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JELØY RADIO
Kortbølgen 68
Vårt første funksjonalistiske bygg - fra 1931
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Lok. nr. 1045149 Jeløy Radio forts:

Etter å lett etter et egnet sted for bygging av en radiosender i Sør-Norge, ble de flate jordene på
gården Vangen under Tronvik gård valgt. Det var viktig at det ikke var fjell i nærheten som
sjenerte radiostålene.
Det er kanskje ikke så rart at Jeløy Radio ble bygget i den nye stilen, funksjonalisme, den
innvarslet en ny tid, og det var faktisk vårt første funksjonalistiske bygg, og ble tegnet av selveste
Riksarkitekten. Til å begynne med ble bare den sentrale kuben bygget, med flatt tak og en rad
kvadratiske vinduer helt øverst, og ellers var nå toramsvinduene kommet. Men fortsatt med
symmetri i opplegget, understreket av alleen mot den pampige døra med ramme og vindu med
mønster i sprossene over. Senere i 1930-årene kom sidefløyene, også de symmetriske.
Jeløy Radio ble anlagt i 1931 og utvidet i 1934 og 1956. Aktiviteten ble lagt ned i 1998.
Bygningene er ominnredet til kurs og konferansesenter for Telenor, men noe teknisk utstyr er
bevart, dels i stasjonen og dels i museet som er innredet.
Jeløy Radio var tidlig med på å betjene faste oversjøiske samband, så som morsetelegrafiforbindelsen til USA, sending og mottaking av dokumentbilder og telegrammer til utlandet,
videresending av NRK-programmer til kringkasterne i Nord- Norge, til handelsflåten i utenriksfart
og hvalfangere i Sørishavet. Stasjonen var også senderstasjon til Svalbard inntil
satellittforbindelsen dit ble etablert.
tekst v/Karin Behn Skjævestad
sist endret 21.2.2015
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