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Tandberg Radiofabrikk ble startet av Vebjørn Tandberg i 1933. Blant selskapets 
mest kjente merkevarer er radiomodellene Huldra og Sølvsuper, samt Tandbergs 
båndspillere. Tandberg etablerte etter hvert datterselskaper for salg i store deler av 
Europa og i USA. I 1972 ble Tandberg slått sammen med en annen norsk 
radioprodusent, Radionette. I 1978 avsluttet Tandberg virksomheten. 
 
Tar vi med årene som fulgte etter ulike tragedier, varte Tandberg-eventyret fram til 
2010. Altså bortimot 80 år totalt. Fra den første lille batteriradioen Tommeliten i 
1933 til verdens beste videokonferanseanlegg på slutten av epoken. 
 
-  Våget å drømme og våget å gå på det 
Tandberg hadde ambisjoner om å starte egen radiofabrikk. Opprinnelig ville han 
lokalisere denne til Trondheim for å benytte seg av kontakten med miljøet ved NTH. 

Men da han ba sin far om økonomisk hjelp sa denne nei. Om sønnen skulle starte opp radioproduksjon skulle dette skje i landets hovedstad Oslo. 
Han lånte kr 50.000 av sin far. Et beløp som tilsvarer bortimot 2 millioner i dag. 
 
-  Innovasjon 
Den 25. januar 1933 startet Tandberg opp sin første lille fabrikk i Stortingsgata. 
Med to ansatte produserte de høyttalere for Oslo kinematografer og mikrofoner for NRK som startet opp samme år i august. Samme år lanserte 
de den første radioen, Tommeliten. En liten batteridrevet to rørs mottaker. Det gikk bra og før året var omme hadde de flyttet til større lokaler i 
Schleppegrells gate, og arbeidsstokken var nå øket til elleve mann. 
 
-  Høy kvalitet 
Samme år kom den første radioen med nettdrift, Corona. Den ble en 
liten sensasjon og plasserte Tandberg i front som produsent av 
kvalitetsradioer. Året etter kom de med den første Huldra-radioen og 
i 1936 ble Sølvsuper lansert. Den ble en av Tandbergs mest 
populære modeller. 
 
Foto: Tandberg Sølvsuper 75-20 
 
-  Omsorg for den enkelte og sosiale goder 
En ting var den tekniske kvaliteten som Tandberg-fabrikken sto for. 
Et annet aspekt var den humane linje Vebjørn Tandberg viste for 
sine arbeidere. Han brydde seg virkelig om sine folk og innførte 
mange sosiale goder lenge før slike ble vanlig i landet: 
 

- Barnetrygd, som ble kalt barnelønn. 
- Lik arbeidstid for funksjonærer og arbeidere. 
- De var først til å innføre fri i påskeuken. 
- Tandberg innførte betalte feriereiser etter loddtrekningsprinsippet. 

Allerede på 30-tallet fikk de ansatte sykelønns- og pensjonsordninger. I 1947 fikk alle over førti år med mer enn 10 års ansettelse en ekstra fjerde 
ferieuke. Fra 1962 fikk alle fem dagers arbeidsuke i sommerhalvåret. Også disse sosiale tiltakene ble innført lenge før de ble vanlige ellers i 
landet. 
 
-  Medansvar og fremgang 
«På mange områder lå Tandberg i sitt samfunssyn foran den alminnelige utvikling. Hovedtanken var at alle skulle føle medansvar i bedriften, 
dennes fremgang skulle være den enkeltes fremgang», skrev tidligere industriminister Finn Lied (Ap) om Tandbergs ledelsesfilosofi i et minneord 
den 7.9.1978. 

-  Fokus på fellesskap, trivsel og tilhørighet 
Vebjørn Tandberg hadde en visjon om at ingen fabrikker skulle huse mer enn 700 personer. Slik kunne alle bli kjent med hverandre og arbeide 
bedre. Og alle fabrikkene var utstyrt med flotte parkanlegg innholdene fontener og statuer. Kantinene var utstyrt med scener inneholdende lys og 
lydutstyr. Det ble lagt til rette for fritidsaktiviteter. Alt fra idrett til dykkerkurs og teatergruppe. 
 
-  Bryter nytt land  
I 1958 hadde bedriften 370 ansatte og en omsetning på 18 mill. kr. Tandberg vokste og bygget nye fabrikker. Fabrikken på Kjelsås med 
benevnelsen TR 1 fikk selskap med høyblokken TR 2 like ved i 1962. Senere TR 3 på Kjeller og TR 4 på Skullerud. 
Fabrikken TR 3, i Fetveien 1 på Kjeller ble tatt i bruk i 1966. Adressen er i dag Trondheimsveien 50. Bygget står fortsatt, og huser mange 
virksomheter, blant annet Akershus Fylkesbibliotek og Oslo Kristine senter. Legg ellers merke til den innmurte parken med takkoverdekket 

utescene.  
 
-  Mercy House 
Mercy House gleder seg over å ha vår virksomhet i disse 
historiske lokalene, og vi har valgt å kalle vår nye arbeidstrening 
prosjekt for «Sølvsuper´n» til minne om Tandberg og historien 
bak bygget.  
På Mercy House skal den enkelte få komme som den er og 
oppleve å bli sett og anerkjent. Her er det plass til drømmer og 
støtte på veien mot dem. Det er et sted for innovasjon og hjelp til 
å se løsninger på utfordringer. På Mercy House tilstreber vi høy 
kvalitet på tilbudene vi har, og gjennom faglig kompetanse, 
nådegaver, Guds kraft, kjærlighet og helbredelse får vi se 
mennesker gjenopprettet og forvandlet, et steg om gangen. Her 
får den enkelte oppleve å få omsorg og håp. Vi tror på 
medansvar, brukermedvirkning og myndiggjøring, vi tror alle har 
noe godt å gi og at den enkelte blir velsignet ved å velsigne 
andre. Du er velkommen inn i et sunt, inkluderende og utviklende 
fellesskap på Mercy House. Sammen bryter vi nytt land, i eget liv 
og i vår verden.  


