Fredag 21. juni 2019

Selbu og tur med MS Jøvra

Livet rundt og på Selbusjøen

Norsk Radiomuseum i Selbu har tatt for
seg radiohistorien fra 1890 og frem til
1980 og viser både tidsbilder, musikk
og radioprogram fra de forskjellige
periodene. Det er i hovedsak
konsentrert rundt produksjonen i Norge
og spesielt blant de største.
Selv om det i en periode var ca. 50
radiofabrikker i Norge var det Tandberg,
Radionette, Salve Staubo og Edda
Radiofabrikk som var de dominerende.
Disse er bredt presentert på museet fra
de første til de siste apparatene.
Museets fasiliteter er totalt på ca. 700
m2 og det finnes intet i Norge som er
oppbygd på samme måte.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker
ens liv.
Nils Kjær

PROGRAM______________________________
Kl. 8.00
Avreise Trondheim Sentralstasjon plattform 12. Vi setter kurs mot Teigen
og Klæbu Bygdemuseum, og herfra seiler vi ut med MS Jøvra. Vi
ankommer Norsk Radiomuseum en drøy time senere, og her blir det
omvisning. Vi skal også spise lunsj, før turen går videre.
Når alle er på plass, så reiser vi til vårt neste stoppested - utvandrermuseet
ved Granby Gård. Her får vi høre om de som utvandret til lykkelandet USA.
Ble livet slik de ønsket? Kom de tilbake?
Kl. 15.30
Turen går videre og vi tar av til venstre ved Tømra. Nå går turen over
Mostadmarka, og dersom været tillater det gjør vi et stopp ved det gamle
Jernverket. Vi tar siste etappe mot Trondheim, og kommer ned langs den
gamle Selbuveien til Hommelvik. Herfra følger vi gamle E6 inn til
Trondheim. Vi beregner ankomst til rundt kl. 18.00.
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Reise med moderne turbuss
Tur med MS Jørva Teigen - Radiomuseet
Omvisning på Radiomuseet og lunsj
Besøk på Granby Gård
Besøk på Mostadmarka Jernverk
Matpakke på bussen
Aktiv reiseleder
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