
       MINNEORD OM MATIAS RINGHEIM  

For oss ble Matias en de viktigste personene i våre livsløp og karrierer. Nå er han borte. Det føles 

veldig rart – og veldig trist. Matias ble 79 år gammel. 

Samarbeidet mellom Matias og Edvard startet ved Akustisk Laboratorium på SINTEF i Trondheim. 

Offentlige utviklingsoppdrag på SINTEF innen støy og akustikk fikk et økende omfang utover 1970-

årene.  For Edvard var det lærerikt og utviklende å få samarbeide med en ti år eldre kollega som var 

kunnskapsrik, kreativ, faglig og administrativt meget dyktig, flink til å lære vekk og en glimrende 

forsker.  

Det gode kollegaforholdet som vokste fram førte til etableringen av 2-mannsfirmaet KILDE som 

rådgivningskontor i akustikk på Voss i 1980. Ideen kom fra Matias. Men hvorfor Voss? Det manglet 

ikke på advarsler: «Etabler dere et sentralt sted», sa mange og mente nok i hovedstaden. Men 

tanken var at et firma som primært drev med utviklingsarbeid for det offentlige kunne ligge hvor som 

helst så lenge det var telefonforbindelse og brukbare kommunikasjonsmidler. Så altså- ikke 

Trondheim- vekk fra SINTEF. Ikke Oslo og Bergen- vekk med store byer. Voss hadde både telefon og 

tog – og ikke minst: Matias var vossing. Og han hadde visjoner. 

I 1983 kom Sigurd, som kjente Matias og Edvard fra Trondheim, som den tredje samarbeidspartneren 

i det som var det første rådgivningskontoret i akustikk på hele Vestlandet. KILDE var i den første tiden 

ikke bare akustikk. Matias var også levende interessert i alternative energiformer, spesielt solenergi. 

Navnet KILDE spilte på ord som lydkilde og energikilde. Familien bygget hus i Tvildesvegen og hele 

kjelleren ble fylt med rullesteiner fra Vosso. Tanken var at steinlageret skulle varmes opp av solen, og 

så skulle oppvarmet luft fra steinlageret siden sirkulere i huset og bidra til oppvarming av alle 

oppholdsrom. Matias fikk offentlig støtte til dette prosjektet, til måleinstrumenter og rapportering av 

resultater og erfaringer. Det var alternativ energi i 1980. Matias hadde visjoner.  

Men det ble etter hvert lite energi og mye akustikk i KILDE. Matias som hadde en solid posisjon som 

forsker Ved SINTEF i 10 år, utviklet denne posisjonen videre- gjennom KILDE. Matias var sentral i 

utviklingen av akustikkfaget og det tilhørende rådgivermiljøet i Norge. Han hadde et betydelig 

internasjonalt kontaktnett og arbeidet bl.a. med store EU-prosjekter. Akustikk – læren om lyd- er 

historisk sett omgitt med en dose mystikk. Matias var flink til å konkretisere faget, spesielt 

støyproblematikken, ved utforming av nye beregningsverktøy. Han bidro aktivt til at akustikk og støy 

i dag er selvfølgelige og viktige tema innenfor samfunnsområder som samferdsel, bygg og industri 

etc. Matias var en pionèr innen akustikkfaget. En kapasitet både nasjonalt og internasjonalt.  

Han var sentral innen utviklingen av KILDE’s filosofi og grunnprinsipper. Han fulgte i alle år en klar 

kurs: Vær grundig. Vær kritisk. Unngå lettvinte løsninger. Følg med i utviklingen. Levèr kvalitet. 

Matias var kvalitet! 

KILDE vokste og utviklet seg fra et to-mannsfirma med få og store oppdrag til en 10-mannsbedrift 

med oppdrag over hele landet. KILDE ble er respektert akustisk knutepunkt i Norge med hovedkontor 

på Voss. Bedriften var et godt sted å være. I 2011 ble KILDE kjøpt opp av SWECO og en epoke var 

slutt. 

Og nå er en kapasitet gått bort. Et multitalent er ikke lenger blant oss, men Matias har satt tydelige 

spor etter seg og vil bli stående.  

Fred over Matias’ minne.  

Edvard Falch og Sigurd Solberg.  


