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Einar Bahn Wendelboe(EBW) blev født i Odense d. 26. februar 1887 og døbt d. 22. maj 1887. Han var nummer 5 i en 

børneflok på i alt 7, 3 søstre og 4 brødre, hvoraf den ene broder døde umiddelbart efter fødslen. Faderen var sergent ved 

fodfolket og moderen hjemmegående husmor som det var normalt på den tid. Begge forældre er født i Odense, EBW’s 

farfar var skrædder og stammede fra Holstebro, moderens aner stammede fra Sjælland, hendes fra var gartner på Gisselfeld 

Gods. 

Som det fremgår af foranstående anetavle har drengene fået navn efter både faderen og moderen, Bahn Wendelboe, 

medens pigerne har måttet nøjes med faderens Wendelboe. 

Ved EBW’s fødsel boede familien i Albanigade i Odense, ved folketællingen i februar 1990 boede de i Allegade 23, men 

ved den yngste bror Knuds fødsel var de flyttet til Fodfolkskasernen, Laurits var i mellemtiden avanceret til stabssergent,  
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så det kan være årsagen. På det tidspunkt var moderens far, enkemand Johan David Bahn på 82 også flyttet ind. 

 

EBW blev konfirmeret d. 31. marts 1901, og på dette tidspunkt boede familien også på Fodfolkskasernen i Odense. 

Hvorfor lille Einar valgte at stå til søs vides ikke, det er i hvert tilfælde ikke anerne der har betinget dette, fodfolk, 

skrædder gartner; men ikke ret lang tid efter sin konfirmation, nemlig d. 28. september 1901 lader han sig indrullere i 

Søetaten. 

Dette blev starten på en meget lang og glorværdig karriere, hvor EBW endte med at blive pensioneret i ære som 

materielmester i Søminevæsenet d. 28. februar 1949 efter 48 års tjeneste, og som EBW selv ofte yndede at pointere, under 

hele fire konger.  

Søværnet udgiver hvert år en håndbog, hvor alle ansatte er ført op med fødselsdato, start i Søværnet samt udnævnelser. Her 

kan man følge EBW’s vej gennem systemet. 
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Som det fremgår af denne tilfældigt valgte håndbog fra 1925 startede EBW i Søværnet d. 28. september 1901 

Underofficer 2. kl., d. 28. september 1907 

Underofficer 1. kl. 3 gr. d. 1. november 1908 

Underofficer 1. kl. 2 gr. d. 22. august 1919 

Dæksofficer III d.1februar 1923  

Dette fortsætter til man til slut i 1949 kan læse, at Materielmester af 1. gr. Einar Bahn Wendelboe er blevet afskediget i 

nåde for pensionering. EBW modtog i løbet af karrieren flere hæderstegn ligesom han var Ridder af Dannebrog.  

62 år er en høj pensionsalder for folk i værnene, det rammer ligesom en pæl gennem den vandrehistorie jeg kan huske fra 

min tid på skolen, om at EBW fra Søværnet var blevet stillet det ultimatum, at foretage et valg mellem Søværnet eller hans 

egen radioskole. Radioskolen havde på det tidspunkt eksisteret i ca. 22 år, så det ville også vær lidt sent de kom i tanke om 

det. 

EBW havde dog også tanke for andet end radio og søminer. Han havde i Sverige fundet sin kommende hustru, måske 

under et togt i Søværnet, det var Ida Charlotte Olsson, født i Varbergs Forsamling, Hallands Län d. 18. maj 1887. 

Brylluppet stod i Holmens Kirke, og af kirkebogen fremgår det, at ungkarl, Underbådsmand i Marinen, søn af Stabssergent 

Laurits Christian Marius Wendelboe og Hustru Caroline Amalie f. Bahn. Født d. 23/2 1887 Ejner Bahn Wendelboe, 23 år, 

Randersgade 8 er blevet viet til Pigen Datter af Stenhugger Johannes Olsson og Hustru Anna Karolina f. Larsdotter, født 

Varbergs Forsamling, Hallands Län, Sverige 18/5 1877 Ida Charlotta Olsson, 23 år, Randersgade 8. Forlovere var 

skolebetjent Ole Andersen, Randersgade 8 samt brudgommens far og mor. Vielsen blev foretaget d. 23. oktober 1910. Det 

har åbenbart krævet en masse attester, der foreligger både Flytningsbetyg af 22/8 1890, Attest fra Odense, Tilladelse fra 

Orlogsværftet samt Tilladelse fra brudens far.  

De må jo have taget glæderne på forskud da de havde samme adresse ved brylluppet, men der gik hele 2 år før deres første 

barn blev født, det var Ruth Bahn Wendelboe, der blev født 26. september 1912 og døbt i Holmens Kirke d. 24. oktober 

1912. På det tidspunkt boede familien i Horsensgade 2
3
 på Østerbro. 

Datter nummer 2, Hedda Bahn Wendelboe blev født d. 14. januar 1917 og døbt i Holmens Kirke d. 25. februar 1917. 

Adressen var ved denne lejlighed den samme som i 1912. 

Det skal man nu ikke tage som udtryk for, at de ikke har boet andre steder. Ifølge politiets registerblade har familien boet 

mange steder. Registerbladene stemmer dog ikke overens med kirkebogen for vielsen. I henhold til registerbladene har 

EBW boet: 

31/10-07 Livjægergade 11
1
 

10/2-08   Livjægergade 17 

1/11-08   Randersgade 8 st. 

1/11-09   Udtrukket, dvs. flyttet udenfor Københavns Politis område 

1/11-10   Marstalsgade 7
4
 

1/5-12    Horsensgade 2
3
 

5/1-21    Igen udtrukket 

Ved folketællingen i 1930 bor familien i Herluf Trollesgade 1
1. th.

, hvornår der er flyttet hertil vides endnu ikke, ved 

folketællingen i 1925 bor de her ikke, men ved Ruths konfirmation i Holmens Kirke d. 23. oktober 1927 bor de på denne 

adresse. Det samme gør de ved Heddas konfirmation(også i Holmens Kirke) d. 18. oktober 1931. 
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Adressen er vigtig, for det er her Wendelboes Radioskole er startet i 1927. 

 

Hvor familien har boet derefter og hvornår Wendelboes Radioskole er flyttet til Dampfærgevej er endnu uvist, men der 

forskes videre. 

Og her springer vi så til Einar Bahn Wendelboes død d. 30. oktober 1967, EBW blev begravet fra Hellerup Kirke d. 4. 

november 1967. 

Det er tilsyneladende også helt undgået radiotelegrafistforeningens opmærksomhed, idet der i hele årgangen af 

Radiotelegrafen ikke er noget som helst om dette. 

 

Politiken d. 3. november 1967 


