel, du Jacob.”
- ”Phø,” blåste Jacob overlegent, idet han på
støvelen slog asken ut av snadden sin.
- ”Du skull ha set så mykje som
Så sat han en stund og grunna.
æ gutt, så blei nok auan stor i dæ
Han var i tvil om Jacobs sandda, gutt! Vent no, te ha stappa
ferdighet, å på samme tid ville han
”Guta,
pipa mi, så ska æ fortæl dæ om e
vise sin lærdom. Han sa derfor til
imåra
ska
snål reis æ va med på.”
Jacob:
- ”I fjor vinter hadd æ tur me ein
- ” Du ha væl ikkje vært i grammavi ta inn
røykjebalje som jekk på Middeltikken lel, Jacob.”
manna.”
have med kleppfesk. Så va vi ein
Jacob stusset litt, men da han ikke
dag kommen til Jerusalem; skipvilde være den mann, som ikke
peren va gått ilann, mæn vi
hadde gjestet det land:
”Manna
så
søtt
folkan hålt på å låss fæsken.
- ”Nei, sjer du, vi hadd tatt inn kål i
Låssinga va mesta slutt om
som pikekyss!” Glaskåv å skull gå te na hamner
kvelln, da skipperen kjem flygander i grammatikken - um - um, ka e
des ombor å sei te oss: ”Guta,
de ho heite no?”
imåra ska vi ta inn manna.””
- ”Komparativ.”
- ”Manna, du?” sa Anders.
- ”Ja, vel ja. Komparativ va det ja. Men så fekk vi
- ”Manna så søtt som pikekyss!” svarte Jacob kryt storm på veien å forlist atme ein by i Jerico - um til svar.
um - i -”
- ”Ja, vi tok mannan inn å strauk fra Jerusalem til - ”Superlativ, kanskje?” spurgte Anders.
Konstantinopel, men da vi va kommen mett på
- ”Superlativ, superlativ, - vi forlist atme superlativ,
Middelhave, skjen sola så heit at all mannan
å al de anneran drokna, å æ dreiv i land på
smelta. Skipperen blæi sint å kommandert’, at all mastra.”
mann skull rev råsegle—”
Men da skulde dere ha sett Anders. Han spratt op
- ”Va de ikkje ein røykjebalje, du va me,” sa
fra stolen, la seg ende ned på gulvet og lå der å
Anders.
messet som en prest. Jacob, stakkar, var så lang
- ”Æ—æ-ja, æ meine, han sa at all skull skrubb
i ansiktet som en - - - - - - strømpe.
dække. Så skull messingguten spring forut ætte
ein skrubbar, å får å slæpp å gjøra ein krok så
Red.
villa’n håpp åver forromme, enda luka va a. Bom!
Der datt’n neri. Vi anneran hålt på å skrubb, da vi Historien er hentet fra Skisværta. Dette var ei lagsavis for Follo landbruksfekk hør eit støkt skrik, å så labba vi allesammen skoles elevforening. Elevene kom både fra Follo og fra andre steder i
landet. Denne fortellingen er skrevet på en slags trønderdialekt. Den er bare
forut. Å da vi såg neri romme, lå messingguten
signert ”Red.” (redaktør), men det framgår ikke av avisa hvem som var
redaktør for den aktuelle utgava. Forfatteren er derfor ukjent.
der å skreik, å han hadde berre hauve åver
mannan.”
Arkivkilde: Arkiv P-1046, Fa0001.
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For hundre år siden, våren 1914, flyttet Peder Lobben sammen med familien til Skotbu. Lobben var
da en anerkjent lærebokforfatter, hadde hatt ledende stillinger i flere virksomheter i USA og hadde
dessuten jobbet med verdens første strømmetjeneste.
Våpensmeden
Peder Lobben var opprinnelig fra Modum. I unge
år jobbet han ved Kongsberg Vaabenfabrik og
seinere ved L. Engebretsens maskinverksted
i Christiania.
I 1879 dro han til Amerika
og fikk jobb som mekaniker ved Johnson, Bye
& Co våpenfabrikk i Worcester, Massachusetts.
Fabrikken hadde startet
opp noen år tidligere og
ble drevet av to emigrerte
nordmenn, Iver Johnson
og Martin Bye. Lobben
ble i Worcester et par år.

Peder Lobben fyller 80 år, 1938.
Her ser vi Lobben omgitt av blomster på 80-årsdagen.
To år tidligere, i 1936, hadde han blitt tildelt kongens
fortjenestemedalje i gull for sin virksomhet.

280 sider og kom i første
omgang i et opplag på
1000 eksemplarer.
Seinere kom den i flere
opplag og etter hvert ble
sidetallet kraftig utvidet.
Den ble også gitt ut på
engelsk og svensk.
I 1901 ga han ut boken
Elektricitet og Magnetisme. Seinere kom det
flere bøker. Lobben var
også en flittig bidragsyter til flere tekniske fagtidsskrifter både i Norge
og USA.

Fotonr. 0213-191-0002.
Fotograf ukjent. Giver av bildet: Esther Lobben Fosvold.

I desember 1881 kom han tilbake til Norge. Like
over nyttår i 1882 begynte som elev ved Horten
tekniske skole. Han ble imidlertid ikke så lenge i
Horten. Utpå høsten samme år avbrøt han studiene og dro tilbake til
Amerika. Der fortsatte han i sin
gamle jobb i Worcester, men hadde
likevel ikke lagt studiene på hylla.
I fritiden tok han videre utdanning
gjennom brevkurs, noe som var en
ganske ny studieform den gangen.
Etter hvert ble han uteksaminert fra
The International Correspondance
School. På våpenfabrikken steg
han i gradene og ble forfremmet til
tegner, konstruktør, verksmester og
tekniske leder.

Ekteskap, fødsler
og død
I 1892 giftet Peder Lobben seg med norskfødte
Anna Mathea Paulsen. Paret returnerte til Norge i
1900 og Lobben fortsatte å arbeide med lærebøker.
I folketellingen for 1900 finner vi de to bosatt i
Kristiania sammen med barna Fred og Agnes.
Året etter flyttet han med familien til
Skotselv i Øvre Eiker. Her bygde han
opp Skotselvens manometerfabrik.
I februar 1902 ble datteren Anna
født, men dette ble ikke en udelt
lykkelig begivenhet for like etter
fødselen døde kona.

Etter konas død besluttet Lobben å
reise tilbake til Amerika. Torsdag
9.oktober 1902 steg Lobben
sammen med de tre barna ombord
på Skandinavien-Amerikalinjens helt
nye dampskip Oscar II med kurs for
Ved landhandelen, Skotbu, 1925. New York.

Lærebokforfatteren
I tillegg til arbeidet på våpenfabrikEtter at kona døde i 1902, flyttet
ken holdt Lobben også på å skrive
Lobben tilbake til USA. Der giftet I Amerika ble Lobben snart kjent
han seg med Clara. Her ser vi
en lærebok. Under et kort opphold i
henne sammen med datteren Esther. med svenskfødte Clara Elisabeth
Norge i 1893 ga han ut boken Lom- Fotonr. 0213-191-0004. Fotograf ukjent. Hansen. De to giftet seg våren
Giver av bildet: Esther Lobben Fosvold.
mebog for Mekanikere. Den var på
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1903. Samme høst ble datteren Edith født. Seinere, Brevskolestyreren
i 1908, fikk de også datteren Esther.
Lobben jobbet for Cahill fram til 1911. Da overtok
han en stilling som verksmester for firmaet Albert &
Den første strømmetjenesten
J.M. Anderson mfg. Co i Boston. Her jobbet han
Etter ankomsten til USA høsten 1902 fikk Peder
fram til han dro tilbake til Norge sammen med famiLobben stilling som leder av dr. Thaddeus Cahills
lien i 1914.
elektriske laboratorium i Holyoke, Massachusetts.
Cahill forsøkte å utvikle et system for direkteoverføring av musikk fra et spesialutviklet instrument kalt
telharmonium til abonnenter ulike steder i USA.
Dette var før radioen hadde kommet på markedet
og Cahill ønskte å bruke telefonnettet til overføringen. Selve telharmoniumet var et gigantisk instrument. Det ble til sammen bare produsert tre slike
instrumenter. Den første utgaven var forholdsvis
liten, men veide likevel 7 tonn. De to største var på
hele 200 tonn og tok enormt med plass. Telharmoniumet var egentlig et elektronisk orgel og det Cahill
i realiteten kunne tilby sine kunder var altså en
Skotbu, 1914.
For hundre år siden flyttet Peder Lobben med familie hit.
svært tidlig form for strømmetjeneste.
Han kjøpte huset Vestheim som ligger til høyre på bildet.
Fotonr. 0213-191-0003. Fotograf: Karl Edvin Bauthler.
Giver av bildet: Esther Lobben Fosvold.

Verdens første strømmetjeneste, telharmoniumet, 1897.
Hos Cahill jobbet Peder Lobben med å utvikle slike instrumenter. Lyden ble strømmet over telefonnettet til abonnenter ulike
steder i byen. Slik beskrev Lobben instrumentet i et intervju i
1918: ”En eneste førsteklasses musikant spiller paa et tangentbord i en centralstation og kan da producere samme virkning
som et helt orkester af musikanter. […]Tonerne kan gjengive
alle mulige kjendte instrumenter lige fra violin til orgel, og alt
dette opnaaes ved hjælp af at slaa ud eller ind forskjellige
strømbrydere og derved sætte flere eller færre elektriske
vibrationer i virksomhed.” (Aftenposten 9.mai 1918).
Foto fra Wikipedia. Lisens: CC-PD-Mark: Fritt tilgjengelig for bruk.

Tjenesten hadde en viss suksess i starten, men det
digre instrumentet krevde store mengder strøm til
driften og dessuten var ikke telefonnettet utviklet for
slike tjenester. Musikken kunne derfor komme på
avveie og blande seg inn i folks private telefonsamtaler. Hele foretaket ble avviklet i 1914 og
instrumentene solgt.

Våren 1914 kjøpte Lobben eiendommen Vestheim i
Skotbu og bosatte seg der. Vel hjemme i Norge
igjen satte han i gang arbeidet med å etablere en
brevskole etter forbilde av The International
Correspondance School der han selv hadde tatt sin
tekniske utdannelse. Peder Lobbens Tekniske
Korrespondance-Skole ble startet i Kristiania i 1916.
Skolen kunne tilby kurs i matematikk, fysikk, kjemi
og elektronikk. Mange, både i Norge og i andre
land, benyttet seg av denne brevskolen. I 1938
hadde skolen hatt rundt 16.000 elever.
Lobben flyttet etter hvert fra Skotbu. De siste årene
tilbrakte han hos dattera Edith på Nordstrandshøgda. Hun hadde hjulpet han mye, både med
driften av skolen og i arbeidet med lærebøkene.
Peder Lobben ble en riktig gammel mann. Han
døde 19.oktober 1954, 96 år gammel.
Trykte kilder:
Aftenposten 5.mai 1912 og 9.mai 1918.
Johnsen, Nils: Eker, træk av en storbygds saga, Kristiania 1914.
Juul Møller, Tryggve: Studentene fra 1937, Oslo 1962.
Norsk biografisk leksikon, bind VIII, Aschehoug, Oslo 1938
Statskonsults rapport 16: Tilskott til fjernundervisning, 1997.
Westerlund, Anna Elisabeth: Hybel uten nøkkel, Aschehoug, Oslo 1977.
Øieren 15.mai 1914.
Østlandet Blad 20.oktober 1954.
Nettkilder:
Digitalarkivet: Folketelling for Kristiania, 1900 og Emigranter over Oslo 1867-1930.
DIS-Norge: http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=3396210
Kongehuset: http://www.kongehuset.no/tildelinger.html?
tid=28028&sek=27995&q=Lobben&type=&aarstall
Liners.dk: http://www.liners.dk/ship-dk/Oscar_2/Oscar-2-dk.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Iver_Johnson
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Telharmonium

WWW.SKI.NO/SLA


Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er
en del av Ski bibliotek. Arkivet holder åpent i
bibliotekets åpningstider.



Ski
Ski
bibliotek
bibliotek

inn, registrere og ta vare på materiale av lokalhistorisk verdi. Arkivet skal dessuten bidra til å

Ski lokalhistoriske arkiv
v/Dagfinn W. Jakobsen
Åsenveien 6
1400 SKI
Telefon: 64 91 49 37
E-post: dagfinn.jakobsen@ski.kommune.no
Gylne Sider er et informasjonsskriv fra Ski
lokalhistoriske arkiv. I dette skrivet ønsker vi å rette
søkelyset mot ulike sider ved lokalhistorien og prøver
å få fram til dels glemte sider fra Ski kommunes
historie og kulturliv.

Ski lokalhistoriske arkiv har til oppgave å samle

gjøre lokalhistorien tilgjengelig og kjent for
kommunens innbyggere.


Arkivet har registret 142 ulike arkiver, omtrent likt
fordelt mellom kommunale og private. De kommunale arkivene er mest omfattende.



Alle tekster er skrevet av Dagfinn W. Jakobsen med
mindre noe annet er angitt.
Samtlige bilder er fra Ski lokalhistoriske arkiv med
mindre noe annet er angitt. De historiske bildene er
samlet inn av Ski Historielag (unntatt ett på side 7).

Ski lokalhistoriske arkiv forvalter også en stor
fotosamling. Ski historielag har samlet inn nær
5000 bilder som nå er digitaliserte. Ca. 4460 av
disse er gjort tilgjengelige via våre nettsider. Foto
i høy oppløsning kan bestilles hos oss.

Baksida
Fortiden avdekkes
ved Roåsbekken
For ca. 10.500 år
siden besøkte ei
gruppe mennesker et
område som ligger
mellom dagens Ski og
Langhus, like ved
Roåsbekken. Den
Fredag 19.september fikk både voksne og barn se noe av det
gangen gikk havarkeologene har funnet under utgravingene.
Fotograf: Dagfinn W. Jakobsen (begge bildene).
nivået mye høyere og
stedet de slo seg ned Her har arkeologer funnet tre boplasser fra den aller
på lå like ved en brei eldste delen av vår forhistorie (tidligmesolitikum).
fjord.
Funnene tyder på at området har vært ettertraktet,
I våre dager har dette for dette er et område der mennesker har vendt tilAvfallsmengden rundt denne
utmarksområdet
bake flere ganger. Men oppholdene ser ut til å ha
steinen tyder på at det satt en
kommet i søkelyset i vært kortvarige.
person der for over 10.000 år
siden og formet redskaper.
forbindelse med
I dag er det en travel vei rett bak.
Du kan lese mer om dette på Norsk arkeologi sine
utbyggingen av den
Når Follobanen kommer må disse
nettsider: http://norark.no/undersokelse/det-var-ensporene fra fortiden vike plass for nye Follobanen.
gang-2
helt andre spor.

