
 
Ældre foto af radiokædetårnet, der står stærkt i landskabet. Et fyrtårn ved Sejerøbugtens kyst mod Sjælland 

 

Skamlebæk Radiostation – en ikonisk kluboplevelse! 
 

Det er lykkedes os – efter en god idé fra en af vores medlemmer – at få Skamlebæk Radios sidste leder Preben Jensen 

til at fortælle historien om den ikoniske radiostation, som blev bygget i 1930, og som lukkede den 1. januar 2010. 

I forbindelse med geopark festivalen 2014, hvor de nu rømmede bygninger blev brugt i forbindelse med åbningen af 

festivalen, besøgte Preben Jensen Dragsholm Lokalhistoriske Forenings stand i bygningen, og blev her opfordret til at 

skrive fortællingen om radiostationen. Allerede året efter i 2015 udgav Dragsholm Lokalhistoriske Forening bogen 

med støtte fra Poul Johansen Fonden af 1992, Asnæs Sparekasses Fond og Lions Club Dragsholm. Preben Jensen 

skriver i sin indledning til bogen dette: 

 

Fra 1930 til 2010 har Skamlebæk spillet en væsentlig rolle i det danske samfund: Lokalt som en af de store 

arbejdspladser i kommunen og en markant del af landskabet ud til Sejerøbugten. Nationalt som Danmarks 

udadgående forbindelse til danske skibe i oversøisk fart og til Færøerne og Grønland. Internationalt som 

udadgående forbindelse til en lang række af lande fra Thailand i øst til Peru i vest. 

 

Skamlebæk Radio har kunnet ses over store dele af Odsherred, både af de fastboende og det stigende antal 

feriegæster. Og nysgerrigheden har sikkert været stor: Hvad blev de mange antenner brugt til? 

 

Men stationen indbød ikke til besøg. Alle ”grænserne”, også på toppen af skrænten mod Sejerøbugten, var plastret 

til med store røde skilte: ”Post- og Telegrafvæsenet – Adgang forbudt!” Og skulle nogen have vovet sig ind på 

terrænet, ville de se en masse gule advarselsskilte: ”Højspænding – Livsfare!”. 

 

Med bogen har Preben Jensen ønsket at fortælle den spændende historie og besvare nogle af de spørgsmål, som 

Skamlebæk Radio har rejst gennem tiderne. 



 
 

Bygningerne fremstår tomme i dag. Alt inventar og udstyr blev fjernet inden lukningen. Oplevelsen af bygningernes 

særlige udformning og volumen står således både indvendigt og udvendigt selvstændigt klarere i dag i det store 

landskab, hvor alle sendemaster også er fjernet. Der har været mange idéer til bygningernes anvendelse, men endnu 

er der ikke fremkommet ønsker, som på overbevisende vis sikrer en ny fremtid for bygningernes anvendelse i det 

smukke landskab, hvor der aktuelt arbejdes med en fredningssag, som vil begrænse mulighederne for eventuelle 

ændringer og tilføjelser af bygningerne i relation til en bæredygtig anvendelse. 

 

***** 

Oplevelsen foregår fredag den 26. august 2022 i tidsrummet kl. 14:30 – 17:00 på Skamlebækvej 23, 4540 Fårevejle.  

Deltagerantallet vil blive begrænset til 32 efter først-til-mølle-princippet.  

Der køres ind til bygningen fra Skamlebækvej ad grusveje. Parkering på området omkring bygningerne. Indgang via 

en udvendig trappe til bagindgangen på bagsiden af hovedbygningen. Indgangen er ikke egnet til handicappede. 

I salen, hvor vi skal høre Prebens fortælling, støttet af billeder på et lærred, opstilles 4 stk. 8 mands- borde og stole. 

Efter fortællingen er der pause med kaffe og kage, inden Preben afslutter med at fortælle historier og anekdoter fra 

livet på stationen samt svarer på eventuelle spørgsmål fra forsamlingen. 

 

Efter arrangementet vil der være lejlighed til at besigtige bygningen indvendigt samt at gå en tur rundt om 

bygningerne og – efter eget ønske – videre ud i landskabet mod skrænten og stranden ved Sejerøbugten. 

 

 
                  Den oprindelige hovedbygning med hovedindgangen, som p.t. er forsejlet for at undgå hærværk 


