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EBulletin er utgitt av foreningen Norsk Teknisk museums venner, som er for alle interesserte i 

Norsk Teknisk museum og som er storforbrukere av museet. Kontaktadresser; 
NTMv c/o Skjærstad, Bjerkealléen 43, 0487 Oslo eller venneforeningen@tekniskmuseum.no
Redaktør for denne utgaven: Guri Lund Layout: Rampestreker design.
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BULLETIN
Venneforeningens dag 
søndag 20. november

Forbundet for Norske Museumsvenner 
avholdt årsmøte på Norsk Migrasjonsmuseum, Ottestad 17. og 18. September. 
Da ble vår sekretær Anne Brit Thoresen valgt inn som varamedlem til styret. 
Vi gratulerer og ønsker lykke til! Neste årsmøte i Forbundet for Norske Museums-
venner arrangeres av Asker museums venner høsten 2017.

Norsk teknisk Museums venner 
inviterer nok engang til vinterens 
«venneforenings dag», 
søndag 20. november kl. 1100 -1600
Venneforeningen arrangerer aktiviteter 
i tillegg til museets ordinære 
utstilling og opplevelser. 

• Ekebergbanen kjører
• Forskerfrabrikken kommer
• Scratch – programmering for barn
• Magiske mønstre – foredrag ved Roger Antonsen
om sjonglering, spill, fraktaler, programmering, 
kunst, kaos og simuleringer.

GRATIS adgang for venneforeningen 
og medlemmer av Tekna og NITO. 

REIS KOLLEKTIVT til Teknisk museum!
Det er begrenset med parkeringsplasser
og kollektivtilbudet til Kjelsås - 
Norsk teknisk museum er godt
• Gjøvikbanen
• Buss 54 
• Trikk linje 12

Tid	   Programpost	   Sted 

7.	  desember	  2016	   Tidens	  historie	  v/	  professor	  Trond	  Berg	  Eriksen,	  Universitetet	  i	  Oslo	   NTM 

   

25. januar 2017 Kart og teknologi over Oslo og omegn v/Lars Roede NTM 

22. februar 2017 Geologiens historie v/Arne Bjørlykke NTM 

23. mars 2017 Tvangsarbeid under 2. verdenskrig – foredrag og utstilling NTM 

26. april 2017 Fra smie til elektronikk v/Tor Hofstad og Magne Lein NTM 

24. mai 2017 Hydro og utviklingen på Notodden og Rjukan v/Alexander 
Ytteborg 

NTM 

Juni 2017 Tur med MS Børøysund  Oslofjor
den 

	  

Teknologihistorisk fellesprogram 
Møtet starter vanligvis med enkel bevertning kl. 1630. 

Foredraget begynner normalt kl. 1700.  

Retur: Norsk Teknisk museums venner, c/o Ragnar Skjærstad, Bjerkealléen 43, 0487 Oslo
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Simonsen og norske mobiltelefoner
Willy Christian Simonsen (1913-2003) var en norsk tele- og radiopioner og motstands-
mann. Han var sivilingeniør, utdannet som diplomingeniør ved teknisk høyskole i Dresden 
i 1938. Fra 1938 til 1939 jobbet han som radioingeniør på Elektrisk Bureau. Han fikk 
deretter jobb som laboratorieingeniør på Christian Michelsens Institutt i Bergen fra 1939 til 
1941. Simonsen var en av flere oppfinnsomme elektroingeniører som løste utfordringer for 
motstandsbevegelsen under krigen, fikk delta i de alliertes fremste utviklingslaboratorier 
i England, og som etter krigen etablerte seg med industrielle videreføringer av krigsin-
novasjoner. Radarteknologi ble gjennom selskapet Simrad utnyttet sivilt for fiskeflåtens 
ekkolodd. 
Planene om et nytt nett for automatisk mobiltelefoni tok form i de nordiske statlige tele-
selskapene rundt 1970. Det ble satt av ti år til utviklingen, og det holdt stikk. NMT ble 
lansert i 1981. Simonsen Elektro ble etter 1970 en pioner på mobiltelefoni i Norge med 
fabrikker på Løkken i Trøndelag og i Oslo. På 1970-tallet ble det levert apparater for 
manuell mobiltelefoni, samtidig som grunnen ble lagt for utvikling av telefoner som kunne 
brukes i det automatiske mobilnettet som var under utvikling.
Begynnelsen av 1980-tallet ble en gullalder for Simonsen. Det nordiske helautomatiske 
mobiltelefoninettet NTM ble lansert i 1981. Simonsen var da en av få som hadde gode 
og brukervennlige telefoner å tilby for de mange som gjerne ville skaffe seg mobiltelefon. 
Simonsens telefoner markerte seg også ved å være svært kompakte og lette - for sin tid. 

Med en årsproduksjon på 1300 telefoner på Løkken og i Oslo ble Simonsen markeds-
ledende i Norge. NMT-teknologien var imidlertid ikke utbredt nok til at telefonene kunne bli 

et stort produkt på verdensmarkedet. Problemer med overbelastning på nettet gjorde at 
det ble innført konsesjonsrestriksjoner i 1985. Etterspørselen etter telefoner sank umiddel-
bart. Utvidelser av NMT til NMT 900 ga et nytt oppsving med nye modeller, men da var 
også neste generasjons mobilnett GSM under utvikling.
1980-tallets “jappetid” og urolige økonomiske tider med skiftende eiere medførte avvikling 
av den norske pionervirksomheten. Aksjene havnet dels hos utenlandske eiere og konkur-
renter. Produksjonen i Norge ble lagt ned i 1989. Ansatte startet Simonsen Telecom som 
drev deler av virksomheten videre til 1998. Noe av forklaringen på nedleggelse av Simon-
sen og andre norske telekomvirksomheter ligger i konkurranse om kapital og kompetanse 
med utbyggingen av den norske oljevirksomheten.
Tekst bearbeidet av Svein Olav Arnesen etter Dag Andreassen (Norsk Teknisk Museum) og Wikipedia.

Gutter på søndagstur til Teknisk Museum
Som teknisk interessert har det alltid vært morsomt å ta med nevøen til Teknisk Museum. 
Det er riktig fornøyelig å utforske de forskjellige utstillingene på museet sammen med 
en nysgjerrig guttunge. Enten det er treindustriutstillingen, teknoteket eller museetsperle 
instrumentutstillingen. Med utstillingen Game On 2.0 ble imidlertid søndagsturen til Teknisk 
Museum noe annerledes. Det ble et nostalgisk gjensyn med dataspill og spillkultur gjen-
nom de siste 40 årene. Fra de store konsollspillene i snackbarer på slutten av 70-tallet, 
der man skjøt ned fiendtlige romskip med laserkanoner i beste Star Wars stil mens lukten 
av stekte hamburgere og pommes frites lå tungt over den fiktive slagmarken, og inn på 
80-tallet til TV-spillets barndom. Der man koblet spillet opp på TV-en i stua, spilte intenst 
fram til Dagsrevyen, for så å koble på igjen igjen til mer spill og moro. Kanskje ikke så rart 
at det ble vanlig med TV i peisestuene på 80-tallet? 
På 90-tallet endret PlayStation og CD-rom spillene hele dataspill bransjen. Her tok vi et 
lengre opphold med prøvespilling på en av utstillingsmodellene. Onkel tapte til gangs for nevøen. 
Etter dette nederlaget tok nevøen guiderollen gjennom resten av Game On 2.0 utstillingen. 
2000 tallets mange dataspill og fremtidens dataspill i form av 3D og virtuell virkelighet ble 
gjennomgått i et høyt tempo av en entusiastisk nevø. 
Søndagsturen ble avsluttet med hamburger og 
pommes frites, samt en bitende kommentar fra 
nevøen om den elendig lyden og grafikk på onkels 
favorittspill «Space invaders». Men husk: 
Den gang hadde ungdommen jojo 
og ikke mobiltelefon i lommene!

Simonsen AMT 10 ble solgt 
i sju varianter i 1981-85, 
totalt 5100 eksemplarer 
(foto: Telemuseet, nettside)

“Det nye produktet veier bare vel tre 
kilo og er mer kompakt enn forgjen-
geren, slik at apparatet ikke tar mer 
plass i en vanlig stresskoffert enn at 
en bunke dokumenter kan plasseres 
ved siden av telefonen.” 
(Aftenposten 12.desember 1985)

av Bjørn Baardseth


