
2019 ÅRSRAPPORT FOR BODØ RADIO OG KRINGKASTINGSMUSEUM,
LØP

1. Bemanning/Organisering 
Yngve Lothe, Håkon Rindal, Arne Jan Knudsen, Jack Didriksen og Arne Kjell Dahlmo. 
Bidrag fra Arne Nystad, Åsmund Brovold og Eivind Valberg. Styret består av Håkon 
(formann)  Yngve og Arne Kjell (styremedlemmer)
Organisert som undergruppe av Telepensjonistene Bodø/Salten.
Fremmøtedager: Tirsdager 10:00-16:00 samt andre dager ved behov. Yngve har deltatt på 
”skype” og telefon ved reisefravær. 
Ny kontaktperson hos Bodø Kommune: Vegar Engen etter Hege Ness Grøtterud.
Gjenstander mottatt  bl.a. fra Eivind Valberg, Erling Selnes, Torbjørn Romuld, Gerd B. 
Kristensen, Jan  A. Andersen, Ørnkloa, samt fra bemanningen.

2. Aktiviteter
Yngve og Håkon har stått for mottak  av gjenstander, registrering i Nordlandsmuseets 
database ”Primus” samt ”Dropbox”. Fløydør til aggregatrom demontert/fjernet og kledd 
igjen. Fløydør til verkstedet skrapet og malt. De fleste vinduene og hoveddøra er slipt, kittet 
opp og smurt med flere lag teakolje. Montert veggovn i traforom. Trapperom ryddet og alt 
av kabler kjørt til Iris. Rommet er pusset opp og snekret hyller. De fleste rommene og 
utstillingsmontre er rengjort. På trappa til traforom er det montert rekkverk. Koblingsskap 
montert på garasjeveggen.  ”Tynnmasta” er betydelig forsterket. Noe utvendig renovering av
telefonkioskene. Montert 7 reoler i traforom. Det er ryddet en del skog på begge sider av 
stasjonen.

3. Samarbeid
God kontakt med KGB v/Thomas Lillevold og andre enkeltpersoner.

4. Nytt utstyr
Grovstøvsuger type Cocraft wet&dry. Operativ manual til mil. Container.

5. Stasjonsbygget
 Bygget preges av manglende vedlikehold over mange år og mye tid går med til oppretting 
og flikking, ref pkt 3. Det er bl.a. behov for utskifting av takrenner, utbedring av taklekkasje
og utvendig/innvendig maling. Ingen avklaring hvorvidt NRRL skal benytte sitt rom.

6. Informasjon
Hjemmesiden - ”bokringmuseum.no” holdes oppdatert og  har gitt positive 
tilbakemeldinger. Bl.a. forespørsler fra Gjøvik og Trondheim  om vårt radiorør-lager. 
Journalist fra Avisa Nordland besøkte oss for en fotoseanse med vise/pønk gruppen som 
kaller seg for ”Bodø radio”.  De fikk selvsagt en omvisning.
Negativ respons fra Kulturkontoret om å bidra med utemøbler og søppelboks.



7. Økonomi 
Etter søknad har vi mottatt et tilskudd fra BIL Tele på Kr. 10.000 som vi takker så mye for!  
Kulturkontoret tar regning for E-skatt, vannavg, el-avgift og innkjøp av materiell (kun hos 
enkeltforetak). Forsøk på salg av gyrokompass og autopilot mislykktes.

8. Milepeler  
19.2.19 ble det avholdt Årsmøte.
4.8.19: En av ildsjelene for oppstart av museet, Leif F. Jeppesen gikk bort, 88 år gammel.

9. Innsats
Fremmøter: 53 (46), Dugnadstimer: 1020 (878), Besøk: 21 (25) og registrerte enheter i 
Nordlandsmuseet database ”Primus”: 25 (101) Totalt registrert i basen er 653 registreringer.
 Tall i () er fra 2018. 
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