2018 ÅRSRAPPORT FOR BODØ RADIO OG KRINGKASTINGSMUSEUM, LØP
1. Bemanning/Organisering: Arne Nystad, Åsmund Brovold, Yngve Lothe, Håkon Rindal,
Arne Jan Knudsen og Jack Didriksen og Arne Kjell Dahlmo.
Organisert som undergruppe av Telepensjonistene Bodø/Salten.
Yngve har deltatt på ”skype” og telefon ved reisefravær. Fremmøtedager: Tirsdager
10:00-16:00 samt andre dager ved behov. Ny kontaktperson hos Kommunen:
Kulturrådgiver Hege Ness Grøtterud ettersom Hans Nordhus pensjoneres.
2. Årsmøte. 15.3. ble det avholdt konstituerende Årsmøte og utarbeidet tiltaksliste.
Valg: Leder: Håkon. Styremedlemmer: Yngve og Arne Kjell. Rapport sendt TP
Bodø/Salten.
3. Bidrag mottatt bl.a. fra Bård Brækkan, Gerd B. Kristensen, Åse Schrøder, Odd Lund,
Gunnar Lillevold, Ruth Evjenth, Eivind Valberg, Tom Evjen, Leiv Herseth, Karl J.
Amundsen, Per Arne Trondsen og Bodø kommune v/Kulturkontoret.
4. Aktiviteter. Yngve og Håkon har stått for registrering av gjenstander samt innlegging i
Nordlandsmuseets database ”Primus”.
Sørveggen i inngangen samt nytt rom (ex traforom) er pusset opp. Strømtilførsel til
begge mobile radiocontainere grundig gjennomgått pga jordfeil. Kassasjon av
gjenstander vi ikke har plass til og/eller har flere eksemplarer av. Sikring av
antennemaster/oppstramming av barduner. Fått lys i utelampen med god hjelp fra
elektriker.
Montert myntapparat og ”friflyt” nødpeilesender inne i garasjen samt koblingsskap
på utsiden.
Flyttet den gamle EB-senderen fra traforom til garasjen. Overskudd av tekniske
apparater og diverse annet materiell levert til gjenvinningsstasjon (Iris)
Montert noen hyller i det nyrenoverte traforommet.

5. Nytt utstyr. Komplett video opptakter/avspiller. Bilder av 3 gamle kabelskip. 2 stk EB
telefonapparat fra ca 1902. 25 stk måleinstrumenter. Div teknisk litteratur. Blaupunkt
og Radionette radioer samt mobile mottakere. Også en del mindre gjenstander.
6. Bygget. Utbedring av EL anlegget etter rapport fra El-Tilsynet. Skiftet toalettet.
Sparkling og maling i 3 rom. Ved en tilfeldighet oppdaget vi en stor sprekk i taket rett
vest for pipa. Vi utfører nødreparasjon og kulturkontoret informeres. Justert
barduner til antennemastene. Nødvendig brøyting av Helge Nilsen. Fortløpende
rengjøring.
7. Informasjon. I mai ble museets hjemmeside publisert: BOKRINGMUSEUM.NO som
et prøveprosjekt med et 3-årig perspektiv. Også her har Yngve gjort et formidabelt
arbeid. I august hadde vi besøk av journalist fra bydelsavisa NOR’SIA som resulterte i
en 2- siders reportasje i utgave 4/2018. Håkon viser video fra sine besøk ved
krigsmuseene i Svolvær og Narvik.
8. Milepel. Den 20.11. fikk vi med god hjelp av Marvin Johansen start på det originale
nødaggregatet fra 1959.
9. Tilbud. Vi fikk tilbud om et komplett Ringmaster internkommunikasjonssett. Grunnet
plassmangel måtte vi beklageligvis takke nei.
10. Innsats. Det er registrert: fremmøter 46 (65), dugnadstimer 878 (1182) besøk 25 (23)
Registrerte gjenstander i Primus database (Nordlandsmuseet: 628 (527)
Tall i () er tall fra 2017.
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