2017 ÅRSRAPPORT FOR BODØ RADIO OG KRINGKASTINGSMUSEUM, LØP
1. Bemanning/Organisering: Arne Nystad, Åsmund Brovold, Yngve Lothe, Håkon
Rindahl, Arne Jan Knudsen. Bidrag også frå Kulturkontoret, Anne Lothe, Inger Lise
Rindal, Dagfinn Andreassen, Nils Bøe og andre enkeltpersoner. Yngve har deltatt på
”skype” og telefon ved reisefravær. Fremmøtedager: Tirsdager 10:00-16:00 samt
andre dager ved behov.
Organisert som undergruppe av Telepensjonistene Bodø/Salten.
2. Aktiviteter. Yngve og Håkon har stått for registrering av gjenstander samt innlegging i
Nordlandsmuseets database ”Primus”.
Året har vært preget av stor arbeidsinnsats på OPPUSSING: I kjøkken og møterom er
tak og vegger skrapet, grunnet, sparklet og malt flere strøk. Dette medførte også et
stort forarbeid og ikke minst etterarbeid med rydding og rengjøring/bortkjøring.
Også på loftet er opprydding startet. I trafo-rommet hvor E-verket har fjernet sitt
utstyr er det startet oppussing. Bl.a. er gammel inngangsdør fjernet og ”ny” utskiftet
dør fullstendig bearbeidet og montert. Vinduet er utskiftet med uknuselig glass. Men
det gjenstår fortsatt mye arbeid her.
Vanntilførselen som har vært et problem hele tiden er nå løst. Etter mye om og men
og eksperthjelp fra Bodø VVS og fra Dagfinn kunne vi endelig ta i bruk varmt og kaldt
vann den 13.november, en milepel er nådd! Det er montert ny inntakskran, 200 l
varmtvannstank og div omkoblinger av rørsystemet i kjøkkenbenk.
I inngangspartiet var ca 3 kvm av murpussen ramlet ut. Dette er nå pusset, sparklet
og malt.
I lyskassen på garasjen sluttet lysrørene å virke. Dette ble reparert med annen
armatur.

3. Nytt utstyr. 4 stk hengende lysarmatur i møterommet er utskiftet med
overskuddsmateriell fra Ørnkloa. Låskasse og vridere til trafodøra. Fra Telemuseet i
Sandnessjøen ble vi tilbudt noe utstyr, men pga plassmangel kunne vi kun ta imot
noen få gjenstander.
Gjenstander. Manualer, fargeband til fjernskriver, Tandberg sølvsuper 11, litteratur
om ”Vadsø kringkaster”, Tandberg bandspiller, Gastor mottaker, nødradioutstyr,
historisk materiale (permer) fra Bodø radio, en Phillips mottaker (som var den første
radioen i bygda Liland i Lofoten) en 500 punkts velger (AGF) fra automatsentralen i
Post-og telebygget i byen og en Radionettemottaker. Alle fra enkeltgivere.
4. Utlån. Thomas Lillevoll har fått på utlån 1 stk tornistor til utstilling i tysk bunker i
Jentofthaugen.
5. Bygget. Bygningen som er fra 1943 bærer preg av mangel på vedlikehold over lang
tid. Vi fikk lekkasje på loftet uten at årsaken ble funnet. Kulturkontoret stiller med
nødvendig utstyr/materiell, men arbeidet må vi (amatører) klare selv!
6. Tap av samband. På forsommeren måtte vi returnere sambandsmodem som var
utlånt av B.Normann/Ørnkloa. Siden den tid har vi vært uten samband noe som
vanskeliggjør bl.a. dataregistreringen og annet databehov.
7. Ekskursjon. Besetningen, var etter invitasjon av Thomas Lillevoll, på utflukt/omvisning
i den restaurerte tyske sambandsbunkersen i Jentofthaugen. Et imponerende arbeid
ligger til grunn for å gjenskape et minne fra krigsårene. Vi fikk også med oss et fint
foredrag i bunkersens møterom. Thomas overleverte oss et detaljert minekart for
Løp kringkaster.
8. Rekvisisjon. Kulturkontoret opplyser i mai måned at det er slutt på å utdele
rekvisisjoner. Vi må eventuelt betale selv og lage samleregning for sending til
Kulturkontoret, ansvarssted 2500 og håpe på refusjon.
9. Etterlysning. Forespørsel om Radioekspeditør Jacob Kanck f, 1911 som tjenestegjorde
i Tromsø 1946-50 og senere ved Kristiansund radio/aeradio 1959-1970? Etter
omfattende leting måtte vi melde pass til Kanck’ familie.
10. Innsats.
Det er registrert: fremmøter 65 (48), dugnadstimer 1182 (1244) OG besøk 23 (31)
Registrerte gjenstander i Primus database (Nordlandsmuseet: 527 (483)
Tall i () er tall fra 2016.

