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ÅRSRAPPORT FOR BODØ RADIO OG KRINGKASTINGSMUSEUM LØP

Bemanning/organisering

Håkon Rindal (formann),  Arne Kjell Dahlmo (styremedlem), Yngve Lothe (styremedlem), Jack

Didriksen, Arne-Jan Knutsen og Kurt Ofedal har også hjulpet mye tl.

Organisert som undergruppe av Telepensjonistene Bodø/Salten, org. nr 997414241

Fremmøtedager/åpningstder: Tirsdager 10:00-16:00 samt andre dager ved behov

Yngve har i perioder hat «hjemmekontor» med registrering og deltakelse på «Skype»

Kontaktpersoner v/Bodø kommune er Vegard Engen og Hege Ness Grøterud.

Motate Gjenstander 

Motat fra Jack: Rundt bord med 6 tlhørende stoler samt 2 feltelefoner

Wasmuth/Petersen har git oss en ITT-motaker og en Phillips gammel 

motaker+diktafonutstyr

Ukjent giver: Hjemmelaget «oscillator for morsetrening» montert i egen kofert

Eivind Valberg:  morsenøkkel type «el-bug»

Komplet stasjonær «walki talkie» stasjon fra Arne Kjell

Gyrokompasset: alt sanert og kjørt tl Iris, unntat bordet

Aktviteter

«Lager øst»: er ryddet, rengjort og hyller og veggene er skrapt, grunnet og malt

I inngangs og kjellertrappa er belegget løsnet, rengjort og remontert

Utorsket eldre amerikansk bandspiller som eter mye «fntenking» nå fungerer.

Skogning på veien tl stasjonen samt rundt denne. Også noe kantklipping.

Hele stasjonsbygget skrapet og malt samt meislet løs puss og pusset/i støpt fere plasser

Endelig har vi fåt hagebenk og den har vi snekret sjøl.

Begge garasjedørene oppmalt.

Veien tl stasjonen er meget hullet. Vi kjøpte 2 hengerlass med grus tl utbedring.



Utprøving av samband mellom TX-rom (senderrom) og kontoret ved bruk av gammelt utstyr.

Et telexapparat i TX-rom knytes sammen med tlsvarende ved LGP-pulten.

Det har pågåt registrering av gjenstander i Nordlandsmuseets database (Primus).

Samarbeid

Info og bilder tl Kirsten Limstrand om den gamle Telegrafyta i Stlle dal.

Henvendelse fra Bodø guide-forening v/Beate om omvisning på museet vårt.

Henvendelse fra pensjonistoreningen tl Widerøe v/Tore om omvisning.

Nyt utstyr

Montert kvinnelig operatør (dukke) ved ekspedisjonsbord tlhørende Bodø radio.

Mannlig utstllingsfgur påkledd telegrafstuniform og plassert ved skipsradioutstyret.

NRRL v/Robin har montert internet tl sit utstyr. Netet har vi fåt full tlgang tl. Vi måte 

montere Wi-f forsterker for å få dekning i hele stasjonen.

Jack spanderer nyt måleinstrument tl verkstedet og 2 førkrigsmodeller av feltelefoner.

Som et forsøk på strømsparing er det montert fernstyring av 2 varmeovner.

Stasjonsbygget/eiendommen

Nabo Nilsen har brøytet snø 6 ganger i år.

Skifet alle lyspærene i lyskassen.

Opprydding både ute og inne medførte fere tlhengerlass tl Iris.

Taklekkasje i verkstedet skyldtes lekkasje rundt lufe lyr som vi klarte å tete.

Milepeler 

Oppmerksomhet tl Arne Nystad’s 95 årsdag. Arne døde 3.12.2021 nær 96 år gammel.

Oppmerksomhet tl Eivind Valberg ved hans 90 årsdag.

2.3.: Årsmøte avholdt Aktvitetslista ajourført- Formann og sekretær tar gjenvalg.

Dronepilot Øyvind tar fne bilder av stasjonsbygget.

Yngve har utarbeidet presentasjonsfler om senderens historie samt om selve museet.

14.12.21 gir vi fyldig Innspill tl Bodø kommunes delplan for kulturarv

14.12. hyggelig JULEKAFFE  i et julepyntet radiorom med Kurt, Håkon, Arne-Jan, Jack og Arne 

Kjell tlstede men med Yngve på telefon fra i Bergen.

Innsats

Fremmøter 73 (66) Dugnadstmer 1276 (1080) Besøk 22 (26) 

Registreringer i Primus 15 i år Registreringer i Primus totalt 677 (658)

Tall i () er fra år 2020
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